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ÖRELIGGANDE ORDBOK är, såsom av titelbladet fram
går, utarbetad av framlidne kanslirådet Fredrik August 
Dahlgren, som jämte sin välkända framstående verksam
het på många andra områden så att säga i det tysta med 
oförtruten flit egnade sig åt arbete på den svenska lexiko-

grafiens fält. Den välbekanta “Ordlista öfver svenska språket“ som 1874 
första gången utgavs' av Svenska Akademien var väsentligen ett verk av 
Dahlgrens hand, ehuru detta ingenstädes i boken fanns angivet. Och 
att Dahlgren utarbetat ett vidlyftigt “Glossarium öfver föråldrade eller ovan
liga ord“ var ännu åtskilliga år efter hans död ett även för flertalet svenska 
filologer okänt faktum. Förarbetena till detta glossar gå i själva verket 
så långt tillbaka i tiden som till år 1854. Detta år erhöll nämligen Dahl
gren av Svenska Akademien uppdraget att för dess ordbok insamla språk
prov ur Gustav I:s bibel (jfr G. Ljunggren, Svenska Akademiens historia 
2: 141). Efter några år hade han fullgjort detta uppdrag, redigerat det 
insamlade materialet i ordboksform och renskrivit den sålunda åstad
komna ordboken i 2 exemplar, ett fullständigt, som nu synes vara för
kommet, och ett ofullständigt, omfattande bokstäverna A—M, som nu för
varas i Svenska Akademiens ordbokslokal i Lund. Detta arbete torde 
kunna sägas utgöra första uppränningen till den nu utgivna ordboken. 
Sedan Dahlgren blivit färdig med bibelglossaret, fortsatte han excerperandet 
och vände sig därvid till andra äldre svenska skrifter och efter hand även 
till nyare. Särskilt sedan han 1882 avgått ur statstjänsten, torde han 
egnat större delen av sin tid häråt, till dess han ansåg materialet vara 
rikligt nog för att kunna utgöra grundvalen för en ordbok. Mot slutet 
av 1880-talet torde denna ha redigerats, och 1890 förelåg “Glossaries 
färdigt, renskrivet med Dahlgrens prydliga och nitida handstil, inbundet i 
12 kvartvolymer oro tillsammans över 5,600 sidor med ett supplementband



IV

innehållande källförteckningen. Detta manuskript förvärvades, troligen 
omedelbart efter fullbordandet, av Svenska Akademien och deponerades 
hos ordboksredaktionen i Lund.

Dahlgrens Glossarium är utarbetat med stor omsorg och noggrann
het, det bär vittne ej mindre om sin författares trägna flit än om hans 
omfattande insikter, kloka försiktighet och sunda omdöme i filologiska 
ting. Det är byggt på ett ansenligt excerptmaterial, hämtat från bortåt 
800 skrifter, bland vilka särskilt litteraturen från femton- och sexton
hundratalen är rikt företrädd. Enligt Dahlgrens egen uträkning inrymmas 
under bokstäverna A—E 3,341 artiklar, belysta med 8,519 språkprov. 
Med ledning härav kan hela antalet artiklar anslås till över 18,000 och 
språkproven till över 46,000. Ordboken lämnar åsido allt som överens
stämmer med det nutida gängse språkbruket, och om denna koncentra
tion på det avvikande — föråldrade eller ovanliga — i ordmaterialet för 
det rent vetenskapliga studiet av den äldre tidens ordförråd är en brist, 
så är det för det praktiska ordboksbegagnandet en förtjänst och har med
fört bland annat den fördelen att verkets omfång kunnat bli jämförelsevis 
blygsamt.

Redan när specialglossaret till Gustav Es bibel blivit färdigt, ifrågasattes 
inom Svenska Akademien (jfr G. Ljunggren anf. arb. 2:444) dess ut
givande. Vid förvärvandet av den nu utgivna större ordboken torde där
emot icke något separat utgivande från Akademiens sida varit påtänkt, 
utan denna betraktades endast som ett förarbete till och ett hjälpmedel 
vid redigeringen av Akademiens då förberedda stora ordbok. Inom ord
boksredaktionen, där man snart insåg det betydande värdet av Dahlgrens 
Glossarium, framstod emellertid redan tidigt dess utgivande som ett önske
mål, ehuru utsikterna för att få detta realiserat av flera skäl då voro 
ytterligt små Behovet av en lexikalisk hjälpreda vid det under de senare 
åren allt ivrigare bedrivna studiet av vår äldre nysvenska litteratur har 
allt starkare gjort sig gällande, och bristen på en sådan har blivit blott 
så mycket mera i ögonen fallande, sedan numera det fornsvenska ordför
rådet föreligger i så mönstergill lexikalisk bearbetning genom fullbordandet 
av Söderwalls monumentala medeltidsordbok. Svenska Akademiens stora 
ordbok behandlar ju visserligen också det äldre nysvenska ordförrådet 
och det naturligtvis både på ett sätt, som i vetenskapligt hänseende vida 
bättre motsvarar nutida krav, och på basis av ett ofantligt mycket mer 
omfattande material än Dahlgrens, men dels har den ännu endast med
hunnit en ringa del av alfabetet dels kommer den som avslutad på grund 
av sin mäktiga bandrikedom inte att för det praktiska bruket göra samma
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tjänst som en enbandig handordbok. Då nu möjligheten att inom den när
maste tiden få en ny fullt tidsenlig ordbok över den äldre nysvenskan 
utarbetad måste anses utesluten, dels på grund av de stora kostnader och 
den dryga tid en sådan måste kräva, dels på grund av bristen på lämpliga 
tillgängliga arbetskrafter, föreföll det undertecknad, som om starka skäl 
talade för att utan dröjsmål göra Dahlgrens glossar, som genom sin lägg
ning och sitt omfång syntes väl egnat att avhjälpa det mest trängande 
behovet, allmänt tillgängligt. Svenska Akademien upptog ytterst välvilligt 
en framställning i ärendet, lämnade tillstånd till publicerandet och utfäste 
sig därjämte att ekonomiskt stödja företaget. Sedan även från Statsverkets 
sida samt från Vitterhets-, Historie- och Antikvitets-akademien och Svenska 
Fornskriftsällskapet anslagits bidrag till täckande av trycknings- och ut- 
givningskostnaderna, kunde företaget anses ekonomiskt tryggat och tryck
ningen börja.

För utgivningssättet har å ena sidan nödvändigheten att vad kost
naderna beträffar hålla sig inom ramen av tillgängliga medel, å andra sidan 
önskvärdheten av att glossaret måtte fortast möjligt föreligga färdigtryckt 
verkat bestämmande. Bearbetning och komplettering ha icke kunnat 
komma i fråga, regelbunden kontrollering av språkproven i källskrifterna 
icke heller. Utgivaren har naturligtvis rättat de uppenbara skrivfel och 
inadvertenser han iakttagit — även en så ytterligt aktgivande och ordentlig 
man som Dahlgren kunde inte undgå att begå ett och annat sådant — 
och i vissa formella detaljer sökt åstadkomma större konsekvens. När 
Dahlgren med ett ? antytt att han var oviss om ett ords betydelse, vare 
sig han riskerat en gissning eller inte, har utgivaren merendels gjort så
dana undersökningar som tiden och materialet medgivit för att vinna 
klarhet i saken, men endast i de fall då han funnit en någorlunda säker 
eller plausibel tolkning har denna insatts. Ytterst sällan har en av Dahl
gren utan reservation given översättning utbytts mot en annan.

Dahlgrens stickordsformer ha av praktiska skäl nästan genomgående 
bibehållits. När ändring skett, har det berott på att den givna formen 
synts både vara teoretiskt ohållbar och försvåra ordets uppsökande för 
en icke filologiskt skolad läsare.

Inom [ ] har Dahlgren ofta i tillämpliga fall vid respektive artiklar 
meddelat motsvarande eller till betydelsen analoga ord från isländskan, 
fornsvenskan, danskan, norskan, medellågtyskan och tyskan. Som han 
emellertid redan 1890 hade sin ordbok färdig, har han inte kunnat be
gagna mer än ungefär partiet A—K av Söderwalls medeltidsordbok och 
något mindre av Kalkars Ordbog over det ældre danske Sprog. En kom-
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plettering framställde sig här som påkallad, och utgivaren har härvid ansett 
sig oförhindrad att i större utsträckning än Dahlgren skulle ha gjort anföra 
fornsvenskan. Anförandet av ett fornsvenskt ord innebär härvid alltid, 
såvida inte Schlyters ordbok uttryckligen åberopas, en hänvisning till Söder- 
walls ordbok. Står Kalkars namn efter ett danskt ord, utmärker detta att 
ordet tillhör den äldre danskan och återfinnes i Kalkars Ordbog. Då ut
givaren tillsatt översättningsord (nästan alltid hämtade från Söderwalls 
ordbok) efter fornsvenskt ord, har detta vanligen skett antingen därför 
att det fornsvenska ordet icke anträffats med fullt samma betydelse som 
den för Dahlgrens språkprov angivna eller också därför att det av Söder- 
wall framdragna materialet syntes göra en annan tolkning än den av 
Dahlgren givna sannolikare.

Dahlgren hade vid ett stort antal artiklar hänvisat till Rietz’ dialekt
lexikon, som visat sig vara ett av de förnämsta hjälpmedeln vid tolkningen 
av de gammalsvenska orden av icke litterär karaktär. Utgivaren har, sär
skilt i senare hälften av arbetet, ökat på dessa hänvisningar — hit höra 
bl. a. de hänvisningar till Rietz som ange spalten, ej blott sidan — och 
även lagt till några sådana till andra dialektordböcker, till vissa tidskrifter 
— Arkiv betyder härvid Arkiv för nordisk filologi — samt några språk
vetenskapliga specialarbeten. Från utgivaren härröra givetvis alla hän
visningar till litteratur som utkommit efter 1890. Dessa hänvisningar, 
som äro rätt sporadiska, gälla ställen som ha intresse med hänsyn till de 
ifrågavarande ordens betydelse, icke sådana där blott deras fonetiska eller 
morfologiska förhållanden belysas.

Utgivarens övriga tillsatser kunna stundom igenkännas genom den 
däri använda nystavningen, stundom därigenom att de satts inom parentes 
eller klammer; i en del fall äro de på intet sätt markerade. De äro 
emellertid på det hela försvinnande få; det vida övervägande antalet ar
tiklar presentera sig oförändrade i den form Dahlgren givit dem.

Rörande ordbokens inrättning för övrigt torde följande upplysningar 
kunna tjäna som ledning.

Stickordsformen är givetvis ofta normaliserad, och normaliseringen 
går i regel i riktning mot- stavningen i de äldsta upplagorna av Svenska 
Akademiens ordlista. Vid fastställande av stickordsform har Dahlgren i 
varje särskilt fall valt den form som synts honom lämpligast utan att 
binda sig vid en fix princip.

Avvikande form av ett ord har stundom behandlats i artikel med 
denna form som uppslagsord (se t. ex. Kompås, Kul ja) stundom i ar
tikel med den nutida formen som uppslagsord (se t. ex. Oblat, Slöja).
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Grunden varför det ena eller andra förfaringssättet valts kan ofta, men 
inte alltid skönjas; ibland ha nog rena tillfälligheter inverkat. .

Formvarianter av ett ord ha ofta uppförts vid sidan av det den 
alfabetiska platsen bestämmande stickordet och tryckts med samma stil
sort som detta (jfr Kasack). Ofta har emellertid detta underlåtits (jfr 
Karmasin, Oblat, Slöja). Den som söker efter variantformer av ett 
ord bör således gå igenom hela artikeln, ej blott ögna på stickordsraden. 
Stickordshänvisningar för dylika variantformer finnas i ganska stort antal, 
men hade nog helst bort vara betydligt flera. För orden på F har i 
“Tillägg och rättelser“ en efterskörd gjorts, som ger exempel på de van
ligaste varianttyperna och sålunda kan tjena som en allmän vägledning för 
ordbokens begagnare.

Sammansatta ord vid vilka intresset så gott som uteslutande knyter 
sig till den senare sammansättningsleden ha ofta upptagits under denna, 
så t. ex. Fåreflagare, Hästflåare under Flagare, Flåare, Halm
fä ssin g under Fässing, Såpelör under Lör. Prefixsammansatta 
verb äro stundom att söka under resp. enkla verb, t. ex. Bortsq vittra 
under Sqvittra, medan däremot t. ex. Gå af återfinnes under Afgå, 
Gå an under Angå.

Förklaringen av orden göres genom översättningsord, sällan genom 
omskrivningar. Detta är givetvis det mest ändamålsenliga för en ordbok 
av detta slag, men det får å andra sidan medgivas att tolkningen härvid 
lätt kan bli väl grov, och om Dahlgrens översättningar än i allmänhet 
äro goda och träffande, så händer det stundom att översättningsordet 
snarare står som en antydan om åt vad håll betydelsen går än ger själva 
betydelsen. Finare nyanser går Dahlgren i allmänhet inte in på.

Citaten äro, förefaller det, genomgående pålitliga och, vad citaten ur 
Gustav Ls bibel och i allmänhet reformationsskrifterna angår, noggranna 
nästan i varje detalj ända till skiljetecknen och tryckfelen. I Gustav Ls regi- 
stratur har bruket av stora bokstäver inte alltid strängt respekterats. I 1600- 
tals skrifter har Dahlgren förenklat bruket av stora bokstäver och reglerat 
bruket av u och v, ff. o. d. till sin tids. I citat från tiden efter mitten 
av 1700 har stavningen mer eller mindre normaliserats i riktning mot 
Ordlistans, mer ju närmare de komma vår egen tid. Då och då har 
en lätt omkastning av ordföljden ägt rum. Undantagsvis har ett språk
prov i korthetens eller tydlighetens intresse blivit mera fritt omturnerat, 
dock åtminstone i de fal! jag påträffat utan att därigenom vållats någon
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oriktig föreställning om det ord som varit ifråga Icke så sällan har 
Dahlgren kontrollerat citat ur urkundspublikationer genom jämförelse med 
de handskrivna originalen och därigenom kunnat uppvisa ett par ord 
såsom “spökord“.

Källhänvisningarna få i huvudsak sin förklaring i den sid. xi—xxm 
meddelade förteckningen på anförda skrifter. Endast följande torde ytter
ligare behöva påpekas.

Följa två eller flera citat från olika skrifter av samma författare 
omedelbart på varandra, utsättes författarens namn blott vid det första; 
se t. ex. de tre citaten från Olavus Petri under Besluta 3. Vid två 
på varandra följande citat från samma skrift ersättes titeln på det senare 
med Ders.

Hänvisningarna till 1541 års bibel markeras blott med en förkort
ning av namnet på den citerade bibliska boken, jämte siffror utmärkande 
kapitel och vers. Dessa förkortningar äro helt korta, t. ex. Es., Ps., Syr., 
under det att exempelvis Laurentius Petris särskilt utgivna översättningar 
av samma böcker citeras L. Petri Jes. proph., L. Petri Dav. ps., L. Petri 
Sir. bok, se t. ex. under Allsom, där de två sista citeras i följd efter en 
annan skrift av Laurentius Petri och därför utan översättarnamnet.

Följa två citat från samma bibliska bok omedelbart på varandra, 
inskränkes källhänvisningen för det senare till kapitel- och verssiffror; 
se t. ex. de två citaten från (Jesu) Syr(achs Book) under Sä 11 syn 2.

Vad ordvalet beträffar, synes Dahlgren i allmänhet ha uteslutit 
främmande ord samt sådana dialektala ord som av respektive författare 
tydligen avsetts såsom dialektala. Även godtyckliga ordkonstruktioner har 
han ansett ligga utanför ramen för sitt verk; härav förklaras förmodligen 
det faktum att O. Rudbeck d. ä. blivit så sparsamt citerad. Vid excerpe- 
ringen av äldre källor, bibeln undantagen, tycks han ha gått förbi militära 
termer, namn på vapenslag o. d., i det han föredragit att belägga sådana 
med förklarande citat från Rödings, Adlersparres och Hamiltons krigs
historiska avhandlingar. Hans excerpering har f. ö. naturligtvis varit 
grundligast i fråga om de för hans syfte viktigaste källorna : de äldsta 
och bland dessa de mer eller mindre litterära. Bland de anförda skrifterna 
som förteckningen upptar finns det utan tvivel också åtskilliga, som icke

1 Vad här meddelats om citatens relativa noggrannhet grundar sig på de till ett par 
hundratal uppgående citatkontrolleringar utg. av en eller annan anledning verkställt. Vid 
dessa kontrolleringar ha sådana grafiska egendomligheter som Dahlgren principiellt ändrat 
icke restituerais, men i andra fall ha naturligtvis förefintliga avvikelser från originalet 
rättats.
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varit föremål för egentlig excerpering, utan som mera tillfälligtvis givit 
anledning till en eller annan anteckning. Vid bedömandet av luckorna 
bör det även ihågkommas att Dahlgrens språkkänsla representerar ett äldre 
stadium: åtskilligt av det som för oss är föråldrat var för honom ännu 
levande. Glossaret företer givetvis även en hel del luckor som icke för
klaras av dessa restriktioner, de saknade orden må nu ha uteslutits av 
principiella skäl eller icke ha kommit med därför att de undgått Dahl
grens uppmärksamhet. 1 stort sett kan man dock säga att det viktigaste 
upptagits.

Lund den 20 April 1916.

Evald Ljunggren.





Förteekning på anförda skrifter.
En och annan citerad skrift är här ej upptagen, emedan den till fyllest angifves i citatet.)

Achrelius, D. Handens pris. Åbo 1690. 
— Moralia eller några korta regler. Åbo 
(1692?). — Vitterhetsarbeten, utg. af P. 
Hanselli (del xvi), Ups. 1873.

Adlersparre, C. (Afh.) Afhandling om 
Svenska krigsmagtens och krigskonstens 
tillstånd ifrån kon. Gustaf l:s död till kon. 
Gustaf Adolfs anträde till regeringen. (I 
Vitt. Hist, och Ant. Akad. Handl. 3:131— 
418). — Historiska samlingar, 1 —5. Sthm 
1793—1822.

Alle Bedlegrannas Spegel (från 1640-talet). 
Sthm 1866.

Amnelius, A. (1638—1692). Vitterhetsarbe
ten, utg. af P. Hanselli (del xv), Ups. 1871.

Andreæ, A. (Angermannus). Tillegnan af 
L. Petri Dial, om messan. 1587. — För
språk till L. Petri Kyrkostadgar. 1587. — 
Förspråk till Utlegning på proph. Daniel. 
1592.

Andreæ, L. Een kort vnderwisning om 
troona och godha gerningar. Sthm 1528.

Arrhenius, J. (1642—1725). Vitterhetsar
beten, utg. af P. Hanselli (del vii), Ups. 
1867.

Arvidi, A. En kort Handledning til thet 
Swenske Poeterij, Versz- eller Rijmkonsten. 
Strengn. 1651.

Den Asiatiska Banise eller Blodiga dock 
modiga Pegu, 1, 2. Sthm 1741, 1747. Öfv. 
fr. Tyskan (den l:a delen af Alex. Ros
vall, den 2:a af L. Salvius m. fl. onämnda 
personer).

Asteropherus, se Tisbe.
Atterbom, P. D. A. Lycksalighetens ö, 2 

uppl. 1,2. Örebro 1854.
Ausius, H. (1603—1659). Vitterhetsarbeten, 

utg. af P. Hanselli (del xv), Ups. 1871.
Balck, N. Catechismus, af S. Musæus, 

öfvers. Sthm 1596. — Om then Christeliga 
Riddaren, af C. Huberinus, öfvers. Rostock 
1599. — Hundrade Esopi fabler, öfvers. 
(fr. Tyskan). Sthm 1603.

Barbro Banérs Visbok (från medlet af 1600- 
talet) bland 1500- och 1600-talens Visböcker, 
utg. af A. Noreen och H. Schlick. Ups. 
1889.

Bechstadius, C. N. Then adelige och lärde 
Svenske Siöman. Sthm 1734.

Beijer, J. G. von (1646—1705). Vitterhets
arbeten, utg. af P. Hanselli (del ix), Ups. 
1869.

Bellman, C. M. ( 1740— 1795). Valda skrifter, 
utg. af P. A. Sondén, 1—6. Sthm 1835, 36.

Benedicti, P. Om man må fly för Dödhen 
eller Pestilentzien, af Luther, öfvers. Sthm 
1588.

Benzelius, E. Monumenta hist, vetera ec- 
clesiœ Sueogothicœ. Ups. 1709.

Berch, C. R. Afhandling om Svenska 
qvinno- och manskläder (i Gjörwells 
Samlaren, del 3, 4).

Berchelt, S. (1 Pest.) Een lithen wnder- 
wijsningh om Pestilentz. Sthm 1588. — 
(2 Pest.) Om Pestilentzien och hennes 
orsaker. Sthm 1589.

Bergenhjelm, J. Then Nordiska krigslösen. 
Sthm 1701.

Bergius, B. Nytt förråd af äldre och nyare 
handlingar rörande Nordiska historien. 
Sthm 1753.

Bergklint, O. (1733—1805). Vittra arbeten, 
utg. af P. A. Sondén. Sthm 1837.

B. G. Visbok, se Bröms.
Beronius, J. Rebecca, comoedia, af N. 

Frischlin, öfvers. Link. 1674.
Biblia, Thet är, All then Helgha Scrifft, på 

Sivensko. Ups. 1541.
Bidrag till Svenska kyrkans och riksdagar- 

nes historia ur presteståndets archiv, 1 —3. 
Sthm 1835.

Björner, E. J. Nordiska Kämpa dater. 
Sthm 1737.

Boding, G. Mickel Illparig, kom. af Molière, 
öfvers. Sthm 1741.

Boethius, J. (1647-1718). Vitterhetsarbe
ten, utg. af P. Hanselli (del vn), Ups. 1867.

Bonde-Practica eller Vädher-book. Sthm 
1662.

Bordrim = Några Bordrim höfligit och 
lustigt, så väl andeligen som värdsligen, 
Lefren, som brukeligit är, at berimma. 
Sthm 1620.

Borneman, G. H. von? (1685—1711). Sån-



XII

ger af en Svensk fånge i Simbirsk, utg. 
af M. Weibull. Lund 1868.

Botin, A. (Hem.) Beskrifning om Svenska 
Hemman och Jordagods, 1, 2. Sthm 1755, 
56. — Svenska Folkets Historia, 1, 2. 
Sthm 1789, 92.

Botvidi, J. Tree Brudpredikningar. Sthm 
1622. — Om pestilentz, tre predikningar. 
Ib. 1622. — Likpredikning öfver kon. 
Gustaf Adolf. Ib. 163-4.

Brahe, P. (1520—1590). Konung Gustaf l:s 
krönika, handskrift i riksarkivet. (Inom 
parentes angivet sidtal hänvisar till motsv. 
ställe i O. Ahnfelts efter annan handskrift 
utg. upplaga.) — (Economia eller Huusz- 
holdz-Book. Skrifven 1585, tryckt Visings- 
borg 1677.

Brahe, P. (1602—1680). Tankebok, tr. Sthm 
1806.

Brander (Skjöldebrand), E. Cleopatra, 
sorgespel. Sthm 1749. — Gustaviade, 
hjeltedikt. Ib. 1768.

Brasck, S. (Förl. sonen). Een Comoedia 
om then förlorade Sonen. Link. 1645. — 
(Ap. gern.) Een Tragico-Comoedia om 
Apostlarnars Gärningar. Ib. 1648. — (T. 
krig.) Comoedia om thet wälendade Tyd- 
ske kriget. Ib. 1650.

Brask, Hans. Bref, införda i Gustaf l:s 
registratur och i Handlingar rör. Skandi
naviens historia, del 13—18.

Brask, P. (1649?—1690?). (Puf.) Samuelis 
Pufendorf Inledning til historien, öfvers. 
Sthm 1680. — Vitterhetsarbeten, utg. af 
P. Hanselli (del vii), Ups. 1867.

Brenner, Sofia Elis. Poetiske Dikter, 1,2. 
Sthm 1713, 32. — Jesu Christi pinos hi
storia. Ib. (1727).

Bring (Lagerbring), S. Samling af hand
lingar i Svenska historien, 1—3. Lund 
1754, 58.

Brobergen, H. G. von (1669—1708). Vitter
hetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del xn), 
Ups. 1869.

Broder Ruus, Thet är, Brodher Ruuses hi
storia eller chronica. (Öfvers. fr. Tyskan.) 
Sthm 1645.

Broms (Bröms), O. (1672—1722). Vitter
hetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del xiv), 
Ups. 1870.

Brovallius, J. Holbergs Metamorphosis 
eller Förvandlingar, öfvers. Sthm 1744.

Brummer, M. H. Försök till ett Svenskt 
Skogs- och Jagtlexicon. Gborg 1789.

Bröms Gyllenmärs visbok (från början af 
1600-talet) bland 1500- och 1600-taléns Vis
böcker, utg. af A. Noreen och H. Schück. 
Sthm 1885.

Bureus, J. (Påv. stämpl.) Någhre Påweske 
stemplinger huru thesse try Rijken, Sve- 
rike, Danmark och Norrike, skola kunna 
komma under Påwedömet igen. Öfvers. 
från latin. Sthm 1604. — (Yarn.) Een war

ning, som en Påwens Secreterere ... haf- 
wer stält til alle Evangeliske Konunger, 
Förster och Potentater. Öfvers. från latin. 
Sthm 1604. —• (Nym.) Nymäre Wijsor. 
Ups. 1637.

Busch, G. Om then nyia Stierno och Co- 
meta, som syntes 1572. Öfvers. fr. Tyskan. 
Sthm 1573.

Börk, I. A. Darius (drama från 1680-talet), 
utg. af K. F. Karlson. Sthm 1874. — Se 
Lykkopris.

Carl IX. (Bevis) Någre synnerlighe Bevijs, 
uthdragne af the gamble kyrkiones lärare 
... om then personlige förening, som är 
uthi the tvenne naturer i vår Herre Jesu 
Christo. Sthm 1604. — (Svar) Swar opå 
then Bewijsbook, som M. Olof Erkiebiskop 
... låtit vthgå emoot (förenämnda skrift). 
Sthm 1606. — Rimchrönika, utg. af B. 
Bergius. Sthm )759.

Carleson, C. Hushåls-Lexicon. Sthm 1756.
Cederhielm, C. G. Kcerleksbalck, af Vol

taire, öfvers. Paris 1740.
Cederhielm, C. W. Brutus, sorgespel af 

Voltaire, öfvers. Sthm 1739.
Cederhielm, G. (1661 — 1741). Vitterhets

arbeten, utg. af P. Hanselli (del xi), Ups. 
1869.

Celsius, O. (Ing.) Ingeborg. Tragoedia. Ups. 
1737. — Monumenta politico-ecclesiastica. 
Ups. 1750—53. — JEneis, öfvers. Sthm 
1762. — Tal om smak uti den Svenska 
så bundna som obundna vältaligheten. 
Ib. 1768. — Gustaf Vasa, hjeltedikt. Ib. 
1774. — (1 Kyrk.) Svea Rikes kyrkohistoria 
828—1000. Lund 1785. — (2 Kyrk.) Den 
Svenska Kyrkohistorien 1000—1022. Ib. 
1792. — Gustaf l:s historia, 3 uppl. Ib. 
1792. — Erik 14:s historia, 2 uppl. Ib. 
1795.

Chærberus, J. ltt gudeligit samtaal eller 
Andelig Prosopopeiœ dickt, af Bernhardus, 
öfvers. Vesterås 1642.

Chronander, J. P. Surge eller Flijt och 
Oflitighetz skode spegel, författat vthi 
een lustigh Comoedia. Åbo 1647. — Bele- 
Snack. Ib. 1649.

Civ. instr. — Samling af Instructioner rörande 
den civila förvaltningen i Sverige och Finn
land, utg. af C. G. Styffe. Sthm 1856.

Colerus, M. J. Oeconomia, Thet är, Hus- 
håldz Vnderwijsning, 1,2. öfvers. (omkr. 
1640) af Isaac Erici. Sthm 1683, 86.

Columbus, S. Bibliske Werld sampt andre 
hans Poetiske Skriffter, 2 uppl. Sthm 1687. 
— Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli, 
Ups. 1856. — (Ordesk.) En Svensk Orde- 
skötsel ang. bokstäfver, ord och ordesätt. 
(Författad 1678.) Utg. af G. Stjernström 
och A. Noreen, Ups. 1881.

Comenius, J. A. (Tung.) Upläste Gyllene 
Tungomåls Dör: Eller alle språks och 
vettskapers Örtegårdh. öfvers. från Latin
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och Tyska af E. Schroderus (d. yngre, f 
1639). 4 uppl. Sthm 1647, jemförd med 1 
uppl. 1640. — Orbis sensualium pietus 
mied svensk öfvers.). Äbo 1684.

Comaedie-Act, En lustig. Tr. 1700.
Compliment-Bok, öfvers. fr. Tyskan af J. 

E(iirenström). Sthm 1741.
Creutz, G. Ph. Vitterhetsarbeten, 2 uppl. 

Sthm 1812.
Cupidinis och Veneris Kiärleeks-Krijgh och 

Frijheeter. (Tros vara utg., ej förf., af E. 
Wennaesius). Villa Franca (Upsala) 1669.

Dahlman, K. Svenska Red-dejan eller väl- 
öfvade Hushållerskan. Sthm 1743.

Dalin, O. von (1708—63). Then Svänska 
Argus, 1,2. Sthm 1732—34. 2 uppl. 1754. 
— Svea Rikes Historia, 1 del. 2 uppl. 
Sthm 1763; 2 del. 2 uppl. ib. 1765; 3 del. 
1 band. ib. 1760, 61; 3 del. 2 band. ib. 
1761, 62. — Vitterhetsarbeten, 1—6. Sthm 
1767.

Dalius, S. Bryngelson. Hecastus (öfvers. Fr. 
Tyskan). Gborgl681.— Vitterhetsarbeten, 
utg. af P. Hanselli (del. ix), Ups. 1869.

Dawidhz (Konungh) Historia, kom. (af Tho- 
, mas Gevaliensis?). Sthm 1604.

Dauidz Psaltare. Sthm 1536.
Dijkman, P. Antiquitates ecclesiasticce. 

Sthm 1703.
Diplomatarium Dalekarlicum, utg. af C. G. 

Kröningssvärd och J. Lidén. 1—3 med 
Supplement. Sthm 1842—53.

Doctor Simon, En lustigh Comedia om (från 
början af 1600-talet), utg. af G. E. Klem- 
ming. Sthm 1865.

Domareregler (tillskrifvas Ol. Petri), anförda 
efter aftrycket .i 1734 års lag 4:o, 1736.

Draconites, se Utlegning.
Düben, J. von. Boileaus Skalde-konst, 

öfvers. Sthm. 1721. — Boileaus Satyrer 
eller Tadle-qväden, öfvers. Ib. 1722. — 
Boileaus Poetiske Bref, öfvers. Ib. 1722. 
— Pulpeten eller Bokstolen, skämtacktig 
kämpadickt af Boileau, öfvers. Ib. 1722.

Duræus, E. S. Dagbok öfver riksdagen 
1682. Norrk. 1788.

Ehrenström, J. Det straffade Öfverdådet, 
kom. af Molière, öfvers. Sthm 1739.

Eldh, C. Myrthen och Cypresser. Sthm 
1725. — Sonetter (bifogade D. Ehrenadlers 
öfvers. af Telemach, Sthm 1723).

Elofsson, Sven. Paralipomena till konung 
Göstafs, k. Eriks och k. Johans rege
mentes handlingar. Förf. 1599, införda i 
HSH, 12 delen.

Emporagrius, E. Then Svenske Kyrkio- 
ordningen öfversedd och förbättrad (omkr. 
1670). Tr. i Handlingar rör. Sveriges 
historia, 2 Ser. m, Sthm 1887.

Een liten Crönike och skemtigh för the 
Danske, doch ganska alffuarligh, ynke- 
ligh och gruffweligh för the Swenske. 
(Förf. af kon. Gustaf 1, till största delen,

och hans hofpredikant P. Svart.) Sthm 
1558. (Jfr Källförteckningen i SAOB under 
Svart, P. A.)

Erici, Ericus (Helsingius). Een christeligh 
underwijsning för leijofolcket (af P. Gla- 
serus), öfvers. Sthm 1610.

Erici, Jacobus. Ett christeligit A. B. C. 
(1588). Tr. i Samlaren 4:175. Sthm 1884. 
— Davidz Psaltare (L. Petri öfvers.) med 
Luthers Summarier, försvenskade. Sthm 
1604.

Erici, Johannes (Salemontanus). Christeligh 
och nödhtorfftigh wnderwisningh. Lübeck 
1594.

Erici, Petrus. Postilla, eller vtlegningen 
öffuer alla Euangelia m. m., af S. Mu- 
sæus, öfvers. (1582) från Tyskan. 1—6. 
Sthm 1606—1608.

Ernhoffer, Sigismund. Enchiridion, Thett 
är Then lille och reene Catechismus sampt 
mädh en nödtorfftigh Försvarelse skrifft 
för menige kyrkepräster och predikanter 
föröökat ochförbätrat. (Öfvers. fr. Tyskan.) 
Wittenberg 1591.

Eurelius (Dahlstjerna), G. Den trogna Heer- 
den, af Guarini, öfvers. Stettin (1696?). 
— Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli 
(del vi), Ups. 1863.

Fabricius, J. (1703—1741). Amaranter, utg. 
af P. Hanselli (del xxii), Ups. 1878.

Falck, E. Een kort vnderwijsning om nå
gra aff the förnemligaste Articlar j then 
Christeligha Läron. Öfvers. fr. Tyskan. 
Sthm 1558.

Fant, E. M. Observationes selectee histo
riam Svecanam illustrantes. Ups. 1785 
—90. — Handlingar til uplysning af 
Svenska historien, 1—4. Ups. 1789—1802.

Fernow, E. Beskrifning öfver Värmeland. 
Gborg 1773, 79.

Fin. Handl. — Handlingar till upplysning af 
Finlands Häfder, utg. af A. 1. Arwidsson. 
1 — 10. Sthm 1846—58

Fini. = Nya källor till Finlands medeltids
historia, utg. af E. Grönblad. 1. Köpenh. 
1857.

Fin. urk. = Urkunder upplysande Finlands 
öden och tillstånd i 16:e och 17:e årh., 
utg. af E. Grönblad. 1:1—8; 2:1. Helsing
fors 1843-56.

Forsius, Sigfrid Aron. (Esdr.) Then tridie 
och flerde boken Esdrce, öfvers. från “Lat. 
bibeln“. Sthm 1613. — Speculum vitœ 
humance . Om menniskionnes Leffuerne 
etc. Öfvers. Sthm 1620.

Fortunatus medh sin pung och önskehatt. 
Sthm? (Kongl. bibliotekets exemplar — 
defekt — synes vara äldre än 1650-talet.)

Franckenius, J. Ett lustigt och liuflighit 
samtaal... om then edle och dyrbare kle- 
nodien Lapide Philosophorum. Ups. 1651.

Frese, J. (1691 — 1729). Samlade skrifter, 
utg. af P. Hanselli (del xx), Ups. 1876.
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Förslag till kyrko-ordning från kon. Gustaf 
11 Adolfs regeringstid. Tr. i Handl. rör. 
Sv. hist. 2 Ser. ii. Sthm 1872.

Geisler, J. T. (1683—1729). Vitterhetsar
beten, utg. af P. Hanselli (del iv), Ups. 
1866.

Gerson, J. Sielennes tröst och läkedom 
well altijdh nyttig, doch aldramest vthi 
dödzens nödh, öfvers. Sthm 1548.

Girs, Ægidius. Om san Edelheet. Sthm 
1627. — Kon. Gustaffs den 1 och kon. 
Erichs den XIV Chrönikor. (Förf. 1630.) 
Sthm 1670. — Kon. Johan den Ill.s Chrö- 
nika (förf. 1627), utg. af A. A. von Stjern- 
man. Sthm 1745.

Gjörwell, C. C. Det Svenska Biblioteket,
1—5. Sthm 1756—61. — Nya Svenska 
Biblioteket, 1, 2. Ib. 1762, 3. — Samlaren, 
1-9. Ib. 1773—77.

Gothus, Andreas Jonse. Thesaurus epi- 
stolicus, thet är, En book, som lärer 
rätt skriffva allahanda slags breff. Sthm 
1619. — Thesaurus arithmeticus. Thet är 
Räknekdnst. Ib. 1621. — Theoria vitce 
œternœ, thet är. Om verldennes ända m. m. 
Ib. 1647.

Gothus, Laur. Paulinus. Cometspegel. Sthm 
1613. — Monarchia pacata, eller Politisch 
Öfwerhetz fridz regemente. Strengn. 1628.
— Monarchia turbata, Thet är Politisch 
Öffwerhetz stridz regemente. Strengn. 1629.
— Företal till Gyllenhjelms Fängelseskola 
(förf. 1632), 1649.

Gothus, Laur. Petri. En lithen Tröstbock, 
öfvers. från Tyskan. Rostock 1564. 

Gothus, Pet. Johannis. (Bön.) Gudheliga 
bööner och tacksägelser etc. Öfvers. 
Rostock 1572.

(Conf.) Confessio Augustana, öfvers. Ib. 
1581.

(Kors) Om korss och anfechtning etc. 
Sthm 1588.

(Sal.) Vägen till Salighetena, af Salmuth 
m. fl. Öfvers. Rostock 1592.

(Ridd.) Om then Christeliga Riddaren, af 
C. Spangenberg, öfvers. Rostock 1592. 

(Helg.) Om Gudz Helgons krafft. Ib. 1593. 
Sät til at bidia, af Luther, öfvers. Ib. 1593. 
(Synd. sp.) Syndarens spegel, af Savonarola, 

öfvers. Ib. 1593.
Catechismus m. m. öfvers. Sthm 1595. 
Enchiridion, öfvers. Ib. 1596.
Postilla, öfvers. Rostock 1597.
(Skrift, sent.) Skööna och merkeliga Scriff- 

tennes Sententier, af Luther, öfvers. 
Ib. 1597.

(Leiser) Likpredikan af P. Leiser, öfvers. 
Ib. 1599.

Psaltaren. Ib. 1599.
Likpredikan öfver D. Chytrœus, af L.

Bacmeister, öfvers. Ib. 1600.
(Tål.) Om Christeligit Tålamod under kor

set. Ib. 1601.

Gothus, Pet. Johannis, (forts.)
(Edsvärj.) Christelig undervijsning om Eed- 

sväriande, af C. Melisander, öfvers. Ib. 
1601.

(Fabr.) Historia certaminis sacramentarii, 
af Th. Fabricius, öfvers. Rostock 1601. 

(1 Pred.) Predican om Christi lekamens 
och blods närvarelse i nattvarden, 
öfvers. Ib. 1601.

(2 Pred.) Predican om Luther, öfvers. Ib. 
1601.

(Döp.) Dööpabooken, af Luther, öfvers. Ib. 
1602.

(Poll.) Om Gudz barns eviga lijff, L. Pol- 
lionis siw merkeliga predicor, öfvers. 
Ib. 1602.

(Calv.) Berättelse om Calvinisternes Gudh 
och religion, öfvers. Ib. 1602.

(Rel. art.) Grundelig berättelse uthaff Gudz 
Ord och heliga Scrifft om alla våra 
Christeliga Religions Artiklar, af L. 
Osiander, öfvers. Ib. 1603.

(Myst.) Mysterium magnum, af M. Mollerus, 
öfvers. Ib. 1604.

(Sol.) Soliloquia, af M. Mollerus, öfvers. 
Ib. 1605.

(Hub.) Lutherska och Calviniska läran, 
af S. Huber, öfvers. Ib. 1605.

(Hust.) Christelig Hustaffla, af E. Hunnius, 
öfvers. Rostock 1606.

(Sax) Kors och Tröst Spegel, af M. Sax, 
öfvers. Ib. 1607.

Apostlarnes Gerningar, af J. Spangenberg, 
öfvers. Ib. 1607.

(Heid.) Tiyo Predicor öjfuer Davids 51 
psalm, af E. Heidenreich, öfv. Ib. 1607. 

Tröstscriffter, af J. Avenarius, öfvers. Ib. 
1612.

(Rot.) Er. Roterodami Trogna förmaning 
til alla Christna att läsa Guds ord, 
öfvers. Ib. 1612.

Om Antichristo, af A. Cheffireus, öfvers. 
Ib. 1613.

(Fast.) Tiyo Fasta-Fredicor, af L. Pollio, 
öfvers. Ib. 1614.

Om verldzliga Öffuerheet. Ib. 1615.
Gothus, Pet. Laurentii (Tingstadhensis). 

(Tröstpred.) Två eenfalligha Tröst Predican 
om the Gudhfruchtighas kors och bedröff- 
uelse j thenna werldenne. Sthm 1609. — 
(1 Uti.) Christelig Uthlägning öffuer the 
Epistlar och Euangelia, som ... predicas 
på fierde dagh Juul, Påscha och Pings- 
dagh. Ib. 1609. — (2 Uti.) Eenfalligh Vth- 
legning öfwer Euangelium på annan dagh 
Pingesdagh. Ib. 1610. — Underwisning, 
om werldennes ända, öfvers. efter Luther 
m. fl. Ib. 1626.

Gothus, Pet. Pauli. Een rett Christeligh 
Vnderwijsningh om heela Menniskiones 
lejfnat etc. Sthm 1590.

Granatenflycht, D. Penningens Beröm 
och Last. Sthm 1698.
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Gripenhjelm, C. (död 1694). Vitterhetsar
beten, utg. af P. Hanselli (del iv), Ups. 
1866.

Grubb, C. L. Penu proverbiale, thet är: 
Ett ymnigt Förråd af... Swenske Ord
seder och Lärespråk. Sthm 1678.

Gustaf l:s Registratur, 1 —13 (omfattande 
åren 1521 — 1541), utg. af V. G. Granlund. 
Sthm 1861—89.

Gustaf ii Adolf, Skrifter, utg. af C. G. 
Styffe. Sthm 1861.

Gyllenborg, C. (Andr.) Andromache, af 
Racine, öfvers. (företal afjoh. Rosenadler.) 
Sthm 1723. — (Villhj.) En bättrad Vill- 
Hierna och en Trogen Vänskap. Ib. 1723. 
— (Sprätth.) Svenska Sprätthöken. Ib. 
1740. — Vitterhetsarbeten, utg. af P. Han
selli (del. v), Ups. 1863.

Gyllenborg, G. F. Vitterhetsarbeten, 1—4. 
Sthm 1795, 97,1800. — Försök om skalde
konsten. Ib. 1798.

Gyllenborg, J. (Wollimhaus.) 1648—1701. 
Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. 
v), Ups. 1863.

Gyllenborg, O. (1676—1737). Vitterhets
arbeten, utg. af P. Hanselli (del. v), Ups. 
1863.

Gyllenhjelm, C. Carlsson. Nosce te ipsum. 
Sthm 1645.—Schola Captivitatis(Fängelse- 
Schola) 2 uppl. Ib. 1649.

Gyllenius, P. Magni. Dagbok 1622—1667, 
utg. af R. Hausen. Helsingfors 1882.

H. Hans. dröm., se Hans ...
Hallenberg, J. Handlingar till kon. Gustaf 

II Adolfs historia. ! saml. Sthm 1784. — 
(Hist.) Svea Rikes Historia under kon. 
Gustaf Adolf den stores regering. 1 —5. 
Ib. 1790—96. — (Mynt) Historisk afhand- 
ling om mynt och varors värde i Sverige 
under kon. Gustaf l:s regering. Ib. 1798. 

Hallman, C. I. Skrifter. Sthm 1820. 
Hallman, J. G. (c. 1701 —1757). Vitterhets

arbeten, utg. af P. Hanselli (del. xix), Ups. 
1875.

Hambræus, J. En gyldenne Book om vnga 
personers sedhers höffweligheet, af Er. 
Roterodamus, öfvers. Sthm 1620. 

Hamilton, H. Afhandling om krigsmagtens 
och krigskonstens tillstånd i Sverige un
der Gustaf II Adolfs regering. (I Vitt. 
Hist, och Ant. Akad. Handl. 17:de delen.) 

Hammarberg, H. Den beständiga herdin- 
nan. Sthm 1741.

Hammerus, H. Sveopentaprotopolis, Thet 
är, The fäm förnämste och älste Sxveriges 
och Göthes hufwudstäder, at J. Messenius, 
öfvers. af Hammerus. Sthm 1613. 

Seigneur Hans Hanssons drömmar. 1679. 
Harald Olujfsons Visbok (från 1500-talet), 

bland 1500- och 1600-talens Visböcker, utg. 
af A. Noreen och H. Schück. Sthm 1884. 

Hedborn, S. J. Samlade skrifter 1, 2. Öre
bro 1853.

Helsingius, Elaus Petri. Synonymorum 
Libellus. Sthm 1587.

Hermelin, O. Sylvestri du Four Sede-Bok, 
öfvers. Sthm 1683.

Hertig Carls Slaktarebenck. 1617. 
Hesselius, A. (Americanus). (Erik) Erich 

den nionde eller helige, tragedi. Sthm 
1740? — (Zal.) Vänskap och trohet i döden, 
eller den Indianske Printzessan Zaletta. 
Ib. 1740? — (Sag. om Hild.) Sagan om 
Hildars och Frodes Gyllende-Tid och sälla 
Frihets Åhr. Framgifven af Angantyr 
Hejdricksson Vinlands farare. Ib. 1755. 

Historiska Handlingar, utg. af Skand. Sam
fundet, 1—13:1. Sthm 1861—84. 

Historiska och politiska visor, utg. af G. O. 
Hyltén-Cavallius och Geo. Stephens. Öre
bro 1853.

Historiskt Bibliotek, utg. af C. Silfverstolpe. 
1, 2. Sthm 1875, 76.

Hjortzberg, J. (1703—66). Vitterhetsarbe
ten, utg. af P. Hanselli (del. xm), Ups. 1870. 

Hjärne, Carl Urban (1703—86). Vitterhets
arbeten, utg. af P. Hanselli, Ups. 1856. 

Hjärne, Thomas. Vitterhetsarbeten, utg. af 
P. Hanselli, Ups. 1856.

Hjärne, Urban (1641 —1724). (Surbr.) Een 
uthförlig berättelse om the nyys opfundne 
Suurbrunnar vidh Medevij. Sthm 1680. 
(Vatt.) Den lilla Vattuprofvaren. Ib. 1683. 
(Ved.) En lijten Oeconomisk skrifft om 

Vedhsparande. Ib. 1696.
(Anl.) Den korta Anledningen til åthskil- 

lige malm och bergarters, mineraliers 
och jordeslags etc. efterspörjande och 
angifvande, besvarad och förklarad. 
Ib. 1702, 6.

(Under.) Grundelig underrättelse huru 
mineralvatnet vid Medevij bäst skal 
brukas. Ib. 1702.

(Förb.) Förberedelse til de vndersökningar, 
som vthi Kongl. Laboratorio ärogenom- 
gångne. Ib. 1706.

(Par.) Defensionis Paracelsicæ Prodromus. 
Ib. 1709.

(Orth.) Orthographia Svecana, eller den 
retta Svenska bookstafveringen. Ib. 1717. 

(Vitt.) Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli, 
Ups. 1856.

H. O. Visbok, se Harald.
Holgeri, Nicolaus. Troijenborgh. Kalmar 

1632.
Holmström, I. (c. 1660—1708). Vitterhets

arbeten, utg. af P. Hanselli (del. vi), Ups. 
1863.

Hoorn, J. von. De twenne jordegummor 
Siphra och Pua. Sthm 1719.

HSH — Handlingar rörande Skandinaviens 
historia, 1—40. Sthm 1816—60.

Hund, D. Hansson. Konung Erik XIV:s 
krönika, utg. af F. A. Dahlgren. Skrifven 
1605, tryckt i Sv. Fornskr. Sällsk. Sam
lingar 1847.
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Een Huus-Spegel, nyttigh så och lustig för 
Gambia och Unga etc., af P. B. Tr. 1697.

Höpken, A. J. von. Àreminne öfver C. G. 
Tessin. Sthm 1771. ■— Skrifter, utg. af 
C. Silfverstolpe. 1, 2. Ib. 1890--93.

Jernkontorets annaler, se Sefström.
Jesus lärer i templet, comedia (från 1500- 

talets senare hälft), utg. af G. E. Klemming. 
Sthm 1873.

Johannis, Torstenius. (Fästn.) En fästninga- 
rings heemligheter, öfvers. från Tyskan. 
Sthm 1604. — (Husr.) Huus Regla, tryckt 
i E. Erici Underv. för leijofolcket.

Josephi Historia (af Thomas Gevaliensis). 
Rostock 1601.

Judas Redivivus, se Rondeletius.
Keder, N. (1659—1735). Vitterhetsarbeten, 

utg. af P. Hanselli (del. x), Ups. 1869.
Kellgren, J. H. Samlade skrifter, 1—3. 

Sthm 1796.
Kemner, H. M. Trummoslagh uppå Dunce 

Müntz Skantz. Riga 1629.
Kexél, O. (1748— 96). Skrifter, samlade af 

P. A. Sondén. 1, 2. Sthm 1837.
Knöppel, C. De förtretelige, lustsp. af 

Molière, öfvers. Sthm 1741. — Manns- 
Scholan, lustsp. af Molière, öfvers. Ib. 
1741. — Alla menniskiors vän, lustsp. af 
Legrand. Ib. 1743. — Gudarnas rådslag, 
om fruentimret må fria sielft, skåd. Ib. 
1744. — Mötesplatsen i mörkret, lustsp. 
Ib. 1750.

Kokbok = Een lijten Kockebook. Sthm 1650.
Kolmodin, O. Biblisk Qvinno-Spegel. 1, 2. 

Sthm 1732, 50.
Kolmodinus, E. Genesis Ætherea eller 

Jesu Christi födelse, com. Åbo 1659.
Lælius, Laur. Johannis. Een sköön och 

härligh Jungfrw Speghel. Sthm 1591. — 
(Res.) Itinerarium sacrce scripturce, Thet 
är: Een Reesebook öffuer then helighe 
Schrifft, af Biinting, öfvers. 1, 2. Ib. 1588.

Lagerbring, S. Sammandrag af Svea Rikes 
historia. Sthm 1775.

Lagerlöf, P. (1648—99). Vitterhetsarbeten, 
utg. af P. Hanselli (del. iv), Ups. 1866.

Lagerström, M. Den politiske Kannstö- 
paren, af Holberg, öfvers. Sthm 1729. — 
Le Tartuffe eller den Skenhelige, af Mo
lière, öfvers. Ib. 1731. — Den Giruge, af 
Molière, öfvers. Ib. 1731. — Madame 
April-Väder, af Holberg, öfvers. Ib. 1736. 
— Mäster Gerdt Westphaler, af Holberg, 
öfvers. Ib. 1737. —Jean de France eller 
Hans Frantzson, af Holberg, Ib. 1744.

Lalin, L. S. Arachne, op. com. Sthm 1750.
Landt. instr. = Samling af Instructioner 

för högre och lägre tjenstemän vid Landt- 
regeringen i Sverige och Finnland. Utg. 
af C. G. Styffe, Sthm 1852.

Laurbecchius, P. Simon Magus. Link. 
1652.

Lmjrelius, O. Then Svenska kyrckio-ord-

ningen (skrifven omkr. 1650). Tr. i Handl. 
rör. Sv. hist. 2 Ser. ii. Sthm 1881. — 
Religions-Spegel. Vesterås 1655. — F. AI- 
bani Påfveske Anatomia, öfvers. Ib. 1663. 
— Opuscula religiösa. Ib. 1665. (Citerade 
äro : 3) Bevis, att de Lutherske hafva den 
rätta tron; 4) Betraktelse om Antichristus ; 
6) Andelig regimentsform; 8) Guds kla
gan öfver det syndfulla lefvernet.)

Laurentii, A. Huustafla, af Chr. Fischer, 
öfvers. Sthm 1618. — Verldennes Spegel, 
af G. Cieglerus, öfvers. Ib. 1620.

Laurentii, Laur. (Pred.) Predican öffuer 
the tre yterste werser vthi Dauidz 91. 
Psalm. Ups. 1618. — Een eenfaldigh 
Nyåhrs Predikan. Ib. 1618.

Laurentii, Sveno. Twå Predikningar om 
then Christelighe Riddaren. Ups. 1622.

Lemnius, W. Emoot Pestilentzie huru hwar 
och een menniskia sigh hålla skal. Sthm 
1572.

Lenngren, A. M. Skaldeförsök. 2 uppl. 
Sthm 1825.

Leopold, C. G. af. Samlade skrifter. 1—6. 
Sthm 1814—33.

Leuchowius, B. Petri. Brudhgummens 
ährekrantz, af J. Zader, öfvers. Ups. 1620.

Leyoncrona, C. (c. 1660—1710). Vitterhets
arbeten, utg. af P. Hanselli (del. vi), Ups. 
1863.

Leyonstedt, A. (Wollimhaus) 1649—1725. 
Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. 
v), Ups. 1863.

Lidner, B. Samlade arbeten. 1, 2. Sthm 
1812, 14.

Liljenstedt, J. (Paulinus). Den nyfödde, 
korsfäste och upståndne Christus. Sthm 
1694. - Vitterhetsarbeten, utg. af P. Han
selli (del. vi), Ups. 1863.

Liljestråle, J. W. Fidei-commiss till min 
son Ingemund. 2 uppl. Sthm 1797.

Lind, O. Orda-Bok på Tyska och Svänska 
så ock på Svänska och Tyska. 1, 2. Sthm 
1749.

Lindahl, P. Den Tanckefulla, kom. af 
Regnard, öfvers. Sthm 1743. — Syrinx. 
Ib. 1747. — Menlöshetens tempel. Ib. 1749.

Lindestolpe (Linder), J. (Pest.) Tanckar 
och Anmärckningar öfver desse tijders 
Pestilentia. Sthm 1711. — (Frans.) Tanc
kar om siukdomen Fransoser. Ib. 1713. 
— (Fross.) Tanckar om Frossan och Kin- 
kina barken. Ib. 1717. — (Surbr.) Tanc
kar om Suurbrunnars krafft och verckan. 
2 uppl. Ib. 1718. — (Surbr. fråg.) Suur- 
brunns frågor. Ib. 1718. — (Matk.) Tanc
kar om matkar och skrijdfää i menniskians 
kropp. 2 uppl. Ib. 1718. — (Färg.) Svensk 
Färgekonst. Ib. 1720. — (Skörb.) Tanckar 
om Skörbugg och Rogfubben. Ib. 1721.

Lindner, M. Facetiœ, Thet är: Tijdh-För- 
drijff, eller een lustigh Roo-Book och Säll
skaps Book. Öfvers. fr. Tyskan. Tr. 1641.
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Lindschöld, E. (Gen.) Den stoora Genius. 
Sthm 1669. — Vitterhetsarbeten, utg. af 
P. Hanselli (del. iv), Ups. 1868. 

Lindsten, O. (i början af 1700-talet). Vitter
hetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. xiv), 
Ups. 1870.

Ling, P. H. Asarne. 2 uppl. Sthm 1833.
— Samlade arbeten, 1—3. Ib. 1859—66. 

Linköpings Capitels Dombok, från 1596. 
(Hos Troil, Skrifter och Handl. til up- 
lysning i Svenska kyrko- och reformations 
historien, 5 delen.)

Linné, C. von. Öländska och Gothländska 
resa. Sthm 1745. — Västgöta-resa. Ib. 
1747. — Skånska resa. Ib. 1751. — Tal 
om märkvärdigheter uti Insecterna. 3 uppl. 
Sthm 1752.

Livin, Z. Kyrkostötoschopia Scebyensis. 
Eller Eric Jonsson, kyrkoväktares, bro
fogdes samt orgeltrampares lefvernesbe- 
skrifning. Norrk. 1781.

Lohman, C. J. (1694—1759). Vitterhetsar
beten, utg. af P. Hanselli (del. xix), Ups. 
1875.

Lucidor, L. Helicons blomster (utg. af J.
Andersin). Sthm 1688.

Ludvigsson, R. Erik 14:s krönika (i HSH 
12 delen).

Lustspelet Amman (af J. Stagnell?). Veste- 
rås 1756.

Lykko-Pris. Sthm 1689. (I. Börk har förf. 
sid. A—B 2 b, J. Widman sid. B 3 a—D 4a, 
G. J. Törnqvist sid. D 4 b—F 2 a.) 

Lönbom, S. Handlingar till K. Carl XI:s 
historia, 1 —15. Sthm 1763—74. — Sven
ska Archivum, 1—3. Ib. 1766—72. — Hi
storiska Märkvärdigheter, till uplysning 
af Svenska häfder, 1—4. Ib. 1767, 68. 1— 
Anecdoter om namnkunniga och märk
värdiga Svenska män, 1—3. Ib. 1770—75. 
— (Uppl.) Uplysningar i Svenska historien, 
1—4. Ib. 1768—71.— Historiskt Archivum, 
1—6. Ib. 1774—76.

Malmborg, J. Barclaji Argenis, öfvers. 
Sthm 1740.

Marcolphus, Thet är: Een vnderligh och 
sälsam Historia om Konung Salomon 
och en benembd Marcolphus. Öfvers. fr. 
Tyskan? Tr. 1630.

Medeen, E. Jacobs stege etc. Strengn. 
1687.

Messenius, J. (Ret.) Retorsion oc gensvars 
skrifft. 1610. — Disa, com. Sthm 1611. 
— Signill. Ib. 1612. — Swanhuita. Ib. 
1613. — Blanckamäreta. Ib. 1614. (Cit. 
efter uppl. a i Klemmings Dram. Litt.) — 
Christmannus, com. (Messend samlade 
dramer, utg. af H. Schück, 4 häft. Ups. 
1888). — Chrönika om Stocholm (förf. 
1629), utg. af C. Silfverstolpe i Hist. Bi
bliotek 1 del.

Missförståndet, kom. i 5 a. (öfv. fr. Franskan). 
Sthm 1741.

Modée, R. G. Håkan Smulgråt, kom. Sthm 
1739. — Fru Rangsjuk, kom. Ib. 1741. 
— Dårhuset, kom. Ib. 1741.

Moræus, C. (konrektor i Nyköping 1681 — 
89). Vitulus, thet är een lusligh fabula 
om en bonde, benämdh Corcebus, som 
bleff bort såld för en kalf. Öfvers. (Lat. 
orig. af C. Schonæus.) Utg. af P. Hanselli 
(del. xxi), Ups. 1876.

Murberg, J. (Kläd.) Anmärkningar om klä
den och ylletyg, som mest nyttjades i Sve
rige i kon. Gustaf l:s tid. (1 Vitt. Hist, och 
Ant. Akad:s Handl. 3: 75—124.) — (Mynt) 
Historiska anmärkningar om Svenska 
myntet och myntningen under Gustaf l:s 
regering. (I nämnda Handl. 5:107—134.) 
— Berättelser om de tre äldsta Gusta
vianska princessornas utstyr och hemgift. 
(1 nämnda Handl. 5:185—160.)

Myst. = Två hittills outgifna Svenska My- 
stèrer. (Efter en handskrift från 1500-talet 
utg. af G. E. Klemming.) Sthm 1864.

Månsson, A. Een mykit nyttigh Örta-Book. 
2 uppl. Sthm 1642. — Practica om åder
låtande. Link. 1642.

Månsson, J. Een Siö-Book. Sthm 1644. 
Ny uppl. utg. af J. Hahn, Ib. 1748.

Mörk, J. H. Adalriks och Giöthildas äfven- 
tyr. 1, 2. Sthm 1742,44. — Thecla. 1—2 
(2 uppl.), 3. Ib. 1758—59.

Nach-Speel, Ett lustigt. Tr. 1691.
Nicander, A. Det tvungna gifftermålet, 

kom. af Molière, öfvers. Sthm 1733. — 
Anmärkningar öfver Svenska skalde
konsten. Ib. 1737. — Vitterhetsarbeten, 
utg. af P. Hanselli (del. xvm), Ups. 1874.

Nordenflycht, H. C. Utvalda arbeten. 
Sthm 1774.

Nordin, C. G. Handlingar till upplysning 
af Svenska krigshistorien. 1, 2. Sthm 
1787, 88.

Nova ordinantia ecclesiastica 1575. (I Handl. 
rör. Sv. hist. 2 Ser. ii. Sthm 1872.

Thet Nyia Testamentit på Swensko. Sthm 
1526.

Nyman, Mårten. Then underskiöne Psyche, 
af Apulejus, öfvers. Ups. 1666.

Odel, A. Sagan om Lagen och Friheten, 
Hjalmar och Folket. Sthm 1766.

Olai, Arvid. Fr. Petrarcce Speculum morale, 
Thet är: En kort Skådespegel. Öfvers. 
Link. 1641.

Olai, Samuel. Tractaat om ogudhachtigha 
och ketterska menniskiors begraffning, af 
J. Epinus, öfvers. Vesterås 1624.

Olavi, Benedictus. Een nyttigh Läkere 
Book. Sthm 1578.

Olfson, Hans. Een lijten andeligh Tragoe- 
dia om the tree wijsa män aff Österlan
den. Link. 1635. — (Christiern) Historisk 
relation af Kon. Christierns II. . . grymme 
tyrannij ... rijmvijs författat ajf Hans 
Olffson . .. men nu på nytt reviderat och



XVIII

effter poetisk aart förbättrat aff Erico 
Schrodero. Tr. 1644.

Olsson, Johan. En ny Wijsa om foglars 
art. Vesterås 1623.

Olthoff, C. E. C. von. Divertissement 
pä konung Fredrik 1 :s födelsedag 1738. 
Sthm 1738. — Plutus eller Mammon, kom. 
af Legrand, öfvers. Ib. 1740.

Om Påfvarne. Handskrift i Kongl. Biblio
teket (antagligen från 1570-talet).

Oxe, H. (1670—1723). Vitterhetsarbeten, utg.
af P. Hanselli (del. xi), Ups. 1869. 

Oxenstjerna, Axel. Bref till Johan Oxen- 
stjerna, utg. af Gjörwell. Band i, il. Afd. 
1—4. Sthm 1810, 19. — Dessutom bref, 
införda i HSH.

Oxenstjerna, J. G. Arbeten. 1—5. Sthm 
1805—26.

Palmberg, J. Serta florea Svecana eller 
Swenske Örtekrantz. Strengn. 1684. 

Palmfelt, G. Qvinno-Skolan, eller den 
enfaldige Agnes, kom. af Molière, öfvers. 
Sthm 1739. — Virgilii Ecloger eller Herde- 
qväden, öfvers. Ib. 1740. — Vitterhets
arbeten, utg. af P. Hanselli (del. xix), 
Ups. 1875.

Paulinus, L., se Gothus. 
Peringskiöld,J. Heimskringla,öfvers. 1,2. 

Sthm 1697. — Vilkina Saga samt Niflunga 
Sagan, öfvers. Ib. 1715.

Peringskiöld, J. F. Mester Adams canikens 
i Bremen beskrifning om Sverige, Dan
mark och Norige, öfvers. Sthm 1718. — 
(Jord.) Jordans beskrifning om Göthernas 
uhrsprung och bedrifter, öfvers. Ib. 1719. 

Petrejus, P. (Ber.) Een wiss och sanfär- 
digh Berättelse om några förändringar, 
som j thesse framledne åhr wthi Stor- 
furstendömet Muskow skedde äre. Sthm 
1608. — Chrönica om alla Siverikis och 
Göthis konungar etc. Ib. 1611. — (Beskr.) 
Een wiss och egenteligh Beskriffning om 
Rydzland. 1—9. Ib. 1614—15.

Petri, L. (Vigv.) Een for darning om Wijgda- 
watn. Sthm 1538.

(Dial, om mess.) Dialogus om then för- 
wandling som medh Messonne skedde, 
tå Ewangelium j wår tijdh först vthi 
liwset vpkom. Förf. 1542, utg. af A. A. 
Angermannus, Wittenberg 1587.

(1 Post.) Postilla offner Winterdelen, thet 
är, öffuer all Euangelia, som läsas om 
Söndagarna jfrå Aduentet alt in iil 
Påscha. (Öfv. fr. Tyskan.) Sthm 1555. 

(2 Post.) Postilla öffuer Sommardelen, 
thet är, öffuer all Euangelia, som läsas 
om Söndagarna jfrå Påscha alt in til 
Aduentet. Ib. 1555.

(3 Post.) Postilla på the förnemligasta 
Högtidher och Helgedaghar som falla 
emellan Aduentet och Påscha. Ib. 1555. 

(4 Post.) Någhor almenneligh Euangelia 
postilerat. Ib. 1555.

Petri, L. (forts.)
(Dryck.) Emoot Dryckenskap. Öfvers. fr. 

Tyskan. Ib. 1557.
(Bot.) Förmaning til Clerkerijt samt medh 

menige man om Boot och bättring och 
almenneligha böner. Ups. 1558.

(Om nattv.) Een liten vnderwijsning, huru 
Christet folk må warda förmanat til 
Sacramentet eller wårs Herras Jesu 
Christi Nattward. Öfvers. fr. Luther. 
Sthm 1558.

(Kr.) Svensk Krönika. (Fullbordad 1559.) 
Tr. i Scriptores rer. Suec. med. cevi, 
Tom. II, Sect. 2.

Dauidz Psaltare på nyt öffuerseedd. 
Sthm 1560.

Salomons Ordspråks Book. Salomons Pre- 
dicare. På nytt öffuerseedt. Ib. 1561. 

Salomons Wijsheet, på nytt öffuerseedt. 
Ib. 1561.

Jesu Sirach sons book, på nytt öffuerseedt. 
Ib. 1561.

Jobs book. På nytt öffuerseedt. Ib. 1563. 
Jesaia Prophète på nyt öffuerseedd. Ib. 

1568.
(Krön. pred.) Een Christeligh Predican 

om werldzligh Öffuerheet etc. Hållen 
i Ups. vid Erik 14:s kröning. Ib. 1561. 

(Mandr.) Een Predican emoot mandråp. 
Ib. 1562.

(Exorc.) At thet är rett och Christelighit, 
bruka Exorcismum widh Döpelsen . . 
Justi Menij förklaring, öfvers. Ib. 1562. 

(Dial, om nattv.) Om någor stycker wårs 
Herras Jesu Christi Nattward anröran- 
des . Dialogus. Ib. 1562.

(1 Sänd.) Sändebref (till Ups. stifts prester- 
skap om bristen på nattvardsvin). Ups. 
1564.

(2 Sänd.) Sändebref (i samma ämne). Tr. 
hos Troil, Skrifter och Handl. till upp
lysning i Svenska kyrko- och reforma
tions historien, del. 3, s. 195 — 224.

(3 Sänd.) Sändebref till Ups. stifts prester- 
skap. Sthm 1566.

(Kyrkost.) Om Kyrkio Stadgar och Cere
monier etc. Förf. 1566, utg. af A. A. 
Angermannus, Wittenberg 1587. 

(Kyrkord.) Then Swenska Kyrkoordningen. 
Sthm 1571.

(Skyld.) Om förbudhen skylskap och swå- 
gerskap etc. Ib. 1572.

(Chr. pina) Öffuer Historien om wårs 
Herras Jesu Christi werdigha Pino och 
Dödh någhra eenfalligha Sermoner eller 
Predicaner. Ib. 1573.

Petri, O. (Tänk.) Tenkiebock (såsom sekre
terare i Stockholms rådstuga 1524—29). 
Handskrift i Kongl. Bibi.

(Men. fall) Een nyttwgh wnderwijsning 
wthwr Schrifftenne om menniskiones 
fall etc. Sthm 1526.
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Petri, O. (forts.)
(Underv.) Een skön nyttugh vnderwisningh 

allom Christnom menniskiom . ..steltpå 
spörsmåll och swar. Öfvers. fr. Tyskan. 
Tr. 1526.

(Svar till P. Elise) Swar vppå jtt ochriste- 
lighit sendebreff som en lögnactigh 
Munck hetandes Paulus Helie haffuer 
vthgåå latit emoot thet helga Euange- 
lium. Sthm 1527.

(Svar till P. Galle) Swar pad tolf spörsmål 
om noghor stycke ther then euangeliske 
lärdom och the papisters lärdom jcke 
dragha offuer eens, och drifves til baka 
the swar som doctor Pedher Galle om 
samma spörsmål giffuit hafwer. Ib.1527.

(Sänd.) Itt fögho sendebreff til Paulum 
Helie aff Carmeliters orden j danmarck, 
ther honom geffues swar til thet breff 
och spörsmål hanför jt åår sidhenför- 
scriffuit hadhe til högmechtig första 
her Götzstaff... om then föruandling 
her j riket skeedt är. Ib. 1528.

(1 Förman.) Een Christelighen formaning til 
clerekrijt som j nestkommandes presta- 
moot forsampnas j Vpsala, Strengnes 
och Westerårs etc., ther forclarat war
der huadh clerekrijt leekmen plichtoghe 
äre, och hwadh leekmen äre clerekrijt 
plichtoghe jgen. Ib. 1528.

(2 Förman.) En Christelighen formaning 
til Sweriges jnbyggiare vthropat j Vp
sala offuer högmectig förstes konung 
Götzstaffz cröning tolffte dagh januarij. 
1528.

(3 Förman.) Förmaning til alla Euange- 
liska predicare offuer heela Swerige, 
ther hwar och een Christrogen Men- 
niskia må haffua rettelse vtaff, huru 
hon sigh skicka skal, tå förfölielse på
kommer för Gudz Ord skul. Förf. 1535. 
Tr. Rostock 1612.

(Sakr.) Een liten boock om Sacramenten 
etc. Sthm 1528.

(Äkt.) Een liten vnderuisning om Echte- 
skapet etc. Ib. 1528.

(Klost.) Een liten boock j huilko closter- 
leffwerne forclarat warder etc. Ib. 1528.

(1 Post.) En nyttog postilla ofuer någhor 
fåå Euangelia aff sommardelen etc. 
(Efter Luther.) Ib. 1528.

(2 Post.) En lijten Postilla offuer all Euan
gelia som om söndaghanar läsen warda 
offuer heela året etc. Ib. 1530.

(Guds ord) Om gudz ordh och menniskios 
bodh och stadhgar j thet andeligha etc. 
Ib. 1528.

(Handbok) Een handbock påd Swensko, 
Ther doopet och annat mera vthi ståår. 
Ib. 1529.

(1 Mess.) Then Swenska Messan epter 
som hon nw holies j Stocholm etc. 
Ib. 1531.

Petri, O. (forts.)
(2 Mess.) Orsack hwar före Messan böör 

wara på thet tungomål som then me- 
nighe man forstondelighit är. Ib. 1531. 

(Sal.) Een lijten boock ther vthi forclarat 
warder hwar igenom menniskian får 
then ewiga salighetena etc. Ib. 1535. 

(Ingång) En liten ingong j then helliga 
scrifft etc. Ib. 1538.

(Ed.) Een predican emoot the gruffueliga 
eedher och gudz försmädilse, som nw 
almenneliga brukas. Ib. 1539.

(Kr.) Svensk Krönika. Förf. omkr. 1540, 
utg. af G. E. Klemming, Sthm 1860. 

(Jesu pina) 1Vårs Herras Jesu Christi pina 
och vpstdndelse m. m. Stelt på rijm. 
Sthm 1556.

(Verld.) Om Werldennes största Förwand- 
lingar och Ålder. Ib. 1558.

Phrygius, Sylvester Johan. Brudepredican. 
Sthm 1604.

(1 Likpred.) Likpredikning öfver U. Snäc- 
kenborg. Ib. 1610.

(2 Likpred.) Likpredikning öfver A. Eke
blad. Ib. 1613.

(3 Likpred.)_ Likpredikan öfver hertig Jo
han af Östergötland. Ib. 1618.

(4 Likpred.) Likpredikning öfver N. Lilje- 
höök. Ib. 1619.

(5 Likpred.) Likpredikning öfver furstin
nan Elisabeth. Ib. 1620. 

Valetpredikning. Ib. 1613.
(Äkt. pred.) Echtenskaps Predikning. Ib. 

1615.
(Him. lif.) Thet Himmelska lifzens. . . aff- 

rijtelse (sex predikningar). Ib. 1615. 
Agon regius; Kongl. Majits ... H. Johans 

III frimodelige Dödzkamp. (Bearbetning 
efter J Petri Nericius.) Ib. 1620. 

Berättelse om Johan 3:s död (införd i 
föreg. bok).

Tillegnan och företal till P. Svarts Ahra- 
predikning, Se Svart.

Prytz, A. J. Olof Skottkonung, kom. Ups. 
1620. — En lustigh comoedia om Konung 
Gustaf then första. Ib. 1622.

Psalmboken, Svenska, af 1536 (sannolikt 
förf. af O. Petri), utg. af G. E. Klemming, 
Sthm 1862.

Psalmeboken, Then Svenska, förbätrat och 
medh flere Songer formerat. Sthm 1572.

Raimundius, L. Historia Liturgica, förf. 
1638, utg. af A. A. von Stjernman, Sthm 
1745.

Reenhjelm,J. Thorsten Wiikingssons saga, 
öfvers. Ups. 1680.

Regium horologium, Thet är Gudfruchtiga 
och Rettvisa Konungars urverk. Infördt 
bland Spegels skrifter, Norrk. 1745, men 
tillhör ej honom.

Renner, M. (1690). Vitterhetsarbeten, utg. 
af P. Hanselli (del. xm), Ups. 1870.

Reyncke Foss. (Öfv. fr. Tyskan.) Sthm 1621.
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Rhodin, J. Samling af Svenska Ordspråk. 
Sthm 1807.

Rhyzelius, A. O. Klosterbeskrifning. Link. 
1740.

Risell, J. (1697—1724). Vitterhetsarbeten, 
utg. af P. Hanselli (del. xvi), Ups. 1873. 

Risingh, J. Een Land-Book, eller några 
vpsatter til wärt käre fädernes-landz nytta 
och förkofring wälmeente om Land-Bruuk 
och Land-Lefwerne. Vesteräs 1671. 

Rolander, N. J. Sacer nauclerus, Thet är: 
Skipzbook vthaff then Helga Skrifft. 
Sthm 1627.

Roman, C. G. Nicolai Klimii resa (af Hol- 
berg), öfvers. fr. Latin. Sthm 1746. 

Rondeletius, J. Judas Redivivus, Thet är: 
En christeligh Tragicocomoedia etc. Förf. 
1614, utg. Sthm 1871.

RosenFELDT, Werner von. Navigationen 
eller Styrmanskonsten. Sthm 1693. — 
Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. 
xvi), Ups. 1873.

Rosenhane, G. Wenerid. Sthm 1680. — 
Fyratijo små wijsor. Ib. 1682. — Thet 
Svenska språketz klagemål. Ib. 1658. 
(Tillsammans åter utgifna af G. E. «lem
ming, ib. 1853.)

Rosenstein, N. von (1752 —1824). Samlade 
skrifter, 1—3. Sthm 1838.

Rothovius, Isaak. (1 Pred.) Predican om 
the Christnas Collatz och Gestebodh. 
Strengn. 1623. — (2 Pred.) Predikan om 
huru Christus mättade 5000 män. Ib. 
1623. — (3 Pred.) Tacksäijelse-Predikan 
15 juli 1640. Ups. s. å. — (4 Pred.) Then 
christeliga läran om . ■. bättring ... Vthaff 
Hieremiae Klago-Wijsor i tiugo predik
ningar författat. Åbo 1645.

RR — Riksregistraturen.
Rudbeck, O. (1630—1702). Atland eller 

Manheim, del. 1, 2. Ups. 1679, 89. — 
Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. 
xii), Ups. 1869.

Rudbeck, O. den yngre (1660—1740). Vitter
hetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. xii), 
Ups. 1869.

Rudbeck, O. (1750—77). Boråsiade. Sthm 
1776. — Neri. ' Ib. 1784.

Rudbeckius, J. (Kon. reg.) Välsignat Ko
nunga regemente eller lyckeligh Folks
styrelse, i 32 predikningar (1614—20). 
Ups. s. a. — (1 Pred.) Predikan på then 
l:a sönd. i Adventet 1618. Vesterås 1625.
— (2 Pred.) Warningzpredikan på then 
andre sönd. i Adventet 1622. Ib. 1637.
— (3 Pred.) Jordeferdz-predikan öfver
enkedrottning Catharina. Ib. 1622. —
(4 Pred.) Jordeferdz eller vthförelse pre
dikan öfver kon. Gustaf Adolf 1634. Ib. 
1634.

Rudbeckius, P. J. En ny Wijsa om Starcke 
en rättskaffens Swensk vng Swen etc. 
Sthm 1624.

Rudeen, Thorsten (1661 —1729). Vitterhets
arbeten, utg. af P. Hanselli (del. vm), 
Ups. 1867.

Rudenschöld. C. (1698—1783) och U. 
(1704—65). Vitterhetsarbeten, utg. af P. 
Hanselli (del. vm), Ups. 1867. 

Runeberg, J. L. Samlade skrifter. 1—5. 
Örebro 1851—64.

Runius, J. Dudaim. 1—3. Sthm 1733. 
Rydelius, A. Sede-bok. Sthm 1731. — 

Nödiga Förnufts-öfningur, 2 uppl. Link. 
1737. — Vitterhetsarbeten, utg. af F. 
Braune. Lund 1868.

Rådsprot. = Svenska riksrådets protokoll, 
1, 2 (åren 1621—32), utg. af N. A. Kull
berg. Sthm 1878, 80.

Rålamb, Åke. Adelig öfning, del. 10, 13, 14. 
Sthm 1690, 95.

Rääf, L. F. Samlingar och anteckningar 
till en beskrifning öfver Ydre härad i 
Östergötland. 1—4. Örebro 1856—65. 

Röding, J. Historisk undersökning om 
krigskonstens tilstånd i Sverige i kon. 
Gustaf I:s tid. (I Vitt. Akad:s Handl. 
1 delen. Sthm 1755.

SAH — Svenska Akademiens Handlingar. 
Sahlstedt, A. M. Melicerta, herdaspel. 

Sthm 1750. — Sagan om Tuppen. Ib. 
1758. — Tuppen om Sagan. Ib. 1758. — 
Critik öfver Tuppen om Sagan. Ib. 1759. 
— Vittert snille, i en kärt afhandling 
betracktadt. Ib. 1775.

Salomons ordspråk. Sthm 1536.
Salomos Wijsheet. Slhm 1536.
Sanfärdigt swar och berettelse på ... Sigis- 

mundi wegna ... emott... Herttigh Carl. 
1617.

Schmedeman, J. (1652—1713). (Just.) Kongl. 
Stadgar m. m. angående Justitiœ och 
Executions-ährender. Sthm 1706. — Vit
terhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. 
xv), Ups. 1871.

Schroderus, E. (Nycopiensis) (Kon. förär.) 
Regium donum, eller Konungzlig för- 
ähring ... Konungs Jacobi l. Öfvers. 
Sthm 1606.

(Gadd) En sanfärdigh oration ... uthaf 
Hemming Gadd, öfv. fr. Latin. (Sthm 
1612?)

(Ratich.) Berättelse om Wolfgangi Ratichii 
Didactica eller Lärekonst. Öfvers. fr. 
Tyskan. Sthm 1614.

(Casm.) Ottonis Casmanni Andeligh Rust- 
kammar til dödhen. Öfvers. Ib. 1615. 

(Pac.) Fulvius Pacianus, Huru en furste 
sitt land och folk styra skall. Öfvers. 
Ib. 1616.

(Hoff, väck.) Ant. Guevara, Hof-folcks 
väckiare. Öfvers. Ib. 1616.

(Cogn.) Hwssdräng. Om tiänarnars plicht 
emot sine herrar och hwssbonder. Af 
Gilbertus Cognatus. Öfvers. fr. Latin. 
Ib. 1617.
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Schroderus, E. (forts.)
(Waldt) Rättegångs Oordning, af G. am 

Waldt. Öfvers. Ib. 1619.
(Kegel.) Ph. Kegelius, Tolf andeliga be

traktelser. Öfvers. Ib. 1620.
(J. M. kr.) Johannis Magni Svea och Gö- 

tha Crönika. Öfvers. Ib. 1620.
(Kysk. speg.) Kyskheets Spegel alle Chri- 

stelige ungersvenners och jungfrngers. 
Öfvers. Ib. 1622.

(Men. speg.) M. Neandri Menniskie Spegel. 
Öfvers. Ib. 1622.

(Liv.) Then nampnkunnige Skribentens 
Titi Livij aff Padua Historia. Öfvers. 
(från Tyskan). Ib. 1626.

(Uss.) Wilhelm Usselinx, Utförlig förkla
ring öfver Handels-Contractet angåen- 
des thet södre Compagniet uthi Ko-' 
nungarijket i Sverighe. Öfv. Ib. 1626. 

(Hoflef.) Om Hoflefvernetz Förtreet och 
Mödesamheet, dess lijkes Landzbyg- 
dens eller Bonde väsendetz lustigheet 
och beröm. Af A. Guevara. Öfvers. 
Ib. 1629.

(Hels. beg. skattk.) Helsosamma Begärel
sers Skattkammar. Öfvers. Ib. 1638. 

(Heracl.) Heraclitus, eller Thet mennisklige 
lefvernets fåfengeligheets och älendes 
betrachtelse. Ib. 1638.

(Albert.) Ægidius Albertinus, Thet qvin- 
lighe könetz lustgård. 1—4. Öfvers. 
Ib. 1638.

(Kors.) Kors-Schola. (Af V. Wudrian.) 
Öfvers. Ib. 1641.

(Mod. sk.) Informatorium maternum eller 
Moder-Schola. Öfvers. Ib. 1642. 

(Hunn.) Nicolai Hunnii Epitome creden- 
dorum, eller Then Christlige lärones 
korta Extract. Öfvers. Nyköping 1647.

Schroderus, E. (Upsaliensis). Lexicon 
Latino-Scondicum. Sthm 1637. —. Se
Comenius Tung.

Sefström, N. G. Bidrag till historien om 
våra jernbergverk. I Jernkontorets An
naler 1845, häft. 1. — Räkensättet i äldre 
tider. I samma Annaler.

Serenius, J. Dictionarium Suethico-Anglo- 
Latinum. Sthm 1741.

Sigfridi, Johannes. Gåås Kong, een lustigh 
och kortwiligh poetisk dickt om Mårtens 
Gåås. (Af W., Spangenberg.) Öfvers. fr. 
Tyskan. Sthm 1619.

Silverstolpe, A. G. Skaldestycken. 2 uppl. 
Sthm 1814.

Simonis, Andr. Siälenes Örtegårdh, öfvers. 
Sthm 1587.

Siölag, Sweriges rijkes. Sthm 1667, 4:o.
Skrå-ordningar, utg. i Sv. Fornskr. Sällsk. 

samlingar. 10.
Skytte, J (Und.) Een kort Vnderwijsning, 

vthi hwad konster och dygder en fursteligh 
person skal sigh öfwa. (Skrifven 1604.) 
Sthm 1678. — (O.r.) Een Oration om the

Suenskes och Göthers första vrsprung. 
Ib. 1604.

Sparman (Palmchron), A. (Ber.) Berättelse, 
huru man sigh i Pestilentztijder förhålla 
skal. Sthm 1638. — (Sund. sp.) Sund- 
hetzens Speghel. Ib. 1642. — (Cons.) 
Consilium antidysentericum. Ib. 1652.

Sparre, Erik. Rijksens Rådz, Ridderskaps 
och menighe Adels Oration ... til konung 
Sigismundum. Sthm 1594.

Spegel, H. Gudz Verk och Hvila. Sthm 
1685 (med Ordlista). Åtskilliga tillägg äro 
cit. efter Spegels Poetiska Skriffter, Norr
köping 1745. — Thet öpna Paradis. Efter 
nämnda uppl. 1745, jemförd med-en uppl. 
af 1705. — Thet tilslutna Paradis. Efter 
samma upplagor. — Thet återvunna Pa
radis. Efter uppl. 1745. — Konung Sa
lomons Vishet och Herlighet. Efter uppl. 
1745. — Then Svenska KyrkioHistorien. 
1, 2. Link. 1707, 8. — Glossarium Sueo- 
Gothicum eller Svensk Ordabook Lund 
1712. — Passions-Andackt. Sthm 1723. 
— Förklaring öfver kon. Salomons Prä- 
dikare. Norrk. 1746.

Stagnelius, E. J. Samlade skrifter. 1,2. 
Sthm 1868.

Stagnell, J. Den ly ekelige Banqueroutie- 
ren, kom. Sthm 1753. — Baron Sjelfklok 
och Fröken Granlaga, kom. Ib. 1753. — 
Ris-Bastugan, kom. Ib 1755.

Stenbock, Magnus. Glädie Spel och Ähre- 
Sång etc. den 28 jan. 1701. Sthm s. å.

Stjernhjelm, G. Gambia Svea- och Götha- 
Måles Fatebur. Sthm 1643 —Archimedes 
Reformatus. Ib. 1644. — Företal till Wäst- 
Götha Laghbook. Ib. 1663. — Musce 
Suethizantes, Thet är Sång-Gudinnor nu 
först lärande dichta och spela på Swen- 
ska. Ib. 1668. — (Bröl ) Bröllops besvärs 
ihugkommelse (i P. Hansellis uppl., Ups. 
1871; sannol. ej förf. av Stjernhjelm; jfr 
Samlaren 1914, s. 71 ff ) — Företal till 
afhandlingen kallad Baculus Carolinus 
eller Carls-stafven (i Hansellis uppl.).

Stjernman, A A. von. (Riksd.) Alla Riks
dagars och Mötens Besluth m. m. 1—3. 
Sthm 1728—33. Bihang. Ib. 1743. —
(Com.) Samling utaf Kongl. Bref m. m. 
ang. Sveriges rikes Commerce, Politie 
och Oeconomie. 1—6. Ib. 1747—75. — 
Svenska Landtmarskalkars historia (i 
Gjörwells Sv. Bibi.). — Företal till P. 
Svarts hist, om Vesterås Biskopar.

Sundel, O. Ordsamling. Handskrift i Sv. 
Akad:s bibi.

Stockholms Magazin, utg. af M. Swederus, 
1—3. Ups. 1780, 81.

Svart, Peder. Ährapredikningöfver Konung 
Gustaf 1, i Upsala d. 21 Dec. 1560. Utg. 
af S. J. Phrygius, Sthm 1620 — Gustaf 
l:s Krönika. Förf. 1561, utg. af G. E. 
Klemming. Sthm 1870.
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Svrdberg, J. Ungdoms regel och ålderdoms 
spegel. Skara 1709.

(Ho tror) Herre, Ho tror vår predikanr 
Ib. 1709.

(Catech.) Catechismi gudliga öfning. Ib. 
1709.

(Sver. ol.) Betenckiande om Sveriges 
olycko, eller denna tidsens himmel
skriande synder etc. Sthm o. Ups. 1710. 

(Sabb. ro) Gudz barnas heliga Sabbatsro.
1. 2. Skara 1710, 12.

(Dödst.) Gudelige dödstanekar. Ib. 1711. 
(Pest.) Säkra och beverda helsomedel samt 

oförliknelig läkedom emot Pestilentien. 
Ib. 1711.

<ödn.) Gudz heliga ödnalag vid menni- 
skians timeliga och eviga velferd eller 
oferd. Ib. 1713.

(Dav.l David och Nathan. Huru en Her
rans tienare skal predika. Ib. 1713. 

Schibboleth . Svenska språketz rycht och 
richtighet. Ib. 1716.

(Försvar) Rettmätigt Heders Försvar emot 
U. Hiernes obetenekta skrifft emot Schib
boleth. Ib. 1719.

(Gram.) En kortt Svensk Grammatica. 
Sthm 1722.

Casa pauperum, Gaza divitum. Thet är: 
Fattig koija, Rik mans skatt. Skara 
1723.

America illuminata. Ib. 1732.
Sabbatens helgande. Norrk. 1734. 
Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. 

xv), Ups. 1871.
Svenonis, Ericus. Predican om Christi 

födelse. Sthm 1618.
Svenska Biblioteket, se Gjörwell.
Svenska Folkvisor, utg. af Geijer och Af- 

zelius; nv uppl. af R. Bergström, 1—3. 
Sthm 1880.

Svenska Fornsånger, utg. af A. I. Arwidsson. 
1-3. Sthm 1834—42.

Svenska Ordsprdkl 1636). Handskrift i Kongl. 
Bibi.

Thet Svenske Nitet (veckoblad, utg. af O. 
Celsius och A. Hesseliusi. Sthm 1738.

Sylvius, J. Sleidani Historie-Book, öfvers. 
Sthm 1675. — (Er. Ol.) The Swenskes 
och Gathers Historia af Ericus Olai, 
öfvers. Ib. 1678. Curtius Rufus, öfv. 
(mest efter Tyskan). Ib. 1682.

Syrachs Book. Sthm 1536.
Tegel, E. Jörensson. Then stoormechtighe 

■ ■ . Her Gustaffs fordom Sweriges .. . 
Konungs Historia. 1, 2. Sthm 1622. — 
Konung Erics den I4:s Historia, utg. af 
Stjernman. Ib. 1751.

Tegnér, E. Samlade skrifter. 1—7. Sthm 
1847-51.

Te.mpels, K. L. Specula, Thet är: Sveriges 
Rijkes Skådhetorn, af Joh. Messenius. 
Ölvers. fr. Latin. Sthm 1612.

Tessin, C. G. Tal på rikssalen d. 23 sept.

1751. — (Bref) En gammal mans bref 
til en ung prints. 1, 2. Sthm 1756. — 
Skrifter, utg. af G. Frunck. I, 2. Ups. 
1882, 83.

Tessin och Tessiniana. Sthm 1819.
Thorild, T. Samlade skrifter. 1 -4. Sthm 

1819-35.
Thyselius, P. E. Handlingar till Sverges 

reformations- och kyrkohistoria under 
konung Gustaf 1. 1, 2. Sthm 1841—45. 
— Bidrag till Svenska kyrkans och läro
verkens historia. Ib. 1848.

Tideboken, Den Svenska. (Sannolikt fr. 1525.) 
Nv uppl. utg. af G. E. Klemming, Sthm 
1854.

Tidfördrijf, Ett mycket lustigt och kortwilligt. 
Tr. omkr. 1690.

Tilas, D. Dagbok vid 7769—70 års riks
dag. I HSH del. 16.

Tisbe, com. af Magnus Olai Asteropherus. 
(Förf. 1609.) Utg. af C. Eichhorn, Sthm 
1863.

Tiällmann, N. (1652—1718). Grammatica 
Suecana. Sthm 1696. — Vitterhetsarbeten, 
utg. af P. Hanselli (del. xv„ Ups. 1871.

Tobie Comedia. (Af Ol. Petri?) Sthm 1550. 
Å nyo tr. 1849.

Triewald. M. Konsten at lefva under vatn. 
Sthm 1734. — Plägning til Konsten at 
lefva under vatn. Ib. 1741.

Triewald, S. Lärespän uti Svenska Skalde
konsten. Sthm 1756.

Troil, U. von. Skrifter och Handlingar til 
uplysning i Svenska kyrko och reforma
tions historien. 1—5. Ups. 1790, 91.

Törneros, A. Bref och Dagboksantecknin
gar (skrifna \H23—3B). 1,2. Ups. 1840,42.

Tör.newall, P. Dygdz och Odygdz Spegel 
etc. Sthm 1694.

Törni.ng, L. Danielsson. Swea och Giötha 
Ordsprååkz Tilökning. Sthm 1677.

Törnqvist, G. J., se Lykkopris.
Ulfsparrk, Christer Ifverson. En kort 

Regementz Bok. Sthm 1620.
Ulspegel. Öfvers. fr. Tyskan. Sthm 1661.
Undervisning för en ung princessa. Öfvers. 

fr. Franskan. Sthm 1699.
Ung, O. Philaretes medh fy re Wijsz-Möers 

lärdom. Streng. 16C3.
Utlegning på Propheten Daniel (afDtrJoh. 

Draconites i Marburg), öfvers. utg. af A. 
A. Angermannus, Wittenberg 1592.

VAH = Vitterhetsakademiens Handlingar.
Valerius, J. D. Samlade Vitterhetsarbeten.

1, 2. Sthm 1855.
Wallenberg, J. (1746—78). Vitterhetsar

beten, utg af P. Hanselli, Sthm 1855.
Wallenius, D. Sång- och Fägne-gudinnor- 

nas nyligen upslagne tjäll. Ups. 1688.
Wallenius, Gabr. A. F. Project af Svensk 

Grammatica. Abo 1632.
Wallin, J. O. Samlade vitterhetsarbeten,

5 uppl. 1—3. Sthm 1863. 4.
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Variarum rerum vucabula cum Sueca inter- 
pretatione. Sthm 1538.

Warnmark, P. (död 1709). Vitterhetsarbeten, 
utg. af P. Hanselli (del. xm), Ups. 1870. 

Weise, Christian. The tre ypperste Ertz- 
Narrar uti hela werden. Öfv. fr. Tyskan. 
Sthm 1897.

Wknnæsius, E. (1641- 84). Vitterhetsarbe
ten, utg. af P. Hanselli (del. xn), Ups. 
1869.

Vkrei.ius, O. Götriks och Rolfs saga, öfvers. 
Ups. 1664. — Herrauds och Bosa Saga, 
öfvers. Ib. 1666. — Hervarar Saga, öfvers. 
Ib. 1672. — (Run.) En kort underwijsning 
om then gambla Swea-Götha Runa-rist
ning. Ib. 1675.

Verldzlig Eäfduglighets Spegel, af JC. O. 
Sthm 168 ' .

Wkrwing, J. (c. 1640 97). Konung Sigis
munds och Konung Carl lX:s historier, 
utg. af A. A. v. Stiernman. 1, 2. Sthm 
1746, 47.

Whrwing, J. G. (död 1715). Vitterhetsar
beten, utg. af P. Hanselli (del. tv), Ups. 
1866.

I Vf.sthius, S. Adelskaps härkompst. Sthm 
1678. — Vitterhetsarbeten, utg. af P. Han
selli (del. XVI), Ups. 1873.

Wexionius, O. Sinne-afwel. Gborg 1684. 
— Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli 
(del. vt), Ups. 1863.

Wt dek indi, J. (1618?—78). Gustaff Adolphs 
den andres historia. Sthm 1691.

Widman, J. se Lykkopris.
Wistrand, A. H. Författningar ang. Medi- 

cinalväsendet i Sverige. Sthm 1860.
Wivallius, L. (1605 — 69). Vitterhetsarbeten, 

utg. af P. Hanselli (del. tx), Ups. 1869.
Wrangkl, E. Torilla eller Regner och 

Svanhvita, trag. Sthm 1739. — Fröken 
Snöhvits Tragœdia. Ib. 1739.

Vultejus,J.( 1639—1700). Vitterhetsarbeten, 
utg. af P. Hanselli (del. xm), Ups. 1870.

Zibet, C. B. (1740 1809) Vitterhetsarbeten.
Ups. 1853.

Ödmann, S. Åminnelsetal (i Vet. Akad.) öfver 
P. Högström, 1785.

Österling, C. G. Terentii komedier, öf
vers. från Franskan. 1 — 3. Sthm 1699,
1700, 1708.





A.
Abc. Dessa bokstäfver brukades, såsom 

senare N. N., att beteckna icke utsatta namn. 
(se S-wall.) Vij Abc etc. Helsze edher alla 
oss elskelige dandemen. Gust. 1 reg. 1:275.

Abc-bok, f. Alfabetisk anteckningsbok. 
Skall Landzskrifvaren åhrligen haffva ett In
ventarium eller ABC book, dijt han dageligen 
deras nampn, som några saker haffua att an- 
draga, in noterer. Landt. instr. 213 (1635).

Abskons, n. Skärm; ljusskärm. [Isl. 
skons, n.j (Se S-wall.) Umbraculum, skiwl 
eller abskons. Var. rer. voc. G 5 b. War 
tu mitt Abscons emoot hetan, min skugga om 
middaghen. P.J. Gothus Bön. Sia. Sta- 
kan (candelabrum) skal vara hängiande, ab- 
skontzet (der Liechtschirm) grönt. Comenius 
Tung. 745. för Huset sätter han (den stude
rande) absconset, hvilket gröönt är, at icke 
thet må försvaga ögonens skarpheet. Orb. 
pict. 201. medan sorglös du på miuke bädden 
snarckar, Abskonset på din bänck föruthan 
hinder knarckar. Düben Boil. pulp. 19.

Adamant, m. Diamant. [L. adamas; 
Fht. adamant.] han haffuer lika som med 
en Adamant skildt liwset ifrå mörkret. L. 
Petri Sir. bok 16 (saknas i Bib. 1541). en 
Adamant, then man intet böija eller mökia 
kan. P. L. Gothus 1 Uti. Cc i b. Vore 
mitt bröst aff hårdan eek, Ja hiertat aff hård 
adamant. Messenius Svan. 19. — Jfr De
mant.

Adamantlsk, adj. O vee sådanom stål- 
huffuud och adamantiskom hierta. P. J. 
Gothus Poll. M 1 b.

Ade, interj. Adjö. [T. =]. Adde adde 
haff mongh tusendh godh natth. H. O. visbok 
26. Ade Ade förgätt ey mig. B. G. Visbok 129. 
Ade, du sköna verld, far nu vel! Tisbe 55. 
Ade, farer veil, mina vener kiär! Ders. 70. 
Så fahren nu väl, ach vänner, ade. Dalius 
Vitt. 57.

Adelhus, n. (Se S-wall adhalhus.) Uti 
eller bredvid fasta städer lades ett kastell 
eller citadell; det kallades adelhuset eller 
adelslottet til skilnad från den andra fäst
ningen. Röding 216.

Adelruna, f. Alruna (T. namn på växten 
Atropa Mandragora, L. Se Fries Ord).
I Bib. 1541 förekommer vid 1 Mos. 30: 
“Ruben gick vth om hwete andena, och fan 
lilior på markenne“, en så lydande rand-

glossa : “Somlighe läsa her (i st. f. lilior) 
adhelrunor“. Det Hebr. ordet är dudaim, 
“poma amatoria“, hvilka i österlandet an- 
sågos kunna uppväcka kärlek. Jfr Sal. H. 
Visa 1:13. (Se Schiller-Löbben alrune.) 
Proföfv. 1878 har alrunor.

Adelslott, n. Se Adelhus.
Adermening, T. förvridning af växtnam

net Agrimonia. (Se Schiller-Lübben ader- 
monie. Jfr Fries Ord. Åkermönja.) Tagh 
Sanicula, Wintergrön och Adermening aff 
hwario en näffua. B. Olavi 192 a.

Af, prep. 1. Från. Göstaff Arvitsson ... 
mik longlige aff en dreng (L. a puero,från 
barndomen) tient haffuer. H. Brask (HSH 
15:5). Jag var ... af den uslaste på jorden 
blefven den sällaste i hela verlden. Mörk 
Adal. 2:318. — 2. Med. aff retto (med rätta). 
O. Petri Men. fall K 6 a. — 3. På. rijk 
aff penningar. 2 Macc. 3:6. — 4. Mellan 
tvä subst. med samma bet. som till i det 
nyare språket, hans tölper af en dräng. 
C. Gyllenborg Sprätth. 53. en fiålla af 
en flicka. Modée Dår. 13. man såg en 
våghals af rå i sitt snara språng mäta fältet. 
Mörk Adal. 1:31. — Andra föråldrade bet. 
se Sv. Ak. Ord. A, s. 11, 16.

Afalster, n. Afkomling. Götharnas af- 
alster, thet ther boor i Cimbrica Chersoneso. 
Spegel Ord. föret. dia.

Afbedja, tr. 1. Begära af, utverka af 
(någon). Äro the Propheter ... så lät them 
thet Herranom Zebaoth affbidhia, at the quarr- 
bleffna kärillen j Flerrans Hws ... icke ock 
så til Babel förd warda. Jer. 27:18. — 2. 
Genom bön förmå att afstå från något; 
genom bön afvända, undanbedja. (Se S-wall.) 
en part äre så hårdhiertade, at the ingalunda 
låta sig beveka eller affbidia. Schroderus 
Hoff. väck. 139. Bliffua the om nogot an- 
modadhe och bidne, så skole the icke tee 
sigh lijka såsom the kunde icke bevekes 
och affbidias. Ders. 171. lät affbidia och för
sona tigh. Kegel. 148. then föreskriffne laghen 
vore ... itt sådant ting, som icke lät sigh aff
bidia. Liv. 54. at Zoilus och Carbilius villia 
lasta mig, thet afbeder iagh, så länge the 
sielfve giöra intet bättre. Spegel Guds 
verk 10.

Afbedraga, tr. På bedrägligt sätt af- 
hända. [T. abbetriegen.] Wesslare ... theres

1



Afbelägen 2 — Afbyta

ocker driffuit och them fremmandom . . . 
sine penningar medh theres skadha affbe- 
draghit. Lælius Res. 1:36. låta sigh sine 
penningar affbedragha. Ders. 66.

Afbelägen, p. adj. Aflägsen. vidt af- 
belägne orter. Rudbeck AU. 1: 288.

Afbetala, tr. Aflöna. i kistoner war 
fast tundt vtaff taga ther han kunde them 
(krigsfolket) medh affbetala. Svart Kr. 73. 
Lett så mönstra thet folket och afbetala. 
Ders.

Afbetalning, f. Aflöning. Se Sv. Ak. ord.
Afbettla, tr. Afligga. [T. abbetteln.] 

våre qvinnor . . . holla thet för en höfvesk- 
heet, om the the unga sällar myckit affbetla 
måge. Schroderus Albert. 1:38.

Afblifva, intr. 1. Blifva af. ther no- 
gor tractat skall afblifva. A. Oxenstjerna 
(HSH 38:457). — 2. Blifva af (med), stå 
syndenne manliga emoot, henne meer och 
meer förtryckia och dödha, til thes wij medh 
henne platt affbliffue. L. Petri 2 Post. 180 b. 
med oss arma menniskior ... plat intet annat 
är än synd, med hwilka wij ingalunda kunne 
affbliffua. 3 Post. 49 b.

Af blotta, tr. Afvända, afvärja? sköl
den, ther medh man dieffuulens brinnande 
skott icke allena affblottar, vthan ock vth- 
slecker, at the hiertat hwarken skiuta eller 
brenna kunna. P. Erici 5:266 a.

Afblåsa, intr. Upphöra att blåsa. [T. 
abblasen.] thetta jlinge wädher är affbläst. 
O. Petri Sänd. B 6 a. Så måste Jacob ... 
fly undan til een tijdh ... så länge (till dess) 
förföljelsens wädher affbläste. P. L. Gothus
1 Uti. H 4 b.

Afboende, p. adj. Aflägset boende, en 
vidt afboende allmänhet. Tessin Bref 2:123.

Afbragd, n.? Storverk. [Isl. afbragö, 
n.] Ah kunde nu så väl min grofva pintzel 
måla Som Herrans afbragd nu på alla orter 
pråla! Spegel Guds verk 269. liufva skug
gans lugn mig föga ämne gaf, The rätta af- 
bragds prof ännu at lägga af. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 666.

Afbringa, tr. Afvända. [T. abbringen.] 
om the sigh ifrån sådane inventioner och 
the ordninger, som för thette giorde ähre, 
skulle låtha affbringa. HSH 24:319 (1633).

Afbrock, afbruk, n. [T. abbruch.] 1.
Afskiljande, undantag. Brwkar Christi Te
stament effter hans stichtelse, vthan alla ti 1- 
sättielse och affbrock. O. Petri 3 Förman. 
112. — 2. Afbräck. wij fiendanom jw nå- 
ghot affbruk göra måtte. L. Petri Om nattv. 
G S a.

Afbryta, tr. 1. Bryta ned, rifva ned. 
han hadhe affbrutit altaren och Lundanar.
2 Krön 34: 7. Tu . . . läter hans feste aff- 
brytas. Ps. 89: 41. the skola förderffua 
mwranar j Tyro och affbryta hans torn. Hes. 
26: 4. tina mwrar skola the affbryta. 26:12. 
theres . . . skantzer wore thå aff brotne. O.

Petri Kr. 213. —• 2. Utbryta, afsöndra. 
Allmogen . . . låfvat hafver på en serdeles 
platz utmed eller ifrån gården at byggia sol
daten en serdeles stugu, honom ett spanland 
åker ... afbryta. Stjernman Riksd. 3:1888 
(1682). — 3. Afskilja, undantaga, göra 
ledig. Herr Skattmästaren så väl som Herr 
Præsidenten i Cammar-Collegio varit af an
dre dem pålagde sysslor så öfverhopade, att 
de sällan till de nödige sammankomster ... 
någon tijd kunnat afbryta. Stjernman Com. 
4:606 (1684). Jag loffuade mig vele brytha 
aff så myken tijdh och komma öfver ... på 
en nat eller 2. A. Oxenstjerna Bref 2: 
362. Bediande här med hvar och en ... ther 
honom skulle teckias afbryta några få stun
der, han kommer (till den utsatta disputa- 
tionsakten). Svedberg Försvar 162. — 4. 
Bryta, ej iakttaga, besworen i noghra 
article och puncter epter swerigis lag . .. 
huilche vdi monge motte affbrotne aere. 
HSH 20:259 (1508).

Afbrytning, f. Brytning (malms), skall 
gruffuedrengien haffua en ortug för til mak- 
ninghen, och ett öre för affbrytninghen huar 
dagh. Gust. I reg. 7:139.

Afbräcka, tr. 1. Borttaga, undantaga. 
kan ingen menniskia sigh understå något 
uthi thetta Gudz Sons testamente (nattvar
den) at förandra, tilsättja eller affbräckia. 
Schroderus Hunn. 483. (Jfr Afbrock 1.) 
— 2. Afskilja, göra ledig. (Jfr A f b ryta 3.) 
iagh hafuer måst dermedh (med svar på 
memorialen) fördröija in till nu, då jag haf
uer affbrächt så mycken tijdh och deröfuer 
min betänckiende fattat i pennan. A. Oxen
stjerna (HSH 35:120). — 3. Förmå att 
bryta upp, upphäfva. giorde Söffrin Norby 
redo medh alle macht, achtandes affbreckia 
Her Götstaffz lägre. Svart Kr. 68. aff
breckia bestalningene. Ders. 47. — 4. Göra 
afbräcf. wele wij ... se huad wij kunne 
beggis wåra fiender åftbreka. Gust. 1 reg. 
7 : 449. draghe till honum med makt och 
see til huad wij kunne breka honum aff, 
och nedherleggia honum. 7 : 442 Varder 
Gud tigh i thetta lijfvet afbräckiandes (låter 
dig lida brist, nöd) såsom Lazaro, så skal 
han vedergella tigh thet på titt yttersta. 
Schroderus Kors. 539. — 5. Förhindra. 
tå thet (barnet) begynnar tilväxa, skal man 
icke tilstädja thet sielffsvåld, uthan thess 
oartige bevekelser affbräckia. Schroderus 
Albert. 1:20. arbeta itt stycke in på natten,, 
ther medh någet lijtet at aftbräckia ... söm
nen. 1:204.

Afbyggd, p. adj. Afskild, särskildt byggd, 
särskildt inrättad. Capitlet skal hållas, an
tingen i något afbygdt rum i Domkyrkian, 
eller thes närliggande huus. Emporagrius 
Kyrkord. 264.

Afbyta, tr. Afskilja. hvardera hade fått 
sin afbytta deel. L. Petri Kr. 74.



Afbära — 3 — Afdö

Afbära, intr. Afrika, vara skiljaktig. 
sende wij eder eth stycke vtaff thet falska 
myntedt .. . thet i wäll kunne see hurw thet 
aff bär ifrå wan (vår) stempell. Gust. I reg. 
6: 333.

Afcirkla, tr. I en cirkel omgifva. him- 
melen är ett allmenneligit rum, som affsirk- 
lar och uthi sigh begrijper alle ting. Phry- 
gius Him. lif. 54.

Afdanka, tr. och intr. 1. Afskaffa. de 
den påfviska messan aldeles afdanckade. 
Raimundius 126. det gamla afdankade myn
tet. U. Hjärne Orth. 150. — 2. Afskeda, 
affärda. (han) genom en hetsig feber af
danckade (fog afsked ifrån) denna verlden. 
Gjörwell Sv. bibi. 3:31 (1686). honom lät 
han tappert affdanka medh goda kniplar (på- 
kar). Petrejus Beskr. 2:99. — 3. Ned
lägga (embete o. rf). År 1654 ... drottning 
Christina ville afdanka regementet. Stjern- 
man (Sv. bibi. 3:17). Konung Al fonsus aff- 
danckade (afsade sig) rijket. P. Brask 
Puf. 207. — 4. Taga afsked. (the) göra 
honom en onådigh herre, och han måste 
endeligha affdancka och sin koos vijka. R. 
Foss 283.

Afdela, tr. Skilja, söndra. Icke skole 
wij heller affdelis j frå ider i nogon motthe, 
vtan vele göra eth medt E. K (ärlighet). Gust. 1 
reg. 10: 4.

Afdjup, n. Afgrund. ett afdiup, diit ingen 
någonsin haar kunnat komma. U. Hjärne 
Anl. 250.

Afdraga, tr. och intr. 1. Draga bort. 
Gudh sin hand för otaksamhetena skul aff- 
drager. A. Andreæ Försp. till L. Petri 
kyrkost. B 4 b. O trofaste Gud, affdragh 
icke tina hielprijka hand ifrå migh. P. J. 
Gothus Tål. H 6b. han ... med löffte 
them velat affdraga från theras eedh och 
trooheet. Gust. Adolf Skr. 148. — 2. 
Undandraga, beröfva. affdraga kroppenom 
sina nödtörfft. P. J. Gothus Rel. art. 353. 
— 3. Aftåga. the Chaldeers häär jfrå Je
rusalem affdraghen war. Jer. 37:11. borga
renar ... dreffuo Antiochum til ryggia, så at 
han medh skam affdragha moste. 2 Macc. 9: 2.

Afdricka, tr. 1. Dricka af ett kärl. 
wämia eller gruffua sich dricka aff calken, 
ther en annar for honom affdruckit hadhe. 
O. Petri Sakr. 16 a. — 2. Dricka ur, dricka 
i botten, gullkaret (kärlet) . .. förmåtte ingen 
afdricka. Björner Kämp. Thorsten 26. 
dricka af et djurshorn, som vart fyllt så snart 
det var afdruckit. Ders. Frith. 22.

Afdrift, f. Fördrifvande. Hvij gören j 
icke til edre förderfvares tijdeliga affdrifft 
samptligh tilhielp? Girs Gust. 1 kr. 14.

Afdrifva, tr. 1. Fördrifva, bortdrifva. 
wij skole honom (fienderi) möta och affdriffua. 
L, Petri I Post. U 6 a. Tin läkamen skal 
til maat wara allom himmelens foghlom, och 
allom wildiwrom på iordenne, och ingen skal

wara som them affdriffuer. 5 Mos. 28: 26. 
itt vngt Leyon jbland en fåra hiord ... ingen 
affdriffua kan. Micha 5: 8. läta affskräckia 
och affdrijffua sigh ifrå Gudi och hans heligo 
Orde. P. J. Gothus Hust. 67. frestelsen 
... icke letteliga läter driffua sigh aff. L. 
Petri I Post. X 8 a. Man kan itt foster aff- 
drifva, för än thet varder lefvande. Laure- 
lius Opusc. 4:75. jag fant mig plågad af 
en förtviflan, den jag på intet sätt afdrifva 
kunde. 4s. Ban. 2: 508. — 2. Afvärja. hon 
(öfverheteri) medh retmätig krijg affdrijffuer 
oretmätigt våld. P. J. Gothus Rel. art. 254. 
— 3. Afskaffa, undanrödja. thet gamble 
afguderij ... icke så brått och genom så ringa 
arbete kunde ... afdrifwit warda. L. Petri 
Kr. 54. Han alt hinder, som til äfventyrs 
deremot kunde sig upkasta, tänkte til at af
drifva. Girs Joh. 3 kr. 119.

Afdroppe, m. En äng kan intet sitt gräs 
bära under ek, vallnöteträä, tall, gran och 
eneträ, ty deras skugga, bär och affdroppar 
förtaga gräsväxten. Risingh 12.

Afdrägt, f. [T. abtrag; Mnt. afdracht.]
1. skada, förlust. Solde han naagher men 
skoogh ok vatn, som ligge wthi almenningh, 
norges krone til affdrekth. HSH 18: 318 
(1536). ther i beclage eder, ath the vpstedis 
borgere bruge frijt seglatzet ther ifrå Lö- 
disse ... Så kan thett ware eder föge tiil aff- 
dreckt, ath the segla ther wth Gust. 1 reg. 
1 1:262. Hvilkit och så rijket ingen ringe 
skadhe och affdracht tillfågher. Stjernman 
Com. 1:130 (1552). — 2. Uppgörelse, för
drag (om skadeersättning)? tala vid ko
nungen, at om någon handel eller afdrägt kan 
ske med de Lybske, han då ville ihugkomma 
det våld och orätt, som min salige käre herre 
af dem vederfors. Lönbom Uppl. 1:30(157..).

Afdrägtig, adj. Som medför skada, nack
del, förlust. [Mnt. afdrechtich.] Och än 
thå ath i (biskop Brask) och någro andre 
med eder icke willie gilla honom (Vesterås 
recess), szå skeer thet dog ecke forthenskull, 
att han szå oskäligha giord är, vtan therföre 
ath han är ider någhott affdrectiigh. Gust. 1 
reg. 5:177.

Afdummad, p. adj. Afdomnad. hon 
dertill (till äktenskap) såsom en död och af- 
dummat lem platt otjenlig och oduglig var. 
Link. domb. 876.

Afdö, intr. 1. Aflida. huar bonden åf- 
döör, skall enckian ecke för then skull strax 
gifua nye gårdeleyo. Gust. I reg. 5:121. när 
the (presterna) affdödde moste man tagha 
andra jgen. O. Petri Sakr. 22 b. Bâtringen 
är then, genom hwilka wij affdööm ifrå syn- 
denne. P. J. Gothus Synd. sp. D 7 b. —
2. Blifva död för. affdör thenna dödeliga 
werlden och sägher henne godh natt. P. Erici 
1:15 a. giff nådh och anda, at wij såsom 
pelegrimar thenna timliga älendheet affdö 
måghe. 2:17 a.



Afdöda — 4 — Affödas

Afdöda, tr. Döda. then gambla men- 
niskian och syndakroppen affdödhadher . . . 
warder. O. Petri Sakr. 1 b.

Afdöma, tr. och intr. 1. Genom dom 
afkräfva, döma att ersätta, honom (kla
ganden) bliffuer affdömdt alt thet hans tretto- 
broder haffuer kostat på sakena. O. Petri 
Sakr. 28 a. — 2. Utdöma, aflysa. Apostla- 
nar ... affdömde all the Ceremonier, och 
giorde alla både Judar och hedningar ther- 
före frij. L. Petri Kyrkost. 56. sydzkona- 
barns gifftermål woro aff Kyrkionnes formän 
ogillat och affdömd. Skyld. C 1 a, thenna 
laghen ... haffuer wäret. . . platt affdömd och 
afflagd. Ders. C 4 a. the Leuitiska Gudz- 
tiensten . . . war aff Gudhi affdömd. Chr. 
pina O 6 a. — 3. Bedöma, så vijdha jag 
saken förståår och kan affdöma. A. Oxen- 
stjerna Bref I. 4:221. efter som en land- 
man kan afdöma att åkerns beskaffenhet 
betarfvar. Risingh 20.

AfFall, n. Frånfälle. hans (P. Dela Gar- 
dies) oförmodelighe affald. HSH 36: 883 
(1585). Hert. Carl Philips . . . afal så och 
begrafningh. Gust. Adolf Skr. 93

Affalla, intr. 1. Falla ifrån, aflida. en 
hoop aff wårt krigzfolk ... ähre osz döde och 
affalne. Fin. handl. 9:181 (1556). mykit ... 
folck är affallit och dödt af samme siukdom. 
Stjernman Com. 1:219 (1572). Hvar någon 
mästare igenom döden affaller. 1:521 (1607). 
han giörs nu gammall, och kan . . . affalla. 
A. Oxenstjerna (HSH 32:269). — 2. För
falla, aftaga, utdö. then konungzliga Fa- 
milia och stämma aldeles skulle affalla. 
Gust. Adolf Skr. 98.

Afflnna sig, refl. Öfverenskomma, träffa 
uppgörelse, ingå förlikning. [T. sich ab- 
finden.] genom en vänligh förlijkning aff- 
finna sigh medh hvar andra. Stjernman 
Com. 2:779 (1654). Churfursten af Brande
burg medh dess margfallige begångne fiendt- 
ligheeter .. . gifvit Kongl. M:tt orsaak at ... 
gå in i hans land och der nyttia subsisten- 
cen för dess armee, til dess medh Kongl. 
M:t han sigh affinner och . . . gifver säker 
teckn af een oprichtig vänskap. Stjernman 
Riksd. 2:1299 (1658). Det lectores och schole 
betiente begära, att dem må tillåtas oklan
drat bruka stadzens muhlbete . . . der öfver 
tillåter Kongl. May:tt, att dhe här om sigh 
afflnna med borgmästare och rådh. 2:1323 
(1660). iagh vil affinna migh hos eder medh 
gull och dyrbara håfvor, efter iagh hafver 
illa giordt. Peringskiöld Vilk. 261.

Afflykt, f. Flykt, afvikande. effter ko
nungens affflycht. Schroderus Liv. 570.

Afflyktig, adj. Flyktig, afviken. skulle 
legaterne seije the Carthaginenser, thet the af- 
flychtighe och affellighe vore them Romarom 
icke alle igen giffne. Schroderus Liv. 398.

Afflå, tr. Skinnen . .. äro nyligen afflagne. 
COLERUS 1:327.

Affordra, tr. 1. Utrusta till afresa, af- 
färda, fortskaffa. Zenam then Laghkloka 
och Apollon afffoordra medh flijt, at them 
intet fattas. Tit. 3:13. tu haffuer wel giordt, 
at tu haffuer them afffoordrat werdeligha för 
Gudhi. 3 Joh. 6. — 2. Återkalla, ifrån 
Gottlandh skulle thet Svenska krijgzfolcket 
. . . affordras. Girs Gust. 1 kr. 51. Borg
mästaren ... hadhe affordrat krijgzmännerna 
ifrå stadsens plundring. Schroderus Liv. 
571. — 3. Hädankalla. Ebba Sparre, den 
Gudh i desse dagar hafver affordrat. A. 
Oxenstjerna Bref I. 4:135. Affordrat ge
nom Gud til sitt ä-varand’ rijke. Stjern- 
hjelm Jubelsång.

Affråga, tr. Fråga, genom frågande få 
veta, utleta något af någon. [T. abfragen.] 
swarar han them till itt spörsmål som the 
honom medh Timotheo afffråghat hadhe om 
the dödhas vpståndilse. NT 1526, försp. till 
1 Thess. attu medh lempe kunne them af- 
fråge, hwarest han sitt gull och sölf vnder- 
stungett hafwèr. Fin. handl. 8:166 (1554). 
affrågha honom hans ärende. Petrejus 
Beskr. 3:10.

Affång, n. Yrsel. The långhöffde äre 
benägne (inclinerade) til hufvudhyra (affång). 
Comenius Tung. 281.

Affånga, tr. Fånga ifrån, fråntaga, be- 
röfva. Thetta nätet, som man vppå Herrans 
Christi ord vthkastar, skal altijdh affånga 
dieffuulen folk. L. Petri 2 Past. 172a.

Affått, Afått, adj. neutr. Der något 
fattas; understigande, mindre. [Se S-wall 
afat.] vart tå Konungh Gram betalat medh 
samma mått, ja, öfver och icke affåt. L. 
Petri Kr. 16. öffuerflödigheet är skadheligh, 
ähwadh heller thet är til öffuer eller åfått, 
meer eller mindre än måttan kräffuer. Krön. 
pred. C6 b. — Jfr Fått.

Affärda, tr. Hädankalla. Gudh Högste 
hafver . .. genom döden afferdat fordom min 
Hoffmestare Anders Bergenfellt. A. Oxen
stjerna Bref I. 4:147.

Affärdig, adj. 1. Resfärdig. wore skiip 
wåre aldeles afferdige och skulle löpa tiil 
siös. Gust. 1 reg. 9:189. Jagh stodh af- 
färdigh in til Rome. R. Foss. 883. — 2. 
Göra a., affärda. giorde konung Antiochus 
honom afferdigh medh ett sådant svar, at 
... Schroderus Liv. 560.

Affärdiga, tr. Affärda. [T. abfertigen.] 
wij afferdigede ij (2) åff wåre skip till Hol- 
landt. Gust. 1 reg. 8: 286. huru må ock tå 
dråparen wilia stå för Gudh, som hans be- 
lete . . . hädhan aff werldenne affferdighat. 
L. Petri Mandr. D 7 a. glömde icke Dale- 
karaner affferdige them medh skarpa skech- 
tor och dalepijlar. Svart Kr. 27. en Herre 
och Furste . . . afferdigar sina Legaten P. 
Erici 2: 63 a. The affärdigade en väl uth- 
rustat krijgsmacht. Schroderus Liv. 13.

AfFödas, pass. Födas, alstras, åstad-
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kommas. wort aff enom (Abraham) then 
ther och för ålder skull halffdöder war åff- 
född all siechten. NT 1526, Ebr. 11:12. för- 
hoppendis at ther skal mykit got affödis. 
Gust. 1 reg 1:53. j riichit fördis mongha 
handa tall och rycthe, aff hwilke twedrecth 
och obestondt motthe affödhas. 2: 99.

Afföding, m. Afkomling. Nit för fädernes
landet beredt (dem)... deras tacksamme affö- 
dingars ärestoder. C G.Tessin Tal( 1751) Bl.

Affölja, tr. elfter wij för syndenne skul 
... icke förmåge göra laghen fyllest, kan ther 
intet annat afffölia, an itt ondt samwet. L. 
Petri 2 Post. 97 b. man skal... något thet 
Christelighit är och förbättring affölier, siunga 
eller läsa. Dryck. E 7 a.

Afföring, f. Utförsel. Seuerin Norby ... 
legat haffuer. . . in paa Gullandh oc hindrat 
oss tiilföring oc afföring. Gust. 1 reg. 1:194.

Afförkunna, tr. Förkunna. [T. abver
künden.] affförkunna konung Philippo en 
uppenbar feigd. Schroderus Uv. 394. på 
sidstone vardt krijghet them afförkunnat. 
Ders. 668. tedde sigh en herold effter sed
vanan fram uppå platzen, ther speelet medh 
vanlighe rijm och ordasät pläghadhe afför- 
kunnas. Ders. 464. the medh månge rijm 
och lustighe sånger sin höffdinges låff och 
beröm afförkunnadhe. Ders. 914.

Afgift, f. Eftergift, om dalekarlena finge 
noghen affgifft i then skatthen. H. Brask 
(Gust. 1 reg. 4: 419). the hade hafft stor tunge 
medt försl, och begärede förthenskuld någen 
affgifft- RR 2/i 1543.

Afgjorda, tr. Af spänna (frän gjorden: 
bältet). [T. abgürten.] Ty Pallas är af Gu- 
darne beskärd Til at afgiorda Mars sitt vrede 
sverd. Stjernhjelm Fredsafl. 11 intr.

Afgrund, n. Affgrunder sägher, Hon (vis
heten) är icke j migh. Job 28:14. När aff- 
grunden än nw icke woro til. L Petri Sal. 
ord. 8: 24.

Afgrundad, p. adj. Ogrundad, the fram
härda alt uthi sin vrånga affgrundade mening. 
Petrbjus Beskr. 6:28.

Afgränsa, tr. Begränsa. [T. abgrenzen.] 
til öster-söder afgränsar (Scythien) floden 
Tausis, _ Peringskiöld Jord. 13.

Afgränsande, n. •Begränsande, afskil- 
jande inom vissa gränser. Jordenes grund- 
fästande och Hafsens afgränsande. Stjern
hjelm Arch. A 2 a.

Afgud, n. For (i st. för) gud och hans 
helga Christ, tu (Rom) tich itt affgud vpreste, 
som är then sanne Antichrist. Psalmb. 1536, 
82. affgudheet skal förra taghas wtåff hiertat, 
än vtåff altaret. O. Petri Kr. 44.

Afgudaherde, m. Afgudiskprest, lärare. 
O affgudhaheerdar som hiorden offuergiffua. 
Sach. 11:17.

Afgudakyrka, f. Afgudatempel. han skal 
... vpbrenna the affgudhakyrkior vthi Egyp
ten. Jer. 43:13.

Afgudaland, n. Land, der afgudadyr- 
kan är rådande, thet är itt affgudha land, 
och the trotza vppå sina stygga affgudhar. 
Jer. 50: 38.

Afgudamakare, m. En som förfärdigar 
afgudabilder. The affgudhamakare äro alle
sammans fåfengelighe. Es. 44:9. the aff
gudhamakare moste allesammans medh skam 
och håån bestå. 45:16.

Afgudasäte, n. Ställe, der ett lands för
nämsta afgudatempel finnes, i Vpsala, ther 
som konungs sätit här i Swerige warit haffuer, 
ther haffuer och retta affgudha sätet warit. O. 
Petri Kr. 12.

[Afgudhet, f. se under Afgud.]
Afgudinna, f. Diana är een affgudhinna. 

Ap. gern. 19:24 (glossa). the göra ena aff- 
gudhinne aff henne ( jungfru Maria). O. Petri 
Svar till P. Elice h 3 b.

Afgunst, f. Ogunst, afund. [T. abgunst.] 
then som aff afvund och affgunst effter eens 
annars olycko trachtar. R. Foss 436. man 
fattadhe til honom affgunst. Schroderus 
Liv. 946. hos them ingen affgunst regeradhe, 
ty then ena var den andra jämlijk. Floflef. 
206. Afgunst och tyrannij. Stjernhjelm 
Lycks. är. 2 intr. ingen lycka är uthan af
gunst. Hist. bibi. 2:366 (1648).

Afgunstig, adj. Ogunst ig, fiendtligt sin
nad, afundsam. [T. abgünstig.] våre aff- 
gunstige fienders företagende. Stjernman 
Riksd. bih. 47 (1546). ett affgunstigt modh 
och argt upsåth. Ders. 72. de Rewelske be
fruktade sig för konungen i Danmarck, at han 
skulle vara dem afgunstig. Tegel Erik 14 
hist. 11. thenne anden (djefvulen) haffuer 
varit affgunstig och missundt menniskione 
then lycksaligheet, uthi hvilka hon var satt. 
P. J. Gothus Rel. art. 127. månge finnas 
så afgunstige, att de icke gerna se det andre 
skola hafva någon profit jämte dem. Schro
derus Uss. F 3 b.

Afguppa, tr. Afsvansa, stubbsvansa. (Af 
gump.) han så väl fram som baak en aff- 
guppat apina mächta lijk var. Ulspegel A 2 b.

Afgynnare, m. Afundsman. [T. Abgön- 
ner.] wåre afgynneres och motstånderis ... 
hinderlist och Prachtiker. Gust. 1 reg. 13:145.

Afgå, intr. 1. Gå bort, begifva sig bort. 
Lät icke the ringa affgå medh skam. Ps. 74:21. 
the affgudhamakare moste . .. medh blygd aff
gå. Es. 45:16. Vria är icke affgången j sitt 
hws. 2 Sam. 11:10. j ären affgångne jfrå 
wäghenom. Mal. 2: 8. Han skal bliffua leff- 
uande, och gå aff medh sitt lijff såsom medh 
itt byte. Jer. 38: 2. — 2. Gå af, falla af, 
lossna, thet wedherbrenda wedherlodher, 
och wil intet affgå. Hes. 24:6. allahanda 
skinwerck som twaghit är, och sårnadhen aff
gången är. 3 Mos. 13:58. — 3. Gä ifrån, 
afvika ifrån, öfvergifva. de aldrig skole afgå 
den lärdom (Lutherska läran) som nu up- 
kommen är. Thyselius Handl. 2:193(1544).
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— 4. Försvinna, upphöra. Ah at tu ... för
dolde migh så lenge (till dess) tijn wredhe 
affgåår. Job 14:13. — 5. Blifva af skaffad. 
wåra fädhers stichtningar, the wij aff vngdom 
hållet haffua, moste affgå medh skam. Jer.
3:24. — 6. Aflöpa, tillgå, försiggå. Ehwadh 
tu tagher tigh före, thet skal han låta tigh wel 
affgå. Job. 22: 23. Är thet Simrj wel affgångit 
som drap sin herra? 2 Kon. 9:31. thet j 
heemligha talen medh hwar annan j örat, 
skal icke så fåfengt affgå. Vish. 1:11. Hwem 
haffuer thet doch gått wel aff, som sigh haff- 
uer satt emoot honom? Job 9:4. Mon thet 
ock skola gå idher wel aff, när han warder 
idher ransakandes. L. Petri Jobs bok 13: 9. 
the ther förachta theres föräldra, them warder 
thet illa affgongandes. O. Petri 2 Post. 31b. 
theras böön är fåfeng och affgåår föruthan 
frucht. P.J. Gothus Hust. 192. fördrenckte 
honom medh hela hans krigzhäär j thet Rödha 
haffuet uthi ett öghnablek, så at icke en kom 
ther ifrå som viste berätta huru thet affgick.
P. L. Gothus 1 Uti. B 3 b. Det ey utan 
skada afgick. Carl 9 Rimkr. 27. Thet kan 
icke uthan förundran affgå hoos främmande 
så väl som inländiske, huru det må vara till- 
gångit, at vi så plötzlig medh the Rysser... 
äre komne uti så blodigt krijg. Gust. Adolf 
Skr. 134. Jagh frucktar han vill begynna een 
leek, som ey affgåår medh löye och skemt.
S. Brask T. krig. C l a. Thet var en stoor 
seghervinning, dogh gick thep och them Ro
marom aff icke uthan blodh. Schroderus 
Liv. 743. — 7. Ang. sägen, rykte, som går 
om något, hwar æn saa våre (vore), ath han 
våre then samme som han lather ordh åffgå. 1 
Gust. 1 reg. 4: 85. kong Christiern är än icke 
så mykit stark som oord affgår. 8:45. munke 
eller nwnnor så förlöpa theris clöster eller gå 
på gifftermål... ther mygit roop åffgår öffuer 
alt rijkit. 5: 8. — 8. Hafva afgång, afsätt- 
ning. en begärlig och mycket afgående vahra. 
Stjernman Com. 2:708 (1653).

Afgång, m. 1. Bortgång, hädanfärd, död. 
Egil wardt stongat i hääl aff en galin tiwr, och 
thet war en önkeligh affgong for en konung. 
O. Petri Kr. 28. then saliga affgång, som 
Lazarus fick. L. Petri 2 Post. 135 a. När 
iagh skal ifrån thenna jemmerdalenom skilias, 
så beskäär migh ... en lättan och rooligan aff
gång. P.J. Gothus Kors L 5a. — 2. Ut
gång, slut, the lära motte, hwad anslag lycko- 
sameliga tilgå pläga, och hwad som plägar illa 
bekomma och lyktas med en oond affgong. 
O. Petri Kr. 1. — 3. Nedgång. Solennes 
... affgång. L. Petri Sal. vish. 7:18 — 4. 
Afföring. the som aff naturen äro förstoppade 
och intet sin richtiga affgång hafva. U.Hjärne 
Surbr. 25. — 5. Förlust, minskning, välför- 
tiänte män ... som igenom reductionen lijda 
någon afgång. Stjernman Riksd. 2:1581 
(1668). then afgång, som landmilicen uthi 
the förflutne krijgztijder och elliest tagit haf-

ver, och ... är angeläget, at en sådan afgång 
forderligast måtte ersättias. 2:1810 (1680).

Afgöra, tr. 1. Göra af med, nedgöra. 
(de hade) nederlagt och afgjort en hop Danska 
hästar. R. Ludvigsson 289. — 2. Göra sig 
af med, af börda, afgöra sin skuld. Herme
lin E 7 a.

Afhala, tr. Afhända? [T. abholen, Nnl. 
af hälen?) Gud förbiude ath te rydzer an- 
tinge med makt eller decktingen kunne aff- 
hale riikena the rågånger. H. Brask (Gust.
1 reg. 4:412).

Afhandel, m Underhandling, aftal. 
komma til en affhandel och göra stilleståndh. 
Balck Esop. 223. skola booktryckiarna .. . 
icke leggia sigh uti hvars annars contract och 
afhandel, nogot verck til at tryckia låta. Lau- 
relius Kyrkord. 473.

Afhemta, tr. 1. Upphemta, skörda, berga. 
När tu vpskär aff titt land, skalt tu icke skära 
in til endan alt omkring, och icke nogha alt 
affhemta. 3 Mos. 19:9. the wijndruffuor som 
vthan titt arbete wexta äre, skalt tu icke aff
hemta. 25: 5. Han (den ogudaktige) warder 
affhemtat såsom een omoghen druffua aff 
wijnträdh. Job 15:33. — 2. Inhemta, för
märka. När klädet det flämtar, Man lättlig 
afhämtar, At vädret det blås. Lucidor Vv 2 b.

Afhindra, tr. Förhindra, afvärja. huadh 
till hinder och skade i theres näringh ware 
kann, (vilje vi) hielpe till att afhindra och 
bortschaffe. Skråord. 179 (1596). han afhin- 
drar och förtager alt ondt. Svedberg Sabb. 
ro 2:1514. Götherne ofta ... skinnade Moe- 
sien och kunde icke af någrom därifrån af- 
hindras. Peringskiöld Jord. 45. ingen up- 
murad skantz them afhindra kunde. Ders. 94. 
De skydde intet at med sitt blod vilja afhindra 
de lågor, med hvilka deras skepp hotades. 
Mörk Adal. 2:331.

Af hugg, n. Afskräde, afskum. såsom 
werldennes affskrap äre wij wordne, hwars 
manz affhugg (Gr. nepîjif)|j.a). 1 Cor. 4:13.

Af hugga, tr. 1. Nedhugga, borthugga. 
the trää som tu weest at man icke äter ther 
aff, them skalt tu förderffua och affhugga. 
5 Mos. 20:20. han haffuer om kull slaghit 
Baals altare, och affhugget Lunden ther när. 
Dom. 6:30. — 2. Halshugga, loth ... kwng 
Christiærn aaf hugga twa wigde bispar. Gust. 
1 reg. 1.-48. tfceff her Tyrgils affhuggen på 
södhra malm. ’ O. Petri Kr. 108.

Afhuggning, f. Halshuggning. Johannis 
Baptiste affhugning. P. Erici 3:129 a.

Afhyda, tr. Draga huden af, afflå. [Mnt. 
afhuden; T. abhäuten.] thet fångna vild- 
värcket... afhyda. R. Foss 447. Mickel, hans 
söner och hans vijff afthydde Lampen (haren). 
Ders. 248. itt stycke aff Brwnens (björnens) 
hwdh bleff affhydd. Ders. 229.

Afhåll, n. Aktande, uppskattande,° pri
sande; anseende; det att vara af hållen, 

I omtyckt, andeligh högferd, roos och affhåld
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aff egna gåffuor. P. Erici 1:73 b. Kyrkio- 
tienarenas förachtelse ... och theras för stora 
affhåld. 4:20a. Thet behöffuer ingen fruchta, 
at honom genom ödmiukt til hans ähro, wyrd- 
ning och affhåld någhot minskas. 5:230 a. 
Hwar är nu titt prål oc werlzligit affhåld? 
Balck Krist. ridd. C 3 a. Gunst och afhåll 
ibland folck. Columbus Poet. skr. P 3 a. 
blifvandes thär efter hos honom en lång tid, 
uti stor ynnest och afhåld. Peringskiöld 
Heimskr. 1:646.

Afhålla, tr. 1. Hålla i anseende, akta, 
skatta. The affgudhamakare äro allesammans 
fåfengelighe, och ther the mykit affhålla (neml. 
afgudarne) är intet nyttigt. Es. 44: 9. en 
klook man warder affhållen när Förstår. Syr. 
20; 29. Ingen Prophète är affhållen j sitt 
fädhernesland. Luc. 4: 24. en Lagkloker, 
then jbland alt folcket mykit affhållen war. 
Ap. gern. 5:34. icke bleffuo the (ridderska- 
pet) så achtadhe och affholdne, som the hade 
förmoodhat. O. Petri Kr. 296. ther han 
worde ärat och prijsat, fructat och affhallen. 
Ed. A 2 a. må then sådant (de påfviska 
ceremonierna) gilla och mykit affhålla, som 
ther til haffuer lust och icke better weet, Men 
en rett Christen kan platt intet hålla ther aff. 
L. Petri 3 Post. 5 b. man then ena affhåller 
och then andra förachtar. P. Erici 4: 59 b. 
Titt goda ryckte skall tu aft holla Mera en 
godz och ägor alla. J. Erici ABC. Där voro 
många Gudar, doch var Balldur mästafhållen 
och dyrkad. Björner Kämp. Frith. 1. — 
2. Hålla af, älska, then gudh affhåller och 
och elskar. O Petri 1 Post. 112 a.

Afhållare, m. Berömmare. rosare och 
affhållare. P. Erici 2:50 b.

Afhäfva, tr. Aflyfta, undanrödja. [T. 
abheben.] Kongl. May:tt ville gerna afhäfva 
thet besväret som Ridderskapet och Adelen 
hafva. _ Stjernman Riksd. 2:1174 (1650).

Afhändes, adv. Eg. ur, undan händerna; 
bort, undan. [Isl. afhendis.] the (till krigs- 
tjenst utskrifne lösdrifvarne) sigh afhendes 
begifva, så at höfvitzmannen icke kan hafva 
acht på them. Gust. Adolf Skr. 39.

Afhändig, adj. [Mnt. afhendich; T. ab
händig. I G ö ra a., afhända. om the kunne 
göre wore fiender någet aff -eck, eller göre 
them affhendige skiip eller g z. Gust. 1 reg. 
9:129. the Lubske . .. läggn :eg all fliit och 
win om att göra oss thenn tlotta affhendig. 
10:286. then Muschowitersche arffiende sig 
tilfälle tagandes worde, thensame (fästnin
gen) ... att anfächte och Eders Konn: M:tt 
.. . affhänndigh giöre. HSH 36:163 (1578). — 
Varda, blifva a., afhändas, bestemplade 
... at slotthet motte ko: ma:t tiill Swerge aff- 
hendwcht vardha j her Söuerins norbis fien
der. Gust. 1 reg. 3:204. wij och giorde wor 
ytterste flijtt... på thet same Landzender icke 
skulle bliffue E: K: affhendige. 11:23.

Afhändiga, tr. Afhända. [T. abhändi

gen.] Bör ingen ... sigh sielff sitt lijff aff- 
händiga. Sparman Sund. sp. A 6 a.

Afhänga, intr. Bero på, åligga. [T. ab- 
hängen.] kyrkesaker och dem som eder 
(presteständet) afhänge. Stjf.rnman Riksd. 
1:764 (1624).

Afjaga, tr. 1. Bortjaga, han ville oför- 
töfvat komma til at affjaga the Svenska. Girs 
Gust. 1 kr. 147. — 2. Genom jagande, för
följande afhända. [T. abjagen.] Krigsöfver- 
sten ... folgt de andra på flyckten ... afjagat 
dem deras fältstycker samt al deras tråss. 
Girs Joh. 3 kr. 40.

Afjetnna, tr. Jemna, göra slätt. Uppå 
Valmars öön skal... en lustgård förfärdigas, 
låtandes afjämna, förhöija och mura emot 
jorden der som afsatzer komma. Stjernman 
Com. 2:881 (1658). hugga advenuer igenom 
skogen ... de samma afjämbna och med trään 
besättia. Ders.

Afkallna, intr. Kallna, blifva afkyld. 
vårt blod i våre leder Afkåldnad’ som en ijs. 
Stjernhjelm Jubelsång.

Afkasta, tr. Kasta omkull, alle konung 
Philippi pelare och bälätten ... skulle aff- 
kastas och aldeeles förstöras. Schroderus 
Liv. 420.

Afkippa, tr. (se Kippa.) Afryeka, från- 
rycka, fråntaga, wij haffua ... flyith them 
ighen huad them aaff fienderne affkipt war 
och ytthermera formodendis war ath affkippas 
schulle. Gust. 1 reg. 2: 95.

Afklappa, tr. och intr. 1. Klappa upp, 
piska upp. [T. abklopfen.] om the thet (att 
göra utfall ur staden) någhen gång vågade, 
så blefvo the väldigt affklappade. Schrode
rus Liv. 311. the hadhe en uthaff hans 
gester affklappat. Ders. 725. han klappade 
honom så ther aff, att han som nogast medh 
någhra personer undkom. Petrejus Beskr. 
2: 260. när en husbonde icke esomofftast slåår 
och aftklappar sin dreng medh en godh knip- 
pel, hafver han intet gagn af honom. Ders. 
5:ll. — 2. Aftrumma? klämta? skall och 
ingen ... låta sig finna på våre huus (fäst
ningar) sedan afklappat är och nattvachten 
satt. SCHMF.DEMAN 101 (1590).

Afklistra, tr. Rappa, kalkslå. Spisarne 
i husen voro af en ställsten,... desse spisar, 
sedermera afklistrade och hvitlimmade, voro 
väl så jämna som någon tegelmur. Linné 
Vestg. resa 109.

Afknicka, tr. Knäcka, bräcka. [T. ab- 
knickeni] när störste deelen af seenorna 
genom the longvarige krigen affknickade ähre, 
medh hvad krafft skall tå kroppen stort röra 
sigh? HSH 37: 90 (1635).

Afknäppa, tr. Lösknäppa, göra ledig, 
undantaga (från något annat), iagh . . . 
gärna hafver velat affknäppa någre stunder, 
ther iagh hafver kunnat, til at använda opå 
vårt käre fäderneslandz, thet Svenske tungo
målet. Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat.
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föret. 8 b. hafver jag för godt ... befunnit, 
att jag ock en stund eller flere skulle af- 
knäppa, med tig att tala. Ehrensten (Lön
bom Anek. I. 5:10).

Afkolna, intr. Kallna, en smältande ma
teria flyter så länge eld och värma den under
håller; men stelnar så snart hetan afkolnat. 
Tessin Bref 2:188.

Afkomma, intr. 1. Komma af, härleda 
sig från. Gudh som all nådh affkommer. 
NT 1526 1 Pet. 5:10. then oonde wilien som 
j hiertat war til förenne är rooten then alla 
menniskionas oonda gärningar affkomma. 
O. Petri Men. fall F 4 a. Offta gör han 
skada på fruchtena, med hagel och owäder, 
ther hunger och dyyr tijd affkommer. L. 
Petri 3 Post. 148 b. — 2. Komma från, här
stamma. födder och afkommen af Iandzens 
feder. Gust. Adolf Skr. 98. så säg mig 
hvad stämma du afkommen är. Sv. forns. 
2:188. hon kunde icke lätteligen fördragha 
itt ringare stånd, än hon var affkommen. 
Schroderus Liv. 80. Thet anstår ock en 
yngling väl at, huru stor adel han är afkom
men, altid hafva försyn för folck af större 
ålder, förtienst och heder. Rydelius Sed. 67. 
Afkommande: afkomlingar, efterkom
mande. Så halt nu mitt förbund tu och tijn 
sädh elfter tigh j theras affkommandom. 
1 Afos. 17:9. wilt tu haffua trälar och träl- 
innor, så skalt tu köpa them ... aff hwszmän 
... och aff theras affkommandom som the när 
idher vthi idhro lande födha. 3 Mos. 25: 45.
— 3. Komma, slippa ifrån (ett ställe). Jag 
vore gärna medh reest heem, men kan förre 
förb:te brullop intet affkomma. A. Oxen- 
stjerna Bref 2: 288. Bonden för dess åker
bruk och andra sysslor intet altid får afkomma 
att föra sin boskap till torgs. Stjernman 
Com. 5:861 (1700). — 4. Komma, slippa ifrån 
(en sak), blifva qvitt. then menemän ... 
kunde affkomma med ene (en enda) hielp 
(derest konungens kröning och bröllop fira
des på samma gång). Gust. 1 reg. 1:253. 
betengkia tiil noghen godh raadh hureledis 
wij med forme gel (gäld) motthe affkomma. 
3:110. han oss sitt goda förslagh meddeelar, 
på hvadh sätt wij bäst medh them (sände
buden) skole kunna affkomma. HSH 26: 221 
(1633). — 5. Afkastas, framalstras. åkrar, 
ther häffoffer affkommer. 2 Sam. 1:21. — 6. 
Afgå. huar så hände, att någon aff Landt- 
mäterne igenom dödzfall eller andre impedi- 
menter råkar affkomma. Civ. instr. 256 (1635).
— 7. Afläggas, upphöra, komma ur bruk, 
råka i förfall, slighe wsidher motthe aff 
komma. Gust. 1 reg. 2:244. dyr tiidt, then 
tiil thenne dag icke haffuer kwnneth endels 
aff komma. 2: 99. Closterleffuerne fast åff- 
kommer. 7:252. När thenna ordningen aff
kommer. Jer. 31:86. Diane Tempel warder 
för intet hållet, och måtte tå skee, at hennes 
herligheet afkommer (kommer att lida af-

bräck). Ap. gern. 19:27. tungomålen skola 
affkomma. 1 Cor. 13:8. Gudz retta och sanna 
fruchtan var ganska mykit affkommin och 
förfallin. P. J. Gothus Rel. art. 15.

Afkomtning, Afkomnlng, m. Afkom- 
ling. Celsius 1 Kyrk. 250, 350; Gust. 1 hist.
422, 551.

Afkomst, f. 1. Härkomst, personernes 
meriter och capacitet ansedde varda, at ingen 
för ringare afkompst förskiutes. Stjernman 
Riksd. 2:1686 (1672). tine föräldrar äro fuller 
intet af adelig, men dock hederlig och äre- 
boren afkomst. Ehrensten (Lönbom Anek. 
I. 5:10). han var af en förnämlig afkomst. 
Peringskiöld Heimskr. 1:518. en fömäm- 
mer man til sin afkomst. 2:28. — 2. Af
komma. Hon (Kristina), then store Gustafs 
blod och afkomst. Stjernhjelm Fångne 
Cup. 18 intr. hans ätt och afkomst skulle 
blifva mycket stor. Peringskiöld Heimskr. 
1:70. Yme...var ond, och hela hans af
komst. Dalin Hist. 1:142. hon blef stam
moder för en talrik afkomst. Botin Hist. 2:75.

Afkonterfej, n(?). Bildstod, öfvan uppå 
poorten stodh K. Göstafz . . . afconterfey. 
Bergius Nytt förråd 267 (1561).

Afkonterfeja, tr. Afbilda, afmåla, por
trättera. vthkasta och affconfrafegda . . . 
Christi ansichte. P. Erici 1:206 a. Helena 
bleff affcontrofeiat (af Apelles). Phrygius 
Föret, till Svarts ärepred. 6. Förtiensten 
blifver med mångahanda sententier affconter- 
feyat. Brahe Oecon. 34. affmålar och aff- 
conterfeyar han (såsom en konstrijker bygge- 
mestare) then nyia staaden, thet andeliga Je
rusalem. P. J. Gothus Pel. art. 17. Så haar 
nu denne målars hand Affconterfeyat andeligh 
stand. J. Sigfridi L 3 a.

Afkonterfejelse, -fejning, f. Bild, por
trätt. Gudz beläter eller affcontrafeyelser 
(såsom man säger). P. J. Gothus Rel. art. 
117. och skal det (myntet)] på den ena sidan 
. . . med Konungens afkonterfeigning och 
bildnus vara präglat. Tegel Er. 14 hist. 22.

Afkoppa, tr. Halshugga. [T. abköpfen.] 
Keysaren ... befalte at affkoppa Hortensium. 
Schroderus Hoflef. 79.

Af kort, n. Skada, olycka. Förvist skeer 
oss något affkort. Kolmodinus C 5 a.

Af korta, tr. 1. Af knappa, förkorta, in
skränka. Gudh offta affkortar näringen, ther 
hans barn skola leffua widh. L. Petri 1 Post. 
U 8 a. tu affkortar migh mitt lijff. P. Erici 
3:29 b. then som begärar vara kysk, han 
skal affkorta sigh sielff uthi maat och dryck. 
Schroderus Albert. 4: 236. — 2. Låta kom
ma till korta, omintetgöra, syntes rådeligit 
honom hans förehafvande at affkorta. Girs 
Gust. 1 kr. 70. — 3. Indraga, af skaffa, wji 
sådana vlagligh och vwanligh marcknadt aff
korta och affleggie wille. Gust. I reg. 12:174.

Afkortelse, f. iagh haffuer hördt een för- 
derffuelse och affkortelse, then aff Herranom
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Zebaoth skee skal j allo werldenne. Es. 28:22. 
Ordet, säger Spegel Ordb. “betyder thet 
samma som förderf, ödelägning, alltings under
gång“. Proföfv. 1878 har: “beslutad straff
dom“.

Afkulla, tr. Afklippa håret öfver hjessan. 
(Se Kull, Kulla.) Barskärars sax . .. som 
idher hafver affkullat then platt. R. Foss 73.

Afkunning, f. Kungörelse, afkunning 
skier af predikstohlen. Stjernman Riksd. 
3:2105 (1693). min afkunnings skrifft til dis- 
putationen i Lund. Svedberg Försvar 159.

Af la, tr. Förvärfva. Vijsdomen aflas i 
lärdom. Stjernhjelm Here. 418. den lägre 
skal tiena dän högre, Torftiger afla bröd af 
rijkom, med tienster och slögder. Ders. 460.

Aflada, tr. Afbörda, befria ifrån, lindra. 
[T. abladen.] hafva tijdh och tilfälle at af- 
ladha fädernes landedh sin skuldh och last. 
A. Oxenstjerna (HSH 25:160). är gott fun
net att så småningom déchargera och afflada 
Cronan med dhet förrige Kopper Compag- 
nledz capital och interesse. Dens. (33: Its).

Aflaga, tr. Bringa i olag, oordning. 
Darius bleff uthi trängzlet aff orthen, ther han 
fächta skulle, medh sin ansehnlige mycken- 
heet aff folck ... aflagat. Sylvius Curt. 226. 
förnufftet blifver stundom brydt och aflagadt 
uthaff rädhoga. Ders. 505.

Aflandsvind, m. Vind från land. sättia 
{ankra) för aflandz vind. J. Månsson 1.

Aflat, n. Aflösning, eftergift, syndaför
låtelse. Christus... vthskiffte oss afflat och 
qwittering på alla wåra skuld.- P. Erici 1: 
121b. han lät sigh tyckia, jw Here Christna 
han drap, jw större aflat han förtiente när 
Gudh. 6:52 b.

Aflate, n. Rå (ett slags bakverk). Aff- 
late, crustulum. Schroderus Lex. 89. Af- 
later (råå). Comenius Tung. 408. — Jfr 
Oblat

Aflefva, tr. 1. Lefva, genomlefva. Heela 
sin öffrige tijdh igenom affleffde han uthi clö- 
stret. Sylvius Er. 01. 367. — 2. Öfverlefva. 
han sin Herr Fader aflefde. Girs Joh. 3 kr. 
174. jagh ifrå mijn ungdoms tijdh hafver vistas 
til Hofva, monge Furstar aflefvat. Schrode
rus Hoflef. 258. — 3. Upplefva. Han aff- 
leffuade stoora sårg och hiertans ångest på 
sina barn. P. J. Gothus Tål. E5b. hvilke 
som upföda barnen til tucht och förmaning i 
Herranom,... the affleffua glädie och frögd i 
them Hust. 233. the förmena sigh kunna 
aflefva then tidhen, at the kunna en gång 
komma til rooligheet. Schroderus Hoflef. 
96. niuta samma lycksalighet under H. K. 
M:s regemente, som vij med glädie hafva 
aflefvat under H. K M:s stoora Herr-fader. 
Stjernman Riksd. 3:2126 (1697).

Afiefva, f. Qvarlåtenskap; qvarlefvor. 
The ... lata sinom barnom sina affleffuor. 
L. Petri Dav. ps. 17:14. han (Kristus) haff- 
uer genom sin flychtigheet (till Egypten)

helgat the Christnas landflychtigheet och 
allahanda kors, så at thet alt bliffuer oss aff 
honom pålagt såsom een heligh afleffua. P. 
L. Gothus 1 Uti. H 4 a. han behölt then 
gambla Adams aflewor alt in til graffuena. 
P. Erici 6: 54 a. thesse vore några aflefvor aff 
thet Amazoniske folcket. Sylvius Curt. 38.

Aflefvad, p. adj. Utlefvad. En afflefvat 
man. Schroderus Heracl. 55. Lucidor 
Ee 3 b.

Aflegse, -n, adj. Förlegad, försvagad, slö. 
[Jfr T. ablegen.] Blifuer nogon Provest an
tingen af longligh siukdom eller ålderdoms 
svagheet så aflegse och kraftlöös, at han intet 
förmår sitt embete vel förestå. Laurelius 
Kyrkord. 352. en bock kan icke lefva mycket 
öfver fem åhr, uthan blifver snart aflegsen. 
Colerus 2:150.

Aflig, adj. Afvelsam, fruktsam, titt heliga 
ord ... fester sig och bor uti mitt hierta, så
som en aflig säd. Svedberg Sabb. helg. 184.

Afligga, intr. [T. abliegen.] 1. Vara af- 
lägsen. vpå en aftliggiende platz. RR ‘/s 
1542. en högh, som icke väl en Velsk mijl 
ifrå lägret afflågh. Schroderus Liv. 649. 
Krijgzhären ... begynte til at sköfla the Celti- 
beriers land, som längst aflågh. Ders. 748. 
— 2. Ligga (orörd, obegagnad) en viss tid. 
vij icke dricke något vijn, medh mindre thet 
hafver afflegat sin tijdh. Schroderus Hof
lef. 50.

Aflisa, tr. Lisa, befria ifrån, på det vij 
. . dee store besvär oss tryckia, blifva af- 

lijsade. HSH 38: 354 (1636).
Afljuga, tr. Genom lögn afhända, af

locka. [T. ablügen.] then sin nästa ... be- 
dragher, eller honom någhot afliugher. R. 
Foss 335.

Aflopp, n. Aflöpande, utgång. Drott
ningen var af hjärtat missnögd med sina för- 
rädeliga stämplingars olyckeliga aflopp. J. G. 
Hallman 7.

Af lät, m. Upphörande, uthan åtherwände 
och aflåth Kongl. M:tz och thette Rijkis hans 
fäderneslands openbare ... fiende och förrä
dare. Thyselius Handl. 2:296 (1546).

Afläta, tr. och intr. 1. Afstå ifrån, upp
höra med, underlåta. [Isl. afläta.] afflata 
saadana hinder oc kual som the then helge 
kyrke her til giort haffue. H. Brask (HSH 
13:66). han ville aldrig aflåta thet som han 
en gång begynte. Peringskiöld Vilk. 247. 
han vardt nog brinnande i sin ifver at aflåta 
detta vågspel. J. G. Hallman 13. Ware och 
fierran jfrå migh, ... at iagh skulle afflata 
bidia för idher. 1 Sam. 12:23 iagh wil icke 
afflåta at göra them gott. Jer. 32:40. Mijn 
öghon flyta och kunna icke afflåta. Jer. klag. 
3: 49. afflåta aff allo arbete. Pred. 2: 20. wilt 
tu doch wreedh ware ewinnerligha, och icke 
afflåta aff tinne grymheet? Jer. 2 (3: 5). han 
moste aff sitt offuerdådigha vpsååt afflåta. 
2 Macc. 5:18. Herren warder idhor böön
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hörandes, om j icke afflåten medh fastande 
och bidhiande. Judith 4:12. Ther moste iw 
the ogudhachtighe låta aff sitt offuerwold. 
Job 3:17. Låten aff at beröma idher. / Sam. 
2: 3. Lät icke aff at tuchta pilten. Ord. 23:13. 
— 2. Afskeda. affärda. en lensman, som .. . 
är öffuerdadigh, latt then wtaff och sett ther 
en annen tiil. Gust. 1 reg. 6: 72. Legaterne 
... vordo uthan svar aflåtne. Schroderus 
Liv. 484.

Aflåtelse, Aflåtelse, Aflättelse (?), f. 
Lättnad, lindring, thet ær giorth ... eder 
til afflatilsse åff mykin obeskedelig tunga. 
Gust. 1 reg. 4: 393. lather icke all omsorgh 
oc twnga hengia på oss alena, vthan hwar j 
kwnnen oss til åfflsetilse lather eder ther til 
finnes veluilioge. 4:115. ther äre någre cle- 
nodier j wpsale domkirke, som oss tiil slike 
förberörde wtlegningers aff lettilsse well hielpe 
kunne. 6:115. the prebender och gårder ther 
lösze (lediga) äre ... förordinere emellan the 
personer som eder til afflettilsze wara kunne 
och tiene til att prediche gudz ordh. 7:100.

Aflägen, adj. Aflägsen. vidt afflägne och 
främmande orther. U. Hjärne Surbr. 2. från 
aflägnaste land. Dalin Vitt. 6: 211.

Aflägenhet, f. Aflägsenhet. den vide aff- 
lägenheett, som Suerigess Rijke haffuer ifrå 
andre venner, med them att communicera. 
Gust. Adolf Skr. 287. ortens aflägenhet. 
Stjernman Com. 5:114 (1689).

Afläges, adv. Ur lag. låta all ting, som 
genom dieffuulens ondsko och menniskios 
synd äro kommen affläges, komma j sitt retta 
Iagh igen. L. Petri 4 Post. 7 b.

Af lägga, tr. 1. Förlägga, afflytta, för
flytta. haffwe wij nw befaledt ther ifrå aff- 
legge thet borgeläger som ther warit haffwer. 
Hist. bibi. 1:200 (1572). — 2. Nedlägga, 
öfvergifva. gambla lödesö är afflagdt och 
borgarene hijdt flyte til nylödesö. Gust. 1 reg. 
5:149. — B. Erlägga, afläggia til staden .. . 
5 daler silfvermynt. Stjernman Com. 1:747 
(1619). afleggia tull. Riksd. 3:2030 (1686). 
när månesolden ... är afiagd (betalt), så aff- 
dankas . . . krijgzmannen. Comenius Tung. 
723. — 4. Ersätta, godtgöra. tillseije Schyt- 
terne och Hoffszinderne, at the icke läggie 
sich aff för någen fodring, ther the fram- 
drage. RR 8/» 1544. (Adelsmännen under 
krigståg) blefve ... affiagde för landredh, så 
at the hade frijt fohr och fordenskap så länge 
the voro på resan. Brahe Oecon. 123. — 
5. Utstyra, utrusta, the andre Konunge och 
Furste döttrer.. . medh en ährligh och tilbör- 
ligh brudeskatt afläggie och försee. Stjern
man Riksd. 1:574 (1604). — 6. Affärda. 
ville konungen . .. med en äreskänk aflägga 
honom. S. Elofsson 106. honom var bångdt, 
huru kunde han aflägga sändebuden, så att 
deras storfurste icke deröfver blefve vred och 
förtörnad (i afs. på det ångrade löftet att 
gifva storfursten hertig Johans gemål till

äkta). Dens. 157. — 7. Inlägga, inqvartera 
(eg. aflägga vapen, packning o. d. för att 
taga nattqvarter). wåre Landzknechterhaffue 
nu i thenne forlidne winter... warit affiagde 
hoss the gode män aff adelen och presterne 
ther i Småland. Gust. 1 reg. 13:260. Then 
som sig sielf locerer och aflägger til herberge 
annorstädes än han af sin förrier (furir) 
beskedd är. Schmedeman Just. 40 (1560).
— 8. Lägga ut, afsegla. så varder han ... 
uppå fämte daghen, sedhan han ifrå Corintho 
aflägger, kommande in uthi Italien. Schro
derus Liv. 395. kom han öfver in uthi 
Macédonien then andre daghen, sedhan han 
ifrå Brundusio lööst giorde och afladhe. Ders. 
399. Skepzflåttan, som ifrån Corcyra afiagd 
var. Ders. 404. — 9. Afskaffa, upphäfva. the 
äro wredhe, och örligha allena therföre, at wij 
theras Lagh affleggia wilie. 1 Macc. 6:59.
— 10. Framlägga, framställa, sedan the 
(sändebuden) hade afflagdt sine värff uthi 
Rådhet, togh man them ... i betänckiande. 
Schroderus Liv. 54. — 11. Vederlägga. 
hvilka vilfarelser vij redho två resor omrördt 
och aflagdt haffue. P. L. Gothus Under
visa. 299. iagh andra förvetna frågor och 
disputaas här medh affskära och affleggia 
skal. Ders. 301.

Afläggning, f. Ersättning. Wij behålle 
altt thet som Wij nu innehafwe, till een af- 
legningh för all pågången omkåst. HSH 
36:319(1585).

Afläna, tr. Afböja, afvända. [T. ab
lehnend] man skal afflääna eller förminska 
korsset genom ordentelig medel. P. J. Go
thus Rel. art. 322. befallandes, att 1 dee 
sagor och ryckte, som häröfver... varda ut
spridda, så moderera och afläna, att Wij och 
Riket icke taga deraf någon skada. HSH 
7:144 (1640).

Aflära, tr. Lära af någon. [T. ablernen.] 
någre af våre undersåtare hafva . .. ingådt en 
societet eller compagnie sins emellan, bemälte 
Italiener samma konst att aflära. Stjernman 
Com. 4:146 (1676).

Afläsa, tr. Läsa, uppläsa. [T. ablesen.] 
haffuer Josias lätit affläsa Lagsens book för 
sigh. P. J. Gothus Hust. ill. Churfursten 
af Brandenburg af predikostolen låthet aff
läsa sitt placat. A. Oxenstjerna (HSH 
38: 268).

Aflöpa, intr. och tr. [T. ablaufen.] 1. Af- 
rinna. åkren kullrades mera till rågsädet, 
att vattnet om vintertiden mer måtte aflöpa. 
Linné Sk. resa 250. han satt... vanmägtig 
för det blod, som honom aflupit. Mörk Adal. 
1:37. — 2. Utlöpa. Segerwerket (uret) är 
nu nästan afflupit. P. J. Gothus Skrift, 
sent. A 7 b. — 3. I förväg fråntaga (prœ- 
occupare.) och hadhe bestält uthi stadhen 
itt hinderhåld, som skulle ... biudha til at 
aflöpa the Romare slåttet. Schroderus Liv. 
300. — 4. Förflyta. Hans leverne aflöper uti
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en stundelig krops och sinnes orolighet. 
Hermelin Deb.

Aflösa, tr. Lösa, frikalla. Undersåterna 
haffua the afflööst och frijat ifrå then eedh, 
medh hvilkom the voro öffuerheetenne för
bundne. P. J. Gothus Rel. art. 360.

Afniana, tr. Afstyrka, afråda. [T. ab- 
mahnen.] Them ogudachtigom skal man kun
göra theras synder och på Gudz vegna aff- 
maana them ther ifrå. P. J. Gothus Hust. 50. 
iagh wil . . . affmaana edher alla ifrå thet onda, 
och förmana edher til thet goda. Fastapred. 
468. The Cursche adhellsmen ... må Mar
schen affmana låtha, att the sigh icke mott 
Sveriges Crono heller H. K. Maij:tt bruka 
låtha. Gust. Adolf Skr. 267.

Afmåla, tr. Afmäta, afskilja, bestämma. 
Werldzliga Konungar haffua theras affmålta 
grentzor, land och folk. P. Erici 1:6 b.

Afmägtas, dep. Blifva vanmägtig. Nu 
most’ all dödzens mackt afmäcktas och för
svinna, Ty genom Jesu död vij honom öfver- 
vinna. Vultejus 129.

Afmägtig, se Amägtig.
Afniäla, tr. Jfr Afmäta 2. folket... thet 

her och ther affmält och förtrampat är. L. 
Petri Jes. proph. 18: 7.

Af märka, tr. 1. Märka, förse med märke. 
kyrkoordningen ... här ibland Acterna med 
Littera G. afmärkt är. S. Elofsson 189. — 
2. Utmärka, utstaka, förskicke nogen godh 
karll hijt, som sådanne legenheter (att fälla 
bråtar) aff merckie kunne. Fin. handl. 9:145 
(1556). Han lät thär och afmärka tompter 
til andra gårdar. Perinc.skiöld Heimskr. 
1:445. — B. Förmärka. Therföre kan wel 
affmerkias, ath the ... ære, konung Cristierns 
hemligha wenner. Gust. 1 reg. 2:101. j haffue 
slagit vår breff på kyrkedören ... huar mann 
til skodande, i then mening som väl åffmer- 
kias kann. 5: 159. Hannibal uthsende . . . 
speijare, som skulle begifva sigh uthi Scipi- 
onis lägher... och granneligen affmärkia och 
gifva acht uppå, hvadh ordning ther hölts. 
SCHRODERUS LiV. 378.

Afmäta, tr. 1. Utstaka. Caucasen ... 
med sin bergzrygg afmäter gränsorna för thet 
Scythiska folket. Peringskiöld Jord. 21. 
Så skall ehrt... mächtige rikes Grensor vil
lande siön affmäta. Leyonstedt 17. — 2. 
Af dela, sönderdela, skingra, thet reffna och 
skinnadhe folcket, ... thet här och ther aff- 
mätit och nedhertrampat är. Es. 18:7. Jfr 
Utmäta. — 3. Bedöma, inse. så kan hvar 
och en nooksampt affmäta och besinna, huru 
ganska nytteliga och vijsliga thet är förordnat, 
att... Hustafflan är satt vid ändan i vår kära 
heliga Catechismo. P. J. Gothus Hust. 21.

Afnäma,tr. Köpa. [T.abnehmen.} desom 
tobaket aff Compagniet afnehma. Stjernman 
Com. 4:258 (1680).

Afnämeri, n. olägenheter för bergslagen 
och den däraf flytande handelen torde vara

att befara, där man ej skulle hafva fremman- 
des förskått och afnämerier att tillgå. Stjern
man Com. 5:547 (1695).

Afockra, tr. Genom ocker afhända. [T. 
abwuchern.] man honom hans godz och 
näring stiel eller afockrar P. Erici 3:156 b.

Afpersa, tr. Af pressa, urpressa, wijn- 
bära skaal som wijnet är affpersat. Var. rer. 
voc. I 3 a.

Afplundra, tr. Plundra, detta temples 
herligheet ... är afplundrat. Rudbeck Att.
1:262.

Afprygla, tr. Genom pryglande aftvinga. 
[T. abprügeln.} han hade sin stothållare .. . 
som them affpryglade åhrligen at uthgiffua 
en stoor summa penningar. Petrejus Beskr. 
1: 56.

Afqväm, n. Afkomma. [Isl. afkvcemi.] 
hans barn och älskelige afqväm. U. Hjärne 
Anl. 316. De Slavoniske afqväm, som Pohler, 
Ryssar, Böhmer, Crabater. Orth. 14. Ohör- 
samheets alster och afqväm! Vitt. 90.

Aframa,tr. Afstyra, afvärja. (Jfr Rama.) 
tänckie till rusta eder thet ytherste och beste 
i kunne Szå att wij ... kunne troligen til- 
hielpe att afframe alles wåres och Rijksens 
schada och förderff. Fin. handl. 7: 111 (1544).

Afrapi, m. Afskrap. [Isl. afhrapi.] Allom 
en öfverlast, och jorden een afrapi-börda. 
StjernHjelm Here. 477.

Afraska, tr. Genom öfverraskning, öfver- 
rumpling afhända. ackta vppå, att Finland 
icke bliffuer oss affrasket. Gust. 1 reg. 10:4. 
Then rågh som Ryssarne plägade affraska the 
svenska undersåter. Girs Gust. 1 kr. 226.

Afreda, tr. Utreda, utrusta. Thär efter 
begaf Hialte sig på resan, sedan han således 
afredad var. Peringskiöld Heimskr. 1:458,

Afrensa, tr. Bortrensa. Samma förtröst
ning (pä Christus) är then rette brinnande 
eelden, som all synd och smitto förtärer och 
affrensar. L. Petri 4 Post. 61b.

Afreta, tr. Aflocka, bortlocka. [T. ab- 
reizen.] Althenstund englarna äro uthan synd, 
så kunna the aff en frij vilje tiäna, såsom the 
ther aff ingen ond bevekelse eller ond lusta 
ther ifrån affrétas eller affträngias. Schro- 
derus Hunn. 133.

Afriden, p. adj. Utriden, utmattad genom 
ridt. [T. abgeritten.] Så beswärede sigh och 
rytterne .. . att theres häster äre mäste parten 
afredne. HSH 36: 256 (1580). Hvadh rytteri jet 
vedkommer ... moste Fältherren för all ting 
tillse, att thet icke blifver ... emot våren af- 
ridit. Gust. Adolf Skr. 269.

Afrifva, tr. 1. Rifva bort, rycka bort. 
aff tins sons hand wil iagh rijffua thet (riket). 
Doch wil iagh icke alt Rijket affrijffua. 1 Kon. 
11:13. — 2. Nedrifva. schole the höge nat- 
stuffwer och annen huus opå Gråmunckeholm 
affriffwes. Stjernman Com. 1:153 (1557).

Afrosa, tr. Skryta af, öfver. Före:de 
Cardinal hafver . . . uthi Käisarens nampn
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(som han siälf afroste) föregifvit ... Bureus 
Varn. A 4 a. Thet kommo visse tijdhender 
(thet och Frantzoserne siälfve afrooste), at thet 
var Konungenom j Franckrijke vetterlighit.. . 
Ders. D 2 a.

Afrycka, intr. Begifva sig af, aftåga. 
sedan afryckte han till Dannemarck att prac- 
ticere och stämple alt ondt emoth H. F. N. 
och rijkett HSH 19: 226 (1600). Tå the intet 
lägher sågho för stadhen, meente the fienden 
... aldelesvaraaffrycht. Schroderus Liv. 743.

Afrymma, intr. Rymma bort, undan, för- 
mälte fiender äro ... öffuerwundne, och medh 
theras wagnborg affrymde aff wäghen. P. Erici 
2:12 a. han förnam fienden vara affrymd. 
SCHRQDERUS Liv. 420.

Afräcka, tr. Nå till, uppnå (räcka, sträcka 
sig till något, att afmäta, uppmäta det). [T. 
abreichen.) the kunde icke affräckia medh 
theras tanckom, eller ulhsäya medh ordom, 
then stoora Gudz vijsdomen, som lyste uthi 
menniskiones krop. P.J. Gothus Poll. R 7b. 
een menniskia icke kan affreckia himmelen 
med sinne hand. P. J. Gothus Fastapred. 
435. Eelden upäter och förtärer alt thet han 
kan affreckia. Ders. 575. then allmätande 
Geometria ... afräcker thet längste. Stjern- 
hjelm Arch. A 3 b.

Afrädda, tr. Afskräcka, skrämma bort. 
Man moste .. . med the Hollendere, Rysser 
och andre fremmende skickeligen vmbgå, att 
the icke motte bliffue affreddede och icke 
komme igenn (med sina varor). Stjern- 
man Com. 1:113 (1550).

Afräkna, tr. och intr. 1. Räkna och af- 
skilja, bestämma till något visst ändamål. 
Salomo ... affreknadhe siwtiyo tusend män 
til byrdor, och ottatiyo tusend timbermän 
vppå berghet, och try tusend och sex hundrat 
befalningsmän offuer them 2 Krön. 2:2. — 
2. Uppgöra räkning, hwar dagh affrekna 
medh Gudh. P. Erici 1:15a. iagh affräk- 
nade medh Räntemestaren, på thet iagh måtte 
veta hvadh han migh skyldigh var. Schrode
rus Hoflef. 260. affrecknade medh honom 
(fordringsegaren) och betalten. Laurelius 
Påf. anat. 553.

Afräkning, f. Sluträkning, han tilreeder 
sigh dagliga dagz at göra medh Gwdi en klaar 
affräkning på sin sottesängh. Phrygius 
Agon. 38.

Afrän na, tr. Genom rännande (hastigt 
framtågande) fråntaga, afskära. [T. ob
ren nen.) igenom hastigt och oförmodeligit 
nedryckiande aff berget affränna them passet 
emellan them och theras stadh. Schroderus 
Liv. 25. tå Fransoserna sågho, at the (Ro
marne) rände åt theras skans, befruchtade 
the sigh at fienden hade någet anslag före, 
at affränna them theras läger. Ders. 174. Så- 
ledhes affrende höffvidzmannen medh sitt 
resetygh skantzen ifrån the Romare. Ders. 214. 
— Refl. eg. Löpa sig förderfvad; tillintet

göra sig, krossa sig. [T. sich abrennen.] 
dödhen haffuer på honom (Kristus) sigh aff- 
rent, lika som een kruka moot helleberget. 
P. Erici 2: 5 a. han oöffuerwinnerligh är 
allom fiendom, at the skola sigh på honom 
affränna, såsom een kruka emoot en steen. 
2:138 b. Gudz fredh . .. gör så oöffuerwin- 
nerligha, at all olycka moste omsidher på oss 
renna sigh atf och förtäras. 4: 29 b.

Afrätta, tr. [T. abrichten.) 1. Inrätta i 
behörigt skick, ställa i rigtig ordning, re
glera. tollen widh Bahuus (skulle) förhand
las och affrettas. O. Petri Kr. 223. — 2. In
lära, inöfva, dressera. Menigheten var så- 
ledhes affrättat uthaff tribunerna, och Rådet 
merkte theras vedervillie. Schroderus Liv. 
146. arglistighe och på thet, som ondt är, aft- 
rättade personer. Hoflef. 176. så framt en 
man vill hafva een godh och hörsam hustru, 
skal han vänja och affrätta henne aff begyn
nelsen effter sitt egit sinne. Albert. 2: 239. 
til at visa theras sorg, så legde the ... qvin- 
nor, som afrettade voro til at gråta öfver then 
döda. Svedberg Ungd. reg. 281. huru hästar 
... väl affrettas och berijdas. Risingh 69. 
Kongen . .. afrättar sin falk. Verelius Götr. 
49. En hund, som är afrättad på jagt. Lind 
Ord. — 8. Affärda, afspisa. The ogudach- 
tige äre Herren vår Gudz vaanslächtade stiuf- 
barn, them afrättar han medh thenne verl- 
dennes håfvor, och vijser them sedan dören. 
Schroderus Kors. 473. — 4. Tilltyga. illa 
tilpyntat och affrättat på sine kläder. Schro
derus Albert. 4: 180. Skalkar och bofvar 
medh sverdet mitt Skall jagh alfvart affrätta. 
S. Brasck T. krig H 3 a.

Afrödja, tr. Undanrödja. borttaga och 
afrödja de besynnerligste hinder. Schrode
rus Uss. A 2 a. Borgerskapet icke är vordet 
behörligen hulpit och confusionerne afrögde. 
Stjernman Riksd. 2:1897 (1660). alt miss
bruk på det möjeligaste må förekommas och 
afröjas. Com. 5: 760 (1699). han (kon. Sigis
mund) beslöt at skicka sin farbroder en an
senlig legation ... at afrödja alla skilgaktig- 
heter. Dalin Hist. III. 2: si2.

Afröfva, tr. Beröfva, frånröfva. j hans 
kyrkio så månge fattige Lazarus äro ... för 
Euangelij skul fördreffne och affröffuade. P. 
Erici 2:172 b.

Afsakna, tr. Sakna. Men ännu dubbelt 
mehr affsaknas i vårt sinne Then barnasiäl, 
som före åldern gått. Lagerlöf 84.

Afsaknelig, adj. Som medför afsaknad. 
en altförtidigh och affsaknelig dödh. Wexi- 
onius Vitt. 415. Columbi . . . affsaknelige 
frånfall. Sinn. D2. 2 b.

Afsats, m. Bild, afbildning. Carl den 
ellofftes ... affsatz i médaillé. Wexionius 
Sinn. 2 b.

Afse, tr. och intr. 1. Åse. han ... på sin 
kungastool Sitter i högsta ähra och affseer 
med behag Svea rijkes ährenfäst. Lind-
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schöld Vitt. 148. — 2. Tillse, utse. lathe 
affsee vdi skogerne och opå wägerne ... huar 
tilfälle kunne ware att fälle waldige stoore 
bråther. Fin. handl. 4:252 (1555). En karll 
som ... slijcke legenhether (att fälla bråtar) 
affsee kunde. 9:145(1556).— 3. Inse, taga
1 betraktande, afsee vij nogsampt, at rijkzens 
förnemblige styrckia ibland annat icke ringa 
beror ... på een duglig och starck skiepz- 
flåtta. Stjernman Riksd. 2: 1235 (1655). 
Sidenmanufcturiet.. . intet hafver någon syn
nerlig afgång, hvartill man intet annat kan 
afsij vara vållande, än det att... de förbudné 
sidentygen blifva inpracticerade. Com. 5: 339 
(1692). — 4-, Afvakta. Så hafuer jag fuller 
seedt huad komma skulle, men velet afsij 
om icke någon bettring vore att förmoda 
A. Oxenstjerna (HSH 35:183). Felldtmar- 
schallckhen ... förmeente att fästa sigh vedh 
Bodheströmen till att afsij huad fienden vij- 
dere ville attentere. Dens. (38:332). — 5. Af- 
mäta. Geometria tienar till krijgzsaaker, till 
at affsee dalar och högder, ther man will be
stalla, belägra och beskiuta slott och städer. 
Brahe Oecon. 11.

Afsinnad, adj. Vansinnig, affsinnadhe 
menniskior måste vara bundna at the ingen 
man skadha. A Laurentii Hust. 103

Afsinnig, adj. Dåraktig, oförståndig. 
[Mnt. afsinnich; T. absinnig.] hoo är så 
fåvitsk och afsinnigh, som icke veet, huru 
Påverna altijdh hafva varit och ännu äre til- 
sinnes emoot Imperium eller Käisare väldet. 
Bureus Varn. C 4 b.

Afskaffa, tr. Afskeda, afvisa. [T. ab- 
schaffen.] hon affskaffade berörde qvinna 
medh blygd och neesa ifrån hofva. Schro- 
derus Albert. 1:197.

Afskala, tr. Afmeja. uthi fiendens lägher 
skulle innan några daghar tryta korn och 
proviant, sedhan åkrarna nest om kring lägh- 
ret voro aftskalade. Schroderus Liv. 416.

Afskapa, tr. Vanskapa, vanställa, hög
färd i klädher bådhe Gudh och menniskior 
misshagar, och menniskian affskapar och van- 
skapar sigh fast meer ther medh, än som 
pryder. A. Laurentii Verld. speg. 334.

Afskatta, tr. Afpressa, aftvinga. [Mnt. 
afschatten; T. abschatzen.] honom bleff aff- 
skattedt och trugedt sex daler, som han doch 
icke någen tijdh hade honom skylligh varit. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:298.

Afskattning, f. Afkortning, minskning i 
skatt, förmedlinger och afskatninger (å hem
man). HSH 31:418 (1662).

Afsked, n. och m. 1. Få a., blifva af- 
färdad. När the nu hadhe fått sijn affskeedh, 
komo the til Antiochiam. Ap. gern. 15:80. 
Göra a., taga afsked. iagh .. . giorde ther 
mijn affskeedh, och foor til Macédonien.
2 Cor. 2:13. — 2. Af tal, öfverenskommelse. 
blifva vidh förbund och affskeedh. Girs 
Gust. 1 kr. 130. Det sista afsked emillan

fadren och sonen var, at han ingalunda skulle 
sätta sin fot på den Polenska lands sidan, med 
mindre de Påler afstodo med den anfordring 
på Lifland. Joh. 3 kr. 114. — 3. Besked, af- 
görande svar. giffuandis them suar och aff- 
sked på theris ærende. Gust. 1 reg. 4:152. 
the äre uthi alle saker snare til at giffua aff- 
sked. Schroderus Hoff. väck. 171. — 4. 
Förordning, stadga. Ther någre komma som 
vele sigh fordenskap ulhan penninger pucke 
och trüge til, . . . skole the efter afskeden 
blifve straffede. Stjernman Com. 1:480 
(1604).

Afskeda, tr. och intr. 1. Afskilja, af- 
söndra. [Mnt. afscheden; T. abscheiden.] 
thet fijna .. . drager sigh af och afskeder sigh 
ifrån thet ofijna. Stjernhjelm Arch. E3a. 
— 2. Aftala, öfverenskomma hafve vij medh 
städerne theröfver (om soldatinqv arter ingen) 
affskeda låtit. Stjernman Com. 2:114 (1638). 
handla och affskeda sålunda, at konting Bir
ger måtte blifva ledig uthur fängelsset. Syl
vius Er. Ol. 260. — 3. Förordna, bestämma. 
Gudh ... affskedher them (tyrannerna) en viss 
termin til at rasa. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 4t9. — 4. Afgöra, afdöma. de ringaste 
saker och the, som mäst falla under enahanda 
sätt till at affskieda. Emporagrius Kyrk
ord. 267.

Afskedes, adv. Från rätta vägen, vilse. 
[Isl. afskeiöis.] det nu går ju lengre ju meer 
afskedes. U. Hjärne Orth. 13 hvad hielper 
at man förer den på rätta vägen, som altijd 
vil fara afskedes? Ders. 124.

Afskilja, tr. 1. Skilja ifrån sig, förskjuta. 
Salighe warden j tå menniskionar hata idher, 
och affskilia idher. Luc. 6: 22. — 2. Afdöma. 
När the sig emillan haffue nogon trätte om 
jordegodz eller annet sådant, schall dhå för
höres och afskillies för Kongl. M:tz nämpd. 
HSH 27:30 (1563).

Afskiisår, n. Dödsår. 1546, hans (Lu
thers) vsle affskilz åår. Ernhoffer 65 b.

Afskjuta, tr. Nedskjuta, wäre beste Bisse- 
schitter är oss affskötne. HSH 36:155 (1577).

Afsko, tr. Affskoo, exuere calceos. Aff- 
skoodd, barfött. Helsingius.

Afskoren, p. adj. Affällig, kättersk (från 
Guds rike eller från kristenheten afskuren, 
afstängd. Se Schiller-Lübben afsniden.) 
the affskorne Rydzers argheth. Fin. handl. 
7:92 (1511). the omilde affskorne Rytzer, 
then helge cristne throes oppenbarlige hetzske 
fiendher. HSH 24: 38 (1516). affskorna åhö
rare, the som äre sina sielaherdars vppenbara 
fiender. A. Laurentii Hust. 79.

Afskorlig,adj. Kättersk. (Se Afskoren.) 
höllom några sedher, som hade vthi sig ket- 
terij smitto, och med sådana wåro olideligha 
och affskorligha sedher giorde wij oss tungan 
allo rikens folke. Carl Knutssons bref till 
kapitlet i Upsala, hos O. Petri Kr. 241.

Afskrida, intr. Afvika, aflägsna sig. [T.
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abschreiten.] thenne tijdz biskopars stånd 
och handel aff the förste gamble fronte bi
skopars effterdöme och godha lefverne til itt 
grundlöst, falskt och förargelighit stånd . . . 
aldeles är affskrijdhit och förvandlat vordet. 
R Foss 239. are the nästan ifrå the gamle 
adelige bedriffter uppå en annar oährligh 
eghennyttigh handel affskredne och affvekne. 
Ders. 544. man någorlunda ifrån denne sträng
heten afskridit. Underv. för en princ. 73.

Afskroda, tr. (= Skroda.) Vid myntning 
afskära från en penning hvad som öfver- 
skrider hans bestämda vigt. [T. abschroten]. 
thet som affskrodes effter mark stycker, 
thet gör man sedhen anthen halff mark 
stycker vtaff, eller twå öre stycker. Stjern- 
man Com. 1:145 (1556).

Afskräck, m. = Afskräckelse. Sådant 
förorsakar hos en yngling mer vämjelse och 
afskreck, än lust och uplysning. Rydelius 
Förn. öfn. 2.

Afskräcka, tr. Genom skräck afhända. 
Den störste hopen kom ... til at afskräcka 
de Svenske Hapsal. Girs Joh. 3 kr. 39.

Afskräckelig, adj. Afskräckande. androm 
til ett affskräckeligit exempel. P. J. Gothus 
Hust. 273.

Afskräckelse, f. Skygghet, afsmak, 
afsky. wij fattige syndare ärom, och haff- 
uom therföre försyn och affskräckelse til 
at bidia något aff Gudi. P. J. Gothus 
Helg. C 8 b. skole föräldrarne . . . försöria 
theras barn medh ährligit gifftermål, och 
icke tvinga theras barn til några person, 
vid hvilka the haffua ena affskräckelse. 
Ret. art. 290.

Afskräda, f. Afskräde. [Fsv. afskrœda.) 
brödsmolor och affskrädor, som plägar kastas 
för hwndarna. P. Erici 2:144 b.

Afskränka, tr. Eg. afskranka; afspärra, 
afstänga. [T. abschränken.] Imellan thessa 
floder är et vidt land med stora skogar 
betäckt, här och där med träsk afskränckt. 
Peringskiöld Jord. 17.

Afskräppa, tr. Skräppa, skryta af. 
komme nw hans gudh, ther han nw så 
mykit affskräpt haffwer, och hielpe honom. 
O. Petri 1 Post. 142 b.

Afskummad, p. adj. som är ett afskum, 
förkastlig, usel. en ähre och ordlös aff- 
skumett böswichtt — en afskumatt ertzför- 
rädere — then ährelöseste, afskumeste 
skielm som i heele verlden finnes kan. 
RR 5/r 1604. affskumade Atheisten Laure- 
lius Rel. speg. 301. de afskummade Jesuiter. 
J Werwing 2:171 (1607). I afskumade 
horor. Petrejus Beskr. 2:180. en hoop 
affskumade landzförrädare. 2:214. affsku
made och otuchtigha vijsor. 5:12.

Afsky, n. et oöfvervinnerligt afsky. Tessin 
Bref 1: 24.

Afskygga, tr. Bortskymma. När vi 
kommo bårt om Odens kulle, syntes solen

långt uppå himmelen, sedan Mössebärg i 
väster ej mera afskygde henne. Linné 
Vestg. resa 91.

Afskyggelig, adj. Afskyvärd, faslig, 
gruflig. (Jfr Afskylig.) hade en af förfädrens 
sammetzpeltzar uppå, med afskyggelige store 
knappar. Weise 58.

Afskyld, f. Afgäld, afkastning, ränta. 
vj haffue vntt oc vplatit ... tesse effterme 
godz oc gårda med alla theris affskyller oc 
tilägor. Gust. 1 reg. 6:304.

Afskylda, tr. Afkasta, gifva i ränta. 
forme skatte jord ... årlige affskyller, i alle 
rettigheter, sex öre. Fin. handl. 5: 328 (1536). 
yttermere räntte, än forme skattegårdh årligen 
affskylle plägadhe. RR 2S/a 1548.

Afskylig, adj. Afskyvärd. [T. abscheu
lich.] Jagh vil förtiga huru afskyliget thet 
ähr med them omgås. Gust. Adolf Skr. 41.

Afskynda, tr. Skyndsamt affärda. the 
affskyndade then skaleken ... åth Rostock. 
Girs Gust. 1 kr. 98.

Afskära, tr. Beröfva. affstiäla och aff- 
skära androm ähran. Schroderus Albert. 
2: 104.

Afskärelse, f. wachter idher för the 
onda arbetare, wachter idher för affskärelsen. 
Philipp. 3:2. (Glossa: Han kallar the falska 
Predicate affskärelse, therföre at the lärde 
omskärelsen wara aff nödhen til saligheten, 
med huilko menniskionars hierta affskäras 
frå troonne.)

Afskölje, n. Förekommer hos Thorild 
liktydigt med diskvatten, sköljvatten. Vinet, 
kaffeet, teet etc. äro, mot äkta godheten i 
sitt slag, ett blott afskölje. 4:185. Det ny
modiga ideliga drickandet under måltiden 
och efteråt .. . utspäder magsaften och gör 
allt till ett liflöst afskölje. 4:196.

Afskörd, f. Afskuret stycke. [Isl. af- 
skuri)r.\ Affskörd, Affskööl, segmen, seg- 
mentum, præsegmen, præsegmentum, reseca- 
mentum. Helsingius. Afskölor, segmenta. 
Columbus Ordesk. 11. Afbrytelse eller 
afskörd i ett tal. Lind Ord.

Afslag, n. 1. Afdrag, minskning, ned
sättning. Tollen ær bortho, kåperbergit och 
sölffbergit inthet wijd magt, hwilkit inthet 
lithet åffslag aer j Cronones rentho. Gust.
1 reg. 4:213. oss oc rikith til ... stor om
sorgs oc thunges åffslagh. 4:114. at på thenna 
gruffueliga lastenne ... måtte bliffua jw 
någhot affslagh och förminskan. L. Petri 
Mandr. A 2 b. — 2. Fall, fallande värde. 
sölfvermyntets stegrande och kopparmyntets 
afslag. Stjernman Riksd., bih. 423 (1668). 
Varurna komma mycket på afslag och kunna 
icke blifva föryttrade. Schroderus Uss. 
E 3 a. genom varurnas afslag lida stor 
skada. D'ers. F 3 a.

Afslagta, tr. Slagta. [T. abschlachten.] 
hon {den kristna kyrkan) är dagheliga kring- 
hvärffd aff så många grymma dieffuuls dra-
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wanter, kättare och tyranner... hvadh 
kättare tnedh sin heluetes lögn icke förföra, 
thet affslachta tyranner medh sitt blodigha 
sverd. P. L. Gothus 1 Uti. H 3 a. man 
rettar och affslachtar fattiga syndare. P. J. 
Gothus Fastapred. 478.

Afslapp, n. Återstod. [1 landsmål: åslapp; 
slippa åf, återstå, bli öfver.] Wåre thet än 
så ath talet på Israels barn wore som sand
korn j haffuet, skall doch affslappet warda 
salught. NT 1526 Rom. 9:27. (Bib. 1541: 
the igenleeffde.) Affslappet affjuderna warder 
saligt. L. Petri Jes. proph. 65 (glossa). Slump, 
åslapp, öfverlefva. Lind Ord. 2:801.

Afsl uten, p. adj. Sluttande, stupande, 
brant, äro ther så höghe och affslutne (T. ab- 
geschnittene) bergzklippor .. . thet man näp- 
ligh ulhan hufvudhyra ther uthföre see kan. 
SCHRODERUS Liv. 848.

Afslå, tr. och intr. 1. Nedslå, nedgöra. 
han hade affslaghit fienden til nije tusende 
man: the andre vordo.uppå flychten slagne. 
Schroderus Liv. 531. — 2. Slå på flykten, 
drifva tillbaka, han . . . hadhe affslaghet 
KedorLaomor och the Konungar medh ho
nom. 1 Mos. 14:17. När nw Egil hade i otta 
strijdher aff slaghen warit, fick han öffuer- 
handena i then niyonde. O. Petri Kr. 28. 
mykit folck församladhe sigh ... til at affslå 
then mannen. Forsius Esdr. 168. — 3. För
vägra. effter menniskio hielp är oss all aff- 
slaghen, så kommer oss wisseligha Gudh til 
hielp. Försp. till Vish. (Bib. 1541.) — 4. 
Upphöra med. Råde wii eder alle atj sadandt 
företaget obestånd affslån. Gust. 1 reg. 6: 355. 
skulle bekomma gunst och nåde hwar han 
wille thenne vpresning affslå. Svart Kr. 20. 
— 5. Afdraga, minska, nedsätta, aff idhart 
arbete skal intit affslåsz. 2 Mos. 5:11. alle 
embetzmän (handtverkare)... skole her effter 
förkortte och affslå theris gerningzlön och 
annen betalning vdi alle partzeler the för
arbete. Stjernman Com. 1:230 (1573). — 
6. Nedsätta (i värde), effter som thet theras 
fordel kan båta, så upsättia the och affslå 
myntet. R. Foss 469. — 7. Falla i värde, 
pris. persedlarne icke äro årligen uti lika 
pris och värde, utan undertiden afslå, under
tiden upstiga igen. Tegel Er. 14 hist. 64. 
wij icke see kunne thett kopparen här effter 
mera stortt afslå kan. A. Oxenstjerna 
(HSH 32:130). Kopparen ähr under 50 rdr 
afslagen. Ders. — 8. Slå fel. Drotningennes 
hopp affslår R. Foss 208.

Afsläglig, adj. Afslående, nekande. [T. 
abschläglich.] afslägeligt svar. A. Oxen
stjerna (HSH 26:121).

Afslätta, tr. Bilägga, bemedla, debatera, 
afsletta, afgiöra. Svedberg Schibb. 262. — 
Jfr S1 ä 11 a.

Afsmälta, intr. Smälta ihop, förminskas. 
Den Svenske armeen ... hade af sjelfrådighet 
och mongvälde, som värre än päst förderfvar

regementer, begynt afsmälta. Celsius Er. 14 
hist. 219.

Afsmörja, tr. Smörja, piska upp, prygla. 
[T. abschmieren.] Ehvarest han ibland krijgz- 
män råkade på lekare, spefoglar, svälgare och 
buukbröder, så lät han affsmöria them. Schro
derus J. M. kr. 145. hon tappert affsmorde 
thenne fremmande och förmeente gästen 
medh knytlar. Albert. 2: 319.

Afsnappa, tr. Bortsnappa, frånsnappa. 
1 hoff kan man tappert affsnappa Sin stall
broders hatt och kappa. R. Foss 13 hans 
endesta hopp, skatten, var honom affsnappat. 
Ders. 202. afsnappa honom penningar. Öster
ling 2:125.

Afsnida, tr. Afskära, bortskära. När ond 
begärelse instigha j menniskionnes hierta, 
skulle hon strax mota, affsnijda them, och 
nedherleggia L. Petri 1 Post. S 7 b. En 
gammol inbiten krankheet affsnijdes aff lä- 
kiaren. Sir. bok 10 (saknas i Bib. 1541).

Afsnika, tr. Med snikenhet afhända, 
snåla sig till något från någon, intet är 
wrongwijsare än en girugher, then ock lijffuet 
affsnijker folcke. L. Petri Sir. bok 10 (sak
nas i Bib. 1541).

Afsnikning, f. förmana brödhrena, ath 
the ... tillreedde then vnsetning som tillför- 
enna vthloffuat war, ath hon ligger redho, 
såsom en godwiliogh vndsetning, och icke 
som någhon affsnikning. NT 1526 2 Cor. 
9:5. (Bib. 1541: karigheet; öfvers. 1882: 
njugghet.)

Afsnyta, tr. Taga af, snyta (såsom det 
säges om att putsa ett ljus). I Stocholm 
monde the hans hoffuud affsnyte. En liten 
Crön. F 3 b.

Afsod, n. Afkok, dekokt. Safftet aff denna 
ört, eller des affsodh. Palmberg 141.

Afsofva, intr. och tr. 1. Afsomna, dö. 
äro och monge kranke och osunde ibland 
idher, och monge affsoffua. NT 1526 1 Cor. 
11:80. (Bib. 1541: soffua; öfvers. 1882: äro 
afsomnade.) Wij skole icke alle affsoffua, 
men alle moste wij förwandladhe warda.
1 Cor. 15:51 (Bib. 1541). — 2. Bortsofva, 
försofva, försumma. Sådant rop (om hjelp) 
... wil Christus gerna, och wil thet icke aff
soffua, eller wara lomhörd, vthan j rättan tijdh 
waka vp. P. Erici 1:155 a. Så skole wij then 
gyllene tidhen icke affsoffua. 4: 3 a. Wij finge 
j tesse dagher the breff... som kong Chri- 
stiern och hans partij ther (i Dalsland) in
skickat hade, Och twifflar oss intit at the icke 
soffua thet åff, Vtan ju senda jemliga breff offuer 
breff ther in. Gust 1 reg 8: 29. ther oss och 
rijkit .. . någen anfechtning medh krijg eller 
örlig opå komme kunde (såsom ock månge 
dieffvelens ledemot ännu finnes, som icke 
soffvedt utaff. Stjernman Com. 1:157 (1558).

Afsomna, intr. Insomna The äro icke 
dödhe, vthan the äro affsompnade. L. Petri
2 Post. 314 a.
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Afsonderlig, se Afsynderlig.
Afsopa, tr. Bortsopa. Gudh ... genom 

wådheeld affsopat mest alla städher j Riket. 
A. Andreæ Förspr. till L. Petri Kyrkost. 
B 6 a.

Afspisa, tr. Bespisa. [T. abspeisen.] 
thenna måltijdhen, ther Christus så slett och 
kortt affspijsade sina gester. L. Petri 2 Post. 
187 b.

Afsprång, n. Afvikelse från ämnet, epi
sod. Ett kårt afsprång (i Boileau’s l’Art 
poétique) innefattar Franske poesiens historia 
ifrån Villon allt in til Malherbe. Düben 
Boil, skald, företal.

Afspänna, tr. Afhända, borttaga. [T. 
abspannen■} Szå warder och gud wthan tuill 
(tvifvel) aff spennendis och forminskandis 
i edre lader then dell i skolle haffue edert 
vppehelle och liffsbärning wtaff- Fin. handl. 
4:240 (1556). the ägodelar, ther på eens för
tröstning och håpp ståår, varda honom aff- 
spänt. R. Foss. 202.

Afspänna, tr. Göra affällig, locka bort 
ifrån. [T. abspannnen.] ingen skall afspenne 
eller locka ifrå then annen hans stadde svän. 
Stjernman Riksd. 1:160 (1540). Thet är ock 
någorlunda ett barnarooff, när en affspenner 
och bortstiäl fadrenom sina dåtter (gifter sig 
med henne mot hans vilja). P. J. Gothus 
Rel. art. 290.

Afspännare, m. En som lockar till aff all. 
en rätt stormare och affspennare, som mitt 
Konungligha Hoff regera och reformera wil. 
P. Erici 3:133 b.

Afspännig, adj. 1. Affällig. [T. abspen- 
nig.] När han nu hörde att Peder Vggla 
reeste och hyllade almogen Her Götstaff til- 
honde ... (sökte han) göra almogen honom 
affspennig. Svart Kr. 25. tå hade Konungen 
i medier tijd fattat then meningen, at öfver- 
starna måtte til äfventyrs göra honom krijgz- 
folcketaffspännigt. Girs Er. 14 kr. 101. Ingen 
mestare skal giöra thens andras mästersven 
afspennigh (locka ur hans tjenst). Stjern
man Com. 1:800 (1622). Ingen tubbe eller 
giöre afspennig annars mans gesäll eller läro- 
dreng. 3:747 (1669). bönder giöra adelens 
legofolck igenom låckande och tubbande ifrån 
frelsemannen afspennige. Riksd.2:1388(1660). 
skall ingen fougte fördriste sigh att göre Ko
nungens fålck affspennigt antingen ifrå slått 
eller gårdar. Landt. instr. 22 (1583). — 2. 
Motspänstig, tredskande. var icke mootvillig 
(styff, hårdnackot, affspennig). Comenius 
Tang. 899.

Afspänstig, adj. [T. abspenstig.] 1. Af
fällig. (Jfr Afspännig.) Icke skal någon 
af (barberare) ämbetet gjöra den sargade ... 
afspenstig ifrån sin medbroder, under hvil- 
kens cur han sig ärnat begifva. Stjernman 
Com. 6:378 (17 1 7). Ho som för sin ämbets
broder gör någon gesäll eller läropoike af
spänstig. Ders. 383. — 2. Motspänstig, obe

nägen. Jungfruerna blefvo honom så af- 
spentztige, att Stiernhielm heela dheras gunst 
eensam innehade. o Columbus Vitt. 252.

Afstad, adv. Åstad, när hären affstadh 
skal. 4 Mos. 10:2. tå skola the läghren 
dragha affstadh. 10:5. thetta är nu fruchten 
som gudz ordh kommer affstadh. O. Petri 
2 Post. 48

Afstamling, m. Afkomling. [T. abstämm- 
ling.] Desse begge voro rätte afstamlingar 
på svärdssidan af Svenska Ynglingaätten. 
Botin Hist. 1:50

Afsticka, tr. Aftappa. [T. abstechen.] 
afsticka vijnet (ur faten). Stiernman Com. 
2:633 (1650).

Afstiga, intr. Nedstiga, sjunka, aftaga, 
[T. absteigen.] uthi thetta krijget så mången 
dyrbar man hafver satt lijfvet til . .. och lijk- 
väl hafver then Romerske machten icke aff- 
stijghit. SCHRODERUS Liv. 346.

Afstilla, tr. Stilla, styra, afhjelpa, komma 
något att upphöra, ath blodgiwtilsæ, skade 
och förderff matthe affstillis. HSH 19:26 
(1504). j skulle åffstilla myken oredeligheth, 
som ... plägher brukes bland eder. Gust. 1 
reg. 4:122. vele wij .. . afstilla huad bristh 
eller forswmmelse finnes eller oss tilrechnas 
kan. 4:182. then mistanke motte ther med 
åffstilles. 4: 250. affstilla sådant rykte. 4 : 253. 
rådhet moste läta kalla menigheetena på 
Sancte Gertrude gillestugu, til at affstilla alt 
obestond O. Petri Kr. 150.

Afstjäla, tr. månge .. j wetterliga och 
vpsåtliga synder liggia och likuäl vnder bätt
rings sken affstiela kyrkiotienaromen många 
afflösningar och sacrament. P. Erici 2:307 b.

Afstorma, tr. Storma, genom storm af- 
vinna. [T. abstürmen] Thet äre nu theras 
listiga näät och spetzer, som then mordiske 
dieffuulen then godha Paulo ... förestelt haff- 
uer, på thet han hans lögnrike icke affstorma 
skulle med Euangelij saliggörande sanning. 
P. Erici 4: 88 a. tine fiender affstorma tigh 
slottet. Balck Krist, ridd I 7 b.

Afstryfvare, m. apostrof, den iag vil 
kalla af-stryfvare. Columbus Ordesk. 52. 
(Månne bildadt af T. abstreifen?)

Afstryka, tr. Afhjelpa, undanrödja. the 
olägenheter och makler, som krijget efter sig 
lembnat hafver, måge afstrykas och botas. 
Gust. Adolf Skr. 205. affstryka och uth- 
plåna alla menniskiors synder. P. L. Gothus 
1 Uti. Ff 4 b. the som tilförenne flydt hadhe, 
önskadhe gerna at the then spåtten måtte aff- 
strijka. Schroderus Liv. 267. thet (brunns- 
vattnet) affstryker och fördelar the slemmige 
och Tartariske materier. U. Hjärne Surbr. 20.

Afstuffa, tr. Stubba af, afstympa. [Mnt. 
afstuven] En bygning, som lijk en gåås 
var, Then förre deelen han var högt, Och 
som en gåse halss sigh bögt,. .. Then efftre- 
deelen var så giordt, som en gåås affstuffat 
(abgestutzt) kort. J. Sigfridi I la.
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Afstumpa, tr. Afstympa. [D. afstumpe.] 
the affstumpade döde kroppar. Girs Gust. 1 
kr. 3. O i Hoffpersoner och furstlige favo
riter, iagh ... förmanar eder, at i icke fördröien 
til at affstumpa och stäckia edre vingar och 
fiädrar. Schroderus Hoflef. 109. lälo aff
stumpa hoorkonorna theras näsor. Albert. 
2: 260. Otte- och aftonsång skall hållas full
komlige och icke afstumpas. Bidrag 1:15 
<1583).

Afstygga, tr. Afskräcka, afhdlla, hindra. 
<Jfr Stygga ) the skulle ... affstyggias ifrå 
theras naturliga mat. Sal. vish. 1536 16:3. 
man affstygger folket ifrå godha gerningar. 
Falck 37 a. affstyggias ifrå syndena och then 
stora säkerheten. P. L. Gothus Under
visa. 6.

Afstyggelig, adj. Vederstygglig, intet 
älendare och affstyggeligare folck är på ior- 
denne. P. Erici 6: 81 a.

Afstymplig, adj. Som förtjenar af stym
pas. afstympeliga hufvuden. Dalin Vitt. 3:244.

Afstå, intr. han skulle affstå medh (ifrån) 
then hårde beplichtelse ... till then tyransk- 
lige Danska Konungen. Svart Kr. 22.

Afståndig, adj. Afstdende (från), the 
giorde honom ifrå sitt förehafvande genom 
theras anseende affståndigh. Schroderus 
Liv. 623

Afstäcka, tr. Stäcka. Herren Zebaoth 
skal affhugga quistanar medh macht, och aff- 
steckia thet högt ståår. Es. 10:33. han... 
affstecker mina dagar. L. Petri Dav. ps. 
102:24. man afstäcker foglarna theras fiädrar. 
Schroderus Kors. 507. min krafft (är) aff- 
stäkt. Hoflef. 266. var theras store modh 
myckit affstäckt och försvaghat. Liv. 81. all 
theras macht bleff ther medh affstäckt, och 
kunde icke vijdare göra motstånd. Ders. 239. 
han affstäkte Tribunernars välde. Ders. 937. 
j affstäcken honom, som tänker til eder at 
bespotta, hans lusta antingen medh stilla- 
tijgande eller låtandes honom blifva uthi sin 
meening. Hels beg. skattk. 133.

Afställa, tr. 1. Afskaffa. han ... saadana 
olagligha thwngar (pålagor) aldelis schal aff- 
stella. Gust. 1 reg. 3: 47. skal thå ... borga- 
læge affstellas. 4:170. — 2. Aflägga, upp
höra med. rådandis them att the sådana 
theras skalkehett affstella. Gust. 1 reg. 7: 2. 
— 3. Afstyra, afvärja. försöka igenom öd- 
miukhet at afställa vreden. Girs Joh. 3 kr. 
67. Itt förbund skal therföre göras, at tve- 
drächt och krijgh må affstäilas. R. Foss 29. 
Medh then bönen, Inledh oss icke vthi fre
stelse, kunne wij så många dieflar medh 
theras anfechtingar och förgifftiga pilar aff
stella och öffuerwinna. P. Erici 2:78 a. Stella 
aff thet blodz vthgiutandet som tå tilstun- 
dadhe. O. Petri Kr. 311.

Afstängsle, n. Afstängdt rum. så länge 
kalfven går lös, måste han stå för sig sjelf, 
uti et något trångt afstängsle. Carleson 288.

Afstöt, m. Afsättning (från embe te) 
störtande, thetta war orsaken till hansytersta 
fall och affstööt. Svart Kr. 162.

Afstöta, tr. Af sätta. Peder Synnanweder 
och M. Cnutt... hwilka Kong. G. hade aff- 
stött iffrå theres embete. Svart Kr. 86.

Afsvassa, tr. Afsnacka, med fagert tal 
afnarra. [T. abschwatzen] Lamia kunde 
så smickra medh konung Demetrio, at sedan 
hon hade honom heelt förblottat, affsvassade 
hon honom tuhundrade thalenter, som the 
Athenienser hade beviljat honom til krijgs- 
sakerne. Schroderus Albert. 4: 261.

Afsvetta, tr. Utsvettas. j lidhandet aff- 
swetta ährogirugheten. P. Erici 6: 93 b.

Afsvida, tr. Afsveda. [Isl. sviöa.] theras 
hoffuudhåår icke eens affswidhit war. Dan. 
3: 27.

Afsyn, f. Exempel. I ceder och metall 
bör man ehrt minne grafva, Och eder lager 
bör, tå verlden står, stå grön, Och all vår 
effterverld ther af en afsyyn hafva, At tapper
het och dygd och troo här haft sin löön. 
Rudeen 173.

Afsyna, tr. Vid synförrättning afhända, 
frdnkänna. när någre syner holdne bleffue 
emellan frälset och skatten, tå bleff mest al- 
tijdh Cronan thet eena stycke jordh effter thet 
andra affsynt, och under frälset lagt. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:114.

Afsynderlig, Afsönderlig, adj. Särskild. 
[T. absonderlich.] een affsynnerligh sessions 
ordning. HSH 30:102 (1634). de villia vår 
käre broders stora arbethe och flijt medh 
någon affsönderligh recompense betänckia. 
30: 98. skole samma instructioner och missi
ver förseglas och dem företryckes ett vist 
affsonderligitt secret. 33:228 (1636). — Adv. 
Vij hafve Regeringen igenom våre deputerede 
affsynderligh uptäckt, huru vidt vij meena 
vidh thenne tijdh ther uthi (i fredsunder
handlingen) vara at gåå. Stjernman Riksd. 
2:882 (1634).

Afsäga, tr. 1. Uppsäga; aflysa. skulle 
han (kon. Sigismund) aldeles ifrå Sveriges 
Crono och regemente affsagd vare. Stjern
man Riksd. 1:496 (1600). de afsade den edh 
the hade svurit kong Erich. Carl 9 Rimkr. 
125 (1569). Freden the thå affsade. Hund 
Er. 14 kr. v. 61. hafve ingen macht landbon, 
thes hustru eller barn afsäga (till afflyttning), 
så länge giftostemna varar. Lag 1734, J. B. 
16:3. haffue wij åff sagt och med thetta vart 
opna breff affsegiie samma nyliga på lagdan 
twnga. Gust. 1 reg. 4:297. — 2. Tillsäga, 
förkunna, förklara, säja hvad de hade i 
sinnet, antingen de ville hålla fred med Ko
nung Eric eller afsäja honom en uppenbar 
feigd. Tegel Er. 14 hist. 57. han affsagt 
them Romarom fiendskap. Schroderus 
Liv. 864. Med prep. med: hade the i be- 
falning at affsäija them Romarom medh krijgh. 
Liv. 19. Hos the hedniske solenniteter och

2
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högtijdzdaghar pläghade the kostelighe qvin- 
nor affsäya hvar andra medh en kamp, för 
theras degligheet skul. Albert. 1:56. — 3. 
Utsäga, omtala, thet är fast annorledes fatt 
medh dödhen, än Werlden weet tenckia eller 
affsäya. L. Petri 2 Post. 313 b. Huadh hem- 
ligha aff them skeer är och skam affseya. 
Dial, om mess. 64 b. mong stycke . .. brukas 
nw, som man j fortijdhen intit wiste affseya. 
O. Petri Guds ord D 3 b. Ta bleff Wisby 
Stadh så vpfylt medh kramgodz ... att thet 
war gruffweligit affseia. Svart Kr. 78. giorde 
the rijket... en sådan stoor skada, som icke 
lätteligen står til at affsäya. Sylvius Er. Ol. 
163. Thorder giorde thär öfver sådane be
rättelser, som han viste at afsäya. Pering- 
skiöld Heimskr. 1:483. — 4. Af döma, af- 
göra, bedöma, sattes 48 gamble och för
ståndige tyske landzknechter till att affseije 
thena sack. HSH 2:46 (153'). i första an
blick afsäya huem rätt, huem orätt hafuer. 
Stjernhjelm Arch. C 3 b. — 6. Ådöma. 
then sacköre som honum oc hans medhållare 
affsagt bleff för then trætthe skuld. Gust. 1 
reg. 4:124. — 6. Döma. Lasse i Wimala för 
mandråp ... bleff affsagt från liffwet. Gjör- 
well Nya Sv. bibi. 2:339 (1583).

Afsägas, dep. Afsäga sig, förneka. Om 
nu någhor wil platt affsäyas och förneka 
Christum. L. Petri Om nattv. B 5 a. men- 
niskian som döpas skal, först moste affsäyas 
dieffuulen. Kyrkord. försp. 4 b. Then han 
(Petrus) således affsadhes och nekade, war 
hans Mestare, hans Herre. Chr. pina T 6 a. 
hon (tron) kommer thet til wägha, at wij icke 
affsäyes (motsäga, skylla ifrån oss, förneka 
vår brotttslighet) eller förtwifle, ändoch wårt 
samwett dömer oss ... Therföre then här skal 
kunna bestå, han moste ... så tenckia medh 
sigh, Ah Herre, thet är sant, Jagh är intet 
annat än en arm syndare,... skal man tå icke 
heller gripa til gensegn, icke heller förtwifla. 
4 Post. 26 b.

Afsätta, ir. 1. Taga ifrån, utesluta, wij 
intit skole settia til gudz oord, jntit heller 
affsettia. O. Petri Sakr. 16 a. — 2. Afstyra, 
upphöra med, afstå ifrån, blodz wtgiwtelse, 
som nw longlega tés wer warith hafwer, af 
setias ok stillas motthe. Gust. 1 reg. 1:93. 
the affsettie skulle thet obestånd the ofor- 
nwmsteliga ... haffua företagit. 4:178. råde 
wij eder allom athi slickt obestånd sætthie 
vthåff. 4:161. àffsæthe och åffstille the sub- 
ordinaciones och lönlige stemplinger. 4: 271. 
åffsettia then segladz the plæga brwcha til 
tyske stæderne. 4: 273 wij haffde .. . affsett 
all then mistycke wij haffde til honum. 4:327. 
onyttogt snak och tal... måtte åffsetias. 5: 
140. kan iach i samme reise beslaa en hol- 
lendare (ett Holl. fartyg) ... thet acter iach 
icke affsetthe (underlåta). HSH 20:165 (1507). 
Vi... haffdom tenkt oss til wora landboor i 
Leena, mottom doch affsethe thenne resa.

H. Brask (HSH 14:70). — 3. Afleda; afdika. 
vatnet med diken afsättia. Risingh 10. en 
morasig grund, våt och nedrig (lågländ), är 
väl till att afsättia. Ders. 15. — 4. Uppsätta, 
författa. De gudelige och sköne psalmer, 
som Doct. Martinus Lutherus hade afsatt på 
rim. J. Werwing 1:134. — 5. Öfversätta. 
Biblien skulle ... affsättias på Svenska tungo
målet. Girs Gust. I kr. 64. affsättia Latijn 
uppå Tysko. Schroderus Ratich. A 5 a. 
— 6. Afrita, afteckna. tog han een blijertz- 
penna och afsatte een adelsfru, som sof under 
predijkan. U. Hjärne Vitt. 33. Landtbe- 
skrifningar ... afsättia städernes och orternes 
belägenhet. Peringskiöld Jord. 2.

Afsättare, m. supen eller afsättaren. 
Dalin Arg. l:n. 5. en eller annan afsättare 
pomerans. Bellman 5:208. en afsättare 
sötkummel. Kexél 1:451.

Afsätte, n. Klack. [T. absatz.] Skor 
förutan högdt afsätte. HSH 31: 79(1661). Af- 
sätt, -e, pl. afsätter. Lind Ordb.

Afsättning, f. Afläggande, upphörande 
med. haffue vj... giort eder alwarlige för- 
maningh om samme tals afîsætning. Gust. I 
reg. 4: 42. thetta obeståndz åffsetning. 5:44.

Afsöndrig, adj. Som öfvergifver någons 
tjenst. Ingen mestare giöre anders (annans) 
mestersvenner afsöndrige. Stjernman Com. 
1:799 (1622). Jfr Afspännig.

Aftacka, tr. Betacka, hans Ma:t för szin 
godwillie skuldh ... med all vlempe skulle 
belönett och afftackett bliffua. Gust. 1 reg. 
12: 271.

Aftackelse, f. Afskedsansökning. lathe 
wij ... gerne effther, att j med samme embe- 
the förschonede bliffwe, anammendis edhers 
vrsechtt och afftackelse vdi all gunst och nåder. 
Thyselius Handl. 2:280 (1545).

Aftaga, tr. 1. Fråntaga, wunno wij alla 
hans städher, och war ingen stadh then wij 
honom icke afftoghom. 5 Mos. 3: 4. The 
städher som min fadher tinom fadher aff- 
taghet haffuer, wil iagh få tigh igen. 1 Kon. 
20:34. Titt Rike skal tigh afftaghet warda. 
Dan. 4:28 — 2. Inhemta, inse, förmärka, 
sluta, bedöma, kunna ther aff döma ocfi 
afftaga, hvad fahrligt upsåt han ... hafver. 
Gust. Adolf Skr. 131. hvar och en som 
verldennes beskrifning sedt hafver lätteligen 
kan aftaga hans (Ryssens) lands stoorleek. 
Ders. 179. Hvadh tå ther aff fölier, kan man 
lätteliga förstå och afftaga. R. Foss 46. hvar 
af Konungen nogsamt kunde aftaga, huru 
med honom och hans sak tilstod. Pering
skiöld Heimskr. 1:634. — 3. Vara af~ 
nämare till, uppköpa, man i Nederland 
motte tractera ett Compagnie som afftoge all 
kopparen, som i Sverige görs. A. Oxen- 
stjerna (HSH 35:123). — 4. Ref\. Taga sig 
af, befatta sig med. Om then lärdom, som 
eder nade skriffuer ther oppa predikis, haff
uer iak mik inthet hertill afftagit, ty att iak
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inthet aff hanom hört haffwer. H. Brask 
(HSH 16:78). Justitiens förvaltningh hafver 
iagh migh intet aftaget. HSH 31:115(1662).

Aftagas, dep. Minskas, aftaga. Han 
{månen) är itt liws som afftags, och wexer 
åter til igen. Syr. 43: 7. menniskiones hierta 
aff hogsens svagheet så småningom afftags 
och förvissnar. P. J. Gothus Rel art. 381.

Aftagelse, f. Ther thet oordhet ståår på 
latina Primicie, ther emoot fandz icke wäl 
itt oord på swensko som fyllest giorde, vtan 
wort satt Thet Första, och sommestadz Första 
afftaghilsen, och war Primicie thet först åff- 
togs fordomdags vthaff sädhen, bakning, och 
annat sådant, och offradhes gudhi. NT 1526 
förspr. (Bib. 1541 har Förstling.)

Aftala, tr. 1. Frånsäga, med sina ord 
betaga, beröfva; fråndöma. Sådana tröst... 
wil tigh then ledha Pusillanimitas gerna aff- 
tala. Balck Krist. ridd. Kla. dieffuulen 
beklagar (anklagar) the Christna dagh och 
natt j theras samwett in för Gudh, och wil aff- 
tala them thet ewiga liffuet. P. Erici 2: 98 b. 
Papisterna . .. afftala oss thet härligha kyr- 
kionnes och Gudz folks namn, och leggiat 
sigh sielffua til. 3:39 b. — 2. Afgöra, afsluta. 
att den tvist.. . Sveriges crono på den eene 
och Konung Sigismund af Poland på den 
andra sidan är emillan, motte kunna blifva 
aftalat och bijlagt. Stjernman Riksd. 1:715. 
(1617). altt som skett är skal wara en platt 
död oc affthaladt sak, like som thet aldrig 
skett wåre. Gust. 1 reg. 6:81. all owilie, 
som bådhe i konung Hanses tijdh och sedhan 
vpkommen war, skulle til euigh tijdh wara 
en afftalat saak. O. Petri Kr. 319. — 3. 
Af handla, hwad brister riken emellan ära... 
the skola afftaladhe warda wtj någet möthe. 
Gust. 1 reg. 6: 24ti. der (pä riksdagen) att 
aftala... rijksens vårdande ehrender. Stjern
man Riksd. 1:724 (16 1 7).

Aftig, se A k t i g.
Aftinga, tr. Betinga af någon. Läto the 

för the Romare stadzportarna up, afftngandes 
at them intet fiendtlighit måtte vederfaras. 
SCHRODERUS Liv. 610.

Aftjeldra, tr. Genom råmärke afskilja. 
[F.Sv. ticeldra, råmärke.] Herren bygde sielf, 
af urfiel giorde mark, Och satte värn om
kring en nys aftieldrad park. Spegel Öpp. 
par. 4.

Aftnas, dep. impers. [Isl. aptnask.] thet 
afftnas eller bliffuer affton. Var. rer. voc. 
A 5 b.

Aftondags, adv. På aftonen. Karle med 
sina föllieslagare kom aftondags fram til en ö. 
Peringskiöld Heimskr. 1.-624.

Aftonkost, m. Aftonmåltid. Herodes på 
sin födhelse dagh gaff the Öffuersta och 
Hötfuitzmän, och the yppersta j Galilea en 
afftonkost. Marc. 6: 21. (Öfv. 1882: gästabud.)

Aftonsnack, n. Hans harda dödh och 
pijna skal wara wårt spel och afftonsnack.

O. Petri Ed. B 6 b. wore ganska nyttight 
at presten förmanade them wel som echte- 
skap byggia til hopa, at the på bådha sidhor 
wel besinna och öffwerwegha hwad the göra 
för en contract sich j millen, at the icke så 
löpa tilhopa aff itt löst afftonsnack och obe- 
rådt moodh. Handbok B 2 b. man vthi öls- 
mål och afftonsnack binder Echtenskap och 
festes. L. Petri Kyrkord. 52 b.

Aftorkas, dep. Borttorka, förtorkas, wat- 
net afftorkades aff iordenne. 1 Mos. 8:7. 
effter solennes vpgång, när daggen är aff- 
torkat. B. Olavi 109 a.

Aftrud, f. Affall (från tron), kätteri. 
[Isl. aftrd.) Vår vilie är en affgudh, Then 
störste i verlden är, Ty han gör mästa aftrud 
Ifrån Gudz lära skär. Bureus Nym. IX: 9.

Afträck, m. och n. Afgång, afsättning. 
[Jfr T. abzug.] manufacturerne haffue nu 
j verlden lijten affträk. A. Oxenstjerna 
(HSH 27:188.). Uppå thet godzet må hafva 
deste större affträck, vele Wij at visse köp
män til thess förleggiare och affnämare för
ordnas. Stjernman Com. 2:177 (1638). con
sumption och afträcket för Compagniet . . . 
blifver studzat och hindrat. 2:643 (1650). 
tilvärkningen af tiäru nu åhrligen åhrs mehr 
tiltager, än afträcken och consumptionen är. 
3:47 (1661).

Afträd, n. [T. abtritt.] 1. Afträde, trä
dande dt sidan, af sides, ur vägen. Tå en 
Borgmästare eller Dictator mötte them (Ve- 
stalerna) på gatun, moste han göra affträdh, 
in til thess the voro fram om gångne. Schro- 
derus Albert. 2:201. — 2. Bildl. Afsteg. 
göra itt affträdh ifrån all rättferdigheet. Schro- 
derus Pac. 38. — 3. Rum, dit man afträder, 
aflägsnar sig. (I kansliet) skall vara 2 cam- 
brar, den eena lijten, hvarest Cantzelären kan 
haffua sitt affträdh, när något skall conciperas. 
Civ. instr. 310 (1626). Anm. Hör detta till 
bet. 1?

Afträda, intr. 1. Afrika, j affträdhen 
jfrå then wäghen som iagh biudher idher. 
5 Mos. 11:28. — 2. Affalla. j affträdhen, 
och tienen andra Gudhar. 5 Mos. 11:1«. 
om han jfrå sina fädhers Lagh affträdha wille. 
2 Macc. 7: 24.
' Afträdelse, f. Affall. han lärde affträ- 
delse jfrå Herranom. 5 Mos 13: 5. Så skal 
iagh åter hela theras affträdhelse. Hos. 14: 5.

Afträdning, f. Affall. är thetta affträd- 
ning eller synd emoot Herran. Jos 22:22.

Aftränga, tr. [T. abdringen ] 1. Aftvinga, 
med våld afhända. hwar the kunne oss 
med theris beteckte stæmplingh oc forræ- 
derijs vpueckilse afftrænge mere vilkor och 
frijhether. Gust. 1 reg. 4:139. Befructedhe 
... atth förbe:nde stenhws ... schulle honum 
åfftränghias och komma vnnder closthrett. 
4: 376. igenkalla alle dhe godz .. honom nu 
i någon åhr afträngde warit hafwe aff rijk- 
zens fiender. 1:175. — 2. Fördrifva, undan-



Aftrötta — 20 — Afvetra

tränga, vj... haffuom afftrenkt then skadelig 
oc förderffuelig k. Cristiern aff Suerigis riike. 
Gust. 1 reg. 3: 28. Hemming Gadde . . . hade 
warit Electus tili Linköpingx Biscops sticht, 
ifrå hwilket honom then förrädelige Biscop 
Hans Braske swickelige aflfträngt hade. Svart 
Kr. 3. the Påueska ... medh slijka öffuerflö- 
digheet (kyrkoceremonierna) förmörkia, för- 
tryckia och afftrengia Gudz egen bodh. L. 
Petri Kyrkost. 44 a. the (Adam och Eva) 
vthi oskyldighetennes stånd läte sigh aflf- 
trengia ifrå Gudz vthtryckelighe ord och be- 
falning. A. Simonis E 2 b.

Aftrötta, tr. Uttrötta, man låter honom 
(gossen) sielf giöra små slutsatzer, allenast 
at de intet aftrötta hans gladlynte förnufft. 
Dalin Arg. 2:n.5.

Aftunne. Icke kan sääffuet wexa, medh 
mindre thet står i afftunne? L. Petri Jobs 
bok 8:11 (uppl. 1611). (Bib. 1541: wätsko; 
Öfv. 1778: sumpig mark.) Är otvifvelaktigt 
tryckfel för äffionne, såsom det står i orig.- 
upplagan af år 1563.

Aftystna, intr. Tystna, förnembda prac- 
tijkos (papisteriets) tilhielpare, för offuer- 
hetennes redzlo och theras medsellars för- 
skiutelse och deposition, någon warning toge 
och syntes afftysna. A. Andreæ Förspr. till 
L. Petri Kyrkost. B 2 b. the welet neder- 
stoppa them til ewigt mörker, at iw mun
nen och bekennelsen måtte afftysna. Ders. 
C la.

Aftåg, n. Afsättning (på varor). [T. ab- 
zug.] Ther (i Ryssland) kan them (de Sven
ska städerna) ock icke feelas något aftog, 
som man det kallar, på deras gods och wahror. 
Gust. Adolf Skr. 184.

Aftägt, f. Aftagande, fråntagande, för
minskning. Hans (månens) liws haffuer sijn 
affteckt, til thes thet intet meer synes. L. 
Petri Sir. bok 43: 7. Gudz ord ... reent och 
heelt hallet warder, vthan affteckt och tilset- 
ning. P. Erici 1:193a. krafternes merke- 
lige afftecht. A. Oxenstjerna Bref I. 4:18.

Aftöfva, tr. Af bida. (jag) reser igen åt 
prytzen ... thär till att aftöfva then tijdh mig 
förelagdh ähr. HSH 9:1*5 (1641).

Afundare, m. Afundsman. H. K. M:t 
• ■ - sin konungzlige högheet och dignitet ... 
mot mångom afvundarom alt in till thenna 
dagh försvarat. Gust. Adolf Skr. 297.

Afundsbalg, -bälg, m. [T. balg, bälg, 
buk.] Vij achtom ey the affuundz balgars 
röst. Messenius Blank. 70. the afvunds- 
bälgar. Schroderus Kon. förär, föret. A 8 b. 
den förtretliga, torra affvundhbelgen Ægeria. 
U. Hjärne Vitt. 50. — Jfr A f u n d s b u k.

Afundsbuk, m. medh the tråå affuundz- 
bukar wil iagh intet haffua skaffa. L. Petri 
Sal. vish. 6:25. E. K. M. thetta mitt väl- 
meenta arbete nådeligen uptagha och emoot 
alla affuundzbukar försvara ville. Forsius 
Esdr. föret. A 7 b.

Afundsbärare, m. han sporde uthaff 
affvundzbärare stoort förtreet och förtaal. 
Schroderus Liv. 906.

Afundsot, f. Afundsjuka. I något Sago- 
brott är skrifvit, At Venus en gång mjältsjuk 
blifvit Af caffé eller afund-sot. Dalin Vitt. 
II. 4:197.

Afundssägn, f. affuundz segn. L. Petri 
Sir. bok 26. wij offta dörne annat folk effter 
itt owist rychte och affwundz sägn. P. Erici 
2:230 b.

Afvane, m. Afvänjande, afskaffande. 
Tribunerna . .. försvaradhe thenne Oppij lagh 
och stadgha (om qvinnornas drägt) och sadhe 
sigh thet intet varda lidande, thet hon til aff- 
vane förskiutas skulle (T. solte abgethan 
werden). Schroderus Liv. 476.

Afvarna, tr. Afråda. [T. abwarnen.] 
drager mannen uthi huset fremmande gäster 
och falske vänner, til intet annat än fråssa, 
svelga och spela, skal hon (hustrun).. . be- 
skedeligen honom ther ifrån affvarna. Schro
derus Albert. 2:181.

Afveckla sig, refl. Reda sig, göra sig 
lös, befria sig. [T. abwickeln.] confusion 
och oskickelighet, ther ifrån man icke veet 
sigh utredha och affvikla. L. Paul. Gothus 
Mon. pac. 116.

Afvel, m. 1. Kroppsstyrka, han säijes 
hafva varit så öfvermåttan både stoor och 
stark, at han på then tijden alsingen bådhe 
medh afvel och växt skall hafva hafft sin 
lijke. L. Petri Kr. 30. een man af ganska 
stoor afvel. Ders. 60. Jagh kan icke förtiya 
hans lemmar, hans starcka affuel. Jobs bok 
41:8. — 2. Alstringsförmåga. berg, som en 
starck metallisk af! i sigh hafva. U. Hjärne 
Anl. 228. — 3. Afkomling. Stoore Gustafs 
säd och afl. Stjernhjelm Fredsafl, 12 intr, 
— 4. Afvelsgård. wij eder haffue tilförende 
tilskreffuit om affuels gårder som wij wele 
haffue wprettede ... szå är ennu wor willie 
. .. att med the affueler, som såledis bliffue 
wprettede, måtte forhandles effter denn Ordi- 
nantzie som wij eder haffue tilskicket. Fin. 
handl. 4:175 (1556).

Afvendesvittne, n. Afundsvittne, den 
som vittnar af ovänskap, fiendskap, [af D. 
avend, nu avind.] om thet befynnes kan 
ath the waare affwendis witthne, som sagdhe 
hennes barn tagha en annen stwt en (än) 
henne tiilhörde, taa schal hon ware qwith 
för thet tiwffuerij. Gust. 1 reg. 3:75.

Afveta, adj. Afvita, galen, affweta och 
rasande hundar. L. Petri Mandr. H 5 a.

Afvetenhet, f. Själsslapphet, sinnesslö- 
het. The gamle ... gåå i affvetenheetenne. 
P. J. Gothus Hust. 339.

Afvetig, adj. Afvita, vanvettig. Affve- 
tigh, insanus, demens, amens, vesanus, pha- 
naticus. Comenius Tung. index.

Afveting, m. Vanvetting. Serenius Diet.
Afvetra, se A fv itt ra.
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Afvexla, tr. Utvexla, aflösa. Jag denne 
charge inthet drister mig länger att uthföra, 
uthan fördenskuld underdånigst beder att 
blifva afvexlat och här ifrån förlossat. A. 
Oxenstjerna (HSH 37: 258).

Afvifva, tr.? [Jfr viva Rietz 816.] min 
(dödens) blanckslipade, snelligh afvifvande 
lija. J. Gyllenborg 3. (Döden) Rätt så 
snart vifvar af den frodiga, qvicka och fagra, 
Som den som ähr medh tusende rynckior och 
skrynckior å änne. Dens. 4.

Afvig, Afvog, Afvug, adj. 1. Vänd, rig- 
tad bakfram, baklänges, thenna Cometens 
åwoge gång, at hon går tilbaka. Busch C l a. 
slog honom så hårt öfver näsan, att.. . han 
föll afuger. Verelius Herr. 61. sutto the 
... affwuge på magre hestar. Girs Gust. 1 kr. 
56. — 2. Bakvänd, förvänd, olämplig, han 
sielff igenom en afvigh och orättmätigh ord
ning hade låtit inträngia sigh uthi sitt fäder- 
nes rijke. Schroderus J. M. kr. 158. Thet 
är itt tvifvelachtigt och affvigt väsende at in- 
tagha andra fremmande land, om tu icke äst 
säker om titt eghit. Liv 350. Somblighe synda 
och genom stora flaatheet och affwågha barm- 
hertigheet. P. Erici 3:123 a. att föräldrarne 
haffua theras barn altförkära, och ... effter- 
låta och tilstädia them altförmykit... thet är 
ingen lagliger, uthan en förvender, åvoger 
kärleek. P. J. Gothus Hust. 216. -- Adv. 
Förvridet, snedt. Then vindögde seer afvogt. 
Comenius Tung. 288.

Afvika, intr. 1. Försvinna, daghen swaal 
warder, och skugganar affwijka. H. Vis. 2:17. 
— 2. Gä afsides, aflägsna sig. han begärde, 
at honom måtte blifva effterlåtit medh then 
Romerske höffdingen allena at tala, och at the 
andre ville affvijka. Schroderus Liv. 450.

Afvita, tr. Tillvita, förebrå. [Isl. dvita.] 
när hwar och en aff oss wil grannerligha leta 
heem til sijn, så skal han j sanningenne be
finna, at han ther intet haffuer som han kan 
affwijta Petro (derföre att han förnekade Je
sus). L. Petri Chr. pina T 5 a.

Afvitesord, n. höres här aff Christo intet 
affwijtes ord för något aff all the onda stycker, 
som han (röfvaren) giordt hade. L. Petri 
Chr. pina 1 6 b.

Afvittra, tr. 1. Af skilja, så kan then 
naturlighe värman obehindrat bättre förvända 
spijsen uthi gott blodh .. . och sedan afvetra 
thet som obeqvemt är kroppen til at födha. 
Sparman Sund. sp. 323. Ty himmel, jord 
och lufft, eld, vatn var tå blandat Tilsamman 
i en klimp, som ei ännu varhandadt; Men 
si! nu ser jag grant, hur ett och annat glittrar, 
Hur Gud thet ena från thet andra väl af- 
vittrar. Spegel Guds verk (1745) 32. — 2. 
Skilja ifrån sig, afvisa. Simei den arga Sig 
hade dristat så sin Konungs hierta sarga Med 
mång oqvädins ord och bannor mycket bittra, 
At Salomon har bordt med straff then skam 
afvittra. Spegel Sal. vish. 10.

Afväg, m. Bortväg, affärd, bortfärd. 
fienden ... slapp sina färde, dock icke all
deles skada lös, ty' Henric von Mindens 
knektar gjorde honom afbräck i afvägen. S. 
Elofsson 156.

Afväges, adv. Från vägen, afsides, vilse. 
[Isl. afvegis.] wij haffue gått affwäghes och 
faret wille. L. Petri 2 Post. 152 a. någhor 
aff them är kommen affwäghes vthi wilfarel- 
sen. Ders. 112 a. Lät icke ... föra tigh aff- 
wäges in på hennes (skökans) stijgar. Sal. 
ord. 1:25. Finner hon (öfverheten) någhot 
ibland laghen, som bär affwäghes, och icke 
haffuer skäl medh sigh, thet skal hon .. . aff- 
syndra. Krön. pred. B 4 a. reddhoge, han 
plägar fast kenna på domarens stadigheet, 
och draga mongan affwäges ifrå retten. Ders. 
Dia.

Afvända, intr. 1 Upphöra. Wåre bäther, 
att thu affwände igen medt then swåre drick 
... rettandes thine szaker vt när thu fastande 
wåre. RR i8/2 1544. — 2. Refl. Affalla. han 
affwende sigh . .. och vpsatte Baals Altare. 
2 Kon. 21:3. j affwenden idher, och offuer- 
giffuen mina retter och bodh. 2 Krön. 7:19.

Afvänta, intr. och tr. Vänta; afbida, af- 
vakta. o menniskia, vakna rätt up, och af
vänta icke först til des plågan kommer tig 
på halsen. Svedberg Sver. ol. 42. Gud 
har sin tid ... den samma afväntar han med 
största tålamod. Ders. 43 affwenta then dom 
som fälles. S. Brasch Ap. gern. G 4 b. 
Säden och åhrsväxten måste affvänta sin 
vissa tijdh at blifva mogen. Sylvius Curt. 
433.

Afvärja, f. Värn. [T. abwehr.) tu äst... 
min sköldh och wissa affwäria emoot all 
dieffuulsens glödhande skott. P. J. Gothus 
Bön. L 5 b. thenna christeligha böön ware 
... en fast muur och wiss affwäria emellan 
migh och alla mina fiender. Ders. R 6a.

Afväxa, intr. Uppväxa, uppkomma, nye 
tidender, lygn och swermerij, ther tuist, tui- 
dragt ock uenighett affwexa kan. Gust. I reg. 
12: 256. the holle stor krögerij och ölselningh 
på kirkebackerne ... vtaff huilkin ölselniingh 
föge gott affwexer. Fin. handl. 6:203 (1541). 
att thu ... toge thet meste thu kunde fåå för 
spannen, doch så, att ther ingenn ouillighet 
aff almogenn affwäxe motte. Dipl. Dal. 2; 280 
(1544).

Agalösa, f. Brist på aga. venia sina 
barn vidh kräseligheet, sielfsvåld och aga- 
löso. Rothovius 4 Pred. R 5 b.

Agd, Agdsten, m. Bernsten; äfven Agat, 
Gagat, Magnet, hvilka fordom ofta förvex- 
lades med bernstenen. [T. agt, agtstein.] 
Raaff, Agd. Comenius Tung. index. Agd- 
steen, raffsteen, electrum. Ders. Agdstenen 
(succinum) hoopsamblas vidh hafvet, besyn
nerligen uthi Pryssen. Orb. pict. 27. Agd- 
steen, gagates. Helsingius. the draga åt 
sig mongens hierta, lijka såsom Agd eller
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Segerstenen stål och jern. Schroderus 
Kysk. speg. E 12 b.

Age, m. Tukt, ordning, skick. flsl. agi] 
Thenna Laghen äro aff Gudhi giffuin, allra- 
mest för the onda skul, til at hålla them widh 
agha, at the icke göra werre. Förspr. till 
G. Test. 3 b. bådhe hoffmän och alle andre 
skulle gesta för theras peningar, och hölt 
han ther med så starkan agha i landet at 
ingen motte göra bönderne noghot öffuerwold 
eller tagha them noghot i frå vtan peningar. 
O. Petri Kr. 94.

Agendebok, f. Kyrkohandbok. [Lat. 
agenda; agenda ecclesiastica eller hand
boken. Kyrkordn. före 1686, II. 1:20.] the 
ochristeliga wiyelse, eller beswärielser, som 
vthi theras {de påviskes) Agende böker effter 
almenneligit bruk äro författat. L. Petri 
Kyrkord. förspr. 2 b. wåra Agende böker, 
them wij kalle Handböker. Ders. 4 a.

Agestark, adj. Sträng i aga. Han (gårds
fogden) skal icke heller wara obeskedeligh, 
eller för agestarck emoot gårdzens folck. 
Brahe Oecon. 83.

Agg, f(?). hade han altijd en ond agg till 
Lybeck. O. Petri Kr. 208. Konung Chri- 
stiern hade länge tilförenne hafft en agg til 
honom. Ders. 226. hafva de altijd en agg i 
samvetet, j. Rudbeckius Kon. reg. 388.

Agga, f. Bakvatten, motström. (Se Rietz 
agg.) Agga, alluvies. Schroderus Lex. 3.

Aglaster, f(?). [I den gamla T. agalaster, 
aglaster, agelster, i den nyare samdr. elster, 
skata.] klädd uti stackotte, brokotte, uthac
kade och förbremmade kläder, såsom en På- 
fogel eller Aglaster. Schroderus Kysk. 
speg. G 5 a.

Agnot, adj. Försedd med agnar. Åker- 
frucht som ... bär ax (antingen agnota eller 
agnlöse). Comenius Tung. 127. Agnott, 
aceratus. Schroderus Lex. 76.

Agätur, adj Berömlig. [Isl. agcetr] 
Agätur man. Spegel Guds verk 219.

Ah, interj. Ack! Ah käre brödher görer 
icke så illa. 1 Mos. 19:7. Ah Gudh, ... 
om en man syndat haffuer, wilt tu tå hemp- 
nas öffuer hela menighetena? 4 Mos. 16:22. 
Om morghonen skalt tu säya, Ah thet iagh 
måtte leffua til afftonen. 5 Mos. 28: 67. Ah 
min jemmer och hiertans sorgh. Jer. 10:19. 
Ah wee at wij så syndat haffue. Jer. klag. 
5:16. en öfverblifven qvist Utaf Hin Stores, 
ah, then Svea hafver mist! Hin store Gustafs 
stam. Stjernhjelm Fägnesång. Men ah 
dig, usle verld, du måste bo i strid. Lager
löf 45.
_Aj, interj. Ve! ack! Ay min dotter, tu 

gör migh een hiertans sorgh. Dom. 11:35. 
Ay mich ath iach såå lenge skal boo här 
påå jordena. O. Petri Men. fall F 5a. När 
tich betagher noghor motegong, eller be- 
dröffwilse, ... styrck titt hierta och sägh, ay, 
skulle iach och ecke lidha noghon lithen

bedröffwilse, effther min herre j yrtagårdhen 
swittadhe bloodh för änxla och bedröffwilse 
skull. Ders. L 3 a.

Ajajajs-tröja, f. Skämtvis: stryk. Med 
tjärtampen skulle jag tjärat er och gett er en 
blå aiaiais tröja i påökning. Lustsp. Amman 73.

Akergul, se Äckergul.
Akta, tr. och intr. 1. Gifva akt på, vara 

uppmärksam på, sköta, achta lögnachtigt 
taal. 2 Mos. 5:9. man achtar sijn sytzlo. 
Syr. 10:30. han tilbörliga actar sin tiasnst. 
Gust. 1 reg. 3:337. — 2. Tillämna någon 
något, latha them siælffua vidherfaress thet 
the eder... acktad haffua. Gust. 1 reg. 4:136. 
all olöcko, som the then Christeliga Församb- 
lingenne açhtat haffua. L. Petri 3 Post. 
90 b. — 3. Åmna, bestämma något till något 
ändamål, then gerdh, som achted ær til 
rikisens geldz betalningh. Gust. 1 reg. 4:183. 
— 4. Anse. The Påler achta sig för stridbart 
folk. Gust. Adolf Skr. 175. — 5. Hafva 
för afsigt, ämna. iagh så warder görandes 
idher, som iagh emoot them göra achtadhe. 
4 Mos. 33:56. The ... achta tagha migh liffuet 
bortt. Ps. 31:14. then som segla wil, och 
achtar fara genom grymma wåghar. Vish. 
14:1. — Ref). Ämna sig. itt skep som ach
tadhe sigh til Phenicen. Ap. gern. 21:2. — 
6. Akta på: a) Gifva akt på, betrakta. 
allas theras öghon ... achtadhe på honom. 
Luc. 4:20. b) Bevaka, vakta. Hans K. M. 
vardt ock effterlåtedt at gå under tijdhen uthi 
mareken medh them som på H. K. M. ach- 
tade. Tegel Gust. 1 hist. 1:6.

Aktbar, Aktelig, adj. achteligh, som 
achtas skal, achtbar, observabilis, speetabilis, 
observandus, notandus, notabilis, notatu & 
observatione dignus. Comenius Tung. index.

Akteliga, adv. Uppmärksamt, noggrant, 
med omsorg, vj... achtiligan offwersaagom 
och besynnade fonde breff. Gust. 1 reg. 4: 9. 
then (landsänden Viken) wij icke haffue moth 
then malmös beslwtningh, hwar hon achte- 
lighe besynnadh vardher. 4: 46. haffue ach- 
teliga tilsyn om vårt och rikisens bestha. 
4:183. punether och article, med moget be- 
råd vel betaenkte och aghteliga vthgiffne. 
4: 261.

Akterladdning, f. Bakladdning. Gilius 
Byssegiuther ... först motte giuthe the twå 
halffue kartoger, och twå feldslanger medh 
achterladningh, som man kunne brwke opå 
skepen. Fin. handl. 8:266 (1555). then Gilius 
bereder sine stycker fast longsampt, och 
wethe, (vi) doch än nw icke hwadh iagh thett 
will tage medh then achterladningh. Ders. 228.

Akters, adv. Till a. [Mnt. to achter] 
1. Efter, bakefter, efteråt, thet Gudh giffuer 
menniskiorr.en thet giffuer han alt tilförenne, 
ther the äro nödhstelte, Men alt thet men- 
niskian giffuer Gudh igen, thet är hon honom 
plictigh,... hon så altijdh är til achters j alla 
sina gåffuor, och Gudh är altijdh tilförenne.
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L. Petri Dial, om mess. 130 b. — 2. Pi 
rest, schal han göre redhe och rekenscap 
för ith hundrett mark örtuger szom han med 
tiil acters war. Gust. 1 reg. 2: 224. Äre någre 
wåre suener, them noghet tiil aethers står 
{återstår att betala), skal thet wel giffuas 
wthaff wår Cammar. 6:121. någen deel... 
som han til akters bleff på rekenskapen. 
45: 255. wij iw alle äre ganska mykit til ach- 
ters j wår rekenskap för Gudh. L. Petri 
2 Post. 293 a. De hade på ett år så när 
kommit på 4 tunnor guld till akters. Schro- 
derus Uss. I 4 b. — 3. På förfall, förlust, 
obestånd. Kronen är mykith till ackthers 
kommen och är försuagad. Gust. 1 reg. 
6:156. ingen parten, huarten Cronen heller 
han, är til affters i thet byte. 6: 308. någon 
af Participanterne (i kompaniet)... komme 
til achters, och uthi oförmögenheet och icke 
varandes solvendo afdödde. Stjernman 
Com. 1: 765 (1620).

Aktig, Aftig, adj. 1. Aktad, ansedd. 
Magnas, actig, then som mykit reknat oc 
actat warder. Var. rer. voc. C 8 a. nogre 
afftige böndher aff hwarijæ lagsagw. HSH 
20:195 (1507). tyckte ... inghen oskæl wara 
ath nær noghon achtig man vndwiiker wtaff 
thy ene riikit wthi thet annedh och begærar 
leygde, ath then icke weyres honom. Gust. 1 
reg. 7:493. — 2. Betydande, vigtig. wij 
wette jngen vti thet ganske rijke ther större 
nåd, lempo och diupare förnufft haffuer så- 
dane actige saker belegge ok betraeta. Gust. 1 
reg. 7:513.

Aktning, f. Akt. gifvom ther granna 
achtning uppå. Svedberg Schibb.l. bringar 
oss at altid ge aktning på vårt upförande. 
Dalin Vitt. 6:33S. Att Gustaf Adolf kom 
till världen bittida om morgonen, ansågs af 
dem, som gifva aktning på slikt, hafva varit 
af god betydelse. Hallenberg Hist. 1:8.

Aktsam, adj. Uppmärksam, en achtsam 
läsare. Gust. Adolf Skr. 3. Ehvar du går 
och står, kast’ om dig acktsamt öga. Colum
bus Poet. skr. K 2 a.

Aktsamhet, f. Uppmärksamhet. Histo- 
’•ierne .. . willa wara med flijt och achtsam- 
fieet lässne. Brahe Oecon. 41.

Alamodisk, adj. Modern, nymodig. [F. 
à la mode; T. alamodisch.] alla-modisk 
plagg. StjernHjelm Sv. o. G. Mâles fat., 
föret. 4 a. yfs i alamodiska kläder. Sved
berg Ödn. 330. Alamodisk kavaljerer. Sv. 
Forns. 3:64. Sielf har sig mången valdt en 
alamodisk docka. Kolmodin Qv. sp. 1: 80. 
— Äfven alamodig. then allamodige herr 
Omnis. Svedberg Sabb. ro 1:653.

Albrekt? (albrok, strandskata). Albrecht, 
larus littoralis, Ufervogel. Schroderus Lex. 
59. Albricht. Hist.handl. 12. 1:28 (1573).

Aider, f. Al. vidh samma källo stodh 
...en stor alder. Hist, tidskr. 7:193 (1593).

Alegast? (skrikhals?). Hör du, skepper

alegast (Charon), hui skryar och ropar du så 
fast? Tisbe 65.

Alf, m. Murmästare kalla alf och klapur 
den gråsten de kasta uppå portes- och bastugu- 
ugnen, så och böndren alla berg och bergz- 
skrefvor kalla alf. Rudbeck Atl. 1:745.

All, adj. 1. Hel, hel och hållen, aller 
bonadhen til gården war aff twinnat hwitt 
silke. 2 Mos. 38:15. Tu äst aller födder j 
synd. Joh. ev. 9:34. the Amorreers ondzska 
är icke än nu all fulkompnat. 1 Mos. 15:16. 
och wardt tijdhen på allan hans ålder niyo- 
hundrat och tretiyo åår. 5: 5. een dimba ... 
watnadhe alla markena. 2:6. Brenneoffret 
skal brinna ... alla nattena. 3 Mos. 6: 9. för
samla alla menighetena. 8: 3. hon .. . sadhe 
honom alla sanningena. Marc. 5:33. the hade 
allan sommaren warit bestalladhe. O. Petri 
Kr. 234. hadhe steldt theres kerrebössor alla 
Gråmunka broo öffuer emoot stadhen. Ders. 
304. — 2. Hvarje. All seng ther han på 
ligger. 3 Mos. 15:4. (träden) skola alla 
månadher bära nyy frucht. Hes. 47:12. — 
Med a 11 o n e, i allo, helt och hållet. Tu äst 
medh allonne degheligh, mijn kära. H. vis. 
4: 7. Tå wardt folcket j stadhenom förfärat, 
och förtwiffladhe medh allonne. 1 Macc. 
13: 44. haffuer han aldrigh medh allonne tagit 
sina barmhertigheet bortt jfrå oss. 2 Macc. 
6:16.

AUalunda, Allalundom, adv. På allt 
sätt. thet står allalunda så til med theras 
hierta, som med Gudz hierta, at the icke 
haffua lust til syndarens dödh. L. Petri 
1 Post. F 8 b. the läto sigh allalundom så 
wårda om thenna nyfödda Konungen, lika 
som the ock hadhe lydt vnder hans rike. 
Ders. L2a. Nåden är icke nådh någorlunda, 
vthan hon är nådh allalunda. P. J. Gothus 
Enchir. G 2 b. alle och allelunda skippade 
kroppar. Stjernhjelm Arch. A 4 b.

Allbofveri, n. Ett slags brädspel. Bräd
spel är ock een lust, i Tick-tack och All- 
boverie. Stjernhjelm Here. 156. Kortespel 
och alboffverij Plägar och så fördrifva tijd. 
Beronius E 4 a.

Alldaga, adj. Daglig. Hon skal blifva 
tin all-daga gäst. Stjernhjelm Here. 95.

Alldeles, adv. Till alla delar, helt och 
hållet, fullkomligt. the finge saadan dag
tingen som them aldeles wel aath nögher. 
Gust. 1 reg. 1: 98. her j landit sthaar aldelis 
gandtzska wel tiil. 2:247. vilie wij aldelis 
vara fortenkthe ath forbetthre eders frihether 
och priuileghiær. 4: 56. Gudh är aldeles 
godh och mild. L. Petri 2 Post. 144 a.

Alldenstund, adv. Så länge, all then 
stwnd Sueriges rike ær endrektogt, ær them 
(främmande furstar) icke vel mögieligit sa- 
dant til biudha (att bemägtiga sig riket). 
Gust. 1 reg. 4:214. han må behålla Berga 
qwärn all then stund han gör ther lijka och 
reeth vtåff. 5:39. vppeholle siit krigxfolk
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... mett sold, kost, spisning, prophant oc all 
annen omkost all then stund fegden warar.
9: 21.

Alldentid, konj. Alldenstund, emedan. 
Och war thet icke mögeligitt at konung Bir
gers vpsått kunde haffua lyckosam framgång, 
all then tij.d han så föractadhe the swåra 
eedher han giort hade. O. Petri Kr. 114. 
junkar Hans ... sadhe sigh wara arffuinga 
til Norige, dogh medh huadh rett, thet kan 
man icke weta, all then tijdh han icke war 
aff then gambla konunga siechten. Ders. 274.

Allens, adv. Pd enahanda sätt. [Mnt. 
aliens.] Och bleffuo bådhe the som bortto 
woro och the som när woro alleens plåghadhe. 
Vish. 11:12. the woro alleens med enahanda 
mörkrens kädhio bundne. 17:18.

Allerfnask, n. Skämtvis: Skägg, pip
skägg. Nu har han stor peruk och aller
fnask på hakan. Sv. Nitet n. 3.

Allesides, adv. På alla sidor. [T. aller
seits.] Koppar myntet icke haffuer velat 
haffua dhen gång, som man allesijdes ön
skade. A. Oxenstjerna (HSH 26:274).

Allgemen, adj. 1. Allmän. [T. allge
mein.] ährender, som angå allgemene rijk- 
sens . .. lägenheet, vällstånd och vällfärdt. 
Gust. Adolf Skr. 125. allgemeen publi
cation. Stjernman Riksd. 2: 1578 (1668). 
nu så algement är, at hvar och en, som något 
är, vil helsas för herre. Svedberg Schibb. 
43. thet algemena bätsta. Ders. 79. the ord 
och ordalag, som vi dageligen bruke uti al
gement tal. Ders. 160. — 2. Samtlig. all
gemena rijksens ständer. Gust. Adolf 
Skr. 188.

Allikväl, adv. Likväl. [D. alligevel.] 
ändoch the Påler mott våre fredzmedell föga 
hade att seija ... allickvell tychtes the Påler 
vara omöijeligit sådant hoos sin konungh att 
erholla. Gust. Adolf Skr. 299.

Allin (w_), n. Ållon. [Isl: aldin.] Han 
giffuer fridh, sundheet och näring etc. icke 
therföre, at wij oss såsom swijn skole gödha 
aff allijn och icke en gång see vp j högden 
huadan thet fäller, eller hoo thet giffuer. P. 
Erici 1:45 b. gödeswijn äta alljn på ma-i- 
kenne. 5: 282 b.

Allmakliga, adv. Småningom. [T. all
mählich.] han allmakeliga kom närmare. 
Stjernhjelm Arch. A 4 b.

Allman, m. Hvar man, hvar och en, 
allmänheten, vdtskicka ... alman vtåff twna 
soken att besökia samma landzting. Gust. I 
reg. 5: 44. allman leer ther åt. Stjernhjelm 
Hängde Astr. 48. — Genit. sing. Allmans 
och plur. Allmanna, Allmäns brukas 
som adj. Allmän, allmans betzta. L. Petri 
1 Post. 1 1 a. war almans rykte om thenna 
quinnona,... at hon war een groff synderska. 
4 Post. 10 b. på förståndeligit och allmans 
tungomåll. Kyrkost. 68 a. ther medh kom
mer tu j allmanz röckte. Sir. bok 42:11.

Then som bygger widh almanna wägen han 
får monga skodare. Kyrkord. förspr. 2 a. 
i allmanna vyrdning. Stjernhjelm Virt. 
rep. spöria them til rådz vthi almenz hand
lingar. L. Petri Sir. bok 38:37. högmäles 
saker, som icke retteligha kunna slijtas eller 
dömas aff hwar och en enfalligh och almentz 
domare. Mandr. B 1 a. vår heliga Svenska 
bibel förer vårt brukliga och vackra almens- 
mål. Svedberg Schibb. f l a. — Hos 
Stjernhjelm förekommer A11 m e n a : Så
dan är almena lag. Here. 257. Träler och 
almena pack. 429.

Allmandmor, f. Ett slags dans. [F. 
allemande; i Tyskland: der deutsche dreher 
eller blott der deutsche, “walzer, deutscher 
tanz, wobei man sich drehend einen kreis 
beschreibt.“ Grimm Wort, dreher.] all mand 
mor är lustigh dantz, Den vele vij, iagh förr, 
du baak. Prytz O. Skottk. C 2 b. (Hvad 
vill ordet mor här säga?)

Allmansrådighet, f. Democratia, Al- 
mansrådighet. L. Paul. Gothus Mon. pac. 
HO.

Allmoge, m. Folk, menighet. Se Sv. 
Ak. ord.

Allmännig, adj. Allmän, eth almennigth 
tall och ryckte ær vthsprwnget bland then 
menige man. Gust. 1 reg. 4: 74.

Allo, interj. Halld, välan! [Månne bil- 
dadt efter F. allons?] Allo! Vi sku en skåhl 
af hionelaget dricka. Wexionius Vitt. 408.

Alls, adv. 1. a. och a., alltsammans. 
alt thetta onda, lögn, skrymterij, falskheet, 
Gudz ordnings förachtelse . .. alz och alz 
flyter thet vthaff otronne. L. Petri Om 
nattv. B 4 b. Och warder så ther med hwad 
som helst på menniskionne är als och als 
ijdhel tupgor, fulla medh Gudz loff. Ders. 
C 2 a. — 2. Inalles, åhr 1433, tå Kon. Erich 
als regerat hadhe vidh pass 37 åhr. L. Petri 
Kr. 109. Gulsmedz Embeted . .. måge hafve 
eet wist thael på sine medbröder, nemligen 
als til sexton mestere. Skråord. 175 (1594). 
en hoop soldater . . . altz siw tusen man. 
Messenius Svan. 50. vordo ther slagna och 
fångna alss til tutusend man. Girs Erik 14 
kr. 85. och vordo als öfver et tusend Musko- 
vitiske hästar i staden införde. Joh.3 kr. 72.

Allsamman, Allsammans, adj. Hel och 
hållen, hel. Ther stoodh en Liwsastake aller 
samman aff gull. Sach. 4:2. Tina hender 
haffua ... allansamman bereedt migh. Job 
10:8. förer migh tiendena allasammans vthi 
mina tiendeladho. Mal. 3:10. Tu skalt ock 
göra ... en silkes kiortel alsamman aff golt 
silke. 2 Mos. 28:31. Han må taghan (åkern) 
allsamman. 2 Sam. 19:30. hans stool war alt
sammans eeldzloghe. Dan. 7: 9. allsammans 
thenna predicanen tijt lender, at Christus är 
sanner. Gudz son. L. Petri 2 Post. 118 a.

Allsingenhet, f. kenna och bekenna in 
för Gudh wåra alzingenheet. P. Erici 5:188 b.
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Allsky, m. ? leedsagade them (Israels 
barn) genom willene allskyyn. L. Petri 
Sal. vish. 11:2. (Bib. 1541: ena willa ökn.)

Allsotn, Alltsom, en mycket begagnad 
förstärkning framför saperlativer. gudt giffue 
oss semya och kærligh her inbyrdhes, ther 
magha wij alsz szom mesth paa litha. Gust. 1 
reg. 2:244. giorde han beletet medh all konst 
alsomdeghelighast. Vish. 14:19. Predico- 
embeiet är ... alsomnödhtorfftigast. L. Petri 
Kyrkord. la. mijn siäl bijdhar alsomenast 
effter Gudh. Dav. ps. 62: 6. Han ... prydde 
altsomherligast åårstijderna. Sir. bok 47:12. 
alsomstörsta vahnähra. Stjernhjelm Here. 
475.

Allstings, Allstinges, adv. Helt och 
hållet, alldeles, fullkomligt. [Isi. alpingis; 
Mnt. allesdinges.] wijsheten ... faar och gåår 
genom all ting, så alztings klaar är hon. 
Vish. 7:24. han war så alztings förskreckt, 
at han darradhe. 2 Macc. 3:18. moste han 
(Babel) obygd och allztinges ödhe liggia. 
Jer. 50:13. thet är Herranom alztinges lätt, 
göra en fattigh rijkan. Syr. 11:23.

Allstädes, Alltstädes, adv. Alltid, allt 
jemt, städse. (Skildt från Allestädes, öfver- 
allt.) [Mnt. alstedes.] War mich en fast 
klippa tijt iach alstedhes fly må. Dav. ps. 
1536, 71:3. Så skeedde thet alstedhes, at 
molnskyyn offuerteckte thet (tabernaklet) om 
daghen. 4 Mos. 9:16. Mijn öghon see al- 
städhes til Herran. Ps. 25:15. Sterck migh, 
at iagh må bliffua saligh, så wil iagh all- 
städhes lust haffua til tina retter. 119:117. 
Propheternar ... the iagh allstädz (tidt och 
ofta) til idher sendt haffuer. Jer. 26:5. 1
haffuen jfrå idhra fädhers tijdh altstädhes 
affwikit jfrå mijn bodh. Mai. 3:7. Nw är 
likwel hoos ganska monga then skendeliga 
owanen, at the alstädhes swäria. L. Petri 
2 Post. 219 a.

Allt, adv. 1. Allt jemt. Konungen wista- 
des alt i Danmark. O. Petri Kr. 167. Jagh 
håller alt min foot j sporet effter honom. 
L. Petri Jobs bok 23:11. — 2. Brukadt som 
fyllnadsord. Alt på enom dagh wordo the 
alle omskorne. / Mos. 17:26. Alt tå^skal 
titt liws vthbrista. Es. 58: 8. Haffuer icke 
alt en Gudh skapat oss? Mal. 2:10.

Allvar, adj. Allvarlig, eens retferdigs 
manz böön förmå mykit,. ther hon alffuar är. 
Jac. 5:16. (NT 1526: alwara.) vthi henne 
(visheten) är en ande som förståndigh är ... 
wenligh, alffuar, frij. Vish. 7:22. en ren och 
alvar ifver. Dalin Vitt. I. 2: 48. allvar bragd. 
Leopold 2:426. han skrider til alfvara il- 
hälingen. Svedberg Sabb. ro 2:1409.

Allvarhet, f. Allvar, kraft, mod, tapper
het. alla saker bestelle . . . medh högsta 
åhogsamheet och allwarheet. A. Andreæ 
Förspr. till Uti. på Dan. a 3 a. the (Romarne) 
mong land ... medh stoor förnufft och alffuar- 
heet wunnet hadhe. 1 Macc. 8:3. Sådana

alffuarheet bewijste the emoot alla sina fien- 
dar, så at the alla them betwingadhe, som 
sigh emoot them satte. 8:11.

Allvarlig, adj. 1. Bestämd, afgörande. 
vm thet Finske skiip som i begere till kiöpz, 
kwnne wij ... icke giffue eder ther någen 
alffuerlig swar opå. Fin. handl. 5: 340 (1537). 
— 2. Modig, tapper, en alwarligh och dri- 
stigh krigsman. O. Petri Kr. 272.

Allvarliga, adv. På fullt allvar, upp- 
rigtigt, verkligen. Mose badh alffwarligha 
in för Herran. 2 Mos. 32:11. Then ... mijn 
bodh håller så at han alwarligha gör ther 
effter. Hes. 18:9.

Allvarlighet, f. 1. Allvar, the aff honom 
anammat hadhe Euangelium medh sådana 
alffuarligheet, at the ther vthi ståndandes 
bleffuo j lidhande och förfölielse. Förspr. 
till 1 Thess. — 2. Frimodighet. När the 
sågho sådana alwarligheet (ita^Yjotav) j Petro 
och Johanne,... förundradhe the sigh. Ap. 
gern. 4:13.

Allvarsam, adj. Med allvar och kraft 
verksam, war alfÉparsam och flijtigh j tijn 
kallelse. L. Petri 2 Post. 247 a. läter oss 
wara alffwarsamma, och tienom Christo vthi 
hwadh som helst måtto wij kunne och skole. 
4 Post.,24a.

Allvârsamlig, adj. Allvarsam. Hel- 
singius.

Allvar^, adv. Allvarsamt, allvarligt. 
hengia hoffttudhet och see alffuart vth. Syr. 
19:23. så wil doch sådana Predican icke 
alffwart gå Viss til sinnes, wij taghet lijka 
som en sade oss itt äwentyr. L. Petri 
2 Post. 94 b. Salig är then alfvart sträfver 
Efter sann rättferdighet. Svedberg Vitt. 76.

Allväg, -väges, adv. Alltjemt, allestädes. 
[T. ßllweg, allwegen.] Seger stårna allväg 
vederreda. Stjernhjelm Fredsafl. Il intr. 
thenne vnderlige legenheter . .. som sig så 
vförmodeligen alweges begiffue. Gust. 1 reg. 
9: 250.

Almboge, se Armbåge.
Almosa, f. “Guds almosa“ kallades i 

synnerhet de gåfvor, som af munkar sam- 
mantiggdes. the fatighe kraneke menniskior 
som liggia j helgonhusit wthij Sudherköpingh 
maagha ... haffua theres biddare in paa ö- 
landt, som ther ti il theres behoff tiggia och 
samansaneka schal gudz almosze. Gust. 1 reg. 
2:193. ith hospitali... (ther) the fatige spe- 
thelske oc andra kranke oc siuka menniskä 
måtte ... wtaff gudz almosa wppehollas. 6:108. 
ath fatiga siuka menniskior bliffua ther (i 
klostren) och wppeholne, och att för theris 
skull tigges gudz almose kring om landitt, 
så well som för munkanes skuld. 6:148. the 
gudz almoszar som påfwes sendebodh her i 
landit hade fongit Christenhetenne till tröst 
mott torkerne. HSH 5:10.

Almosobarn, n. Tiggarebarn. [Isl. öl- 
musubarn ] han tå (Kristus vid sin födelse)
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syntes som itt almosobarn. L. Petri 1 Post. 
G 6 b.

Almosogift, f. Handlingen att gifva 
almosa; äfven hvad som gifves såsom al- 
mosa. [Isl. ölmusugipt.] Armodh och siwk- 
dom driffuer tigh til säng, Tijn almosogifft 
är tigh nu fåfeng. Tob. com. C 2 a. Medh 
almosogift i honom (Gud) försoner. Ron- 
deletius 82. Hvar blifver nyttan nu af tina 
almos gifter? Kolmodin Qv. sp. 1:637.

Almosokropp, m. Almosehjon. tu ena 
reesa i vekone lätt uthdeela både ibland alle 
Almosokroppar och them hwsfattigom många 
runda almosor. Phrygius Agon 32.

Almosoman, m. Almosehjon, tiggare. 
[Isl. ölmusumaör.] en fattigh almosoman. 
L. Petri / Post. A 2 b.

Alruna, se Adelruna. — Alruna, spå- 
qvinna. Lind Ordb.

Alrunsask, m. [Se SAOB.] Den piga 
... som skäms för folck och blifver rädd, 
Om hon eij altijd högtijdz klädd Och brölåps 
prydd kan föra brask, Som kumm’ hon ur 
en Alruns-ask. Lucidor Qq 2 a.

Alsterko, f. Afvelsko. Cato j Rom länte 
Hortensio sina hustru ... at han aff henne 
motte bekomma slächte, ... Lika som then 
ene länte then andra ena alster koo. P. 
Erici 4:110 a.

Alstrila, f. Alstrila, i. e. Stäkört. (Dia
lect. Neric. Joh. Bure.) Stjernhjelm Sv. o. 
G. Mâles fat. C 4 a.

Alun (w _) f. och n. Se Sv. Ak. Ord. A.
Aluna, tr. Beta i alun. [T. alaunen.] 

thet alunade garnet. Lindestolpe Färg. 45.
Amasie, f. Älskarinna, käresta. [L. 

amasia.] få tillfelle insinuera sig hoos sin 
amasie. U. Hjärne Vitt. 37. The nakne 
Gratier, Amors amasier. Stjernhjelm Parn. 
tr. 3: 4.

Am basate, Ambasiat, Amesat, Amisat,
m. Ambassadör. [Med. lat. ambasiator; 
Mnt. ambasiate, ambesait.] wår.... myndige 
ambasate. Gust. 1 reg. 13:170. danmarkis 
riichis raadtz amesaather. 2:175. Ambasater 
och sendebud. 8: 73. Ambasiat, Amisat. 
Ders. 83. Ambasiatorer. Ders. 90.

Ambat, f. Tjenstepiga. [Isl. ambdtt.] 
Stjernhjelm (se under Fostra, f.)

Ambult, se An bult.
Amelera, tr. Emaljera. [Isl. amallera.] 

Konungen sielf skeen i sitt fulla Coritz, thet 
ganska vel ammelerat var. Bergius Nytt 
förråd 263 (1561). amuleret harnisk. Ders. 
271 (1588). ammulerade smijde. P. J. Go
thus Synd. sp. D 8 b. vdi ermerne sitia 
20 par amelerade gullstiffter. Hist, handl. 
2:6 (1548). guldopper mett hwitt amelering. 
Ders. Ameleradt arbete. Lind Ordb. Thedh 
stodh på äplet skriffuit... Medh bookstäffuer 
amelerat. Messenius Disa 33.

Amia, f. Frilla. [L. arnica; Isl. amia; 
Mnt. amie.] Hwilken broder (i skinnare-

embetet) någor samia tager sigh till laghgifta 
hustru, tå sittie både hon och han wtaf em- 
bettet. Skråord. 265 (1589). så taga the aff 
sijne amier til låns ett plagg. Stjernhjelm 
Sv. och G. Mâles fat. föret. 4 a.

Amiral, m. Amiralskepp, till tess wij 
kunde komma wår stora kraffuell for en 
Amerall wtt i flotta med the andre (skeppen). 
Gust. 1 reg. 9:172.

Ampla, f. Flaska. [Lat. ampulla.] Tuå 
små huitta amplor. Gust. 1 reg. 13:283.

Amsel, m.? Trast. [T. =] Comenius 
Orb. pict. 45.

Amst, m. Trast, amstar. Stjernhjelm 
Bröl. 19.

Amägtig, adj. [Mnt. amechtich.] 1. Van- 
mägtig, svag. The trägudhar, försilffwradhe 
och förgylte gudhar, kunna ... intet hielpa 
sigh sielffuom, Therföre är ... een trästodh 
vthi en Konungsligh saal mykit bätre, än en 
sådana amechtigh affgud. Bar. 6: 58. thet är 
itt vsält arbete, tå han (krukmakaren) aff 
samma leer en amechtigh gudh gör. Vish. 
15:8. Och han bespottadhe Judanar, och 
sadhe ... Hwadh göra the amechtighe Judar? 
Neh. 4: 2. Myror itt amectigt folk. Sal. ord. 
1536 30:25. skal ock een menniskia, thet 
är, en amectig, syndaful och stinkande mul- 
seck, kunna göra ... slijk stoor och dråpelig 
ting. L. Petri Vigv. A 3 b. Hafver jag 
allaredo evinnerligit Iif, ingen afmechtig död, 
then Tu nederlagt hafver, skal mig thet för
taga. Svedberg Dödst. 269. svaga och af- 
mechtuga menniskior. Sabb. ro 1:145. — 
2. Usel, eländig. Herman Israeli szom en 
amecktig tiuff och böszuicktt haffuer vndan- 
doltt 8100 marcer Lubska. Gust. 1 reg. 
8: 268. then ammectige Biscop Brasken ... 
bruggit oss ... stemplan opå. 11: 102. han 
ännu handler medt szine landboor szom en 
amecktig skalk. RR 22/a 1544. Andhers 
Nielssonn haffuer handlett . . . såsom en 
amechtig forrädere. Fin. handl. 8:223 (1555). 
råkar iagh någhot litet försee migh, så haff
uer iagh strax the amechtiga presterna på 
halsen. P. Erici 5:150 a. Äfven om sak: 
wij befalte tich skicke hijt Staffen Larsons 
rekenskap j längden och icke sådant amech- 
tigt Extracht, som hwarken beskeedt eller 
skääl medt fölier. RR 20/e 1544.

Ana, intr. Straffa. [T. ahnden.] De 
(brefven) angå rikets ögnasten; ty är rikets 
högsak at strängeligen ana, i fall dess väl
färd, under så vigtig upfostran, blifvit af mig 
vedervågad. Tessin Bref (företal).

Anamma, Annamma, tr. [Mnt. an- 
namen; T. annehmen.] 1. Emottaga, undfå. 
tå iagh gången war på berghet, til at anamma 
the steentafflor. 5 Mos. 9: 9. Tå Hiskia 
hadhe anammat breffuet aff bodhen och läset 
thet. 2 Kon. 19:14. biudh honom helfftena 
aff alla the håffuor som wij medh oss fördt 
haffue, at han them annamma wille Tob.
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12:4. the skola til Hofrätten komma, then 
vädjande at gifva sin inlaga in, och svaran
den at then anamma. Lag 1734 R.B. 25: 7.
— 2. Taga fatt, till fånga. Konungen aff 
Babel annammadhe honom (Icon. Jojachin) 
j sins Rikes ottonde åre. 2 Kon. 24:12. — 
3. Emottaga (en ankommande); upptaga. 
konung Swen flydde först til Norige, men 
ther wardt han icke annamat. O. Petri Kr. 40. 
the ... komo emoot honom, och anammadhe 
honom medh krantzar. Judith 3:10. Och 
vthi hwadh stadh j kommen och the anamma 
idher, äter hwadh idher föresets. Luc. 10:8. 
Och tå barnet war stoort wordit, antwardadhe 
hon thet Pharaos dotter, och hon anammadhe 
honom för sin son. 2 Mos. 2:10. — 4. 
Emottaga med bifall, antaga, godkänna. Lät 
titt hierta anamma mijn ord, ... Anamma 
wijsheet, anamma förstånd. Ord. 4: 4,5. The 
som tå gerna anammadhe hans taal, the läto 
sigh döpa. Ap. gern. 2:41. — 5. Hålla till 
godo. Haffue wij fått gott aff Gudhi, skole 
wij ock icke anamma thet onda? Job 2:10.
— 6. Fatta, begripa. At vel och klarliga 
skrifva kommer mig före, såsom then ther 
redigt, klarliga, tydeliga och förståndeliga 
talar. Hviiket är ett beröm för honom som 
talar, och letthet och froma för honom som 
hörer och strax anammar och förstår. Sved
berg Schibb. 35.

Anamtnelig, adj. 1. Antaglig, välbehag
lig, önsklig. Hedhninganar skola warda itt 
offer, Gudhi anammelighit. Rom. 15: 16. 
mijn tienst ... må anammeligh warda them 
helighom. 15: 81. Friden war Her Steen och 
heela Rijket på den tijden anameligh. Brahe 
Gust. 1 kr. — 2. Fattlig, begriplig, theras 
lärdom (lära) må wara förståndeligh och 
anamtnelig. L. Petri Kyrkord. 1 b.

Anbedja, tr. Tillbedja. [T. anbeten.] 
the ... uthi ett offer gudharna icke anbodho. 
Schroderus Liv. 771. Den är hans konung, 
den som honom giör behag, Och den an- 
beder han, som een afgudedyrkar’. Beijer 
394. din ögons skien, som jagh kan uthan 
våda, Med min förnöjelse, anbidia. G. Ceder- 
HIELM 89.

Anbjuda, tr. 1. Bjuda till att göra, att 
tillfoga, ther han vorde Sveriges rijke på 
någon orth något fiendtligit anbjudandes. 
Girs Gust. 1 kr. 70. ehvad fienden anböd 
eller försökte, läto likväl de Revelske sig 
hvarken af fiendtlig ansätning förskräcka, 
eller andra stämplingar förföra. Joh.3 kr. 21.
— 2. Tillbjuda, erbjuda, anbiudha sigh til 
stridz. Schroderus Liv. 847. vij edher an- 
bödho hvad til krijghet nödigt vara kunde. 
Ders. 895. Tyske ryttare som anbiuda deres 
tienst. HSH 30:190. (1658). jag dem aldrig 
budit (bedt) om någon slik assistence, för än 
de sig sjelfva härtil hade anbudit. M. Sten
bock (Lönbom Anek. 2: 217. — 3. Anmoda, 
begära något af någon, the Romare honom

(kon. Filip) anbödo at aldeles affhenda sigh 
Grecien. Schroderus Liv. 449. honom 
svåre och obillige ting vore anbudne. Ders. 
450.

Anblåsa, tr. och intr. [T. anblasen.]
I. Blåsa i, på. ludren (luren) vart högt an- 
blåster. Björner Kämp. Karl o. Grym. 15.
•— 2. Utblåsa. Ther effter lät uthropa fredh 
Och i trummeter, som är sedh, Anblåsa. 
Olfson Christiern 94. krijgh, som medh 
presterlige trummeter annbläsne och anstif- 
tede äre. Bureus Påv. stämpl. A 3 a. fien
den ... igenom een trompetare lät anblåsa 
accord. Nordin Krigshist. 2:85 (1688).

Anblåsande, n. Påblåsande, under
blåsande. the (begären) öffua sigh genom 
fiendans (djefvulens) anblåsande meer och 
meer. L. Petri Skyld. G 3 a.

Anbiäst, m. Påblåsning. vore eld aff 
himmelen fallen, ther aff månges klädher, lijka 
såsom genom en lindrigh anbiäst, vordo för- 
brende. Schroderus Liv. 695.

Anbringa, tr. Förebringa. [T. anbrin
gen.] Kongl. May:tt hafver sig föredraga låtet 
dhe besvärspuncter, som . . . Borgerskapet 
hafva vidh denna rijkzdagen i underdånighet 
anbracht. Stjernman Riksd. 3:2024 (1686).

Anbringare, m. Angifvare. [T. anbrin- 
ger.] lögnachtige anbringare. R. Foss 172.

Anbryta, intr. Inbryta. [T. anbrechen.] 
Han väntade med bekymmer på dagen; men 
när den anbröt, blef hans fruktan större. 
Mörk Adal. 1:174.

Anbult, Ambult, n. och m. Städ. [Mnt. 
anebolt, ambolt.] Etth anbultt och en fill- 
kloffua. Hist, handl. 1:28. (1543). stå fast 
såsom en ambult, som vaan är vidh slaagh. 
Schroderus Kors. 272. fyrekantigt ambult.
J. M. kr. 335.

Anbunden, p. adj. Bunden, fäst. [T. 
angebunden.] vi prester i Christenheten, 
som äre anbundne vid vissa församlingar, 
at them lära och förestå. Svedberg Dödst. 
b 1 b. I ett hushåld äro monge anbundne 
personer, såsom man och hustru, föräldrar 
och barn, och lagstad tienstahion. Ders. 579.

Anda, tr. Skörda, [af and, skörd, skörde
tid.) anda och inbärga. Risingh 26.

Andas, dep. Gifva upp andan, dö. [Isl. 
andast.] Kongsbarnen voro då unga, när de
ras moder andades. Björner Kämp. Frith. 2.

Andedrag, n. Andedrägt. trång anda- 
dragh. B. Olavi 83 b.

Andedrägt, n. Förekommer liktydigt med 
stund, ögonblick. Vi åtniute hvart andadrächt 
Gudz barmhertighet. Svedberg Casa 415.

Andefång, f. Andfåddhet, andtäppa. 
the en lång tijdh hafva varit bekayade medh 
svår andefång. U. Hjärne Surbr. 23.

Andelighet, f. Andeligt stånd, att före
komma uenigheet i then Christeliga lära 
ibland wår andeligheet. Thyselius Handl. 
2:132 (1540).
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Anderstång, f. Träskoning under släd- 
med. Anderstång, assamenta trahæ. Schro- 
derus Lex. 96.

Andetåg, n. 1. Andedrägt. [T. athem- 
zug.] kort andetåg. U. Hjärne Vatt. 58. — 
2. Själtåg. in til sitt andetog och skilsmässa 
ifrån thenne verlden. Sylvius Er. 01. 391.

Andra, tr. Sätta träskoning under medar. 
I November andras slädar, drögar och käl- 
ckar. Brahe Oecon. 113.

Andra, tr. Ändra, dette inthet står till 
att andra. A. Oxenstjerna (HSH 29: 3U). 
ähr icke gott att något annars för denne gång 
ähn provisionaliter resolveras, som altijd kan 
andras. Dens. (35: 127). denna öö ( jorden) 
... sig ständigt andrar. Eurelius Vitt. 11.

Andrabba, tr. 1. Drabba. I timligh nödh, 
som andrabbar krop, godz och ähro. P. Erici 
1:3 b. — 2. Anträffa. Så hafve vij... the 
odödelige Gudars foster (vid namn Religio, 
Prudentia, Justitia, Temperantia, Fortitudo) 
under högstbe:te Herskerinnas mechtige hägn 
och beskydd i önskligit flor ... igenfunnit och 
andrabbat. Stjernhjelm Virt. rep. om iag 
icke andrabbade någhon lärd och välförfarin 
Philosophum ... så vore thet migh aldeles 
omögeligen til at komma til thenna konstens 
rätta kännedom. Franckenius A 6 b.

Andraga, tr. Erbjuda. [T. antragen.] 
en högh och myndigh person någen skänk 
eller præsent at andragha. Schroderus 
Liv. tillegnan.

Andrift, f. Pådrifning, drift, ingifvelse. 
[T. antrieb.] Hijt blijr ock unge Carl af 
himlens andrift förder. Columbus Vitt. 97.

Anfang, Anfång, n. Anfall, angrepp. 
[Mnt. anvank.] alle sloth och herregaardhe 
ære beblotthade om folket,... ther fore ær 
tess bæther vore venner göre anfangh jn 
oppaa thöm. HSH 19:159 (1506). War ok 
rädendis at forscriffne högboren furste (kon. 
Hans) noget anfong innen tæss giort haffde 
pa noghre ... ther vethe ville rigsins ok then 
mene mans bæste. Fini. 133. (1502).

Anfart, f. Anlöpning, anfall. [T. an- 
fahrt.] Skipsflåtan ... uthi första anfarten in- 
togh stadhen Genua. Schroderus Liv. 351.

Anfejda, tr. Draga i fejd emot, angripa. 
Fiender anfeigda Eders Kongl. Maij:tz rijke. 
Hist, handl. 3-152(1704). hvar en eller annan 
af them skulle der öfver (för sin embetsför- 
valtning) blifva anfegdat. Stjernman Riksd. 
bih. 323 (1644).

Anflicka, tr. Tillflicka. [T. anflicken.] 
sådana . .. vidh en Seelandisk laghbook an- 
flickade rader. Stjernhjelm Föret, till 
Vestg. lagen.

Anflügen, p. adj. Anlupen. [T. ange
flogen.] här och där i berget en rostfärga 
eller odugelig Witterung är anflugen. U. 
Hjärne Vatt. 27. Engden med mycken rost 
och rödmylla sampt sielffrätsteen är färgat 
och anflugen. Ders. 68.

Anfoga, tr. Tillfoga. [T. anfügen.] ho
nom (Gud) förvthan kan ingen skadeligh eller 
dödeligh tingh menniskiona anfogadhe warda. 
P. P. Gothus B 3 b. Dieffuulen wil tigh 
någhon plågha anfoga. Dens. K 4 a.

Anfylla, tr. Fylla. [T. anfüllen.] de sigh 
medh dryck anfylt och öfverlastat hafva. 
Stjernman Com. 3:598 (1667).

Anfyra, intr. Fatta eld. [T. anfeuern, 
tr.] Skämtvis om kärlekseld: de med samma 
lätthet kunna kallna som anfyra. J. Wallen
berg 227.

Anfå, tr. Börja. [T. anfahen.] thet gam- 
bla, nu framfarna åhret ända och besluta, 
och thet nyia anfå och begynna. L. Lau- 
rentii Nyårspred. C 2 a. När thetta emoot 
hans vilia gick, Ett annat handgrep han tå 
anfick. Messenius Ret. C 4 a.

Anfånga, tr. [T. anfangen.] 1. Få, emot- 
taga. wij haffue anfongit eders scriffteligh 
vrsekt om the pæninge. Gust. I reg. 4 : 370. 
om han anfånger någit breff åff danmark, skal 
han thå thet ofortöffuat skynda til min herre. 
4 : 386. lather oss än nw andfånga eder scriffte- 
liga swar på thenne och flere article. 5:91.
— 2. Börja, företaga, min reesa ... Den 
vil iagh anfånga uthi Jesu nampn. Dalius 
Vitt. 56.

Anfägna, tr. 1. Emottaga, välkomna. 
(Jfr Fägna.) The som honom (Kristus vid 
inridandet i Jerusalem) fölia eller möta och 
anfegna, äro icke heller aff the störste hönsen 
j korghen. J. Rudbeckius 1 Pred. C lb. 
Drottning Christina anfägnades med ett oup- 
hörligt skjutande. J. Terserus (Lönbom 

I Hist. märk. 2:7). Brudgummen ... brudhen 
anfägnar. Leuchovius 8. Adam ... henne 
(Eva) anfägnadhe på thet venligaste. Dens. 21.
— 2. Omfamna. [F.Sv. fagn, famn.] sedan 
han sin käreste på thet liufligeste anfägnat 
hadhe, är han i een diup sömpn infallen. 
Nyman 36.

Anfägnare, m. så skole vij honom (Jesus) 
undfåå och hiärtelig kyssa, ... sådane an
fägnare och kyssare vil han j längdene uthi 
then evighe saligheten undfägna och kyssa. 
E. Svenonis A 4 a.

Anfäktan, Anfäktning, f. Fiendtligt an
fall. wij .. . haffue thet (riket) igen increck- 
tadt oc forlossatt wtaff hans anfectan. Gust. 1 
reg. 3:142. then klyppen Olssborgh ... ey 
saa belegelighen ær, at hon stodhe tiil for- 
suara hwar ther noghen andtfegtingh paa 
komme. 3:107.

Anfängare, m. Begynnare, påbörjare, 
uppfinnare. [T. anfänger.] en rett anfengere 
till samme bergz werck, och then thet först 
vptagit och funnit haffuer. Fin. handl. 6: 235 
(1542).

Anfödd, p. adj. Anboren, medfödd. Vårt 
folcks anfödde aart och eghenskap. Schro
derus Liv. 82. Den sijne seder och ord, 
sijne lyster och anfödde sinne Inte vet håll’
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uti tön. Stjernhjelm Here. 441. anfödd 
konungzlig mildhet. Arch. B 3 a. styra sina 
affecte* och anfödda lustar. Svedberg Ödn. 
269.

Anföra, tr. [T. anführen.] 1. Föra fram 
(emot) begynte han at anföra på murarna 
och tornen stormstocken. Schroderus Liv. 
609. — 2. Vägleda, handleda, undervisa. 
Som ne unge och späde varda i sin ungdom 
handterade och anförde, så visa the sig i 
lengden. Svedberg Sabb. ro 1:412. jag 
vardt anförd at flitigt läsa min Svenska bibel. 
Ungd. reg. 208.

Anförare, m. Upphofsman. thet rychtet, 
som uthspriddes om the Romares nidherlagh 
uthi Asien, var falskt, och uthan någhon viss 
anförare. Schroderus Liv. 623.

Anförsel, f. Ledning, handledning, den 
fölliande åldren beroor til en stoor deel på 
dennes (ungdomens) anförssl. Columbus 
Poet. skr. 0 2 b. alle ynglingar af adel skulle 
följa med deras anhörige til vapnesynen, at 
visa sig för konungens ögon. Detta var ganska 
god t för framtiden,. .. särdeles under upmun- 
tran och anförsel af en Gustaf Adolf. Dalin 
Hist. III. 2: 44. Denne prins fick i ungdomen 
en träffelig anförsel uti studier. Tvänne de 
skickeligaste män, som den tiden funnos, 
voro hans handledare. Celsius Er. 14 hist. 7.

Anförskaffa, tr. Anskaffa, skole direc- 
torerne tilse, at sådane materialier och red
skap ... här inne i landet må kunna exeoleras 
och anförskaffas. Stjernman Com. 3:706 
(1668).

Angift, f. 1. Uppgift, tillkännagifvande. 
the elfter legaternes angifft... hadhe alle ting 
... til skick och ordning kommit. Schro
derus Liv. 889. — 2. Angifvelse. Uppå 
thenne legaternes angifft lät borgmästaren 
genom breff kalla til sigh alla the angiffne 
voro. Ders. 902.

Angill, adj. Laggill, laglig? H. K. M:tt 
såsom vår Sveriges rijkes erönt och angille 
Konung. Stjernman Riksd. 1:481 (1594).

Angnaga, tr. Gnaga på, klandra. [T. 
annagen.] Mädhan nu du och Salvius i hans 
manifest oförskylt angnagas, ty vore väl intet 
orådeligt at j på de calumnierna korteligen 
och sanferdeligen svarade. A. Oxenstjerna 
Bref II. 421.

Angrip, n. Angrepp. [T. angriff] wele 
wij icke att någhett angrip skall ske wppaa 
någhrom thet them tiilhörer. Gust.. 1 reg. 
6: 94. haffua affwärdt fremmande folks angrip. 
NT 1526, Ebr. 11:34. göra angrip på riket. 
O. Petri Kr. 291.

Angripa, tr. [T. angreifen] 1. Gripa, 
fatta tag i. (hon) räckte sina små hender 
åth Cobalo, som henne på andra sijdan an- 
greep och öffver becken halp. U. Hjärne 
Vitt. 34). — 2. Tillgripa. Bonden således ey 
voro tvungen sin sädh eller annat i otidh 
at försälja, eller sädeskornet at angripa. U.

Hjärne Anl. 323. de skulle anklagas ... för 
det att de angripit kronans medel. Lager
bring Samdr. IV. 2: 69. — 3. Gripa sig an 
med, begynna, företaga, all the ärende, ther 
angrepne äre. Gust. 1 reg. 6:28. huruledes 
vårt förehafvande anslagh bäst till att an
gripa och i verket ställa ähr. Gust. Adolf 
Skr. 384. (de) deras saak angripa Medh obe- 
tänksamheet. U. Hjärne Vitt. 158. Då an
grep Inge verket med allvar. Dalin Hist. 
2: 46. angrepo de världenes underkufvande 
på ett helt nytt och föråt obekant sätt. Botin 
Hem. 2: 41.

Angå, tr. och intr. [T. angehen] 1. An
träda. Kongl. Maij:tt stodh så gådt som in 
procinctu at angå dess reesa. HSH 31:328 
(1662). — 2. Börja. Judarnas jemmer tå 
skulle angå, när som öffuerträdhelsen wore 
stoor worden. Uti. på Dan. 358. för än then 
ofärden angår, som the fara skola, warda the 
säkre. L. Petri Chr. pina o 7 a. när samme 
handell (med ryska varor) väl anginge (bör
jade att gå, komme i gång). Stjernman 
Com. 1:112 (1550). Och skal thenna Ord
ning angå (börja att gälla)... then Januarii 
nu nästkommande. 1:892 (1623). thesse styc
ken kunde nu blifva utharbetade til Hans 
Kongl. May:ts myndige åhr och angående 
regeringh. Riksd. 2:1631 (1668). Höstens be
gynnelse angår then 14 Septembris. Cole- 
rus 1:312. — 3. Vara i gång, pågå, föregå. 
medhan slaghet angick. Schroderus Liv. 
568. så framt samma anslagh hadhe angått 
een månad tilförende. Pac. 293. skole alle 
små tullar angå (vara gällande) ifrån nyåhret 
1629 och til nyåhret anno 1630. Stjernman 
Com. 1:983 (1629). underlagmennen promis- 
cue gifva bref och confirmationeruppå häradz- 
dommarne ... der intet vadh eller appellation 
angången (förutgången) är. Riksd. 2:1388 
(1660). — 4. Gå för sig, lyckas, fienden för 
dessein hafver hafft till att anfalla her Baneer 
på ryggen . .. ded honom doch för denna 
gången inthet är angånget. A. Oxenstjerna 
(HSH 38:396). ehuru the thet ansloge, så 
kunde thet icke gå them an. Schroderus 
Liv. 254. Här går dijn konst och list dig 
intet an. Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr. 
Thet gick satan ann i paradiset, när han för
sökte Adam och Eva igenom ätande. Sved
berg Sabb. ro 2:926. — 6. Taga eld, tändas. 
hans fyrwerck är inte angåt mere än et hus 
. .. bran vtaff. HSH 36:152 (1577). the strax 
sleckie (fyrbollarne), så at eldenn får inte 
gå ahn. Ders. 153.

Angälla, tr. Gälla, angå. [Mnt. angel- 
den] I inge sacher eller någre wichtige 
handlinger företage eller bestelle schole,... 
som osz och richet angelie, oss oåtsport. 
Fin. handl. 9:392 (1560). någre lägenheter 
flere, som edher eghen nytte och velfärd 
angeller. Stjernman Com. 1:189 (1563). 
thett een wichtigh saak war, som angaltt rijk-
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senns anliggienndhe. Hist, handl. 13.1:195 
(1565). thet angalt theris ähre. Ders. 234 
(1566). spotzsktt taell och ordh ... the ther 
ahngulle Kong:e M:ttz embethe och dignité«. 
Ders. 295 (1567). Then som annan någen 
saak tillägger, den heder och ähra angäller. 
Schmedeman Just. 44 (1569). een sak som 
angäller noghot högdt och vichtigt. Schro- 
derus Pac. 269.

Anhang, n. 1. Följe. hafFuer en löss 
skalkehop iw nylige giffuit siigh j anhangh 
med honum (Daljunkern). Gust. 1 reg. 4:166. 
peder gröm ... gaff sig i anhang och forbundt 
medt forme her peder och mester knwth. 
4:381. Tå vardt them mykit besvärligare, som 
letfde i ächtenskap, att varda fördreffne medh 
hustru och barn, än them som icke hade ett 
sådant anhang. P. J. Gothus Hust. 182. — 
2. Bihang. anhang til then Disputation, som 
. .. under mitt præsidio här i Stockholm höltz 
Runius 2: 80.

Anhetsa, tr. Upphetsa. [T. anhetzen.] 
han skall kunna ... anhissa emot oss någre 
våre grannar och ilvilliande. A. Oxenstjerna 
(HSH 33:125).

Anhålla, tr. och intr. [T. anhalten.] 1. 
Tillhålla, uppmana. I wele förthenschuld 
förmane och anhalde hele frelsitt, att the hwar 
i sin stadh äre rust och wederrede. RR 12/s 
1545. — 2. Hålla i, fortfara, den förnemste 
handelen och handtvercket blef hos Tyskarna, 
hvilket ännu til en godh deel anhåller och 
durar. U. Hjärne Orth. 131. Skulle ängslan 
öfver synderna ännu anhålla, så tenck at Gud 
vil höra tin ängsliga suck öfver tina synder. 
Svedberg Sabb. ro 2:1182.

Anhäfta, tr. Vidhäfta. [T. anheften.] 
Vidh panterne af guld, sölfver och klenodier 
skal en lähnebancks-zedel anhäfftas. Stjern- 
man Com. 3: 682 (1668).

Anhäfva, tr. och intr. [Mnt. anheven; 
T. anheben.] 1. Begynna, anställa, anstifta. 
bönderne ... anhäffuet itt perlament och slagit 
några aff wora tiänare i hiell. Gust. 1 reg. 
7:80. the ... någit vproor her jnd på Rikett 
anheffua welia. 7: 81. thenn feijde the mett 
the Hollendere anheffuit haffua. 8:251. the 
Rysser wele anhäfwe någon feyde opå Swe- 
rige. RR 10/io 1545. Och är nw sådant perle- 
menthe ... ther begynt och anhaffuit. Fin. 
handl. 8:222 (1555). Han fruchtede för then 
afftensång, The wille anhäffue (höja, upp
stämma). En liten Crön. I 2 a. — 2. Börja, 
uppkomma, när the nu j try åhr för stadhen 
legat hadhe, anhoff Herren sielff til at krijgha. 
P. P. Gothus G 8 b. när pestilentian be
gynner anhäffua. Dens. Hh 2 a.

Anhäkta, tr. Vidhäkta, fasthaka. Du- 
illius medh kädior och hakar ... hechtadhe 
sina och fiendens skep tätt tilsamman ... 
Sedhan flydde the andre skeppen så månge 
som icke vore anhächtadhe. Schroderus 
Liv. 230.

Anhällig, adj. Som håller sig till någon, 
är någons anhängare, hvar konung hafver 
sitt egit parti), som honom anhälligt är. Co- 
lerus 2: 76.

An hänga, tr. [T. anhängen.] 1. Hänga 
på, hänga vid, belasta, med anhängde rad
band gifva lärjungarne i Emaus et andäktigare 
utseende. Tessin Bref 1: 84. twnghen ... 
anhenger the godemen. Gust. 1 reg. 2:53. 
wij ære then samme som rycktith anhængier. 
4:80. detta vår Paracelso anhengde onda 
rychte. U. Hjärne Par. 3. de olägenheter 
och besvär, hvilka oss här hemma anhängia. 
Stjernman Riksd. bih. 339 (1657). månge 
hinder migh anhängde. HSH 28:186 (1660). 
bevarande medel, at icke gifftet skal sig an
hängia och fästa. Lindestolpe Frans. lie.
— 2. Hänga på, bero på. anhenger påfvens 
och hela hans anhangs lefverne och velstånd 
utaff then updichtade skärsselden. Laure- 
lius Påf. anat. 494. — 3. Angå, vidkomma. 
the stycker... som alla rikitzer.s inbyggiare 
anhängia. Gust. 1 reg. 4:149. — 4. Bifoga, 
tillägga, månde vij uthi brefvet anhängia 
thenne kärlige förmaningen. Stjernman 
Riksd. 2:1427 (1664). — 5. Göra anhängig. 
läggia then vädiande parten viss tijd före, 
innan hvilken han sitt vaad vid högre rätten 
anhängia skal. Sjölag 1667, Skipm. b. XIV.
— 6. Refl. Göra sig förbunden, tillgifven. 
han månge förähringar och skenker ibland 
gemeene mann hadhe uthdeelt, och ther medh 
sigh anhengt een stoor deel aff folcket. 
Schroderus Liv. 630.

Anhängig, adj. Sammanhängande, för
bunden med, tillhörig, underlydande, under- 
gifven, tillgifven. medh en träbroo, som ... 
bygdes öfver elfven, göra thet (berget Jani- 
culum) medh stadhen anhängigt. Schro
derus Liv. 30. Hannibal drogh ... til stadhen 
Metapontum, som var honom anhängigh. 
Ders. 332. Ösel är een anhängig insul vidh 
Lijfland. Widekindi 32. något aff the mine- 
raliske kraffter (t helsovattnet) sigh altijdh 
vidh blodet eller inelfverne anhängigt giör. 
U. Hjärne Surbr. 95. det sätt och maner, 
som hos honom (påfveri) och hans villfarel
sers anhängige vore brukeligit. J. Werwing 
1:128.

Anhängslig, adj. 1. Sammanhängande, 
förenad med. Öön medh en broo ... hadhe 
varit anhengzligh vidh landet Attica. Schro
derus Liv. 899. — 2. Vidkommande, som kan 
tilläggas, tillskrifvas. hvadh orsaken angår 
til thetta beramadhe mötet, är hon icke them 
Romarom anhengsligh, uthan edher (Gre
kerna) allena. Schroderus Liv. 490. — 
3. Tillgifven, undergifven. han hafver halft 
then konsten til at göra sigh andre menni- 
skior anhengzlighe och benägne. Schro
derus Liv. 527. the som thet Romerske 
partijt anhengzlighe voro. Ders. 543. Konung 
Antiochus (honom) genom store skäncker
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sigh anhängzligh giordt hadhe. Ders. 562. 
Ingen stadh skulle the göra sigh anhängzligh. 
Ders. 640. thet medh våld icke kunde in- 
taghas giorde han genom gunst sigh anhängz- 
ligt. Ders. 789.

Anhöra, tr. Åhöra. [T. anhören.] nådigt 
anhöra de förslag, som Oss ... andragne äro. 
Stjernman Com. 4:183 (1678). Vij... de oss 
förestälte högstangelägne ährender i under
dånighet anhört. Riksd. 3: 2123 (1697). Gudz 
ord ... vi med största vyrdnat anhöra och 
vedertaga börom. Svedberg Sabb. ro 1:743.

Anhörig, adj. Tillhörande. [T. anhörig, 
angehörig.] vårt rijke och des anhörige län
der. Stjernman Com. 3: 514 (1667). the til 
diæten anhörige ting. U. Hjärne Surbr. 84. 
Niflunga Sagan ... är ett anhörigt samman
hang til förbemälta verck. Peringskiöld 
Vilk. tillegnan.

Anhörighet, f. Slägt. det tänkesättet 
bibehöll sig ofta inom hela anhörigheter lägg 
efter lägg. Celsius 1 Kyrk. 420. Konungen 
med dess anhörighet (anhöriga). 2 Kyrk. 65.

Aning, f. Straff. [T. ahndung.] Om en 
eder undersåte hade den olyckan at eder 
misshaga, så stånde i edert skön at utöfva 
emot honom en lagförares skarpaste ahning. 
Tessin Bref 1: 339. den ena medtjenaren ej, 
utan allmän strängaste ahning och efterräfst, 
kan vara den andras rof. 2:95.

Anis, m. Skrifves vanligen anijs (ut- 
taladt w_).

Ank, n.? Klagan, jemmer. Thola medh 
okränckt mod, uthan anck och omanliga suc
kan. Stjernhjelm Lycks. är. 1 intr. Uthi 
Venus-Berg och Cupidos lustgårdar vancka 
bijstyng för honig sötma, anck för löye. Ders. 
3 intr. han fick höra ... een röst, uppfylt 
med ank och vee. Leyoncrona 184.

Anka, intr. Klaga. [Mnt. T. anken.] Här 
stanekas, anekas, skrijas ach och ai! o vee! 
Stjernhjelm Helsepris. Men si! fast jorden 
är så skön och högt begåfvad, Så blifver hon 
likvist ej utaf allom lofvad, Ty månge anka 
på, at hon utaf sig gifver Thet siäle-svåra 
guld. Spegel Guds verk 140. man med 
skiäl på andras ofog ankar. Tillsl. par. 148.

Anklagelig,adj. Anklagande, hans skarpe 
anklaghelighe taal. Schroderus Liv. 885.

Anklageligen, adv. På anklagande sätt, 
med beskyllningar. Och nu huru anklaghe- 
lighen gåår han medh migh om, medhan han 
uthi thenne beskyldning hele mitt lefverne 
rörer och angrijper? Schroderus Liv. 729.

Anklappa, intr. Klappa på. [T. anklop- 
fen] tå lijfvet är oss som aldrasötast, så 
anklappar döden på vår dörr. Schroderus 
Hoflef. 70. tu hafver stått för min hiertans 
dörr och anklappat. Kegel. 449. effter tu sielff 
således förmanar mig, så vil iagh ock bedia, 
sökia och anklappa. Ders. 220. Herren Gudh 
anklappar hoos menniskiorna medh laghsens 
predikan. Casm. 440.

Anklefva, intr. Klibba vid. [T. ankle- 
ben.] Hvete . . . hafver någhon viscositet eller 
een anklefvande fetta medh sigh. Sparman 
Sund. sp. 34. man finner på somblige tijdher 
i åhret, ... at hånningh på trään anklefvar. 
Ders. 101.

Ankomma, tr. [T. ankommen.] 1. På
komma. kunne wij föge sware tig till opå 
thenne tijdh, för myket annet bekymber 
skuld, som oss dagligen ankommer. Dipl. 
Dal. 2:296 (1545). — 2. Komma på, komma 
åt. de sina intriguer eller illistiga grep så 
hemligen drifva,... at hvarken öfverhet eller 
lärare på något sätt dem kunna ankomma. 
Svedberg Sver. ol. 10. — 3. Inverka på. 
Lufften oss alla ankommer, doch mycket 
olijka, effter hvars och ens egertfeliga be
skaffenhet och natur. Lindestolpe Fross. 17.

Ankost, m. 1. Virke till landtbruksred- 
skap. Maj us. Hugges allehanda ankostar. 
Brahe Oecon. 107. Hugg ankoster eller 
byggevärke uthi kråkonedanet. Colerus 
1:135. — 2. Redskap. Se under Slö g de
li ga.

Anlaga, f. Pålaga, skatt. [T. anlage.] 
en almen anlaga på spannemåhl. A. Oxen- 
stjerna (HSH 37: 273).

Anlanga, intr. [T. anlangen.] t. An
hålla, anmoda. Rådet och menighethen åff 
Lubcka haffua .. . mett theris förskickade oss 
besögt och anlangat vm någhen fienttlig an- 
tastning emoth the Hollendere. Gust. 1 reg. 
8: 215. han ... vnderdånligenn anlanget och 
begäret thet wij wille göre honom någen 
hielp. Thyselius Handl. 2: 221 (1544). hwar 
wårt ridderskap och menige adell aff wår 
stadhollere ... vm någen hielp krafde eller 
anlangede blifva. Stjernman Riksd. 1:169 
(1540). — 2. Angå. hvad hvart och ett em- 
bete uthi synnerheet anlangar. Stjernman 
Com. 1:782 (1621). när nogre sacher kunne 
förefalle, som them ahnlange eller emot them 
ähre, huiiehe hoff och krigzartichlarne ähre 
vndergifne. HSH 27:27 (1563).

Anlangan, f. Anhållan. Såå haffwe wij 
gunsteligenn ... anseet hans anlangenn. Thy
selius Handl. 2:221 (1544).

Anleda, tr. 1. Leda, föranleda, förleda. 
så måste ... Gen. Gouverneuren effter han
den genom tiänlige remonstrationer och mo
tiver invåhnernes humeur därtill lämpa och 
anleeda. Landt. instr. 292 (1680). Soldaten 
(kan genom att på en gång utfå hela' lego- 
summari) blifva anledd till slämmerij och 
drickenskap. HSH 31:211 (1666). vi varde 
retade och anledde til synd. Svedberg 
Catech. 484. — 2. Handleda, vägleda, an
leda ungdommen i christeliga lärdommar och 
goda seder. Botin Hem. 2:114.

Anledning, f. Anvisning, ledning, hand
ledning. [T. anleitung.] iag hafver nyttiat 
och effterfölgt mångas anledning. Spegel 
Guds verk 6. en .. . Svensk Ordabok ... then
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Mag. Petrus Hesselius... effter min anledning 
utarbetat hafver. Svedberg Schibb. 440. 
effter Gudz ords och then dageliga förfaren- 
hetens anledning. Sabb. ro 2:1249. the, som 
ärnas til hederligare embeten, och skola . .. 
blifva then stora menigheten til anledning 
och eftersyn. Rydelius Förn. öfn. föret. 18.

Anligga, tr. [T. anliegen.] 1. Ligga åt, 
ligga öfver. den salige herren så ijfrigt... 
mig derom anlåg, understundom med böner 
och stundom åter med förmaningar. U. 
Hjärne Vatt. 6. — 2. Ligga på, vara tryc
kande, trängande, tvingande, hafve Wij ... 
ahnsedt theres ahnliggende nöd. Stjernman 
Com. 1:94 (1546). för laglige förfall skull 
eller andre sine anliggiande nödtorfter. Riksd. 
bih. 247 (1597). sedhan han lät themtilfrågha, 
hvadh sårgerlighit them anlågh (tyngde), be- 
klaghade the sigh, thet 550 the förnämbste 
uthi landet . .. voro dräpne. Schroderus 
Liv. 900. Aff sådane anliggiande orsaker och 
skähl befan (han) sigh på thet högsta för
orsakad at använda all möijeligh omsorg. 
Widekindi 160. — 3. Hvila på, åligga. 
öffuerheeten, på hwilka så mykit är anlig- 
giandes och så mongs manz welfärd henger. 
L. Petri Krön. pred. D 7 a. — 4. Vara 
magtpåliggande, angelägen, huru högt och 
merckeligen oss och thetta rijge anligger vm 
en förfarin och skickelig Canceller. Gust. 1 
reg. 12 : 262. ibland andre anliggende rijkzens 
värf och ärender hafver varit oss här fore
stall ... om medel och hielp til krigzomkost- 
naden. Stjernman Riksd. bih. 256 (1602). 
framställandes ... huru höghnödigt och an
liggiande thet är för hela riksens och thes 
invånares frijheter och bästa skul, at komma 
öffuere.ens om en konung. Hammerus 46.

Anliggande, n. Börda, betryck, bekym
mer. tu haffuer itt stoort anliggiande, inwertis 
och vthwertis, krop och siäl äro tigh förtung. 
Balck Krist. ridd. H 2 b.

Anlitan, f. iagh hvar och een ... på deras 
hoos mig anlijtan gierna vthj billige saaker 
hulpit. HSH 31:183 (1663).

Anlockning, f. Lockande. [T. anlock- 
ung.] Til förlagsmännernes thesto större an- 
låckning, villie Wij i nåder ... skäncka til 
vercken the ohrter, som the inrättas uppå. 
Stjernman Com. 3:703 (1668).

Anloda, tr. Loda sig intill, med lödning 
anlöpa. itt slempt grundt, hvilket man intet 
väl anlodha kan, effter thet är brandt på alla 
sijdhor... J. Månsson 37. (Haniball, som är 
itt sandreff, ... är brant, så at man honom 
intet väl kan anlöpa medh lodh. Ders. 89.)

Anlåta sig, refl. Arta sig, bete sig, ge
stalta sig, likna sig till. [T. sich anlassen.] 
giffue oss bestondeligen tilkenne huruledes 
i förmode att fienderne sig anlata wele. RR 
18/e 1542. förfara huru thet speel sig ahnlater. 
RR leh 1546. ingen ting nu nödigere ähr, til 
des man sijr, huru sigh den ene grannen och

andre vill anlåtha, ähn att stå j en starck för
fattning och gott postur till landz och vattns 
A. Oxf.nstjerna (HSH 24:242). dhen vinter- 
sädh, som medh ny rogh haffuer varit uth- 
sådd, sig inthet väl velat anlåtha. HSH 
25:278 (1633). Är konungen kranker, då 
bruke ... discretion, att icke förhastes medh 
någre efftertänkelige budh eller förbudh ... 
till dess man sijr huru krankheten sigh in
låter. Stjernman Riksd. 2:918(1634). min 
svagheet fuller till någon bettring sig anlather. 
A. Oxenstjerna BrefU: 536. Sveriges rijkes 
rådh sådant ville, efter som sielfve sakerne 
och tijderne sjgh anlåta, öfverläggie. Stjern
man Riksd. 2:1370 (1660). det sigh effter 
alles meening vähl annlåther till ett vackert 
streek och een ny grufva. HSH 40: 54(1662). 
hon anlåter sig (låter påskina), som ville 
hon ingen prætension giöra på Hans May:tt 
Sveriges nu regerande Konung. Stjernman 
Riksd. 2:1372 (1660).

Anlåtas, dep. = Anlåta sig. alle så- 
danne verck måste skicka sigh efter som 
tijden och saakerne i sigh sielfve anlåtas. 
Stjernman Riksd. 2:1307 (1660).

Anlägen, adj. Angelägen, låta oss medh 
all flitj vara anläget... att fäderneslandet må 
tillbörligen för alt fientligit våld skyddat och 
försvarat varda. Stjernman Riksd. 1:757 
(1622). H. K. M:tt ... låter sigh alles vår väl- 
ferd så högeligen anlägen vara. 1: 819 (1630). 
rijkzens anlägne ärender. 1:823 (1631).

Anlägenhet, f. Angelägenhet, hennes 
egne anlägenheter fordra hennes åtherkompst. 
A. Oxenstjerna ßre/ll:5i2.

Anlägga, tr. och intr. [T. anlegen.] 1. 
Lägga, ställa intill, emot, på. sedhan ko
nung Äminander anlade uppå murarna storm- 
steghorna, upgåfvo the aff rädzlo stadhen. 
Schroderus Liv. 435. — 2. Använda, så 
måge i ... täncke till att samme hielp (till 
kyrkans uppbyggande) så anlagd blifver som 
thet sig bör. ’ Fin. handl. 7:162 (1546). samma 
contribution må rätt blifve anlagd och icke 
vändas till andre uthgiffter. Stjernman 
Riksd. 1:688 (1613). dem (kompaniets pen
ningar) alle participanter til nytto och fördeel 
anläggia. Com. 1: 990. (1630). Svea och Götha 
konungar... flijt och arbete hafva anlagt til 
at styreka sine land och rijken medh godh 
och tarfvelig lagh. Ders. 3:514 (1667). een 
part fremmande understå sigh at före af rijket 
... Svenske penningar och icke vele här 
läggia them an (lägga ned dem) uthi vahrur. 
Ders. 1: 553 (1610). Salomon ... ymnog in
komst hade, Men ansåg intet, om han nyttigt 
then anlade. Spegel Sal. vish. 36. the an- 
leggia theras ungdom och flijt på bokelighe 
konsters studerande. L. Paul. Gothus 
Mon. pac. 411. Herren förläner hvarjom och 
enom af oss sin pund.. . och samma pund 
böre vi vel anleggia och them förkofra. Sved
berg Dödst. 527. — 3. Lägga till, lägga i
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land, the anladhe (med skeppen) til öön 
Bachium. Schroderus Liv. 601. Fartyget, 
för strå klippor skull vid landet, ei kunde 
anläggi. Malmborg 589.

Anlända, intr. Lägga i land. [T. an- 
landen, anländen.] achtade han sig thet 
mästa han kunde, at han landet undvika 
måtte och icke någorstädes anlända. Pering- 
skiöld Heimskr. 1: 49». en troup ... (skulle) 
berijda stranden och hindra, att fienden ... 
måtte kunna anlända. HSH 35: 803 (1656).

Anlöpa, intr. [T. anlaufen.] 1. Göra 
anlopp. anfall. Lät ... uppå muren medh 
stormstocken anlöpa. Schroderus Liv. 539. 
— 2. Aflöpa. the ogudachtigas högmodh illa 
anlöpa skal (råka illa ut, T. schlecht an
laufen). Schroderus Kors. 469.

Anmoda, tr. 1. Uppmana att antaga 
något, begära något af någon. [Mnt. an- 
moden; T. anmuthen.) Wij vele . . . ingen 
af ständerna. .. någon annan religion anten 
medh låckande eller trugande anmoda eller 
påbiudha. Stjernman Riksd. 1:653 (1611). 
de icke annadt, än det som skäligt och 
höfligit är, biuda eller anmoda. Civ. instr. 32 
(1618). man tracterer saken så, och anmodar 
hennes Kongl. Maij:tt sådhan flättia, ded vij 
skemmas att hörat, sedan vedertagat och be- 
villiadt. A. Oxenstjerna (HSH 35:206). 
denne gesandter något hafver på Kongens j 
Pålandh vägner att anmodha. Dens. (HSH 
26:124). — 2. Tillämna, tillbjuda, erbjuda. 
hvar och intet fiendteiigit kunne detta ko
nungariket anmodas. Stjernman Riksd. bih. 
274 (1610). (Förut på samma ställe begagnas 
tillbjuda liktydigt med anmoda: “der emed- 
lertid någon ytterligare fiendskap ville detta 
vårt konungarike tilbiudas“.) Sverige an- 
modes en tractat. A. Oxenstjerna (HSH 
27:173).

Anmodan, f. Begäran. Konungh Gustaff 
bevilliade them Lübeskom theras anmodan. 
Girs Gust. 1 kr. 48.

Anmodig, adj. Behaglig, intagande. [T. 
anmuthig.] Qvinfolckens skapnat är utaff 
naturen uthi theras kiagelighe affecter fast 
anmodigare än som ehest, och kunne tå 
snarare än i annan måtto beveka och vinna 
männernas hierta. Schroderus Liv. 371. 
Alt är anmodigt, alt i skönsta fägring står. 
U. RUDENSKÖLD 364.

Anmodigt, adv. ' Angenämt. Fast ljuflig 
andas nu de friska roosers mund, Dock så 
an-modigt ey som heela Edens lund. Co
lumbus Poet. skr. A 2 a.

Anmodning, f. Anmaning, uppmaning. 
de väl märkte deras värf vara intet annat, än 
anmodning til affall. Girs Joh. 3 kr. 12.

Anmäla, tr. Måla. een prest medh een 
öpin boock, dher uthi stod anmålat it hierta. 
HSH 22: 245 (1650).

Anmäting, f. Handlingen att tillmäta 
sig rätt till något, anspråk. [T. anmaszung.]

Begärandes ther hoos, at ther han (kon. 
Kristian) någon landzort inne hade . . . ifrån 
de Danska, the Svenska tå ville tilhielpa at 
slå honom ther ifrån igen föruthan någon 
anmäting til samma landzort. Girs Gust. I 
kr. 129.

Annagla, tr. Fastnagla. [T. annageln.] 
Ach hoo haar annaglat (på korset) then mäch- 
tiga hand, Som himmelens gåfvor uthdeelar 
Och löste up diefvulens band. Amnelius 133.

Annan, räkneord. Hwar nu någhor talar 
medh tungomål, thet göre han sielff annar, 
eller på thet mesta sielff tridie. 1 Cor. 14: 27. 
satte them j hechtelse til annan daghen. 
Ap. gern. 4: 3. Tå året war omlidhet komo 
the til honom på annat året. 1 Mos. 47:18.

Annanhvar, pron. adj. 1 androhvarjo, 
adverbial! : här och hvar, då och då. [Isl. 
at ööruhverju.] Scrifften giffuer oss offta jn 
om godha gerningar... 1 androhuario giffuer 
scrifften oss åter troona jn. L. Andreæ A4a.

Annars, adv. Annorlunda, thet kan för 
(före) afftonen wel annars warda, än thet om 
morghonen war. Syr. 18: 26. tu .. . giorde 
gerna annars, om icke Laghen wore. Förspr. 
till Rom. Ragwald Knaphöffde, hwilken fast 
annars til sinnes war, än the konungar som 
nest för honom warit hade. O. Petri Kr. 53. 
wij äre alle syndare, och är oss omögelighit, 
at wij aff oss sielffuom annars wara kunne. 
L. Petri 3 Post. 115 b. Thet går väl annars 
än man troor. R. Foss 316. Mitt tal kan icke 
annars än blifva högst ofullkomligt. Berg
klint 189. Annars — annars: på ett 
sätt — på annat sätt. Anners haffwe j 
vthlaaffwath gönwm edher-breff och insigle, 
Anners bewise j edher. Gust. 1 reg. 4: 23.

Annat hvart, konj. Antingen. [Isl. annat 
hvårt, annaöhvärt.] hon är icke then retta 
Christi predican ... vthan är annat hwart een 
Mosesk predican ... eller ock een vppenbara 
dieffuuls predican. L. Petri 2 Post. 38 a. 
han annat hvart skulle hafva heela Sverige 
in, eller theröfver låta sin hals. Kr. 75.

Annäm, adj. Angenäm. [T. annehm.] 
The liufve Charités ey velat här förmena 
Vår ädle Konungin sijn’ gåfvor och præsent, 
Ther med hon gör annämt och liuft sitt 
regement. Stjernhjelm Fägnesång.

Annämlig, adj. [T. annehmlich.] 1. An
taglig, mottaglig, lämplig, någon annemblig 
condicion. A. Oxenstjerna Bref II: 56o. 
en rätt purgation, som är naturen annehmlig 
och ens constitution tiänligh. U. Hjärne 
Surbr. 37. — 2. Angenäm, begärlig. An
nämlig är hans ankomst. Stjernhjelm 
Fångne Cup. 5 intr. om thet än ingen nytta 
hade, ... så voro doch blotta beskodningen 
(speculatio) i sigh sielf ädel och annämlig. 
Arch. B 2 a. Tobaket ... af en ovahne är 
vordet uthi vårt rijke så gement och an- 
nemligt, som thet nu hålles. Stjernman 
Com. 3:106 (1662).

3
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Annäs, n. Näs, udde. [Isl. andnes, au
nes.] uthi hafvet äro många grunder, banckar, 
sandreflar, uddar och annäs. U. Hjärne 
Anl. 392. Förhoppnings annäset (Godahopps- 
udden). Ders. 313.

Anoffra, tr. Egna. den tienst och vörd
nad, som man personer af edert stånd och vil- 
kor är plickt- och skyldig at anofra. Underv. 
för en princ. 81.

Anpacka, tr. Anfalla, angripa. [T. an- 
packen.] de Holländska krytzat i sjön och 
hvad för skepp de anträffade anpackat. Lön
bom Sv. arch. 3:15(1660). (fartygen skola) 
anpacka någhon Turk eller More. HSH 32: 
333 (1663).

Anpeka, tr. Påpeka. Dässa två plichter 
(att känna och älska Gud), uti hvilka du 
fodder är, anpeka de tvänne förmögenheter 
uti tin förnufftige siäl. At kiänna Gud, til- 
hörer Förståndet; at honom dyrka, til Viljan. 
Hermelin B l a.

Anprekla, tr. Egga, sporra. [Mnt. pre- 
kelen, sticka.] Han kund’, af uhrgammalt 
modh anpreklat, ey förglömma Sin adell. 
Lucidor Xsb.

Anqvicka, tr. Uppmuntra, lifva. Krijgz- 
Guden Mars, anquickande manskapen til 
krijgz-öffningar. Stjernhjelm Lycks. är. l. 
intr. det skulle inrättas ett Oeconomie Col
legium, . .. hvilket skulle anqvicka dem ... 
til at idka sådana studier. U. Hjärne Anl. 
313. han äggiade och anqvickade (mig) på alt 
sätt. Vatt. 4. de Romare endest ok allenast af 
Gloria anqvickades. Columbus Ordesk. 35.

Anresa, tr. Uppresa emot något. Storm- 
steghorna uppå månge ortar voro anreeste 
(mot muren). Schroderus Liv. 589.

Anretande, n. Uppretande, uppeggelse. 
[T. anreizung.] skall intet, krijgzfolck be
gynna något anreetande eller oenigheet in på 
Kongen i Sverige landh. HSH 38: 58 (1590).

Anretelse, f. Retelse. finner ther tilfelle 
och stor anretelse at synda. Rydelius Förn. 
öfn. föret. § 18.

Anridande, n. Angrepp (eg. till häst). 
[Mnt. anriden.] i haffue latit rwdth nyan 
veg vtåff dalerna och in vdi norige ... forme 
skalk och androm flerom, som vela på then 
sijdhen göre någit anridende in opå rijkit, 
til genstig. Gust. 1 reg. 5: 233.

Anrigta, tr. [T. anrichten.] 1. Inrätta. 
the saltpethersiudere ... må förschickes på 
laglige orther, ther the kune anrichte flere 
werkstädher. HSH 27:113 (1565). — 2. Ställa 
till, åstadkomma, hafwe ther opå ett nöge 
och skarpt inseende, att Oss af samme Ly- 
beske i then landzenden icke någon fahrlig- 
heet anrichtett blifwe motte. Fin. handl. 
7:311 (1550). hwad ythermere schada . . . 
hann än nu wille anrichte på thesse trenne 
riiger. Thyselius Handl. 2: 77 (1535). att 
han icke anrickter någet myttherij. RR 7/2 
1544. the rådha offta til tvedrägt, mord och

krijgh, ther aff sedan stoort fördärff och o- 
lycko fölier. Och när the sådant anrichtat 
hafva, så skrufva the sigh ther uth. R. Foss 
417. — Jfr Anrätta.

Anrop, n. Smälek, skymf skymford. 
[Mnt. anropen, smäda, skymfa.] vort oc 
riikisins rad ... haffue hört, huilkit skrij oc 
anroop vi liidit haffue ... aff the lypscjie 
herrer för æn the gæll bliffue bettalid. Gust. 1 
reg. 1:110. —Jfr Anskri.

Anråka, tr. Råka på, anträffa, han ett 
fast och gott compagnie i Amstelredam haff- 
uer anråkatt, och en contract slutet. A. Oxen- 
stjerna (HSH 37: 150).

Anränna, tr. Storma, anfalla. [T. an- 
rennen] Murarna medh stormstocken an- 
rendes. Schroderus Liv. 570.

Anränning, f. Stormning, (de belägrade) 
kwnne eij anneth brukæ vthan handsten saa 
lenge then anrenningh skeddæ. HSH 20:124 
(1507).

Anrätta, tr. [T. anrichten.] 1. Inrätta. 
Vpsättie och anrette en Afwelsgård. Fin. 
handl. 7:290 (1549). en benck (bank) vore 
til at anretta i hvar stadh. Stjernman Com. 
1:715 (1619). — 2. Anställa. The Latiners 
fäst bleff effter öfverste prästernas besluut 
anrättat. Schroderus Liv. 427. han an- 
rättadhe allehandha skådhespeel. Ders. 946. 
— 3. Föranstalta, ställa till. för än han 
affdrog ladde han all skott på muren .. . 
hwilke sedan när elden vppå gick ginge löös, 
hwilket han hade anrechtat att förbrilla the 
Swenske medh. Svart Kr. 34. sådan Vår 
välmening (att förbjuda friskjuts), anrättad 
til Våre trogne undersåters välfärd. Stjern
man Com. 1:636 (1615). han ju någon ny 
oroligheet anrätta måste. Gust. Adolf Skr. 
162. han allestädes skreckelige krigh stiftat 
och anrättat hafver. Ders. thenn stämpling. 
och fara som nu seijes af konungen i Pålen 
anrättas. Ders. 163. rätta ahn allahanda bofve 
stycker. Ders. 40.

Anröming? Och lath för skicke slotthet 
(i Vesterås), som tw scriffuer oc begäreth, 
ij eller iij anrömingher. Gust. 1 reg. 6: 66.

Anröra, tr. [Mnt. anroren; T. anrühren.] 
1. Vidröra. I samma stund, när man honom 
(stenen) anrörde, All plåga han lindrade och 
bortköhrde. R. Foss 422. du hafver nu den 
lyckan at öpna dig denna porten, då du ho
nom med det minsta finger anrörer. Öster
ling 1: 261. han blef utaf bärarne, som med 
sin tunga börda gingo ända fram, oförseendes 
något anrörd. J. Werwing 1:187. — 2. An- 
löpa? begaff han sigh til siös ... på thet 
han tillijka anröra och försökia skulle alle 
the städher. Schroderus Liv. 457. — 3. 
Röra, angå. the ärande som hans befalning 
anröra kunna. Gust. 1 reg. 7:28. thet aeren- 
dhe som anrörer på rikitzens velfærdh. 4:115. 
öffua sick j the stycke som gudhi anrörandes 
äre. O. Petri Klost. C 2 b. en kennedom,
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hwilken the personer synnerliga anrörer, 
som brukas til kyrkionnes embete. L. Petri 
3 Post. 107 a.

Ansa, tr. Akta, bry sig om, sköta, be
fatta sig med. [Isl. anza; D. cendse.] Then 
icke ansar förmaningar, han måste få hugg. 
Comenius Tung. 729. de Ryske ... anszade 
intet mera de Svenska. Girs Joh.3kr. 63. 
the haffva med krigzfollckedt ... så mycket 
att göra, at the inthet mehr förmå at ahnsa. 
HSH 38: 833 (1636). hvilken på sielfva saken 
alstinges är hugad, gifver sigh hvarken tijdh 
eller rådrum at ansa något ordaprång. U. 
Hjärne Surbr. föret. 4 a.

Ansaga, f. Gensaga. [Mnt. ansage.] 
sedhan alle sit rådh och meening föregifvit 
hadhe, begynte konungen ... til at gifva an- 
sagur ther emoot. Schroderus Liv. 863.

Anse, tr. och intr. 1. Se på, åse. then 
offuerste Presten hadhe sigh så ömkeliga, at 
honom ingen vthan stoort medhlijdande an- 
see kunde. 2 Macc. 3:16. Och diwren woro 
anseende (att se, till utseendet) lijka som 
glödhande kohl. Hes. 1:13. alle anseende 
woro såsom weldighe män. 23:15. Lejonets 
och hajens grufveliga glupska käftar anse vi 
med fasa. Linné Tal 14. Af myror från en 
stack i nejden Med undran anses denna 
fejden. G. F. Gyllenborg 2:99. — 2. Se 
till, göra afseende på, fästa uppmärksam
het vid. Gudh haffuer anseedt mijn för- 
tryckelse och arbete. / Mos. 31:42. Jagh 
frögdar migh, och är gladh offuer tina god- 
heet, at tu anseer mitt elende. Ps. 31: 8. 
om en rettferdigh wender sigh jfrå sinne 
rettferdigheet, och gör thet ondt är,... hans 
reltferdighet, som han giordt haffuer, skal 
icke anseedd warda. Hes. 3:20. 1 skolen 
ingen person ansee j domen, vthan skolen 
höra then litzla såsom then stora. 5 Mos. 
1:17. läter min tienare Hiob bidhia för idher, 
För ty honom wil iagh ansee. Job 42: 8. 
Jagh wille icke ansee tigh eller achta tigh. 
2 Kon. 3:14. Hvadh skääl och bevijs the 
Svenska om Gottlandh framförde ansågz intet. 
Girs Gust. 1 kr. 50. at E. K. M:tt aller- 
nådigst ville ansij vår trooheet och ährlige 
intention ... och fördenskuld icke ansij och 
högt värdera någre småå fauter. HSH 21: 
216 (1644). — 3. Hafva i sigte, hafva för 
afsigt. Flwadh haffuer tu anseedt, at tu så 
giorde? 1 Mos. 20:10. — 4. Se ut, synas, 
tyckas, sakerne så ansee som the till en 
ruptur komma vele. A. Oxenstjerna (HSH 
32: 267). Refl. och lät sigh ansij här i vårt 
fädernelandh, att Gud icke allena ville straffa 
synden i timmelig måtto. Gust. Adolf Skr. 
168. Thet låter sigh nu ansee såsom Gudh 
hade åter förbarmat sig öfver oss. Ders. 172. 
— 5. Låta anstå, uppskjuta, lemna anstånd. 
Wij hafve funnet nödigt icke länger ther- 
medh (med stadens anläggning) at ansee, 
uthan at fortfahra med then i så måtto til-

förenne fattade dessein. Stjernman Com. 
2.-174 (1638).' måste vij ännu medh eder 
heemkompst något litet ansee. HSH 36: 366 
(1635). så moste med creditorerne handlas, 
att de ähnnu något lijtet vele ansij. A. Oxen
stjerna (HSH 35:124).

Anseende, n. 1. Utseende, skapnad, ut- 
vertes skick, tu sägher och lärer thet rätt är, 
och seer icke till anseendit. NT 1526 Luc. 
20: 21. Herrans herligheetz anseende war så
som en förtärande eeld. 2 Mos. 24:17. hon 
degheligh war til anseende. Judith 10:4. 
hans skapnat är ledhare än andra menni- 
skiors, och hans anseende än menniskiors 
barnas. Es. 52: 14. Anseendet är ärbart. 
Dalin Arg. l:n.34. han behöll sitt maje
stätiska anseende. Mörk Adal. 1: 103. ett 
fruntimmer... som med ett par de vackraste 
ögon förenade det ädlaste anseende. Leo
pold 3: 490. — 2. Sken, i motsats till verk
lighet. Stor sak, huru det är i sjelfva värket, 
blott at anseendet är vackert och hederligit. 
Dalin Vitt. I. 1:11. — 3. Sätt att se, att 
anse, bedöma. Och än thå at Christi födhelse 
war j sådana armood och älendheet epter 
werldennes anseende, Så war hon doch en 
reen födhelse mykit achtat och dyrbar för 
gudhi. O. Petri 2 Post. 14 a. — 4. Afse
ende (på), han schal gaa tiil bytis med tiigh 
j hela bohagit och han j samma byte anse
ende schal haffua ther tiil ath tw thet saa 
qwit och friidt hafft haffuer j saa mongh aar. 
Gust. 1 reg. 2:108. itt synnerlighit anseende 
moste wij haffua til thet Euangelisten här 
sägher. L. Petri 3 Post. 141 a. — 5. Veld, 
mannamån. Pallas är befunnen Uthan an- 
seend’, opartijsk. Stjernhjelm Fredsafl 13 
intr.

Ansegla, intr. Insegla. [T. ansegeln.] 
vidh Blåckhuus udden ... alle jachter, båthar 
och små fartyg, som aff- och ansegla, skole 
vara förplichtade sigh atangifva. Stjernman 
Com. 4 : 290 (1680).

Anselig, adj. 1. Ansenlig. Abassa Bassa 
allerede j förledne sommers var medh en 
anselig macht in j Pålandh gången. A. Oxen
stjerna (HSH 29: 828). Guslaff Horn hafver 
åter hafft en ansehlig victorie. Dens. (330). 
en mycket anselig vinning. Österling 3: 47.
— 2. Aktningsvärd, vördig. the äre uthi 
sielfva värket lättsinnige och posserlige, och 
vilja lijkväl achtas för anseelige och stoor- 
modige. Schroderus Hels. beg. skattk. t-4.
— 3. Hederlig. E. M:tt en reputerlig fredh, 
eller jw ett anseligt stilleståndh skall sig 
kunna till accordera. A. Oxenstjerna (HSH 
29: 330).

Ansenlig, adj. Ansedd, betydande, vigtig. 
Eusebius den anseenlige mannen. U. Hjärne 
Orth. 2. de fleste, och i synnerhet de an
senligaste i landet, följde ännu sina förfäders 
tro. Botin Hist. 1:277. Sune Jarl, enden 
ansenligaste af denna slägt (Folkungarne).
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G. F. Gyllenborg 3:83. Han hade kom
mit i nåd vid hofvet och fått ett ansenligt 
embete. Leopold 5:450.

Ansigte, n. 1. Utseende, det yttre, tu 
äst een degheligh quinna vnder ansichtet. 
{till utseendet). 1 Mos. 12:11. Dömer icke 
effter ansichtet, vthan_ dömer en rett doom. 
Joh. ev. 7: 24. — 2. Åsyn. Adam vndstack 
sigh medh sinne hustru, för Herrans Gudz 
ansichte. I Mos. 3:8. iagh moste göma 
migh vndan titt ansichte. 4:14. Och så gick 
Kain jfrå Herrans ansichte. 4:16. moln- 
stodhen gaff sigh ock vthu theras ansichte 
(upphörde att gå framför dem), och gick 
baak om them. 2 Mos. 14:19.

Ansigtig, adj. Varse. [T. ansichtig.] Tå 
han nu var så när kommen, at the blefvo 
hvar annan ansichtige, tå rustade sigh hvar 
man til strijdz. Schroderus Liv. 182.

Ansinnig, adj. Fiendtligt sinnad, hätsk. 
hwar the Prutzer eller Holster fornimme, att 
thesse Suenske äre them ansinnoge mett 
spoztske ord. Gust. 1 reg. 10:310. Och j 
alla Synagogor pinadhe iagh them offta, ... 
och war them så mykit ansinnigh, at iagh 
förfolgde them ock vthi the fremmande stä- 
dher. Ap. gern. 26: 11. erchebispen och 
Here medh honom, som her Steen woro an- 
sinnighe. O. Petri Kr. 295. the Lybeske 
vore then tijd mycket ansinnighe på Dan- 
marcks rijke. Tegel Gust. 1 hist. 2:27.

Anskapad, p. adj. Medskapad, medfödd. 
[T. angeschaffen.] Menniskian ... miste then 
anskapade rättferdigheeten och heligheeten. 
Schroderus Hunn. 24.

Anskicka sig, refl. 1. Skicka sig, upp
föra sig. sigh så anskicka och förhålla, som 
de det in för Gud ... kunna ansvara. Stjern- 
man Com. 4:91 (1675). — 2. Skicka sig (till), 
taga en vändning, rigtning (till). [T. sich 
anschicken.] det bullersamma uthseende, 
hvar til sakerné på alle orter sigh en tijd 
bortåth hafve anskickat. Stjernman Riksd. 
3:1910 (1683).

Anskri, n. 1. Skrik, yttring af klander, 
missnöje. Saa bediom vj eder atj . . . lempe- 
lige fare med thetta ærende at vj ecke skulle 
faa therfore nogit nytt aaroop eller anskrij aff 
then menige man. Gust. 1 reg. 2:30. kom 
thå itt stoort anskrij öflfuer erchebispen, at 
han skulle halla riket konung Christiern til 
handa, men han giorde sin vrsegt. O. Petri 
Kr. 252. — 2. Förkunnande, tillkännagif- 
vande. Euangelium är itt Grekeskt ord, och 
lydher så mykit som gott bodhskap, godh 
nymäre, godh nyy tidhende, gott anskrij,... 
såsom tå Dauid offuerwan then stora Goliath, 
kom itt gott anskrij och trösteligh nyy tidh
ende jbland then Judeska almoghan, at theras 
gruffuelighe fiende war slaghen. NT 1526, 
förspr. 2 a. the (apostlarne) skulle gåå wt j 
menigha werldena och predica och göra itt 
anskrij för all creatwr, huilken stoor nådh

och barmhertugheet gudh hadhe giordt medh 
menniskione, och såådana predican och an
skrij är thett scrifften kallar euangelium. O. 
Petri Men. fall Dia. thet vthroop och an
skrij är nw kommet j werldena, ath wij 
haffue fått fridh och syndernes forlatilse. 
2 Post. 87 b. — 3. Rykte, föregifvande. Man 
må heller göre sådana anskrij, at wij wele lathe 
holle en almennelig wapnsyn. RR >s/i 1543.

Anskrifva, tr. Skrifva, skrifva upp, an
teckna. [T. anschreiben.] Men hwre ther 
om war kan man icke för någen sanning 
moett eller medh anscriffue. Svart Kr. 68 
här warder alt för långt, alla thessa (exempel) 
här anschriffua. P. P. Gothus V8a. Hvart 
fierdings åhr skole krögare eller gästgifvare 
lefrere opsynesmannen accijsen, ... räknan
des ifrån then tiden som the dryckarne an- 
skrifve låte. Stjernman Com. 1: 872 (1622). 
medel Oss och chronan tilhörige ... skole 
på Vårt Cammar-Collegii räkning anskrifvas. 
Ders. 3:655 (1668). hvilken under sex och 
fyratijo åhr vore, then samme skulle . .. sigh 
uppå mönsterplatzen vijsa och anskrifva låta. 
Schroderus Liv. 836.

Anskyndare, m. Tillskyndare, anstiftare. 
meente the uthi theras sinnen at Zeusippus 
vore til thet dråpet en anskyndare. Schro
derus Liv. 461.

Anskåda, tr. Taga i betraktande. [T. 
anschauen.] Thetta ... haffuer Högbemelte 
K. M. anskodat och lagdt på hiertat. L. Petri 
Kyrkord. förspr. 10 a. the som utan till an
skåda riket. Gust. Adolf Skr. 209. om 
vij qvinnornas natur, nödtorfft och bedrifft 
anskodha ville, befinne vij them vara fast 
ringare än männernas. Schroderus Albert. 
2: 98. de anskådade saken med andra ögon. 
Dalin Hist. III. 1:206. Tingen synas sanna 
eller falska, som man anskådar them på then 
ena eller andra sidon. Rydelius Förn. öfn. 
186.

Anslagisk, adj. Förslagen. [T. anschlä- 
gisch.] Hother var fast dristigh och ansla
gisk. L. Petri Kr. 24. — Jfr Anslägig.

Anslå, tr. 1. Förkunna, tillkännagifva. 
Ty brukas än nu i dag här i Upsala att med 
trumma anslå julfreden. Rudbeck Atl. 1:606. 
— 2. Uppslå, öppna, börja, de landskapen, 
der vi akta anslå vår handel. Schroderus 
Uss. B 3 a. — 3. Företaga. The ginge fast 
till rådhe, Huru the ville sin saak ahnslå. 
Hund Er. 14 kr. v. 293.

Anslägig, adj. Förslagen. [T. anschlä- 
gig.] få en godh rytmestare jn j landhet, 
thenn ther wäl förfarin och anslegig wåre j 
krigz handell. Gust. 1 reg. 8:264. — Jfr 
Anslagisk.

Ansmida, tr. Fastsmida, han var på 
galeierne vidh åhran ansmidder. Laurelius 
Påf. anat. 363.

Anspinna, tr. Bringa å bane. [T. an- 
spinnen.] dhe Danske .. . sökia någor oreda
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j landet att anspinna till H. M:ttz Frökens och 
fädernesslandzens skada. A. Oxenstjerna 
(HSH 26:128). åthskillige fredz tractater uthe 
i Tysklandh anspinnas. Stjernman Riksd. 
2:856 (1634). han hafver anspunnit... thet 
ena krijget effter thet andra. Sylvius Curt. 62.
— Refl. Yppa sig, komma å bane, den 
oredhen som sig j licenterne anspinner. 
A. Oxenstjerna (HSH 33:96). förmedelst 
Compagniedt mången i rijkedt kan sine pe- 
ningar säkert och medh profijt anläggia, och 
skulle däraff månge handlingar sig anspinna. 
Dens. (37:181).

Ansporra, tr. Sporra, uppelda. [T. an
spornend] påminte jag mig fordne fältherrars 
manér att anspårra sina kämpar med något 
muntrande tal. J. Wallenberg 186.

Anspråka, tr. Tilltala. [T. ansprechen.] 
Gud bevärder oss anspråka genom sit heliga 
ord. Hermelin B 2 a.

Anspänna, tr. 1. Försätta, indraga, in
veckla. fäderneslandet . . . uthi örligh och 
vapneskifte är anspänt, fast medh alle thess 
grannar. Stjernman Riksd. 2:1S12 (1660).
— 2. Anstränga. [T. anspannen.] en konung 
vil upmuntra sina undersåtare at anspänna 
all deras hog och alla deras krafter ... til 
dess och rikets nytta. Tessin Bref 1:246.

Anspänsel, f. Anspann. Venus uthi en 
triumf-vagn, som uthan all annor anspänsl 
föres af Lyckan. Stjernhjelm Lycks. är. 2 
intr.

Ansticka, tr. Slå upp (vin o. d.). [T. an- 
stechen.] Ingen krögare eller gästgifvare skal 
någon främmande dryck, vijn eller öhl i sin 
källare inläggia eller ansticka låta. Stjern
man Com. 1:870 (1622).

Ansticka, tr. [T. anstechen, ansteckend] 
1. Sticka, så snart någon ting uthvärtes 
eller invärtes kroppen ansticker och aggar, 
skakas hela kroppen ther vid. Lindestolpe 
Fross. 22. — 2. Antända. Liungelden kan 
... torra skogar, byggningar och annat slijkt 
ansticka. U. Hjärne Anl. 235. — 3. Väcka, 
sprida (om smitta o. d.). orådeligit är, det 
alla fångarne i Fästningen skola blifva qvare, 
... kunnandes af de samma jämväl lätteligen 
smittosam sjukdom anstickas. Stjernman 
Com. 5:844 (1700). ond luft, hvaraf sjukdom 
lätteligen kan anstickas. 6:31 (17101.

Anstift, f. Anstiftan. Så förordnades och 
tvenne legater ... effter Pantauci rådh och 
anstifft. Schroderus Liv. 860. Evander 
hadhe genom hans (kon. Persei) anstifft 
Konung Eumenem dödhelighen sårat. Ders. 
882.

Anstifta, f. Stifta, inrätta, ett barnhus 
må anstjfftas. Stjernman Com. 3: 707 (1668).

Anstiga, intr. Framtåga. [T. ansteigend] 
han kom medh slachtordningen anstijgande. 
Schroderus Liv. 654.

Anstorma, tr. Storma. [T. anstärmend] 
Keysar Karl ... haffuer wellelighen angrippit

Påwens pallatz, thet anstormat och ... öffuer- 
wunnet. P. P. Gothus C la.

Anstryka, tr. konstiga målningar ... på 
alla väggar anstrukne voro. Mörk Adal. 
2:266.

An stygg, adj. Vederstygglig, afskyvärd, 
gräslig, hemsk. [Isl. andstyggrd] menni- 
skionnes ansichte icke är sådant, som annors 
oskäligh diwrs, nemligha meste deels grymt, 
anstygt och faseligit. L. Petri Mandr. D 1 b. 
Men dieffuulen haffuer ock wel itt annat sett, 
til at besittia menniskiona, som icke är så 
anstygt eller förskreckeligit. 1 Post. Y 4 b. 
itt ganska faseligit och anstygt beläte. 3 Post. 
13 a. ey heller förmåtte stiernonar... vplysa 
them then anstygga nattena. Sal. vish. 17:5. 
Thet anstygdt är at höra vppå. Ronde- 
LETIUS 11.

Anstånd, n. Stillestånd. [Mnt. T. an- 
stand.] anstand göre med fienderne eller 
aname. Gust. 1 reg. 10: 52. wij på nogon tidh 
till nogon enighett och anstandh till wege met 
them (Ryssarne) koma kundhe. Fin. handl. 
4:155 (1556). Klijf up, o Phoebe, högt i him
mels saal ... Gör anstand och förbind then 
raske Æolus, At han instänger norden-gnall 
och östan-brus. Stjernhjelm Fägnesång.

Anställa, tr. 1. Ställa, rigta, ordna, in
rätta. [T. anstellen.] han ähr nu begrijpen 
uthi marche, endoch man icke väll veet 
hvart uth han den enkannerligen anställer. 
A. Oxenstjerna (HSH 35: 177). Gif at jag 
städz min vandring så anställer, At ungdoms 
fehl och odygd mig ei fäller. Svedberg 
Vitt. 40. När jag så anställer mitt upförande, 
... är jag säker om din nåd. Dalin Vitt. 
1. 1:16. uprätta och anställa ... ett General 
Handels Compagnij. Stjernman Com. 1:913 
(1625). Tucht- och spinnhus ... skole an- 
stellas. 3:707 (1668). E. K. M:tts flotta skulle 
åth minste anstelles på 48 eller 50 st. (skepp). 
A. Oxenstjerna (HSH 24:222). — 2. Refl. 
Ställa sig, uppföra sig, skicka sig. Instruc
tion huru hann sich vdi thenn Lijfflendske 
handell schulle förhålle och ahnnställe. HSH 
9:57 (1562). Mot höga och låga, fattiga och 
rika hafver Hans F. N. sigh sålunda anstelt, 
at ingen med skäl hafver öfver honom at 
klaga. Gust. Adolf Skr. 96. the sigh vän
ligen anställa och sigh liufligen bevijsa. Pe- 
trejus Beskr. 2:77. Befallningsmännerne 
... sig vid strandvrak och bergat gods myckit 
egenvilligen anställa. Stjernman Com. 4:241 
(1680). Han ... Anställer sig väl dum, men 
mykken list uptänker. Spegel Guds verk 
191.

Anställning, f. Anstalt, anordning, vidh 
alle tullcontoirer här i Sverige giöra den an- 
stellningh, at all rågh, korn, miöl och malt 
må förbiudas at uthföras. Stjernman Com. 
3:104 (1662). den anställningh jagh hafver 
giordt till Ölandz defension. HSH 35:306 
(1656). giordt anställningh, at vidh första
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våhrdagh arbetet schall må kunna ställas i 
värket. Ders. 320.

Anständig, adj. Som anstår någon eller 
något, passande, lämplig. Achta tig at van- 
frägda någon ... ty intet är så illa anständigt, 
särdeles en person af värde. Hermelin E5b. 
Åt Oden offrades hästar, som krigsguden an
ständiga kreatur. Dalin Hist. 1:172. för
ändringar och stegringar i myntetz valor .. . 
förmedelst een godh och anständigh Ordning 
och reglement med forderligaste må rättas och 
afböijas. Stjernman Riksd. 2:1865 (1680). 
Kongl. May:tt må en sådan förordning der- 
öfver affatta låta, som anständig pröfvas. 
3:2025 (1686). Städerne hafva föreenat sig 
sin emellan, på hvad tijdh the finna markna- 
derne i hvar och en stadh anständigast. Ders.

Anstöt, m. 1. Anfall, thenne war Judar
nas sidzta anstöt, medh hwilkom the drabbade 
in på Landzhöffdingan Pilatum (att han ej 
vore kejsarens vän, om han släppte Jesus 
lös)... med hwilkom the ock wunno honom 
öffuer. L. Petri Chr. pina e 5 b. — 2. Stöt, 
skada, afbräck. så hände ock rijket en för- 
rädelig anstööt aff Herr Berendt von Meelen. 
Girs Gust. 1 kr. 57. samma manufactur en 
märckelig anstöt lidit. Stjernman Com. 4: 
579 (1683). — 3. Stötande i biåsinstrument. 
Allt återskaffade af krigsbasuner, Vid hvilkas 
anstöt himlens legioner, Som stridde för dess 
sak, sig sammandrogo. J. G. Oxenstjerna 
4:197.

Anstöta, tr. och intr. Gifva stöt, stöta 
emot, stöta på; tillstöta, påkomma; angripa. 
man .. . wndherstundom en willoghan och 
smock hest medh sporaner anstöther, ath 
han testhe bethre löper. L. Pet. Gothus 
62 b. Så mången migh anstötte Och på migh 
händer bar Rosenhane Sv. spr. klag. .24. 
the som Gudheligha leffua vilia i Christo 
Jesu, the bliffua nu medh bedröffuelsens 
stormvågher på alle sidhor anstötte och 
öffuerfalne. L. Laurentii Pred. 13. vatten
bergen, hvilka liksom murbräckor anstötte 
sidorna (af fartyget). J. Wallenberg 139. 
Jag sielf inthet veet huru iag mig compor- 
terar, att tag seglandes emillan desse klip- 
porne icke anstöter. A. Oxenstjerna (HSH 
37:147). thet som uthi een punct rörer och 
anstöter rijkzens fundamental- och publique 
lagh, kan ... heela rijkzens compagem medh 
sig bringa til afgång. Stjernman Riksd. 
2:1434 (1664). månghe farligheeter oss nu 
anstöte. 2:872 (1634). the olägenheter, som 
oss . . . anstöta kunde. 2: 1813 (1680). om 
honom något menskeligit anstötte (om han 
doge). Ehrensten (Lönbom Anek. 1.5:13). 
ther hon (pestsjukan) anstöta och befengia 
begynner, wender hon icke lätteligen igen. 
P. P. Gothus B l a.

Anstötelse, f. Anstöt. The Christne skole 
. .. see sigh före, att the icke geffua någrom 
anstötelse. P. J. Gothus Rel. art. 264.

Ansvar, n. Svar. [Isl. andsvar, annsvar.] 
Thetta loffua och tiilsegia wij edher medh 
thetta worth opna breff, begærendis ther paa 
eders answar. Gust. 1 reg. 2:237. wj hade 
förmodat eders redeligaren answar æn wj nw 
haffwa fornwmmit wtåff forme edhers breff. 
3: 325.

Ansvarlig, adj. Ansvarsfull, prestaem- 
betet är ett mechta svårt och ganska ansvar- 
ligit embete. Svedberg Schibb. 459.

Ansyles, Ansyls, Ansöls, adv. 1. Mot 
solen, i rigtning mot solens skenbara gång, 
från vester åt öster. [Isl. andsœlis; F.Sv. 
andsyls.] Solen . .. haffuer aldrigh stadnat 
eller gått hvarken baaklänges eller ansyles. 
Phrygius Åkt. pred. C 3 a. Hör du, som 
illa dömer, Du mäst, som minst förstår, Som 
tycker, när du drömmer, At solen ansyls 
går. Lindschöld Vitt. 156. När man ror 
ut från landet at fiska, må man ej vända 
båten ansöls. Fernow Verml. 257. Ansoles, 
ansols, ansuls. Lind Ordb. — 2. Bakvändt, 
förvändt. man wender thetta twert om, och 
går här medh alt ansyles och affwogt. L. 
Petri Om nattv. D 4 a.

Ansäga, tr. [T. ansagen.] 1. Anmäla,
uppgifva. skal och alt thet godz, som in
kommer, ingelunde opskepes förr än thet är 
på Tolbodhen ansagdt och förtollet. Stjern
man Com. 1:488 (1604). någon sitt godz ... 
falskeligen ansäger. 1:813(1622). opågrentze 
tollhusen sine ... vahrur richtigt anseija. 2: 
172 (1638). — 2. Tillsäga, befalla, the till- 
biude sigh att vele vara vederrede till op- 
ryckningh, när them blefue ansagdtt. À. 
Oxenstjerna (HSH 24:170). Betienterne 
alfvarsamligen måtte ansäjas, intet... att af- 
föra (ur räkenskapen) utan Våre eller Stats 
Contoirets expresse ordres. Stjernman 
Com. 5:404 (1693). — 3. Säga, tillkänna- 
gifva, förklara. K. Antiochi legater ansadhe, 
thet Konungen achtadhe then fridh, som the 
Romare hafva ville, höghre, än all segher och 
triumph. Schroderus Liv. 887. Straffet är 
ansagdt, om man intet helgar sabbaten, at eld 
skal förtära palatzen. Svedberg Dödst. 38. 
uti dopet hafve vi... förkunnat och ansagdt 
satan och hans vesende fiendskap och offen- 
teligit krig. Sabb. ro 2: 922.

Ansägelse, f. Utsaga, uppgift, tillkänna- 
gifvande. Then gemene mans uppenbara an- 
säijelser. Gust. Adolf Skr. 211.

Ansätta, tr. [T. ansetzen.] 1. Sätta in
till, emot. Stormbocken til muren ansattes. 
Schroderus Liv. 443. — 2. Utsätta, be
stämma. berama och ansättia riksdagen til 
den tiugunde dagen Januarii. Stjernman 
Riksd. 3:2164 (1718). Ey må någon Skipare 
förändra sin^ansatte reesa. Sjölag 1667 Förs. 
B 9. — 3. Åsätta, af dem egenvilligt ansatte 
böter. Stjernman Com. 6:88 (1712).

Ansök, n. Ansökning. Titt ansök ... thet 
är af honom hördt. Kolmodin Qv. sp. 1: 270.
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Ansöking, f. Hemsökning, fiendtligt 
anfall, huar med (penningar) vj oss oc vort 
folk nolle skole, om ... nogen ansöking pa 
komme. Gust. 1 reg. 3:181.

Ansöls, se An sy le s.
Antaga, tr. Taga, fasttaga. [T. an- 

nehmm.) wij eder än nw höglige formane 
wele, ath huar som nâgen .. . eder med nâgen 
lygn förföre wille, ati the samme hardeligen 
effterstelle och antage wele. Gust. 1 reg. 
13: 201. for huilchenn sack han bleff fenck- 
liga antagenn. HSH 29:142 (1542). löös per
son ... skal fongelig antagen blifwe. Landt. 
instr. 2 (1555).

Antastande, n. Vidrörande. [T. an- 
tasten.] han medh sitt blotta antastande 
kunde settia then lemmen widh igen, som 
affhuggen war. L. Petri Chr. pina R 3 b.

Antasteri, n. Angrepp (på sjöfarande), 
sjöröfveri. han haffuer tagit tiil sig en skalka- 
hoop och giffuith sigh szedhan j siön paa 
antasterij. Gust. 1 reg. 3:218.

Ante sig, refl. Te sig. Stundom jagh 
strängare är, migh något grymmare anteer. 
Arrhenius 157.

Anteckna, tr. 1. Beteckna, man pläghar 
the märkelighaste Sententier j skrifftenne 
medh rött blek antekna och uthmerkia. P. L. 
Gothus 1 Uti. K 4 a. — 2. Uppteckna, 
teckna, beskrifva. Chronikeskriffvare måste 
antekna alla saker, huru the afflupne äre. 
Phrygius Agon 43.

Anteckning, f. Tecken. Sacramentet är 
een synligh antekning eller merke, huilket 
man medh öghonen fatta kan. Falck 95 a.

Anten, konj. Antingen, hoon ville för
lusta sig anten i trägården eller skogen. U. 
Hjärne Vitt. 47. Ej må någor kära eller 
svara för annan, innan han anten munteliga 
in för Rätten af Sakägaren ther til förordnad 
är, eller viser hans öpna bref ther om. Lag 
1734 RB. 15:4. (de) anten skola tigga, bli 
tiufvar eller usla ligga. Dalin Arg. 2: n. 51.

Antere, konj. Antingen. [Mnt. anter.] 
RR 20/o 1544.

Anterfva, se Anträffa.
Antikristlig, adj. sådana (påfvens) herra

döme är emoot Christum, ja antichristelighit 
är thet. O. Petri Svar till P. Galle F 2 b. 
the haffua giordt ther jtt antichristelighit for- 
bodh vdinnan (att förbjuda lekmän kalken 
i nattvarden). Ders. H 4 a.

Antikristliga, adv. the haffua handlat 
antichristeligha och oppenbarligha j then 
sack emoot gudz oordh. O. Petri À kt. C 2 a.

Anträd, n. [T. antritt.] 1. Framträdande, 
närmande, elfter een bukt, reverentz och 
vyrdigit anträdh, Stiger han til, taar herdin- 
nan i hand. Lf.yonstedt 34. — 2. Ingång, 
början, anledning, tå man vil thet orätt
mätigt är hoos någhon sökia ... pläghar man 
tagha ther til anträdh och begynnelse aff nå
ghon rättigheetz häffd. Schroderus Liv. 529.

Anträda, tr. och intr. [T. antreten.] 1. Be
träda, bestiga, han skulle anträdha berget. 
Schroderus Liv. 347. — 2. Framträda, 
framtåga, vij uthi ett ömkelighit och klagh- 
lighit anseende för edher här anträde. Ders. 
896. the Macedonier begynte medh fahnerne 
uthi full rustning frijmodelighen til vallarna 
at anträdha.- Ders. 419. — 3. Anhålla (hos 
någon), skulle vij .. . underdåhnigst anträda 
E. K. M:tt att E. K. M:tt... ville befalla der 
boot å skaffas. HSH 23:100 (1650).

Anträffa, tr. t. Träffa, drabba, dhe 
landzorter, som missväxten mäst anträffat 
hafver. Stjernman Riksd. 3:2139 (1697).— 
2. Angå. thenn fördeil, gagn och nytto ther 
aff fölger, att Wijborgz stad bliffuer befästedt, 
...icke anterffuer(l) eller wårder (allenast) 
the borgare ... som liffwe, bygge och boo j 
Wijborgh ... vthenn och iämväll och vdi lijke 
måtto alle the i heele Finlandh och Östre- 
bothnen boendhe och byggendhe äre. Fin. 
handl. 10:33 (1562) [jfr anträffa 14 i 
SAOB],

Antvard, n. Svar. [Mnt. antwarde; T. 
antwort.] begerendis atj wele scriffua them 
ther om tiil, oc giffua oss ther antward opa. 
Gust. 1 reg. 9:49.

Antvarda, intr. Svara (för), ansvara. 
[Mnt. antwarden; T. antworten.] Thet oss 
dogh storlegha förundra, ath tu tettha paa 
thin egen hals göre wil, epther tw ingin 
Konungh eller herre hafwer som ther före 
anthwarde kan. Gust. 1 reg. 1:79.

Antvardan, Antvardning, f. Vård, för
var. han haffwer insath j vadzstena closther 
vtj hennes (en klostersysters) anthwårdan 
och göme några peninger. Gust. 1 reg. 4: 21. 
peningher och alth annath ... som han vtåff 
oss i sin väryo och fwlla mackt och anth- 
worningh haffth haftuer. 3: 349.

Antända, tr. Angripa, åtskillige hus i 
staden af farsoten äro antände. Stjernman 
Com. 6: 74 (1711).

Använja, tr. Vänja, the icke skulle an- 
vänias til lättia och odygd. L. Paul. Gothus 
Mon. pac. 169. han anvaande sigh til drycken
skap. Ders. 252. (the) utaff ungdomen varde 
anvande til alla christelighe dygder. Ders. 400.

Använta, tr. Vänta, förvänta. Äre vij 
arme exulanter och pelegrimmer? Så må 
vij icke bättre vilkor och legenheet, än een 
väghfarandhe här förbijdha och använta. Kem- 
ner 15.

Anvärfva, tr. Andraga, göra ansökning 
om. [T. anwerben.] dhe, som något i Cant- 
zliet hafve att anverfva, schole effter' mid
dagen blifva dijt stembde och effter perso- 
nernes och sakernes beschaffenheet förhöras. 
Civ. instr. 353 (1661).

Anvärfning, f. Andragande, värf ärende. 
fremmende legater .. . och theris anuerffnin- 
§er. HSH 27:3 (1561).

Anväxa, intr. Uppväxa, uppstå. [T.
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anwachsen.] våre armeers nederlag ved 
Nördlingen, och mig deraff ahnvuxne och 
ähnnu öfuerhängiande difficulteter. A. Oxen- 
stjerna (HSH 32:197). dömma, huadh fäder
neslandet kan anväxa för skadha eller gagn. 
Dens. (38:4H).

Ap, n. Narrspel, gyckel, gäckeri. Vijk 
aff, fru Lusta! Du och jagh förlijkz ey sam
man, Jagh gitter ey ditt aap och myckna 
flättia sij. Wexionius Sinn. Gib. hon giör 
aap och spee Uthaf hans gilie-taal. Lucidor 
A 3 a.

Apa, tr. 1. Gäcka, bedåra. fåfengia och 
geckerij, ther medh the bådhe sigh sielffua 
och meniga man apa och bedraga. L. Petri 
Kyrkost. 77 b. huru listeliga dieffuulen haff- 
uer apat tigh, och hållet tigh ifrå Sacramentet. 
Om nattv. E 4 b. — 2. Drifva gyckel med. 
Män i, förmätne folk, som högt och vidt up- 
gaapen Ock hälsosamma råd så hierteståll- 
tiskt aapen. Columbus Poet. skr. Gib. 
Ehvad krops vanskapnat någon kan hava, 
achta tig at honom därföre apa och miss- 
fyrma. Hermelin E7b. — 3. Hyckla för 
någon. När han behöffuer tigh, kan han wel 
apa tigh, och leer til tigh, loffuar tigh mykit, 
och giffuer tigh the betsta ord. Syr. 13:7. 
— Apas, dep. somlige Christne vilja apas 
efter (efterapa) the gäckeliga hedningar. Spe
gel Pass. and. 92.

Ape, m. Apa (eg. aphané). [1st. api.] 
honom skeer även som enom Ape, som 
menniskian vil allting efftergöra. R. Foss 
441. så äre ij icke pfaffen (säger Tysken) 
vthan affen : thett är, icke Prester, vthan 
Apar. Ernhoffer 100 a Apar, som giöra 
mycken lust, när folcket står och gapar. 
Spegel Sal. vish. 29.

Apelgård, m. Trädgård, fruktträdgård. 
[lsl. apaldrsgari)r.\ Mitt uti min Apellgård 
Där ståer så vähl bygd en stufva. Sv. forns.
1:11.

Aperi, n. Förevisning af dresserade apor, 
apspel; narrspel, gyckel. Apeförare, som fara 
ifrå thet ena rumet til thet andra, genom o- 
nyttigt aperij och kucklerij sökia penningar.
P. Erici 5: 70 a. then skrymteska kyrkion- 
nes åthäffuor och heligheet är icke annat än 
aperij, vthwertes sken och skrymtan. Falck 
121 a. intet achtandes hwad Påwen och hans 
Biscopar bruka för aperij vthi theras Presta 
wixl. L. Petri 3 Post. 8 a. the Poler och 
Casacker drijffua ett sådhant aperij medh the 
plumpa och oförståndighe Muskoviter, at så 
snart en Demetrius omkommer, få the strax 
en annan i stadhen igen. Petrejus Beskr.
2: 20«.

Apina, Apinna, Apinia, f. Apa (eg
aphona). [Isl. apinja.] De olika formerna 
förekomma omvexlande i R. Foss. — Musik 
och apinor, Spektakel och linor Ge föda åt 
hälften det stora Paris. J. Wallenberg 84. 
dieffuulen är Gudz Apinia, som honom j allo |

effter fölier. P. Erici 2:198 b. Han hade 
åthskilliga Apinior, som honom efterhermade. 
U. Hjärne Orth. 11. Apinior förs kring til 
stora hoff och herrar. Och brukas när ther 
fins ei eljest andre narrar. Spegel Guds 
verk (1745) 231.

Apotek, n. Förekommer liktydigt med 
fältskärsstuga.] när wij kenne Laghen haffua 
oss drabbat och sargat samwetet, skole wij 
löpa til Predicoembetet, lijka som til itt him
melskt Apoteek, och läta oss hela och för
binda. P. Erici 6:52 a.

Apotekerska, f. Idhra döttrar skal han 
tagha sigh til Apotekerskor, kokerskor och 
bakerskor. 1 Sam. 8:13. (Öfv. 1878: Salf- 
berederskor.)

Appeldrank, m. Äppelvin, cider. [Mnt. 
appeldrank.] Miödh och Appeldranck. Fin. 
handl. 6.321 (1556).

Applug, adj. Apelkastad. Hästar... må 
mycket väl af (asp)löfvet, och blifva appluge, 
ehvad färg de hafva. Carleson 78.

Arbetsman, m. Arbetare. Och arbetes- 
männenar arbetadhe så at förbätringen på 
wercket gick fram genom theras hand. 2 Krön. 
24:13. En trogen arbetsman i sin tijd tu be
kröner. Vultejus 118.

Ardra sig, re fl. Arta sig, lämpa sig. 
[Mnt. arden.] Såsom then Epistlen till the 
Galater ardrar och skickar sigh effter then 
epistlen till the Romerska, och fattar på 
samma meeningen medh få oordh, thet then 
andra widhare vthstrecker, Så ardrar sigh 
thenna till the Colosser effter then till the 
Epheser, och fattar medh få oordh samma 
innehållet. NT 1526, förspr. till Col.

Ards, m. Huilket är thet skuldoffret thet 
wij honom giffua skole? The swaradhe, Fem 
gyllene ardzar och fem gyllene möss ... Så 
må j nu göra liknelse effter idhra ardzar.
1 Sam. 6:4,5. (Öfv. 1878: bölder.) skrijnet 
medh the .gyllene möss och medh theras 
Ardzars liknelse. 6:11. (Öfv. 1878: skrinet 
med de gyllene jordråttorna och med afbild- 
ningarna af deras taggar.) — Luther har erse 
(plur. af ars). Grimm Wort, anför exem
plen ur bibeln under ordet arsch, culus, 
anus, podex.

Arest, m. Båge, armborst? gott skytte
tyg oc arest. Gust. 1 reg. 3: 225. (Rudbeck 
säger Att. 1:406, att, “än i dag“ förekommer 
Aristboga, “arcus ex quo sagitta emittitur“. 
Wallenius Gram. C3b har: “Pijl, telum: 
handskott, som man med handen åstadskiuter 
uthaf en arestboga“. 1 Spegels Ord. säges 
Upländska folkspråket hafva harist med bet. 
armborst.)

Arf, n. 1. Andel, lott. Wij haffue ingen 
deel j Dauid, eller någhot arff j Isaj son.
2 Sam. 20: l. Thetta är een ogudhachtigh 
menniskios löön när Gudhi, och the Tyran
ners arff som the aff them Alzmechtigha få 
skola. Job 27:13. — 2. = “Arffolk“ (Juda-
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folket). Gudh ... haffuer. .. tenckt vppå sitt 
folck, och sino arffue seghren giffuit. St. af 
Esthe' 6:12.

Arffall, n. Syndafall, arfsynd. hans 
(Kristi) embete och kall war, at han skulle 
vprätta arffallet. P. Erici l:19Ga.

Arffallen, p. adj. Genom arf kommen 
till nigot. vårt kongl. embete, till hvilket 
vij äre födde och arffalne. Stjernman Riksd. 
2:1655 (1672).

Arflig, Arfvelig, adj. Ärftlig. Stadenn 
är lagd och bygd på wåre Cronones rätte 
och arfflige äger. Fin. handl. 7:122 (1544). 
Landet, thet han oss til arffligh besittning ... 
beskeedt haffuer. P. Erici 2:82 a. Storför
sten beviljade honom förstendömet Smo- 
lendsko til et arfligit säte. Gips Joh. 3 kr. 20. 
En arflig egendom. S. E. Brenner 1:97. 
ther frälseman förverkar ... arfvelig rättighet. 
Lag 1734, R. B. 8: 2.

Ärfligen, Arfveligen, adv. Ärftligen. 
the jordegodz, som them medh rätte arffligen 
tilfaldne äre. Stjernman Riksd. 1:508(1600). 
arfveligen. Ders. 1:608.

Arfsgift, f. Hvad som gifves i arf. barn 
äro Herrans arffz gifft. L. Petri Dav. ps. 
127:3. mijn arffsgifft är bättre än hanogs 
kaka. Sir. bok 24:27.

Arfsjuka, f. Sjuka (sjukdom), som man 
fått i arf. någhon breck som är hoos för- 
äldrerne, then faller på barnen och bliffuer 
sedhan een arffsiwka. B. Olavi 164 b.

Arfstake, m. Jfr Stake 2. alla menni- 
skior (äro) fremmande och vandrande gäster, 
som icke haffua insatt j thenna verldenne 
någon arffstake. Phrygius / Likpred. C 3 a. 
är verlden vårt Legohws och härbärge, hvar 
uthi vij icke haffue någon evigh arffstaka 
eller blifvande stadh. Him. lif. 35.

Arfvelös, adj. Utan arfvinge, barnlös. 
[af F.Sv. arvi, arfvinge.] Tu haffuer monga 
menniskior vpätit, och haffuer giordt titt folck 
arffualööst. Hes. 36:13. om the än vpfödde 
sijn barn, så wil iagh doch göra them arffua- 
lösa. Hos. 9: 12.

Arg, adj. 1. Dålig, som lider af ett ondt, 
ett fel. Kropsens liws är öghat,... är titt 
ögha argt, så warder tin hele krop mörk. 
Matth. 6: 23. — 2. Svår (att lida, uthärda). 
theras saak (belägenhet) skulle blifva ju 
längre ju argare. Schroderus Liv. 173. — 
3. Neutr. argt och argesta brukas substan
tive skada, förfång, förderf. bruke och 
haffwe teris köpenskap och retthe verff sigh 
till nytthe och gagn vthen alth hijndher seller 
argth. HSH 19:57 (1504). nagot anfall eller 
argt ske skulle in pa then landzendhæ. 20: 
154 (1507). thet hadhe aldrigh varit hans . .. 
mening at tilfogha staden Syracus något argt 
Schroderus Liv. 304. iach skal vara mijn 
herre konung hull och troo, åffueria hans 
argesta och veta hans betsta. Gust. 1 reg. 
5:10. Dauid söker elfter titt argesta. 1 Sam.

24:10. Herodias gick elfter hans arghesta, 
och hadhe gerna dräpit honom. Marc. 6:19. 
försvara rijket emoot alle dhem, som effter 
dess argeste trachtade. Gust. Adolf Skr. 
214.

Arga, intr. och tr. 1. Göra skada, an
grepp. wtlasnst folk, som paa richet altiid 
argha oc fegdhe wilia. Gust. 1 reg. 1:156. 
argha in paa thenne thry riikitzins inbyggiere. 
2: 256. konung Cristern ... mett sitt krigz- 
folk ackter att arga jn påå tesse twenne rike 
Suerige och Dammark. 5:111. förbiudendis 
våra fogoter ... att the forma her vincentz 
eller hans medtfyliandis tijänere i någre 
måtte hindre, platza eller arga til gotz eller 
personer. 5:142. — 2. Förargas, må ingen 
blifva otolig eller arga på mig, at jag hafver 
af Skrifften framdragit och bevisat, hvad för 
stora synder hafva förorsakat Gud til at hem- 
sökia vårt land och folck med krig, hunger 
och pestilentia. Svedberg Dödst. 524.

Argas, dep. Vara arg, förargas. Alle 
vilja hata andra, träta på andra, argas på 
andra. Svedberg Dödst. 44.

Argelig, adj. 1. Förarglig, anstötlig. 
skall Landzhöffdingen sigh i någon andeligh 
administration icke inmängia, wijdare än der 
han något argeligit förnimmer, särdeles ibland 
de Evangeliske prästerne ... Landt. instr. 
219 (1642). — 2. Arglistig, argelige räneker. 
Törnewall C 4 a.

Arghet, f. 1. Arglistighet, thenne för- 
sereffne articler... holla utan alla falskhet, 
arghet oc motseyninger. Gust. I reg. 1:4. 
— 2. Förfång, göra oss någhen arghet eller 
skadha. Ders. 8:242.

Argvillig, adj. Illvillig. [T. argwillig.] 
Mång’ argvillig’ andars grep Äre störd’ och 
störte, som oss giorde fägd. Stjernhjelm 
Fredsafl, anman.

Arild. Af ar i Ids tid, från uråldrig tid. 
(Se Schlyter Gloss, till Skånel.; Molbech 
Gloss.) aff araldis tiidt. Gust. I reg. 1:285. 
vtåff areldz tijdt. 5:102. aff arilde tijdh. O. 
Petri Svar till P. Elice f3a.

Ark, m. Skrin, kista, kassakista, wnder 
thin (jungfru Marias) qwydz ark tha licktes 
han (innelycktes Jesus). Tideb. 3. siwtiye- 
tusend lödighe marek, Them Swenske vth- 
ladhe vthaff sin Arck. En liten Crön. E 5 a. 
utur sin arck togh Måns thet sylf. Messe- 
nius Kr. om Stockh. 98. Fålket på altaret, 
ladhe Till offers sijlf siutijo mark, Them 
gömde han wti gudz ark. Christm. 241.

Arlast, adv. arlast om morgonen. U. 
Hjärne Par. 3. han vecker them arlast up 
til arbets. Svedberg Ungd. reg. 222.

Arm, m. Flygel. [T. arm.] (han) bröt 
theras slachtordning, aldenstund the hadhe 
alt för vijdt uthgrenat och uthsträckt sina 
armar och voro fördenskull uthi bröstet 
nästan försuagadhe. Schroderus Liv. 77. 
the ville streckie sigh uth omkring begge
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armarna oçh uthi en ring kringhverfva fien
dens krijgzhäär. Ders. 404. Dinocrates stälte 
uppå then högre armen fämhundrade Macé
donien uppå then vänstre the Agrianer. Ders. 
455.

Arm, adj. Snål. arm, nisk, parcus, te- 
nax. Comenius Tung. index, hielp annat 
folk ock medh, och war icke nijtzk och arm. 
P. Erici 5:249 a. var han så nidsker och 
arm, att han aldrig gaf nogot bort. Verelius 
Götr. 28.

Armbåge, m. 1. Liktydigt med Framarm. 
niyo alna long, och fyra alna breedh effter ens 
manz almbogha (alnen beräknad efter en 
mans framarm.) 5 Mos. 3:11. — 2. Aln. 
Geometriske Alner, hwilke man Cubitos 
kaller, thet är Armebogar. Lælius Res. 
1:45. Man- finner thär Casiam (Kaneel), 
hwilkes blomster wäxer icke höghre än een 
Armboga. Ders. 141. Hartbeen var grufve- 
ligen växter i längden, nämligen nije arm
bogar lång. Schroderus J. M. kr. 164. om 
vinteren stiger hon (solen) intet öfver 9 arm
bogar högt på himmelen. Rudbeck Atl. 
1: 62.

Armbössa, f. Fattigbössa. [T. armen- 
biichse.] Then som ... svär och mijsbrukar 
Gudz nampn skal böta til the fattiga uthi 
armbyssan i kyrckian Laurelius Kyrkord. 
199. fattige krijgsbetiänte, som ... af Ammi- 
ralitetets inrättade armbössa understödjas. 
Stjernman Riksd. 3: 2121 (1693). hvar och 
en .. . effter rådh och lägenheet något til 
armbyssan, som til theras (de fattiges) al- 
moser vidh brunnen opsatt är, medhdelar. 
U. Hjärne Surbr. 92.

Armdom, m. Fattigdom, komma uthi 
stoor armdom. Phrygius Agon 8. hennes 
armdom ... förbyta i rijkedonr Him. lif. 79.

Arm el ia, f. Armband. Ättebackar . .. uti 
hvilka stora armelior, kedar och gambla stora 
penningar af guld äro än i dag fundna. Rud
beck Atl. 1:239. Lingua nostra Armelior 
usurpât pro armillis Latinorum. Ders. 1: 823.

Armflik, m. Se F läck ra.
Armfläder, n. Armkrus? Bjefs på kläd- 

ningärm? Jag låter hemta mig the bästa 
mina kläder, Min nya öronspann, mitt hals
band, armefläder Kolmodin Qv. sp. 1:118.

Armhus, n. Fattighus. [T. armenhaus.] 
Hospitaler och armhuus. Landt. instr. 227 
(1648).

Armkläde, Ärmkläde, n. Näsduk. 
Armeklädhe, strophium, sudarium, sudario- 
lum, reticulum, panniculus, linteolum. — 
Näsedwk. Helsingius. Man snyter näsan 
medh armklädet eller näseduken. Comenius 
Tung. 250. han tårekar af sig svetten i an- 
sicktet med ärmeklädet. Modée Fru Rang
sjuk. 5. confect fick hvar och en (vid den 
kungl. festmåltiden) sitt armkläde öfverfullt. 
Lönbom Hist. märk. 1:21 (1654). — Sahl- 
stedt (i Critik öfver Tuppen om Sagan,

tr. 1759, s. 7) säger, att benämningen näsduk 
utträngt ärmkläde.

Armkrus, Ärmkrus, n. manchete, hand
krus, armkrus. Svedberg Schibb. 283. Hon 
lagar, at alt artigt står, Band, kraga, knytning, 
ärmekruus. Lucidor Pp3b.

Armliga, adv. Snält, njuggt, knussligt. 
the intet eller ganska armliga hielpa then 
fattiga. L. Petri 2 Post. 194 b. Skrep icke 
mykit med orden, ther tu doch armligha tigh 
bewijsar medh gerningenne. Sir. bok 4:34. 
han haller thet (barnet) så armliga, thet haff- 
uer icke ena waggo, linda eller örnegåt etc. 
P. Erici 1:67 b. han ieffde armeligen alle 
sine daghar. A. Laurentii Verld. speg. 202.

Armlin, n. Handduk. Tvätta dig först 
med klaran vin, Och efter tork med hvitt 
arme-lin. Sv. Forns. 1:345.

Ärmling, m. 1. Fattig usling, stackare, 
tu äst en armling och iemmerligh menniskia, 
och fattigh och blind och nakot. NT 1526 
Upp. 3:17. En armling som the fattigha oför- 
rettar, är såsom wäta then fruchtena för- 
derffuar. Ord. 28: 3. Tin Armlingh och Wäs- 
ling. Dokt. Simon 6. — 2. Gnidare, girig- 
buk. Enom armling ståår icke wel, at han 
är rijk. Syr. 14:3. Then man warder prij- 
sat som gerna giffuer,. .. Men om en arm
ling talar hele stadhen illa. L. Petri Sir. 
bok 31:29. (Bib. 1541: karigh vsling.) Then 
ock sina ägodelar formerar, och brukar them 
icke til sin nödhtorfft och til ähre, han är 
en armling. R. Foss 135.

Armod, n. Vedermöda. Hwad armood 
och vselheet theet är at wara vnder diefuul- 
sens wold. O. Petri 2 Post. 11 a.

Armoderi, n. Elände, uselhet. [T. ar- 
mutei.] Til oss senda the (främmande natio
ner) sijden grofgrönt... och annat tunt tygh. 
Ja rätt armoderij, klatterij, slarfverij. A. 
Laurentii Verld. speg. 365

Armryckas, dep. Taga armtag, så kunde 
han vähl armryckias med sin stallbroder. J. 
Rudbeckius Kon. reg. 415.

Armsmide, n. Armband. Armilla, arm- 
smijde. Var. rer. voc. E 8 b. Och iagh toogh 
... armsmidhet aff hans arm. 2 Sam. 1:10.

Armspann, n. Armspänne, armband. 
armspan. L. Petri Jes. proph. 3:19.

Armriddare, m. Ett slags bakverk. [T. 
armeritter.] Arm-Riddar fins ey här, ey heller 
någon Munk, Dy bruden vil ey ha på sit bord 
sådan prunk. Lucidor E 4 b.

Armsalig, adj. Eländig, usel, dålig. [T. 
armselig.] O at slijke armsalige qvinnor be- 
trachtade, hvad för jemmer och qvaal them 
effter thetta lijfvet tilredt är. Schroderus 
Albert. 4:326.

Armtyg, n. Till en vapenrustning hö
rande skenor, som betäckte armen. Et par 
Armtyg med sine Pocklor (bucklor). Adler- 
sparre Afh. 215.

Arne, m. Spis, eldstad. [Isl. arinn;
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D. arte.} kiök och arnar. Spegel Guds 
verk 1)5.

Arnesk, adj. Från Arnheim. Brukas som 
subst. Arnheimskt (Nederländskt) tyg. [Mnt. 
arnsch.] ett par Messerede af Arnesk. Fant 
Obserr. 32 (1516). ij (2) stycken dubbelt Ar
nesk högt gråth. Gust. 1 reg. 8:100. Til 
menighe hofuedh schall bestyres blått och 
huit klädhe, Item blått Sayenn och Arnesch. 
Tegel Er. 14 hist. 324 (1561).

Arr, n. Ärr. [F.Sv. ar, arr.] bekommar 
man sällan en så behändigh läkiare, som så
ledes henne (skråman) helar, at man jo itt 
arr ther effter varse bliffuer. T. Johannis 
Fästn. Pga. Franske meslings arr. Spegel 
Guds verk 114.

Arrest, n. ett arest. P. J. Gothus 
Hub. 38.

Arrestera, tr. Taga i beslag. [Mnt. 
arresteren.] han haffuer aristheret en hop 
gotz. Gust. 1 reg. 3:31- Jfr Rostera.

Arst, Arts, m. Läkare. [Mnt. arste; T. 
arzt.] Kan thw komme vdoffuer en god arst, 
som haffuer förstånd oppa allehande krank- 
hett, tho fly mig honum hiit. Fini. 347 (1507). 
lijka som man läkieren icke klaga eller skyl- 
dhe kan, ath han then skadhelighe wedzskan 
j menniskiones lijff giort haffwer,... lijkaså 
kunne wij then Himmelske arstenom icke 
skuldh giffwa, när han oss Corss oc bedröff- 
welse tillskicker. L. Pet. Gothus 11b. 
Skal ingen Lappere fördriste sigh at gifue 
sigh ut för någon Artz eller Läkere. Skrå
ord. 247 (1571). — Ett ej sällan förekom
mande ord.

Art, f. 1. Slägte. theras fäder, een aff- 
felligh och ohörsam artt. Ps. 78:8. Tu onda 
art giff acht vppå Herrans ord. Jer. 2:31. — 
2. Dugtighet, besked, eftertryck. Them (de 
tornerande) hölt inga staakar, ther brast och 
small thet art war (att det var besked med). 
Svart Kr. 137. — 3. Behag, täckhet. Näk
tergalarna små, steglizor, hämplingar, amstar 
siunga och qvittra med art uthi mångtusende 
stämmor. Stjernhjelm Bröl. 19.

Arta, f. Årta. Artor (anates). Rudbeck 
Atl. 1:82.

Arta, tr. 1. Bilda, tillskapa, han een 
oreen klimp af stoft och myllan svarta Så 
underligit haar och herligt kunnat arta (om 
menniskans skapelse). Spegel Guds verk 
246. — 2. Inöfva, dressera. Rapphöns fångas 
med en lustig jagt, der på man ahrtade hun
dar hafver. Risingh 79.

Arteliga, Artliga, adv. Artigt, skickligt, 
fintligt then tridie wår christelige troos 
artikel ... warder här arteliga föremåladher 
j Christi skipsfärd medh sina läriungar. P. 
Erici 1:149 b. Astrild veet thera (tärnornas) 
spör, och kan them artliga vängia. Stjern
hjelm Here. 174.

As, n. Lik. Altså wardt Isebels aasz så
som en treck på markenne. 2 Kon. 9: 37.

iagh skal kasta titt (konungens) aasz vppå 
berghen. Hes. 32: 5. stridsstaden vart täckter 
med bleka as. Björner Kämp., Karl o. 
Grym. 13.

Asa, intr. 1. Lägga lockbete, med huilc- 
kit anslag (att tåga med krigsfolket i små 
spridda hopar) the fast asza för the skogz- 
tiuffuer (locka dem till anfall). RR 1542. 
Haldan heela sin skipsflotta stält hadhe på 
försåth för fienderne och allenast medh tu 
blott skip lät sigh see i siön, och således 
asadhe för them. L. Petri Kr. 32. — 2. 
Försåtligt lura (efter något). Alltid var han 
i förväg för Hialte och asade efter tillfälle 
att få stöta sin spets i hjertegropen på ho
nom. Mörk Adal. 1:175.

Askebläsare, m. Satirisk benämning på 
kemist. Askeblåsare, som Paracelsum läsa 
och intet förstå,... förfölja och förtala honom 
alldramäst. U. Hjärne Par. 5.

Askedyss, m. Askhög. [Isl. dys, dös; 
D. dysse.] at uprekna alt hvad Plinius han 
gissar, Thet är at vältra sig i stoora aske- 
dyssar. • Spegel Guds verk 109.

Askedämmare, m. Askunge, askfts. 
[Månne af T. dämmern, slå dank?] berömde 
Ismael sigh, tiensteqwinnones son, aff sijn 
första byrd, och förachtade Isaac, såsom en 
ringa askedembare. P. Erici 4:121a.

Askegraf, f. Askgrop framför ugnen. 
Med sin hustru åtte han en son . .. hvilken 
strax i ungdomen satte sig i askegraven. 
Verelius Götr. 31.

Askodag, m. Askonsdag (onsdagen efter 
fastlagssöndagen). [Isl. öskudagr.] the På- 
ueske somblige tingest wiya vthan beswär- 
ielse, såsom askon om Askodagen. L. Petri 
Kyrkost. 84 b.

Askot, adj. Askott, cineraceus. Schro- 
derus Lex. 76.

Askula, f. Likhåla. nu liggia the vthi 
Dieffuulens aaskula, och förtäras aff matkom, 
paddom och ormom. P. J. Gothus Synd. 
sp. I 2 a.

Aspa, f. Hasp. Aspa, klineka, märla, 
repages. Schroderus Lex. 36.

Assoya, f. Ett slags vin, må hända från 
det forna grefskapet Auxois i Burgund. 
[Mnt. asseye.] Een pipa Assoya (värderad 
till) 200 mark. Stjernman Com. 1:193 
(1566).

Asteld, m. Kärlekseld. [Isl. dst, kärlek.] 
Han kokade förgifft, som skull’ hans ast-eld 
stilla. Lucidor B 4 a. Runius Dud. 2:6.

Astrack, n. Golf, inlagdt i rutor med 
stenskifvor, mosaikgolf; äfven stenskifva 
eller tegel o. d., hvaraf golfläggningen ut- 
göres. [Mnt. astrak; T. estrich.] Rudus, 
astrack. Var. rer. voc. G 4 b. Pauimentum 
tessellatum, golff lagt med fyrakant astrack. 
Ders. G 4 a. Astractz salen (på Gripsholms 
slott). HSH 3:87. thett Awstranch (!) ifrå 
Finlandh, som till golff vdi Dröttninge Maket
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och andre rum på Stocholms Slott brakes 
schall. Hist. bibi. 1 : i»3 (1572).

Astrild, m. Kärleksguden. Ett namn 
bildadt af Stjernhjelm utaf Isl. dst, kärlek, 
och D. ild, eld. Se ordlista till Here.

Att. Strax at tu kommer j hwset, så bedh 
och ropa til Herran. Tob. 11:7. thet är nu 
tu åår, at dyyr tijdh haffuer warit j landena. 
1 Mos. 45:6. Hwadh är thenne för en, 
at wädhret och haffuet äro honom lydigh? 
Matth. 8:27. Tå nu en dagh kom at ElKana 
offradhe. 1 Sam. 1: 4. Thetta war nu tridie 
reson, at Jesus vppenbaradhes sinom Lär- 
iungom. Joh. ev. 21:14.

Avisa, f. Tidning. Hvad haar tu nu för 
nytt? Fåår man Adviser köpa? Spegel 
Guds verk 63.

Aväxt, m. Hvad som växer på något, 
frukt. [Isl. åvöxtr.] Hoten hafuer sit tarf- 
liga fäste, lagh och vätzka, then hon ände- 
längst stammen, alle sijne greenar, löf, blomor 
och aväxt til födo och förkofring, utspijsar. 
Stjernhjelm Arch. A 3 a.

Axbränna, f. Brandax, sotax. Axebränna 
(iiredo seu rubigo). Comenius Tung. 52.

Axelhaft, f. Axelband, -gehäng. [jfr T. 
haft, band.] huggsvärd ganska store, Dem 
de i axelhaft på korta kyllrar bore. J. G. 
Hallman 82.

Axeljern, n. Dörrjern. dören wendes 
på axlaiernen. L. Petri Sal. ord. 26:14.

Axelnyck, m. Axelkrfyck, axelryckning. 
[Isl. hnykkr.] the alt besköna och vrsäkta 
medh en wälskan axlenyk. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Kyrkost. B la.

Axelspänne, n. Spinter, axlaspenne. 
Var. rer. voc. E 8 b.

Axeltaft, n. Axelgehäng. (“Et stykke 
taft eller kostbarere toj af en bred, så lang 
at det, når det tages om halsen, når forved 
til knæerne.“ Kalkar Ord.) echarpe, axle- 
tafft. Svedberg Schibb. 267.

Axla, tr. Kasta eller draga öfver axlarna. 
Ebbe kläder sin kläder på, Och axlar kappan 
sin. Sv. forns. 1:220. Och mit paa garden 
Ther axlar han skarlach och skin. 2:19. Hon 
axlade kappan blåå. Hist, visor 33. Phari- 
seen ... badh icke om nådh medh nedher- 
slagen öghon, slogh sigh intet för bröstet, 
vthan axlar sijn kläder, och medh raakt hoff- 
uudh berömer sijn stora heligheet. P. Erici 
2: 229 a.

Axling, m. Till en ryttarerustning hö
rande plåt eller bleck af jern, som nytt
jades bak på axeln och gick ner till arm
bågen. Kallades äfven Spangerel. Adler- 
sparre Afh. 215.

B.
Babbe, m. “Liten pilt, barn, gåsse.“ 

Spegel Ord.
Backebränna, f. 1. Brandrost, sot

brand. hetnar thet förmycket, så blifver ther 
aff backebränna och axebränna (uredo seu 
rubigo). Comenius Tung. 52. — 2. Under
tiden, tå torra somrar äro, få svinen ondi i 
halsen och slås op blädror, hvarigenom de 
få svår andedrägt, deras tunga blir brun och 
svart, och är denna sjukdom mycket bekant 
under namn af backebränna. Dahlman 102.

Backestrek, n. Kindpust. [T. backen
streich.] Backestrek gaf iag them så feete. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 9 intr.

Bad, n. Bildl. 1. Strid, blodig Strid, 
blodbad. Ther hölts itt badh så hett och fast 
Föruthan badstufvatn och qvast, Och Dansk’ 
undfingo dödligh såår. Olfson Christiern 
62. — 2. Anfall. En så stark och välbefästad 
stad Lär intet tagas in uti det första bad. 
Brander Cleop. 22.

Bada, intr. Utstå hård medfart, slita 
ondt. diefflanar ... åstadh komma i Persen 
och Grekeland mykit obestånd och förfölielse, 
så at huadh som i the land fromt och gud- 
fruchtigt war, moste jw som offtast lijdha och 
bada före. Uti. på Dan. 461. För it giffter-

mål moste iagh badha, Ty föres iagh bort... 
i boyor. Wivallius 315. Vist är, at tiga 
giör fast sällan någon skada, Ther doch mång 
stackars rygg för tungan sin får bada. Ru- 
Nius 2: 81.

Badet, m. Bale, rede i fogelbo. [F.Sv. 
badhul.] när the (svanerna) begynna til at 
värpa, göra the sigh badlar uthaff rör och 
annor stök. Colerus 1:115. När the (hö
norna) villia liggia, skal man bereda them en 
badel. 2:198.

Badlakan, n. Amictorium, särek, bade- 
lakan. Var. rer. voc. E6a.

Badm(e), m. ? [Jfr Isl. baömr, träd, 
skog (av Verelius oriktigt översatt med 
“äng“ och trol. med denna bet. upptaget av 
Spegel, se SAOB). Rietz bamm, stjelk, 
stam.] Ther syntes åkrar noog samt badmar, 
teppor, hagar. Spegel Guds verk 116.

Badqvast, m. Qvast af björkris, hvar
med i badstugor kroppen piskades. [T. bade- 
quast.] Til desse badares skilt och känne- 
teckn kunne uthängas, brede vid den van
lige badare taflan, ett bäcken med en upsatt 
badeqvast uppå. Stjernman Com. 4:88 
(1675). badeqvastar . . . uthi hastigt nödfall 
(vid eldsvåda) på en stång bundne och vätte,
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mycket tienlige äre vatnet att kringstäncka. 
4:119.

Badstuga, f. Bildl. Stryk (såsom ännu 
bastu), blodbad. Han eldede the Suenske 
een badstuge heet. En liten Crön. G 4 a. 
Stälte sigh så i försått för Erchebispen och 
hans hoop ..beredde them ther en bad- 
stugu, vti hwilke the wisseliga så hade be
talat bastulaget, att aldrig hade ett barn af 
Erchebispens hoop kommit till Stocholm 
igen. Svart Kr. 37. han wille wåga på 
them (kättarne) en gammul badstoffuo. L. 
Petri Kyrkost. 2 a. För oss skall heela 
verlden bäfva, Een blodigh badstugu jagh 
uthlofvar. S. Brasck T. krig. B 2 a.

Badstugugång, m. 1. Begagnandet af 
bad i badstuga. Han haffuer reest en vägh 
så långh, Ty behöffuer han bastugångh. 
Messenius Blank. 53. skole alla gästebudh 
eller solenne badstufvugånger för bröllopz- 
dagen . . . vara uphäfne och affskaffade. 
Stjernman Com. 3:259 (1664). — 2. Bildl. 
Blodbad. Hvilken blodigh bastugugång ade
len och them förnämste j Sverige var til- 
pyntat. Phrygius Föret, till Svarts Äre- 
pred. 17.

Badstugukarl, m. Badmästare. Bal- 
neator, badhstugukarl. Var. rer. voc. I 4 a.

Badstugukläde, n. Badstughklädhe, Peri- 
zonium, subligaculum. Helsingius.

Badstugupiga, f. Badhstughpijgha, Am- 
bubaia. Helsingius.

Badstuguqväll, m. Ved sielfva bröllopen 
skole först alle badstufveqvällar, som med 
process och panqueter anställas, aldeles vara 
förbudne. Stjernman Com. 2: 339 (1644).

Badstugångsöl, Badstuöl, n. Gästa
bud efter badning i badstuga, bastugångz- 
öhl samt med begrafningzöhl vele vij aldeles 
skole vare och blifve aflyste. Stjernman 
Riksd. bih. 239 (1589). stoor öfverflödighet 
skeer med bröllopper, barnsöhl, kyrkegångz 
och bastuöhl. Ders.

Badstukarl, m. Badare. Doopet är ett 
Hundzbadh, och the döpare äre falske skalck- 
achtige Bastukarlar. Ernhoffer 47 a.

Badstuman, m. Badare, fältskär. [Isl. 
baöstofumadr,] Tå seer man mykket folk 
på engiar slå och skiära, Som ingen annan 
drägt än Badstumannen bära, Ty varman 
tvingar them at kasta hvar sin tröya Och 
låta sig med thet som lättast är benöya. 
Spegel Guds verk 169. Badstumannen först 
the snottra kroppar (trol. tryckfel för koppor 
som 1 uppl. har) varmar Och drager se
dan blod af skulror, ben och armar. Ders. 
(1745) 44.

Badstusvale, m. Förrum till badstuga. 
kläda af sigh i badstusvalan ock gå så nakot 
in i badstugan. Columbus Vitt. 243.

Bagge, m. Norrbagge, Norrman, kom 
en bagge aff norgie. Gust 1 reg. 2:194. 
Han hafver varit Baggom öfvermåttan hädsk.

L. Petri Kr. 39. Kongen i Danmark ... 
skulle haffue i sinnedt at belägra Götheborg 
med sine Baggar. A. Oxenstjerna Bref 
4: 323.

Baggefisk, m. = Bagge torsk? i Löd- 
ösa kööp baggafisk om Laurencii (70 augusti). 
H. Brasks Calend. (Link. bibi. handl. 1:269).

Baggetorsk, m. Norsk torsk? Gust. 1. 
reg. 2: 266.

Baggra, intr. Muddra. [Nid. baggeren; 
T. baggern.] inloppet fördiupadt, iämväl och 
vidh macht hållet gönom baggrandhe. HSH 
35:371 (1659).

Bagn, m. Stam. Truncus, boll (bål), 
bagn. Var. rer. voc. R2b. (Jfr Bagnved, 
ved bestående af oklufna trästumpar, stub
bar, grenar o. d., samt Rietz bagne.)

Baj, n. Boj (tyg). Schroderus Uss. 
C 3 a.

Bak, m. Rygg. Vända baken till, 
förlita sig pä. Hans Nådes Högmächtighet 
måtte ... tryggeligen til oss sin bak at wända. 
Dipl. Dal. 2:259 (1543).

Bak, prep. Bakom. Tå hooff Abraham 
sijn öghon vp, och sågh en wädhur baak sigh. 
7 Mos. 22:13. han ståår baak wår wegg. 
H. Vis. 2:9. iagh hörde baak migh en dön. 
Hes. 3:12. när Timothei häär sågh, at Judas 
war baak them, flyydde the. 7 Macc. 5:34.

Bakare, m. Bagare. [Isl. bakari.] höff- 
uitzmannen offuer bakarena. 7 Mos. 40:1. 
en bakovgn then bakaren heet gör, när han 
vthknodhat haffuer. Hos. 7:4.

Bakarebod, f. Bagarbod, lät giffua ho
nom om daghen itt brödh aff bakarebodhenne 
Jer. 37: 21.

Bakbord, n. Babord. [Isl. bakbord, 
-bordi; Holl. baakboord; T. Backbord.] 1
bakbord lemnar jag Nord Cap. Spegel 
Guds verk 94.

Bakdant, n. Warnmark 356.
Bakdantan, f. lnghen vill lijdha bak- 

dantan och oondt rychte. O. Petri Men. 
fall C 3 a. onda tungor och falsk baakdantan. 
L. Petri 2 Post. 222 b. förtaal och baak
dantan. P. Erici 2:171a.

Bakför, prep. Bakom. Boas kom och 
ladhe sigh baak för en korn skyyl. Ruth 
3: 7. baak för thet berghet More. Dom. 7: l. 
församladhe sigh Ben Jamins barn baak för 
Abner. 2 Sam. 2: 25.

Bakhals, m. Nacke. Cervix, nacke, baak- 
hals. Var. rer. voc. A 6 b.

Bakhåll, n. 1. Reserv, reservtrupp. Chri
sti wår feltöffuerstes bijstånd och oöffuer- 
winneliga baakhåld. P. Erici 5:261 b. — 
2. Ryggvärn. de uproriska skulle derigenom 
beröfvas alt bakholl och- alt det bistånd, som 
de hit intil. lofvat sig. As. Ban. 2 : 460.

Bakhär, m. Bakhåll. Jerobeam giorde 
en baakhäär, at han måtte komma baak vppå 
them, så at thesse woro framman för Juda, 
och baakhären effter them. 2 Krön. 13:13.
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Bakkläder, pl. Tapeter. [Isl. bakklceöi.] 
Then stora sahlen var med sådane dyrbara 
tyg, Som pell och bak-kläder kallas, innan 
beklädder. Peringskiöld Heimskr. 2: 429.

Bakning, f. wij äre alle vthaff en bak- 
ning, och then ene åsnen törff icke kalla 
then andra säkdraghare, ty wij äre allé födde 
aff itt kött och blodh. O. Petri 1 Post. 122 a. 
Folk af en bakning. Lind Ord.

Baksas, Baxas, dep. 1. Gå tillbaka, af- 
taga, försämras. Thet är een almennelig 
claghan ... at all ting så gott baksas, och 
tappa j theres naturliga fruct och dregt, jor
den bär litit, Watnet giffuer ock litit, wedhret 
är iemliga fult med pestilentie och förgifft. 
L. Petri Vigv. C 3 a. — 2. Baxna (rygga, 
svikta, svika; rädas), titt samwet förtwiflar 
och wil baksas widh nödhena. O. Petri 
1 Post. 135 a. nu backsas tu j thet som är så 
ringa, nemligha waka medh migh een liten 
stund. L. Petri Chr. pina 0 2 b. Fiendens 
ordspråk var och så Moot Svenske bönder 
vilja slå, Fast the som dropar regnad nedh 
Ey ville än tå baxas vidh. Olfson Chri- 
stiern 74. så rädes (baxas) hon, thet måtte 
slå henne feelt. Comenius Tung. 363. — 
3. Boxas. Till, att vidare baxas emot ele- 
menterna, ansågs för orådligt. J. Wallen
berg 148.

Baksegel, n. Aktersegel, som det (far
tyget) hade bättre fart, rende det på de an
dras skep och reef hela baakseglet i kras. 
U. Hjärne Vitt. 37.

Baktalan, f. Baktalan plär vid hof oskul
den sielfver svärta. S. Triewald 8.

Bakvis, adj. “Efterklok, bakslug.“ Spe
gel Ord. “Efterklok.“ Svedberg Schibb.
312.

Bala, intr. ? (bräka ? jfr SAOB.) Jag 
var tå lik ett får, som fiker vildt och balar. 
Kolmodin Qv. sp. 1:64.

Balber, -er, se Barberare.
Baldran, f. Larm, buller. [Se Rietz 

Ballra.] en stygger, groffuer, leedh och 
swarter Dieffuul, som wil til slagh medh 
trugh, pockan och baldran. Balck Krist, 
ridd. B 7 a.

Balg, m(?). Balja, skida. [T. balg, m ] 
Balg, svärdsbalg. Spegel Ord.

Balja, intr. Slåss, duellera. [T. balgen.] 
Tilstäder och någhon Capitein, Leutnampt, 
Fendrich eller Corporal sine underhafvande 
at ballia eller fäclita. Schmedeman Just. 
206 (1621).

Baljande, n. Inthet balliande tilstädes i 
lägret eller befästningen. Faller någon träta, 
then skal skilias åth aff regementzrätten. 
Schmedeman Just. 206. Hoo then andre 
uthmanar til balliande. Ders.

Baljare, m. [T. balger.] Balliare och 
ächtare, the ther aff hogmodh een annan 
uthmana medh sigh at fechtas och slåås. 
Kemner 70.

Balk, m. 1. Bjelke. Hwrw seer tu itt 
grand j thins brodhers ögha, och wardher 
icke warse en balk j tit eghit ögha? Eller 
hwrw sägher tu thinom brodher, hålt, iach 
will tagha vth grandet aff titt ögha, och sy, 
en balker är j titt ögha? NT 1526 Matth. 
7: 3. The taghe först baleken aff theris öghe. 
En liten Crön. E 3 b. — 2. Stängsel, häg
nad, plank, muren eller baleken kringom 
kyrekiogården. Laurelius Kyrkord. 402. 
Kyrckiobalcken skole socknemännerna medh 
sin egen bekostnat byggia, huar sitt stycke 
förferdiga. Ders. 353. Han hade allenast 
kringom sit läger en balck, den ock då var 
allareda mästadels förbränd af Heyduckarne, 
til deras natteld. Girs Joh. 3 kr. 122.

Balk, m. Valk. balk i händerna aff stort 
arbete, callus. Comenius Tung. index.

Balkot, adj. Valkig, balkot, callosus, 
occallatus. Comenius Tung. index.

Bali, m. 1. Boll. lupo j Spelhwset, och 
sågho huru man ther ball sloogh. 2 Macc. 
4:14. — 2. Testikel. Testes, ballar. Var. rer. 
voc. A 8 a.

Baller, m(?). dieffulen .. . echteskapet vill 
komma till vådha, Huadh han ey sielf kan 
thet fullendha, tå plägar han onda människior 
uthsändha. Medh lögnachtigh tall och mykit 
squalder gör han ett echteskap ofta stor baller. 
Dokt. Simon 11. (Jfr Baldran. Kalkar 
Balder, hugg och slag.)

Ballskinn, n. Scroium, balskin. Var. rer. 
voc. A 8 a.

Ballskräppa, f. Balskräppa, testieulorum 
capsula, bursa, scrotum. Helsingius.

Batisten, m. Balsteenar, testes, testieuli. 
Helsingius.

Balta, tr. Boka? Se Bok a re.
Ban, m. Bana. huar och en letteliga må 

befinna på huadh baan han wandrar. A. 
Andreæ Tillegnan af L. Petri Dial, om 
nattv. A 5 a. Then olydige hopen .. . icke wil 
ifrå sin wrånga baan affträda. Ders. B 2 a. 
Ny lärdom förer han på baanen. S. Brasck 
Ap. gern. G 1 a. gott ööl, som Ruus skal 
bringa på banen. Stjernhjelm Here. 216.

Banbräckare, m. Vägbrytare. [T. bahn- 
brecher.] fölia wår banbräkare Jesu Christo 
in j thet ewigha liffuet. P. Erici 2:8 a.

Band, n. Förbund, sammangaddning, 
sammansvärjning, drotzeten och Niels Sten- 
son med hans brodher bundo band til hopa 
emoot marsken. O. Petri Kr. 196.

Bandare, m. Tunnbindare. Spegel Ord.
Bandeler, -hake, m. Karbin. Ryttere 

. .. med dess långe bandelere skute och höll 
fienden någorleds af. Lönbom Uppl. 1:61 
(1611). Så väl till karbinen som till musket- 
ten hörde ett bandeler, hvilket bars från 
venstra axelen till högra sidan. Ryttaren 
förde sin carbin fästad härvid, hvaraf den 
senare fick jemväl namn af bandelerhake. 
Adlersparre Afh. 225. Jfr Hamilton 118.
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Bandur, se Pandur.
Bare, m. Baneman. the ... sins faders 

banar dräpit hadhe. L. Petri Kr. 31. om han 
intet dör straxt af skottet, så blir han min 
bahne Missförståndet 70.

Baneman, m. Upphofsman, gernings- 
man, en som är skyldig till något. Metius 
är bar.emannen til thetta krijget. Schrode- 
rus Liv. 25. han til thenna våldzgärning var 
baneman. Ders. 49. the til thetta mordet 
hadhe varit authores och baneman. Pac. 123.

Baner, n. Flagga, vimpel, all koste- 
lighen skeps baneer. Es. 2:16. itt skep jfrå 
Alexandria . . . vthi hwilkes baneer stoodh 
Castor och Pollux. Ap. gern. 28:11.

Banertnästare, m. Banerförare. Signi- 
fer, banermester, feniko dragare. Var. rer. 
voc. C 7 a. Kom och så en hoop folk vt- 
dragandes ifrå Stocholm, ther Knut Posse 
war baneermestare före. O. Petri Kr. 271.

Banerstake, m. Banerstång, fanstång. 
Men her Malteses häst som baneret förde 
fööll om kwll, och banere staken gick sönder. 
O. Petri Kr. 113.

Banesot, f. Sjukdom, som medför döden. 
[Isl. banasött.] Men jag vil alla språken 
tala, Som fins på hela jordens klot; När jag 
ej orkar, vil jag gala, Ty tysthet är min bane
sot. Dalin Vitt. 6:64.

Banevapen, n. Mordvapen, jngen skal 
bära bane wapenn tiil gruffuone. Gust. 1 
reg. 10:199.

Banghet, f. Räddhåga, ängslan, theras 
hierta i them är svidande och uti stor ångest 
och banghet. Svedberg Sabb. ro 2:1478. 
Jfr Bånghet.

Banket, Banketera, se Pan ket, Pan
ke t e ra.

Banketerning, f. Kalasande. Daglige 
ruus, uti suus, banketerning och kräslige 
gästbod. Stjernhjelm Here. 362.

Banna, tr. 1. Häda, smäda. Huilkin 
som bannar sin Gudh, han skal bära sina 
synd. 3 Mos 24:15. banna sinom Konung 
och sinom Gudh. Es. 8:21. Tu skalt icke 
banna tins folcks Öffuersta. Ap. gern. 23: 5. 
— 2. Förbanna. Welsigner them som idher 
banna. Matth. 5:44. Sij, thet Fikonaträdh, 
som tu bannadhe, är förtorkat. Marc. 11:21.

Banna, f. 1. Förebråelse, bannor. een 
oförtient banna. Ord. 26:2. Bannan biter 
ej hål på pannan. Ordspråk. — 2. För
bannelse. fadhrens welsignelse bygger bar
nomen hws, Men modhrennes banna riffuer 
them nedher. Syr. 3:11. iagh lät min munn 
icke synda, så at han vnskadhe hans (min 
fiendes) siäl ena banno. Job 31:30. j skolen 
warda til bannor, til vnder, til swäriande och 
til skam. Jer. 42:18.

Bann-, Bannsbref, n. Bannlysnings- 
bref, bannlysningsbulla. förskräckia folket 
medh hefftige mandater och bannbreeff. R. 
Foss 220. Sedhan begynte erchebispen läta

vthgåå bans breff på her Boo Tyra och the 
med honom warit hade. O. Petri Kr. 216. 
kom påwans bansbreff på honom hijt i lan
det. Ders. 281.

Bannsgerning, f. Gerning, som medför, 
förtjenar bannlysning, æn thaa at thet ær 
bandzgerninga, som allom wetherligit aer 
epther kyrkionna lagh, gonger han wthen 
rætt afflösn j closter oc kyrkia. Gust. 1 reg. 
1:29. man haller fögho annars än for banss- 
gerning, om leekfolks hender tagha ther uppå 
{på smörjelsen). O. Petri Sakr. 2a._ Så 
hadhe han och gripit biscop Hemming i Åbo, 
... huilkit... wart rechnat en bans gerning. 
Kr. 130. mandråpare medh theras banzger- 
ningar. L. Petri Mandr. F 3 b.

Bannskap, m. Förbannande, svordom. 
gruffueligh banskap och sweriande. L. Petri 
Krön. pred. C 3 b. eedher och banskap. 
Kyrkord. 28 a.

Bannsman, m. Bannlyst person. Han 
war en bansman, lyst i påwans ban. O. Petri 
Kr. 129. Ther bleeff tå han och alle the med 
honom höllo vthropadhe för bansmän, och 
riket sattes i interdict. Ders. 815. man them 
lika som ochristna och bansmän vthskiuter 
jfrå församblingen. L. Petri 2 Post. 85 b. 
Man haffuer .. . pläghat säya om Banzmän, 
at iorden vnder them och alt thet the om- 
gåås medh, bliffuer medh them ock så j ban. 
Mandr. F 3 b.-

Bannsmenniska, f. = Bannsman. man 
hölt thet så före, at thessa qwinnor {barna
föderskor) skulle wara orena, och lika som 
Bans menniskior. L. Petri Kyrkord. 23 b.

Bannsstraff, n. at hans ande må genom 
sådana peen och bansstraff behållen warda. 
L. Petri Kyrkord. 33 a.

Bannsätta, tr. Sätta i bann, bannlysa. 
bansättia obotferdiga syndare. L. Petri 
Kyrkost. 16 b. Laghen ... oss alla bansetter. 
I Post. 1 8 a. Församblingen . . . plägadhe 
bansettia alla the som medh någhon ogerning 
vetterliga beslagna wordo. Falck 103 a.

Bar, adj. 1. Obetäckt, öppen, siön var 
baar (isfri) Hund Er. 14 kr. v. 241. — 2. 
Ren, idel, lutter, han gör tigh syndena så 
söta, at tigh icke annars tycker än thet är 
baare hannoghen. L. Petri 2 Post. 167 a. 
thet är iw bara sanningen, som Christus sade, 
Then migh älskar han håller mijn ord. Ders. 
241b. bahr vinst. Stjernman Com. 1:915 
(1625). the haffua warit baraste hungroge, 
trötte och anfechtade siälar. P. Erici 2: 
178 a. j Påwadomen ingen dagh är, vthan 
baart mörker. 2 : 350 a. baart affguderij. 3: 
84 b. göra oss aff thetta liffuet itt bart hel- 
uete. 4:21 c. the lata sigh tyckia något wara 
... och äro doch bara intet. 5:215 a. Gudh 
är bara godheeten. Laurelius Rel. speg. 
198. Een baara hutlare rätt ästu. S. Brasck 
Ap. gern. I 4 b. Hade I intet kommit emel
lan, så tror jag min san, at det blifvit bara
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alfvare utaf. C. Gyllenborg Sprätth. 81. —
3. Hel och hållen; adv. helt, fullt upp. icke 
hafwe giffwit böndeme någen friiheet på the- 
ris skatt, vthan alleneste the som bar fattige 
äre. RR '/a 1544. sin son, then hon baar ung 
leffde effter sigh. Schroderus J. M. kr. 60. 
theras besoldning och proviant blifver them 
richtigt och bart lefvererat. Liv. 268. —
4. Kontant, hvar och en ... contributionen 
anten baar erläggia, eller och med quittantzie 
aff General räntemästaren tee och clarera 
skal. Stjernman Riksd. 2:1070 (1644). con
tante och bahre penningar. Com. 2: 800 (1656). 
bare medel och contante penningar. 2: 809.

Bar, n. Barr. granar till tusende tusend 
ha bar. Frese 309.

Barbakad, adj. Osadlad, stack han sigh 
i hastigheet undan, och kom i blotta kiortelen 
uthan hatt på baarbakad häst. Widekindi 56.

Barbast, adv. Eg. barbariskt; grufligt, 
ofantligt. Kors! jag är full barbast. Bell
man 2: 27.

Barbe, m(?). En fisk. [T. Barbe, f.] 
barbe, mullus, mullinus. Comenius Tung. 
index.

Barben, adj. Barbent. [Isl. berbeinn.] 
dragh aff skonar, gack baarbeen, wadh öffuer 
flodhena. L. Petri Jes. proph. 47: 2.

Barberare, m. Fältskär, för nöden är 
enom Barberere til at kenna rett the simplicia 
eller materialia för än han begynnar til sina 
Practica eller til at läkia allehanda såår. B. 
Olavi 128 a. The som för lijten tijd än Bar
berare varit hafva, äre nu stoore Doctorer. 
R. Foss 460. Mester Petter Balberer. Hert. 
Carls Slakt. Kk 1 a. Balber. Lind Ord. 
en bardberer. Colerus 1:19. Bardberare. 
Olfson Christiern 115.

Bard, f(?). Brätte på stormhatt. [Isl. 
barb, n.] Jfr Adlersparre Afh. 215.

Bard(a), f. Bila. [Isl. barba; Mnt. barde.] 
sönderhugga altså hans panelewerk med yxer 
och barder. Dav. ps. 1536 74: 6.

Bardag, m. Kamp, strid. [Isl. bardagi.] 
Eders Kongl. May:t... bivistat bardaga, eller 
slag och stridsbuller. Björner Kämp. (till- 
egnan). Krigsman, läcker i mat, är sällan 
käcker i bardag. A. Nicander Vitt. 143. 
bland bardaga-brak, bland Martis pilar och 
uddar. Ders. 261. the aff tappre konungar 
uthi godh krigzdisciplin blefvo öfvade och 
uthi mången bardaga leek brukade. P. Brask 
Puf. 17. Giör hielten segersäll i bardags lek 
och striden. C. U. Hjärne 255. bardags- 
lekar öfva. Kolmodin Qv. sp. 1:238. Al- 
mogen var... begifven på bardags-lek. VAH 
1:143.

Bardas, dep. Strida. Sij nu bardas een 
emoot åtta! Eurelius Vitt. 92.

Bardeman, m. Krigsman, käcka barde- 
män. Dalin Arg. 2, n. 19.

Bard-, Bårdskärare, m. Fältskär, bar
berare. [T. bartscherer.] bruke (bardskärer)

ämbetzbrödernes welkor, som är medh ader- 
låtende, färske såår at förbinde, eller hår af- 
skäre. Skråord. 247 (1571). Skal ingen Bard- 
skäre vnderstå sigh at förbinde öfuer then 
andres band. Ders. 242. then hårde (bölden 
i näsan) kan intet fördriffuin warda, vthan 
han måtte af Bardskärare vthskäras. B. Olavi 
26 b. Huru käär skulle tu haffua en sådana 
bardskärare, som tigh en affhuggnan foot eller 
hand widersatte oc åter helade? P. Erici 
2:10 b. en hielprikan läkiare och bardskärare 
wij j honom (Christus) finna skole emoot all 
kroppens och siälenes sår och siukdom. 2: 
293 a. Bårdskärare, Chirurgus. Helsingius. 
Blöta bårdskärare göra rutna såår. Grubb 51. 
en godh och flitiger Bårdskärare han haffuer 
sina tanckar, sijn sinne och öghon fulnooga 
på håårkniffuen och vppå hååren. P. J. 
Gothus Sätt att bedja G 6 a.

Bardus, adv. Burdus. [T. bardauz.] 
Corpralen ... fordrar här bardus Den fången 
få igen, som döljes i ert hus. C. 1. Hall
man 280.

Barfattig, adj. Utfattig, han var en bar- 
fattig karl och slätt intet hade at bötha med. 
Rääf Ydre 3:159 (1615). Jfr B1 o 11 fa 11 i g.

Barfjell, n. Bart fielt, naken klippa. 
[Isl. berfjall.] the ondas root står på högha 
baarfiellet. L. Petri Sir. bok 40:15.

Barfot, m. Barfotamunk. Gråmunkar 
... äre syndrade j monga secter, som äre 
Barfötter... O. Petri Klost. A 3 b.

Barfot, -fött, adj Barfota. [Isl. ber- 
fcettr.] gå barfoot. O. Petri 2 Post. 52 a. 
han gick barfött. 2 Sam. 15:30. Thens bar- 
föttes hws. 5 Mos. 25:10. förderffua ... både 
vnga och gamla, nakotta och baarfötta. Es. 
20: 4.

Barfred, m. Öfverbyggd förstuga, be
täckt gång, svale. Barfre, Förstughu, atrium, 
vestibulum, porticus. Helsingius. skali 
Bengt Jönsson hafwa en frij ingång mädh 
trappo op i barfredz löftet. Dipl. Dal. 3:173 
(1555).

Barfött, se Barfot, adj.
Barhjertad, p. adj. Öppenhjertig, upp- 

rigtig, oförstäld. Enfaldige, bahrhiertade och 
affsöndrade ifrå arga list och illfundigheet. 
P. Brask Puf. 295.

Barkarehus, n. Garfveri. Christus Gudz 
Son haffuer giordt... graffuena til itt dieffuuls 
barkarehws, ther vthi wår orena oc skabbotta 
hwdh skal barkas och rensas. P. Erici 
2:14 b.

Barkentnejer, m. Dryckeskärl af obar- 
kadt björkträ. [Mnt. barkemeier, birkenmeier. 
Jfr Grimm Wort.] Gå här i svang stoore 
Barkenmeyere, Bullar och Bolkar. Stjern- 
hjelm Here. 206.

Barkholt,? slo woghen och syöen sön
der meste delyn hwer there naglæ i barck- 
holternæ. Fini. 3f8 (1508).

Barksläde, m. ? (jfr SAOB). finge aff
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hem (ftyssarne) een hoop hästar och barcke- 
släder, ther medh the theras rooff och tiuff- 
uerij aff Finlandh och in i Rysslandh föra 
ville. Tegel Gust. 1 hist. 2: SU.

Ba'kspink, m. En fogel. Barkespinck. 
J. Sicfridi A 4 a.

Barlastare,m. Barlastadtfartyg. Stjern- 
man Com. 2:59 (1636).

Ba'ma sig, refl. Förbarma sig. Gud 
barme sigh offuer hans siäll. Fini. 151 (1504).

Ba'mefisk, m. Barbfisk (Cyprinus Bar
bus). CoMENius Tung, index.

Ba'mhund, m. Knähund. Statt tå med 
fräcker min och med tin barmhund spela. 
Kolkodin Qv. sp. 1: 570.

Ba'mracka, f. Knäracka. Barm-rackor, 
the ther löpa På bordet, och i skiöt på silkes- 
hynde sofva. Spegel Guds verk 235.

Barn, n. B. och b 1 omma (allitt.). Thet 
är intst ringa ting som gudh giffwer föräld- 
rana tär han giffuer them barn och bloma.
O. Petri 2 Post. 32 a. wor barn och blome 
kommer oss 61 glädhi. Ders. 82 b. Lät henne 
wara ruchtsamma j barn och bloma. Hand
bok C 2 b. man ther i (äktenskapet) må afla 
godlt Darn och bloma. Tob. com. D 3 a. Du 
skulle... födha tin man barn och blomma. 
Prytz O. Skottk. D 1 b.

Barna, tr. och intr. 1. Göra hafvande. 
[Isl. =] Halfdan hafver barnat eder dotter. 
Björner Kämp. H. Bran. 25. — 2. Få barn 
(äfvenom djur), koon ... hadhe barnat. Rääf 
Ydre 3: 222 (1679).

Barnadiger, adj. Si, tu äst hafvande och 
barnadiger vorden. Kolmodin Qv. sp. 1:59.

Barnaglup, m. Som glupar, slukar barn. 
Saturr.us Barna-gluup ! Spegel Guds verk 62.

Barnakor, n. Barnval, upptagande till 
eget barn. Ther thet oordhet står adoptio är 
satt barna kor, och är när man tagher eller 
korar någhon till sitt barn och erffuinga. 
NT 1526, försp. 6 b.

Barna-, Barnlekan, n. -leka, f. Lek
sak, lekverk. Gudh icke haffuer fått them 
(iöfverhetspersonerna) j handena någhrahanda 
barnelekan, uthan itt skarpt och sargande 
swerd L. Petri 2 Post. 294 b. en part aff 
the fremmande icke före hijt in i rijket . .. 
sådane pertzeler, som then menige man till 
någon nytto eller gagn vara kunne, uthen 
en hoop lättfärdigt kram och barnalekan. 
Stjernman Com. 1:273(1577). emoot Christi 
triumph j hans himmelfärd war thet (kejsar 
Augusti triumftåg in i Rom) itt barnelekan.
P. Erici 2: 81 b. Somlighe hedherlighe män 
... skänckte han barnslighe ting, såsom barn
lekan och lickermaat. Schroderus Liv. 774. 
dockor och barnalekor. Casm. 172. en dart, 
hvilken hennes man i fordna dagar hade gif- 
vit hennes son, ... tillika med andre barn
lekan. Malmborg 541.

Barnalära, f. Katekes. Understundom 
håller han (presten) Barneläran före (cate:

chizat). Comenius Tung. 633. flitigt läsa och 
lära sin barnaläro. Svedberg Sabb. helg. 250.

Barnamassel, m. Flussartadt utslag hos 
små barn. barnamassl, vari, varioli, papulae. 
Comenius Tung. index.

Barnamoder, f. 1. Moder. Then ther 
läter the ofruchtsamma boo j hwset, at hon 
een gladh barnamodher warder. Ps. 113:9. 
— 2. Lifmoder. Uterus, barnamoder. Var. 
rer. voc. B 3 b. — 3. Barnmorska. Jorde- 
gummor eller (som andra them nämna) barna- 
mödrar. Laurelius Kyrkord. 153. Thet 
ligger stoor macht uppå, att födande qvinnor 
i rättan tijdh försees medh goda barnamödrar, 
Som them sköta och födseln befordra. Em- 
PORAGRIUS 38.

Barnamoderska, f. Barnmorska, the 
qwinnor som pläga mykit och aiment lata 
bruka sigh för Jordgummor, eller (såsom 
andre them nempna) Barnamoderskor. L. 
Petri Kyrkord. 22 b. hon skulle gå efter 
barnmoderskan. Österling 2: 337. Barn- 
moderska. Lind Ord.

Barnaqvinna, f. Barnföderska. Barna- 
qwinnors kyrkiogång. L. Petri Kyrkord. 23b.

Barnaspel, n. Barnlek, werldennes her- 
ligheet, macht och wijsheet äro för Gudz 
öghon intet annat än itt barnaspeel. P. Erici 
1:7 a. Döpelsen ... är intet barnaspel, uthan 
itt ärende, som ganska stoor magt uppå lig
ger både för ungom och gamblom. Empora- 
grius Kyrkord. 29.

Barnasytan, f. Barnvård. försumelse 
medh barnasytan. T. Johannis Bb io b.

Barn-, Barnsfänge, n. Barnsbörd. the 
äro förmalediade j theres barnfenge. O. Petri 
Men. fall 12 a. hon j barnsfenge lät liffuet 
til. Àkt. A 3 b. then ångest som een quinna 
hadhe j barnsfenge. 1 Post. 68 b. swedha 
och werck . . . j barns fänge. Jer. 31: 19 
(glossa). hon skulle tå föda och var af barn- 
fänget mycket hårdt angripen. Peringskiöld 
Heimskr. 1:639.

Barnfängerska, f. Barnföderska. Puer- 
pera, barnfängerska. Var. rer. voc. C 3 a.

Barnlekan, se Barnalekan.
Barnsben, n. Af, från barnsbenen, från 

barndomen, han säijes uthi trulldomskonst 
af blotta barnsbeenen hafva varit upfödd. 
L. Petri Kr. 16. Thenne son aff förste barns 
been Qvicker, deyeligh, uthan meen. S. 
Brasck Förl. sonen A 3 b. Dygd, frägd och 
snille har jag sökt intrycka dig från barns
benen. Dalin Vitt. Il 5:118.

Barnskräm, m (?). Barnskrämsel, monge 
offtast inbilla sig se och höra spöke, som är 
blott inbilning, myken käringafabel och barn
skräm. Svedberg Sabb. ro 2:1285.

Barnsvärk, m. Födslosmärta. hon be
gynnar få ondt, och barnswercken läter kenna 
sigh. L. Petri 2 Post. 58 b.

Barnsäng, f. Säng, hvari barnföderska 
ligger, sedhan Jungfru Maria hade hållet sex

4
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wekor widh sijn barnseng. L. Petri 3 Post. 
49 a. hans tnodher ropadhe vthaff barnsengen. 
Ders. 77 b.

Barnung, adj. Stadd i barnåldern. [Isl. 
barnungr.] en uthgammal man tagher sigh 
til hustru een barn ung piga eller jungfru.
T. Johannis B 8 a. fyre uthaff sönnerna äre 
til manna komne, och två äre ännu barn
unge. SCHRODERUS Liv. 802.

Barog, adj. Barrig. baaroga . . . tallar.
U. Hjärne Vitt. 165.

Barras, dep. Få barr. När löfgas tallen? 
När björken barras. Sv. forns. 2:87.

Bars, Barsa, f. En till ett körits och 
drabbtyg hörande betäckning för hästen, af 
stål eller ock af läder. Flera slag omför- 
mälas, såsom hals-, bröst-, ryggbarsar och 
uthuggna barsar. Adlersparre Afh. 218, 
232. — Synes ock betyda någon annan till 
ett harnesk eller pansar hörande bestånds
del. (Jfr Schiller-Lübben 6: 81 barsie, 
Grimm Wort, barsch.) Ett swartt koritz mett 
en barsze forgyltt. Hist, handl. 2: 26 (1548). 
Pantzerbarssor. HSH 27:49 (1563).

Bars, Barsa, f. 1. Bark, mindre tran
sport- eller krigsfartyg. [Mnt. barse; Isl. 
barzsa.] i hade formodet wor bartze i flothen 
met til Calmaren, Riket til tiensth. Fin. handl. 
7:66 (1505). at göre bartze til redhe aat theres 
(de Ryska sändebudens) behoff kwnne wi 
icke ... Ey helder giordis thenom behoff so- 
dana fordlienskap medhen the ære icke flere. 
Ders. myn holk, her electe (biskopens) barse 
och flere vore venners skep. HSH 19:158 
(1506). — 2. Liten kanon af koppar eller 
jern (sådan som företrädesvis nyttjades på 
förenämnda fartyg? Se Schiller-Lübben 
och Kalkar barse) 1 Bartz; Falkenete 
Bartzer; Falckone Bartzer; Mickhaka Bart- 
zer; Stenbartzer. Adlersparre Afh. 266.

Barsa, intr. Jaga. [Mnt. barsen, bersen; 
F.Sv. boersa.] the Blekingzboor ... barsa och 
jaga heela skogarne uthöffuer. Tegel Gust. 1 
hist. 2:297.

Barskap, -skaft, - skatt, m. och n. Reda 
penningar, kontanta medel. [T. barschaft.] 
Rijksens dretzel och barskap. Stjernman 
Riksd. bih. 64 (1546). Wij äre genom konung 
Christiern thetta riikes och alles våres högste 
förmögenheter, ägedeler och barskaffter be- 
röffuede. Ders. 122 (1547). han hadhe uth- 
lagdt all sin baarskap och förblottat sin skat- 
kammar. Uti. på Dan. 518. Förstarne blefve 
så uppå barskap förblåttade, at de sådane 
krigsfolck längre icke kunde underhålla. 
Tegel Er. 14 hist. 17. uj (vi) forskringret 
haffue meste delen aff wart barskatt. Gust. 1 
reg. 11:92.

Baruhäst, m. “Skipp eller bååt o. then 
hest som här oss öfver böljorna.“ Spegel 
Ordl. till Guds verk. [Isl. bära, våg, bölja.] 
Men iag skal hängla med och hålla tig (oce
anen) i öra Så länge Typhis (en styrman)

nu kan baru-hesten köra. Spegel Guds 
verk 92.

Bas, n. Stryk, aga. Vij goffuo them så 
välligt baas. Prytz Gust. 1 C 4 b. Cupido 
för sitt ras Af någon Iris får et bas. Dalin 
Vitt. 5:119.

Basa, tr. Badda, lägga varmt omslag 
på en sjuk kroppsdel. Siud them (kryddorna) 
j wijn eller gott ööl och badha eller basa 
maghan ther medh. B. Olavi 55 b. Baasa 
platzen (der det onda sitter) medh en swamp, 
ther warm ätickia medh watn beblandat är 
gutin vthi. Dens. 174 a. krydder skola siwdas 
j watn och lätas j en säck, thet warmerste 
en kan lijdha, basa ryggen ther medh. Dens. 
76 b.

Basse, m. Manslem, flngerloss(-fös) leker 
på gigone, Basseloss naskar på pigone. H. O. 
Visbok 73.

Bast, n. Brukas såsom förstärkning af 
negation: icke ett bast, ej ett grand, ej 
det ringaste. (Se Rydqvist SSL I: xxvn.) 
en ganska ringa och förachteligh hoop, ... 
hvilken ... icke skal tygha itt bast, som man 
säya pläghar. L. Petri 3 Post. 89 a.

Bast, n(?). Ett slags groft tyg? Drott
ningen gaf honom kläderne ny Af bast och 
blaggarne grofva. — Bast och blaggarn vill 
iag ej ha, Det kan du gie tjenare dina. Sv. 
forns. ! : 114.

Basta, tr. Binda. Bleff... för lögn bastat 
(fängslad). Jos. hist. 42. Ryssen .. Tänckte 
nya bänder köpa, Till at basta Ley’nets fot. 
Rydelius Vitt. 19.

Bastard, -art, -ert, m. Ett slags sött 
spanskt vin. (Förmodas hafva erhållit sitt 
namn — bastardvin, oäkta vin — deraf, att 
det skulle fått en tillsats af socker o. d. för att 
blifva sötare. Se Grimm Wort., Schiller- 
Lübben.) Bastart, vinum passum, 7X0*6? 
oîvo?. Helsingius. en pipe bastertt. Stjern
man Com. 1:150 (1557). Claret skall tu ochi 
köpa in Sampt bastart och godt renisk vyn. 
Tisben. Blanck (hvit) bastard. Stjernhjelm 
Here. 21s.

Basunare, m. Basunbldsare. basunarers 
röst skal icke meer hörd warda. Upp. 18:22.

Bau, interj. Bah! pytt! [T.bau.] Bau, 
thet (slaget, hugget) gör migh ingen qvijdha. 
Prytz O. Skottk. C 2 b. Bau, du skalt see, 
iagh haar fördel, När vij spännas hoop medh 
gördel. Ders. D 4 a.

Baxas, se B a k s a s.
Baya, f. Baysalt, n. Hafssalt. [E. bay- 

salt.; T. baisalz. Namnet anses komma af 
Baye, en liten hamnplats söder om Nantes, 
der Hanseaterna och andra handelsfolk plä
gade landa för att göra sina inköp, i synner
het af hafssalt. Se Schiller-Lübben Bai, 
Baye.] xj tynner baysalt. Gust. I reg. 4: 36. 
köpet ær giort med the hållendere, som ære 
kompne til Stocholm, för xxxiijj mark örtuger 
huar lest löst beygesalth. 4: 215. skep i frå
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Holland ladde med Baye salt. 8: 316. löss 
{lös) Baija. RR iah 1543.

•Bayesk, adj. Se Baya, nogra dager för 
palmarum lopp then bayeske flöte (saltfar
tygen gemen swndet LXXX swor skep. H. 
Brass (HSH 14:47).

Bean, m. Eg. gulnäbb. [F. béjaune, d. ä. 
bec jaune. Se Ducange Beanus.] Se G u 1- 
n ä b t.

Beanda, tr. Besjäla, en deilig kropp, 
Som blijr aff dygd beandat. Lucidor Kk 4 a.

Bebinda, tr. [Mnt. T. bebinden.] 1. Binda, 
orjibinda. Titt siechte haffuer icke skoret 
tigh nafflan bortt tå tu född wardt, . .. ey 
heller bebundet medh linda. Hes. 16:4. iagh 
kan icke sielPf komma åth att bebindat (det 
sjuka benet) och lindat. P. J. Gothus Tål. 
A 5 a. —2. Sammanbinda, hopfoga, förena. 
een bygning ... med bielkar bebunden. L. 
Petri Sir. bok 22:19. han sine saker, lycke 
och välfärd medh the Romares hafver för- 
mengi och bebundit. Schroderus Liv. 888. 
mitt hierta är til titt Så hårdt bebundet, at 
jag håller them för ett. Spegel Tillsl. par. 
149. — 3. Binda, fånga, snärja, tu äst full 
medh bitter galla, och bebunden j wrong- 
heet. Ap. gern. 8: 23. man här medh hechtar 
och bebinder samweten. L. Petri Exorc. 
C 6 b. — 4. Knyta, ingå, afsluta. echte- 
skapet . . . wardt bebundet emellen junkar 
Birger och jungfru Marete. O. Petri Kr. 93. 
thenne frid är nu bebunden i millom riken. 
H. Brask (HSH 13:101). — 5. Förbinda, 
förpligta. tha haffwer han bebundit rikedh 
till effuigan trældom. Gust. 1 reg. 1:29. 
closterlyffte bebinder til en fåfeng tiänist. 
O. Petri Klost. B 2 a. vij til the Judeske 
ceremonier icke obligeradhe och bebundne 
äre. L. Laurentii Nyårspred. C 3 a. iagh 
plichtigh ähr och bebunden E. F. N. till 
all behagheligh tienst. HSH 27:262 (1647). 
någon som i Sveriges rijke ... bor och vistas, 
eller ock med hörsamhet och lydno thy be
bunden är. Stjernman Riksd. 3: 2107 (1693). 
— 6. Refl. a) Förbinda sig, förena sig. En 
menniskia öfvergifver sin fadher... och be
binder sigh medh en qvinna. Forsius Esdr. 
21. igenom gifftermål bebinda sigh medh sine 
grannar. Schroderus Liv. 9. — b) Binda 
sig, förbinda sig, förpligta sig. När man 
nw gör löffte ther vppå, ath man wil j dödhen 
halla sådana leffuerne (klosterlefverne), thå 
bebinder man sich til menniskies stadgar. 
O. Petri Klost. Blb. alle ... bebundo och 
besworo sigh så tilsamman, at om någhot 
effter taal kome,... tå skulle thet gella them 
alla lika til at förswara. Kr. 312.

Bebindelse, f. Förbund. (Regenten) then 
uthländes freden medh bebindelser... sökte 
at hålla vedh macht. P. Brask Puf. 235.

Bebindning, f. Förbund, förbindelse, 
uppgörelse. [Mnt. bebindinge.] alle bebind- 
ninger som- riikit haffuer giort med annar

land oc riike. H. Brask (Gust. I reg. 1: 291). 
Oc skulle ssetis i swadane bebindninger at 
om thet ginge till nogit örlig oss e mellom 
... the oss giorde en ærlig förwaring. Dens. 
(3: 422).

Beblanda,-blända, tr. 1. Blanda, iach 
beblandar min dryck med grååt. Dav. ps. 
1536 102: 10. osyrat semlomiöl beblandat 
medh olio. 3 Mos. 2:5. han förmänger och 
beblander thet ene tilsamman medh thet 
andre. Schroderus Liv. 730. Altså uthi 
Theologia Beblanda vij Philosophiam. S. 
Brasck Förl. sonen H3b. Jag såg tå alt i 
it, och it i alt beblandas. Spegel Guds verk 
86. — 2. Tillblanda, tillaga, stempla och 
beblenda något onth in på riket. Gust. I reg. 
3: 343.

Beblandning, f. 1. Blandning, beröring. 
ingen gemenskap eller beblandning hade det 
med vatnet. U. Hjärne Anl. 35. — 2. Be- 
blandelse. Mina stadhgar skolen j hålla, at 
tu icke läter tin booscap haffua beblandning 
medh annor diwr. 3 Mos. 19:19.

Beblodga, tr. Bloda, nedbloda. (Jfr 
Blodga.) een med förgifft upsvullen och 
beblodgat hallz . . . uppå marken krypande 
hugorm. Nyman 31.

Beblomma, tr. Blommera. [T. beblii- 
men.] beblomde kiortlar. P. P. Gothus 
F 4 b. Bildl. han beblomar henne (synden) 
medh herligha rosor. Dens. O 5 b.

Beboja, tr. Belägga med bojor, fängsla. 
När elephanten seer sig så beboyad vara, 
Seer sig af fienden förknippad i en snara. 
Spegel Guds verk 223. Mars ... är med 
fridzens band nu så bebojad blifven, Att han 
är sielff till roo och frid allhögst begifven. 
Verld. fåf. speg. 38.

Bebrefva, tr. Gifva bref på, skriftligen 
tillförsäkra, bekräfta. [Mnt. bebreven.] thet 
rike honom war befalad (anförtrodt) j troo 
med et friidt koor (val) oc ey aff arffua rætt 
eller noghen annen rætt, thet haffwer han 
med offwerwoll latid segh bebreffua för siit 
fædherne oc möderne. Gust. I reg. 1; 29. 
danmarks raadth haffue samma Contracth 
beleffuadh, bebreffuadt och besegleth. 3:126. 
Likwel skal man än nu köpa åkrar för pen
ningar, och bebreffua, försigla och betygha 
vthi Ben Jamins land. Jer. 32:44. han be- 
brefvade them Gottland. Girs Gust. 1 kr. 
149. Hans sahl. Kongl. May:tt . . . bebref- 
vat Hennes M:tt medh ett vist lijfgedingh. 
Stjernman Riksd. 2:1366 (1660).

Bebruka, tr. Bruka, uppodla, verlden 
. . . ännu intet var bebrukat och bebygd. 
Rudbeck Atl. 1:55.

Bebryta, tr. Bryta. Pedersbergsgrufvan 
.. . är för många åhr sedan uptagen och be
brüten uthi 10 åhr continuerligen. U. Hjärne 
Anl. 355.

Bebråda, tr. Förebrå, uthofvo the bådhe 
emot borgmästaren sielff så väl som emot
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hele krijgzhären åtskiliige skiäldzord och be
brådde them. Schroderus Liv. 89. the be
brådde honom at han tilstadde the Romare 
försmädhas. Ders. 164. the Numantiner vordo 
bebrådde oc förachtade therföre at the uthi 
en slachting hadhe taghit flychten. Pac. 28S. 
the bebrådde och förvijtade honom, at han 
stälte sig ... så otacksam. Hoff. väck. 53.

Bebräma, tr. Förse med bräm; bilda, 
utgöra bräm på. [Mnt. bebremen.] skrud 
som kostbart är bebrämat. Spegel Guds 
verk 179. perlor och guld bebräma kläderna. 
Ders. 20.

Bebuda, tr. Bebåda. Ängelen bebudade 
jomfru Marie at hon skulle födha gudz son.
0. Petri 2 Post. 25 a.

Bebund, n. Förbund, the hollendere aere 
begasrendhe ith effuigth bebundt och friidt 
medh oss och riichit. Gust. 1 reg. 3:309.

Bebygga sig, ref!. Reparera, är Ami
ralen så ock hans skepp straxt i begynnelsen 
{så) tracterader, at han är nödgader vorden 
at draga sig utur vägen och bebyggia sig. 
Ehrensten (Lönbom Sv. arch. 3:14.)

Bebyggnad, m. Byggnad, bebyggande. 
alle materialier och nödhigheeter, som samme 
värkz (fästningens) bebygnadh requirerer. 
HSH 35: 319 (1656). kyrkiornes ... repara
tioner och bebyggnader. Stjernman Riksd. 
bih. 436 (1675). vårt fädernesslands bebyg- 
nadt. Rudbeck Att. 1:1.

Bebyggning, f. Bebyggande. Deras (ru
nornas) ålder är så gammal som Scandiens 
bebyggning. Dalin Vitt. II. 6:175.

Bebången, adj. Modfäld. När iagh till 
tigh kommer och iagh skall talla vedh tigh, 
mitt hiartha är bebånghet. B. G. Visbok 28.

Beböjelig, adj. Böjd för, som har böjelse 
för något, benegne och beböielige til ath 
opwekie obestaandhighet emoth edher herre. 
Gust. 1 reg. 4:22.

Bebörda, tr. Betunga, belasta. [T. be- 
biirden.] Stormächtigste monarch,... (som) 
går bebördat medh dhen svåra rijksens staat. 
Wexionius Vitt. 378. När det politiska oket 
icke trycker mina skuldror, hvi skulle jag då 
bebörda min hiärne med detgrammaticaliska ? 
J. Wallenberg 164.

Beck, Becka, se B e k, B e k a.
Beckbracka, f. Beckbyxa, sjöman. Hon 

tager en beckbracka til man. Lind Ord.
Bedaga, intr. och tr. [Mnt. bedagen.]

1. Gifva dag, frist, anstånd. Oss szynes 
och fögo rådh vara ati skulle bedaga med 
sliige szellar (upproriske knektar) ath for
skickas bort. Gust. 1 reg. 10:25. vele wij 
... bedaga och fordragat (om skattens ut
görande) mett the fatige betre fram på året. 
10: 168. — 2. Frigifva mot borgen, han 
(Jakob Brockenhusen) hade sich tilbudett att 
kunne så förschaffett, hwar Kong:e M:tt wille 
honom bedage till att drage heem till Dan- 
marck, att Jacob Bagge schulle för honom

komme hijtt tilbake vdi sijtt frije behöll 
igenn. Hist, handl. 13. 1:277(1566). någre 
andre aff adelenn tilförennde haffue warrtit 
ther hädenn (till Danmark) bedagedhe till att 
handle vm sijns sampt flere aff fongernes 
förlosningh och rannsunningh. Ders.

Bedaga, tr. Ställa i dagen, belysa, de 
bedaga ofta deras (ämnenas) minst behöriga 
sidor. Leopold (SAH fr. 1786, 1:169).

Bedagad, p. adj. Gammal, ifråga om 
annat än person, det går icke fort at up- 
rycka bedagade fördomar, som slagit rötter 
hos hela nationer. Ödmann Tal öfver Hög
ström 7.

Bedas, dep. 1. Bedja om, begära, be- 
dhas en åker aff sinom fadher. Jos. 15:18. 
Tw ting bedhes iagh aff tigh. Ord. 30:7. 
hans son bedhes brödh aff honom. Matth. 
7: 9. Alt thet i welen, må j bedhas. Joh. ev. 
15:7. Miölk gaff hon, tå han watn beeddes. 
Dom. 5: 25. tå the lusta fingo, och beeddes 
kräseligh maat. Vish. 19:11. Gack bortt och 
beedz aff alla tina granhustrur toom käril!. 
2 Kon. 4:3. När haffuer iagh beedz en son 
aff min herra? 4: 28. j haffue beedz idher 
Konung. I Sam. 12:17. Israels barn hadhe 
beedz aff the Egyptier silffuer. 2 Mos. 12:35. 
— 2. Fria. Antiochus tijt kom ... til then 
gudhinnan Diana, lijka som han wille bedhas 
til henne, och alla penningar vthu Templet 
til en brudhskatt tagha. 2 Macc. 1:14.

Beddare, se Biddare.
Bedel, m. Friare. [Isl. bidill.] frijyare, 

bedhel. Var. rer. voc. C 5 a.
Bedel-, Bedle-, Belegrann, adj. Grann

tyckt på friare. Thenn jomfrwnn war sigh 
så bedell grann. Sv. forns. 2:188. Bedel- 
grannom jungfrum och pijgom, som gifva 
korgen åth ährlige och redelige män. Alle 
bedl. speg. 2. Then pijga, som är bedele- 
gran, Får aiment en elaak man. Ders. 10. 
thenne bedlegrannes skodespegel. Ders. 2. 
när man altför mycket är belegran och kan 
aldrig finna en som är i alla stycker så full
komlig, som man vill. Rudbeck Att. 2: 469.

Bederfva, tr. Förderfva. [T. bederven.] 
(Min fader) haft mig i tid ut ifrån sig och 
alt smickeri, hvarigenom barn i dess tucktan 
bederfvas. Ehrensten (Lönbom Anek. I. 
5.14).

Bedfart, f. Vallfart, pilgrimsfärd. [Mnt. 
bedevart; T. betfahrt.] Bedhfarter til Rom 
och andre orter. R. Foss 221. Jfr Böne- 
fart.

Bedika, tr. Dika. de bedikade länder i 
Holland. Risingh 15. åkern skall vedh ned- 
ringen väl bedikas. Dens. 18.

Bedla, intr. Fria, begära till äkta. [Isl. 
biöla, B. Hald. D. beile.\ Arngrim ... bed- 
lade til K. Frodes dotter. Schroderus J. M. 
kr. 132. Tå jag then första gång gick hit, om 
tig at bedla, Föräldrar gingo med, som skulle 
för mig medla. Kolmodin Qv. sp. 1:289.
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Bedlare, Belare, m. Friare, älskare. 
(Jfr Bedel.) Bedlare, procus. Schroderus 
Lex. 62. Alle bedlare äro rike, alla pigor 
trifna och alla fångar fattiga. Sv. Ordsp. 
(1636). Jfr Grubb 15. den belare fick kor
gen. Eurelius Vitt. 36. bedlaren ej gienast 
modet tappar Vid första afslags vink. Frese 
74. Ho kan försäkra mig, om alle mödrar 
trogne Och inge varit änn mot belarn rede- 
bogne? Düben Boil. sat. 29. en kyss, som 
Stahls ell’ togs med tvång På Iris söta läpp, 
hon neka lådz att pröfvan, I miugg dock 
fägnar sig när belarn gitter röfvan. Boil. 
skald. 14.

Bedrag, -dräg, n. Bedrägeri. [Mnt. be- 
drech.] wij althiidh saadanæ bedragh oc for- 
halningh fornymmæ aff the Danske. HSH 
19:149 (1506). fåå forwetha ... om ther icke 
någet bedrag finnes. Gast. 1 reg. 8: 267. thet 
förfång och bedrag som mongom skeer förme
delst vahnmått medh miöhl och höö. Stjern- 
man Riksd. 2:1035 (1634). uthan alt sveek 
och bedräg låta bruka sig emot ... Sveriges 
rijkes fiender. 1:628 (1606). så snart the 
bedräget och villfarelsen märckia. P. Brask 
Puf. 398.

Bedraga, tr. och intr. [T. betragen.] 1. 
Öfverdraga, belägga, täcka, betäcka, tu 
skalt bedragha honom (arken) medh gott gull, 
innan och vthan. 2 Mos. 25:11. han ... be- 
drogh Huset medh Ceder, bådhe offuan och 
på weggianar. 1 Kon. 6: 9. och bedrogh han 
golffuet aff Huset medh gyllene skiffuor. 6:30. 
bedrogh hwset medh ädhla stenar til pry- 
dhelse. 2 Krön. 3: 6. somlige rum bliffue 
bedragne medh lärefft eller kläde. HSH 27: 3 
(1561). låtha bedraga och förstärkia skantzen 
medh ett murvärk. 35: 317 (1656). Kistan 
(likkistan) var bedragen utan til med svart 
sammet. Lönbom Hist. märk. 3:167 (1660). 
— 2. Belöpa sig till. lille tullen ... ringa 
bedrager. Stjernman Riksd. 2:1400 (1660). 
Refl. skulle panten vidh thes försäliande 
mehra vara värd än then ther på uplänte 
summa medh thes interesse sigh bedrager. 
2:1623 (1668). hvilket (anslag af tullmedlen) 
sig kunde bedraga vidh pass 30000 daler. 
HSH 31:10 (1663). Kongl. Maij:t hafft en 
märckelig förminskning uti dess anständiga 
ingäld, som nu åter igen sig till ett fast an- 
seenligit bedrager. 33:307 (1685).

Bedraga, -dräga, tr. Lura, narra. [Mnt. 
bedregen.] någre hafve våre pass, som länge 
sedhen uthgifne äre ... ther medh mången 
således liuger och bedrager sigh genom lan
det. Stjernman Com. 1:431(1575). bedrägha 
folcket. Hos. 5:2; 7:6. Köpmannen haffuer 
een falsk wågh j sinne hand, och bedrägher 
gerna. 12:7.

Bedragelig, adj. Bedräglig. Helsingius.
Bedragelse, f. Bedrägeri, bedräglighet. 

thee haffwe forfarith theris bedragilse och 
forhalningh frå thet ena år och til thet andra.

Gust. 1 reg. 4:28. förmaner idher sielffua ... 
at ingen jbland idher bliffuer förherd (för
härdad) genom syndennes bedraghelse. Ebr. 
3:13.

Bedrägeri, n. Bedrägeri, diäffwulen sortj 
är en fadher til alt bedragerij. O. Petri 
Sakr. förord. 1. the ogudhachtighas anslagh 
äro bedragherij. Ord. 12:5. theras belete 
äro bedragherij, och haffua intet lijff. Jer. 
10: 14.

Bedref, -drif, n. Bedrift, bedrifvande, 
verksamhet. [Mnt. bedrif; T. betrieb.] män 
... the ther manligha gerningar och merke- 
ligit bedreff hade. O. Petri Kr. 5. thet war 
erchebispens bedreff, at... (the) wordo gripne 
och illa tracteradhe. Ders. 227. Thetta är 
jtt trösteligit euangelium, huilkit oss herran 
Christum herligha bescriffuar och forclarar, 
huad han är for en persona, huad hans be
dreff är. 1 Post. 41 b. Konungens stora och 
manligha bedreeff och gerningar. Uti. på 
Dan. 336. thens högsta Gudz werck, domar 
och bedreff. Försp. till G. Test. han ... 
giorde fiendomen stoor skadha, Men allra- 
mest bedreff han thet om nattena, så at man 
om hans bedreff wijdha taladhe. 2 Macc. 
8: 7. the orettwisas bedreff Skal plat om intet 
warda. Psalmb. 1572 15 a. Johannes Bap
tista och hans bedreff. P. Erici 1: 25 b. hans 
embete och bedriff. HSH 16: 28 (1526). Man 
kenner en dreng vppå hans bedriff (syssel
sättningar), om hans werk äre reen och 
redeligh. Sal. ord. 1536 20:11.

Bedremma, tr. ? (Jfr Rietz dremma, 
slå.) icke lata skee någhon skermyssel med 
fiendernes weldige hoop, ther man icke haff
uer makt til at leffuerera them en weldige 
slacting, vtan ther man kan bedremma [tränga 
el. avstänga?] någhra j fra hopen och bruka 
sin fordel. Gust. 1 reg. 8:41.

Bedrif, se Bedref.
Bedrifning, f. Bedrifvande. mord, for- 

såth, manslagh och anner straffeligh bedriff- 
ningh mott gudz lagh. Gust. 1 reg. 4: 122.

Bedriftlig, adj. Ey kunde någhot högh- 
bedrifftlighare vara, än thet at the på then 
tijdhen sigh icke befruchtadhe för ett sådant 
mechtigt tilstundande krijgh. Schroderus 
Liv. 457.

Bedrifvande, p. adj. Drifvande, driftig. 
j ären bedriffuande j idhre ärende. Gust. 1 
reg. 7 : 207.

Bedrypa, tr. [T. beträufen.] Then stek, 
som tidt bedryps med smör, måst ju bli feter. 
Reg. horolog. 26.

Bedräg, Bedraga, se Bedrag, Be
draga.

Bedslan, f. Bön, begäran. [Isl. beiösla.] 
Då hielper ey böner, ey bedzlan. U. Hjärne 
Vitt. 91. oachtandes böner och bedzlan. J 
Gyllenborg 4.

Bedugga, tr. Begjuta med dugg, vattna. 
Bedugga mäd thin tåår hans graafs sorgsvarte
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sand. Lucidor Z2a. Ach du nåde-sky, 
bedugga Detta träd med tusend godt! D. 
Wallenius B 4 a. Tu beduggar mig med 
regnetz slaggedropp. Kolmodin Qv. sp. 1:25. 
— Ordet brukas af Stagnelius 2:146.

Bedunkla, tr. Fördunkla. [T. bedun- 
keln.] regnmoln Frögdzens stiärnor och sool 
och glädions måne bedunckla. U. Hjärne 
Vitt. 82.

Bedårning, f. all förblindelse och all 
bedårning faller. N. v. Rosenstein 3:269.

Beeda, tr. Bekräfta med ed. [T. be
eiden.] Du mången gång förut beedadt löfte 
brutit. J. G. Hallman 120.

Beedigad, p. adj. Genom ed förpligtad. 
Undersåtarne i Förstendömet skulle allenast 
vara konungen beedigede. Girs Er. 14 kr. 5.

Beeviga, tr. Föreviga. [T. beewigen.] 
dhet be-evigade ... hieltenampnet Carolus. 
Wexionius Sinn. 3J a.

Befalla, tr. 1. Anbefalla, anförtro, öfver- 
lemna i någons vård. thet wälle (välde) 
then meenige mann i Rijkit mich befälet och 
tiltrott haffuer. Gust. 1 reg. 1:2. han befalte 
alla fånganar j fengilsena vnder hans hand. 
1 Mos. 39:22. Jagh befaler idher wåra syster 
Phebe,... at j henne vndfången j Herranom. 
Rom. 16:1. Dauid ... befalte fåren heerda- 
nom. 1 Sam. 17: 20. Hwar är nu hiorden 
som tigh befälen war. Jer. 13: 20. så skal 
han igen giffua, ... thet honom befälet war. 
3 Mos. 6:4. Rehabeam lät göra kopparsköldar 
och befalte them the öffuersta för drawan- 
ternar. 2 Krön. 12:10. them wilie wij be- 
fala thetta ärendet. Ap. gern. 6: 3. iagh haff
uer befalt tigh mijn saak. Jer. 20:12. Be- 
fala Herranom tin wägh och hoppas vppå 
honom. Ps. 37: 5. Befala Herranom tijn 
werk, så gå tijn anslagh fram. Ord. 16:3. 
Scriff thetta til een åminnelse vthi een bock, 
och befäl thet j Josua öron. 2 Mos. 17:14. 
Then arma, vsla och elenda hopen befaler 
iagh then och then. L. Petri Om nattv. 
A 3 b. — 2. Förordna, anställa. Så welter 
stora stenar för gapet aff kulonne, och be
faler någhra män som tagha ther wara på 
them. Jos. 10:18.

Befalla, intr. Blifva anfallen, angripen. 
[Mnt. bevallen; T. befallen.] många tusende 
aff hetziga skälfvor, styng och andra svåre 
siukdomar beföllo. U. Hjärne Surbr. 163. 
wij . . . med siwckdom befalne och någet 
szwage warit haffue. Gust. 1 reg. 12: 250. 
med febern befallne siuke. Lindestolpe 
Pest. 44. — Absol. Men den 8 dito beföll 
Hans Kongl. Maj:t på nytt igen och bekom 
då en starck ... feber. Lön bom Hist. märk. 
3:165 (1660).

Befalla, tr. Behaga, falla i tycket. [Mnt. 
bevallen; T. gefallen.] livad syns ehr om 
orten? Tämliga väl, sade hon; han mig ey 
illa befaller. Columbus Vitt. 129.

Befallning, f. 1. Bud, påbud. Flygher

örnen så högt aff (på) tijn befalning? Job 
39: 30. — 2. Uppdrag att sköta en tjenst; 
embete, syssla, befattning, myndighet, be
fäl; äfVen det område, som lyder under 
någons myndighet. Haffva någhon befal
ning, administrate; obire, subire munus, pro- 
vinciam; fungi officio. Helsingius. han wor 
befalning hade j then landtzendhe. Gust. 1 
reg. 3: 27. han waar befalning hade paa worth 
slot Stocholm. 3: 284. tw nog haffuer sköthä 
j thin befalning. 6: 66. huartt härede j thin 
befalning. 6:117. han haffwer giortt en rede- 
ligh rekänskap för then befalningh han her 
til hafft haffwer öffwer Linköpingx Sticht. 
7:17. ey tiänar hwar man ther til, at haffua 
then befalning at han skal förkunna himmel
riket. O. Petri 2 Post. 192 b. then som 
ena befalning haffuer han moste jw weta 
hwad.hon kräffuer, och huru hon brukas skal, 
annars gör han henne icke fyllest. Kr. 80. 
then som swerdet förer, skal ingen straffa 
med mindre at han haffuer godh skääl ock 
bewijs för sich, för ty hans befalning til at 
straffa strecker sich icke wijdhare, än som 
skääl och bewijs tilseya. Ders. 98. Konung 
Götstaff befolte om befalningar och embeter 
i staden. Svart Kr. 72. våre trogne män 
och stådthållare i landzänderne eller vid be- 
fallningarne. Stjernman Riksd. bih. 248 
(1597). the som våre befallningar förestå. 
Ders.

Befallningsman, m. Uppsyningsman, 
syssloman, embetsman. befalninges mannen 
offuer fengilset. 1 Mos. 39:23. Salomo hadhe 
tolff befalningesmän offuer hela Israel, som 
försörgde Konungen och hans hws. 1 Kon. 
4: 7. Såsom en Regent är, så äre ock hans 
befalningesmän. Syr. 10: 2. Warer vnder- 
dånighe all menniskligh Ordning för Herrans 
skul, Ehwadh thet är Konungenom såsom 
them Öffuersta, eller Befalningsmännenar, 
såsom the ther sende äro aff honom. 1 Pet. 
2:14. En domare skal först besinna, at han 
är en Gudz befalningsman. Dom. regi.

Befallsam, adj. iagh ... ey en fru på 
nacken tahr, Befallsam i hvar vrå. Rudeen 
223.

Befara sig, refl. Frukta. [Mnt. sik be- 
varen; T. sich befahren.] the befarade sigh 
för döden. Gust. 1 reg. 1: 23. befahradhe the 
sigh icke mindre för the Macedonier... än 
för the Romare. Schroderus Liv. 436. han 
befahrar sig för thet Romerske krijghet. Ders. 
440. han intet befarade sig för någon fiende. 
Peringskiöld Heimskr. 1: 757.

Befarlig, adj. Som är att befara, frukta. 
förekomma alle befarlige consequentier. 
Stjernman Riksd. 2:1421 (1664).

Befejda, tr. Angripa, bekriga. [T. be
fehden.] wåre vndersåter aff östre Bottnen, 
som theres meningh och doom ther opå 
(hert. Johans förräderi) vthgiffuit,. .. haffue 
befruchtedt, atth the therföre skole bliflfue
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aff Herttigh Johann eller the som honom 
tilkomme befeijgdede. Fin. handl. 10: 81 
(1563). the them, som rnedh them t troon 
oeense are, med allehanda tyrannij ... för- 
fölgdt, aff dagatagit och befeigdat hafve. Gust. 
Adolf Skr. 144. vår fiende ... oss anfechta 
hafver kunnat och befeigda. Ders. 301. Den 
hielten ... Som ensam frälste et befägdadt 
land. Geisler 382.

Befingra, tr. hon lossar rädas för, At 
hon befingras skall, doch ingen henne rör. 
Gripenhjelm 304.

Befinna, tr. Erfara, röna, känna. [T. 
befinden.] Triton och all hans hiord .. . Alle 
befinne the mins sons eld i the grundlose 
diupen, Alle så brinna the mitt uthi vatnet 
och kölden af älskog. Stjernhjelm Fångne 
Cup. 8 intr. Jämmer i hiertat... Skal tu be
finna. Ders.

Beflaggad, p. adj. Försedd med flaggor. 
Denna hamn, beflaggad af alla Europas blan
dade färger. Ödmann Tal öfver Osbeck 9.

Beflimma, tr. Begabba, bespotta. (Se 
Flimma.) man allestädes spotzkeliga för- 
achtar, beflimar, och vppå thet höghsta för- 
fölier Gudz Ord. P. J. Gothus Sal. 379. 
the fromas velgerningar ... offta bliffua icke 
aleena fördålda, uthan ock beflimmade. Rel. 
art. 397. Christspottare, hvilke haffua be- 
flijmmat Gudz uthvalda barn. Fastapred. 272.

Beflita sig, refl. haffua the ... beflijtat 
sig (gjort sin flit) bland then meneman her
1 riket medt några tiilhopa dictade stycker 
emote oss. Gust. I reg. 6:106. Wee them 
som om morghonen bittijdha vppe äro, til at 
beflijta sigh om (fika efter) dryck. Es. 5:11. 
Onias then offuerste Presten,... then sigh 
aff vngdom til (om) dygd beflijtat hadhe.
2 Macc. 15:12.

Befiitig, adj. Flitig, ifrig. Thett thu them 
på wåre wägna till thett beflijtigiste föreholle 
skällt. Fin. handl. 7:208 (1547).

Beflittra, tr. Utsira med flitter, glitter, 
grannlåt. [T. beflittern.] Hon var klädd 
uppå Fransk, därå alt var brokot och krokot 
... Rundt omkring och i ring, ala-mode, be- 
flittrat och splittrat. Stjernhjelm Here. 36.

Befluten, p. adj. Kringfluten. Seland, 
Falster och the andra befluten land som i 
Danmark liggia. O. Petri Kr. 19. Hon 
(Skandien) är mäste delen befluten medh 
stora Hafvet. Schroderus J. M. kr. företal.5.

Beflytta sig, refl. Flytta. Wijborgz bor- 
gere begäre, att Ekenes och Borge skulle 
beflyttie sig till Wijborg. Fin. handl. 7: 207 
(1547). han sig deden . . . beflyttie skall. 
Dipl. Dal. 2:304 (1547).

Befläcka, tr. Fläcka, smutsa, alt klädhe, 
och alt skin som medh sådana sädh befleck- 
iat är, skal twås medh watn. 3 Mos. 15:17.

Befodra, tr. Fodra. Först stiger Vintren 
up, och hela laget hälsar, Befodrad öfver alt 
med varma lapskins pälsar. Geisler 878.

Befoga, tr. 1. Hopfoga, sammansätta. 
Then store Herre Gud the stora himlabogar 
Med sådan, ja med een fast större konst be
fogar (än ett urverk). Spegel Guds verk 166. 
— 2. Foga, föranstalta. Gud har så befogat 
sedan, Ley’net (Carl 12) skulle skynda hem. 
Rydelius Vitt. 19. — 3. Befordra, fortskaffa. 
Ther han (visen) flygher bort någhorstädhes, 
tå sökia the (bina) honom igen och befoghan 
til sin boning. L. Paul. Gothus Mon. pac. 
125. — 4^, Refl. Förfoga sig, begifva sig. 
[Mnt. sik bevogen.] anden fullskäär och 
reen Sigh befoghar til kroppen igen. Psalmb. 
1572 113 b.

Befreda, tr. 1. Beskydda, ledsaga till 
skydd, konvoj era. [Mnt. bevreden.} styremen 
och Iedsagere ... skulle theriis skeep wtt och 
inn ij hampnernne befredhe. Gust. 1 reg. 
2: 264..— 2. Freda, then godhe Gudhen om- 
sijdher befredat rijksens gräntzar rundt om- 
kringh. HSH 32:298 (1662). När torn och 
fasta slått de öfver ända gå, Ho kan befreda 
då en låg och nedrig hydda? Frese 13. 
högsta angelägenheten fordrar, at skogarne 
med all sorgfällighet befredas (mot sved
jande). Stjernman Riksd. 3: 2720 (1731). 
en konungens gård, hvarest stor skog och 
högdjur, endast til öfverhetens tjenst och ro, 
befredades. Malmborg 627. 1 thet försvaren 
och befreden emot afvundssiuka och miss
gynnare. Svedberg Gram. tillskr. 7. be
freda de Hansiske köpmans flottorna undan 
Konung Eriks kryssare. Celsius Er. 14 hist. 
189. — 3. Tillfredsställa, bereda frid. Thet 
är sannerligen een vichtigh saak, at man kan 
sigh moderera och sålunda sitt sinne förnöya 
och befredha. Schroderus Hels. beg. 
skattk. 158. Eders Maj:t behagat med nåd 
emottaga de enskilta förklaringarna af min 
tacksamhet; men min egen känsla hafva 
dessa icke tillfredsställt: en offentlig förkla
ring är det enda, som kan befreda den. A. 
G. Silverstolpe Skald, tillegnan. — 4. 
Afstänga, afskranka. [T. befrieden, befrie
digen.] får ingen, som kommer på en annan 
ort utur staden, biuda til at befreda nogot 
rum i kyrekian. Laurelius Kyrkord. 489.

Befrediga, tr. Tillfredsställa, förnöja, 
godtgöra. [T. befriedigen.] the Tydske 
Ryttere ... ähre befredigede för theris res
tende lön. HSH 36:195 (1579). will nödigt 
ware, att E. K. M:tt them (knektarne) ., . 
med Clede och penninger affbetale och be- 
fredighe lather. 36:200. Våre undersåter ... 
kunne blifva något skyldige . . . och sedan 
til äfventyrs icke kunne eller vele honom 
(fordringsegaren) i rättan tijdh befredige. 
Stjernman Com. 1:698 (16 1 7). the som dem 
(penningarne) kräfvia icke befredias kunna. 
Gust. Adolf Skr. 194.

Befria, tr. Befria sig, refl. 1. Taga till 
äkta, gifta sig. [T. sich befreien.] ingen 
af bröderna (till Polske konungen) ... skall
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låta någon potentat befrija och bekomma 
systren förr och med mindre de afsades all 
prætension opå Sveriges crona. Stjernman 
Riksd. 2: 924 (1635). icke tillåta sigh i giffter- 
måhl medh infödde och inländske, utan be
frija sig uthom landz uthi alle Kong!., Chur- 
och Furstel. familier. 1:612 (1605). han be
friade och gifte sig vid en fröken. S. Elofs- 
son 145. sigh . .. medh een dygdsam maaka 
befrija. Chronander Bel. D 3 b. Hvilken 
sigh uthi allt förhögh slächt befrijar, han gör 
sigh flere herrar än svägrar. T. Johannis 
Q 7 b. Han moth hans rådh hade befrijet 
sigh. Hund Er. 14 kr. v. 342. Den som sig 
en gillebroders dotter eller änkja befrijar och 
til hustru bekommer. Stjernman Com. 6: 97 
(1712). — 2. Befrynda sig. han befrijade 
sigh ... medh them igenom itt besynnerlighit 
svågerskaps band. Schroderus Liv. 42.

Befrida, tr. Gifvafrid. (Jfr B e f r e d a.) 
Her hvilar kroppen sig, men siälen har dock 
qvida, Men Gud i himmelen skal kropp och 
siäl befrida. Spegel Guds verk 263.

Befridiga, tr. Tillfredsställa. (Jfr Be- 
frediga.) Jagh ... lät mig hvarcken heligt 
eller söckent förtryta attgifva bådhe officerare 
och ryttare som bonde gehör, hielpandes dem 
altijdh så af, som iag sågh kunna befridiga 
och contentera dem. HSH 31:365 (1662).

Befrukta, intr. Befrukta sig, refl. 
Frukta. [Mnt. bevruchten, sik b.; T. be
fürchten, sich b.] Wij tacke tigh Herre,.. . 
at icke så skeedt är som wij befruchtadhe. 
Tob. 8:16. han befruchtadhe, at Jonathas 
måtte . .. dragha emoot honom. 1 Macc. 12: 
40. Jagh befruchtar migh, at iagh må warda 
giffuin the Judar j hender. Jer. 38:19. be- 
truchtadhe han sigh, at han icke skulle kunna 
sådana vmkost lenger dragha. / Macc. 3:30. 
the befruchta sigh för ingen skadha. Vish. 
14:29. de Rewelske befruktade sig för ko
nungen i Danmarck. Tegel Er. 14 hist. 11.

Befruktan, f. Fruktan, är wår wilie at 
tw tröster almogen ... huar tw sådana be- 
fructan (för konungens ankomst) förnijmmer. 
Gust. 1 reg. 6:259.

Befruktelig, adj. Som är att frukta, be
fara. förekomma vårt kiäre fäderneslands 
tilstundande befruchteliga skada och olycka. 
Stjernman Riksd. bih. 360 (1657).

Befrynda, tr. 1. Gifta sig med. hennes 
swågher skal ingå til henrie och taga henne 
til hustru, och befrynda henne. 5 Mos. 25: 5.

2. Gifta, bortgifta, befryndar han sin 
syster ... med Trasemund the Vandalers ko
nung. Peringskiöld Jord. 139. — 3. Refl. 
Ingå vänskapsförbindelse; äfven Gifta sig. 
the med många hustrur sig befrynda. Pering
skiöld Ad. Brem. 17. konynghen befrynner 
sik fast met the städher och hertoge, som 
ther vp i landhet (Holstein) är. Fini. 246 
(1505). Befryndad, som har vänskaps- 
och slägtskapsförbindelser. then gudh haff-

uer til wen han är wel befryndat. O. Petri 
2 Förman. B 1 a. Tu äst then ypperste och 
weldighaste j thenna stadh, och haffuer monga 
söner, och är mykit befryndat. 1 Macc. 2:17. 
Kon. Magnus var myckit befryndat i Tysk
land. L. Petri Kr. 80. sådana väldiga Ko
nungabarn voro myckit och mångastedes be- 
fryndade. Ders. 19.

Befrysa, intr. Frysa fast, infrysa. [Mnt. 
bevresen; T. befrieren.] winteren, kom honom 
(skepparen) så hastigt opå, så att han blef 
ther inne (vid Åbo) befrussin. RR 8/i 1546.

Befråga, tr. och intr. Fråga, efterfråga. 
[T. befragen.] är min ödmyke öc kerlige 
bön ... at eder nade ville verdis att befraage 
mig (efterfråga åt mig) nogre sköne hestär 
til köps. HSH 17:150 (1523). Prestens leppar 
skola bewara lärona, at man må befrågha 
Laghen aff hans munn. Mal. 2: 7. Befrågha 
effter förtijdhen, ... om någhon tijdh een 
sådana stoor ting skeedd är. 5 Mos. 4: 32. 
så skalt tu granneligha sökia, ransaka och 
befrågha, om sanningen finnes. 13:14. lät 
befrågha om thetta folcket syndat haffuer 
emoot sin Gudh. Judith 5:24. Och the be- 
höllo thet ordet när sigh, och befrågadhe 
emellan sigh, hwadh thet skulle wara. Marc. 
9:10. — Refl. Förfråga sig, rådfråga sig. 
[T. sich befragen.] om tu behöffuer rådh, 
så söök them när wijsom menniskiom, och 
befrågha tigh medh the förståndigha. Syr. 
9:22. iagh ... befråghadhe migh medh them 
om Euangelium. Gal. 2: 2.

Befrågelse, f. Judhanar .. . hadhe emel
lan sigh mykin befråghilse. NT 1526 Ap. 
gern. 28:29. (Bib. 1541: disputering.)

Befrämja, tr. Hjelpa fram, understödja. 
(Med person-objekt.) Store befrämie de små, 
den högre skal hielpa den lägre. Stjern- 
hjelm Here. 461.

Befräta, tr. Fräta på. [T. befressen.] 
thet (spetelskefläcken på skinnet) är diwpt 
in ätit, och haffuer befrätit thet. 3 Mos. 
13: 55.

Befröa, tr. Befrukta. (Astrild) som frög- 
dad’ och befrödde alt. Stjernhjelm Hängde 
Astr. 17.

Befröjda, tr. Fröjda. [T. befreuden.] 
Nu är, haff himmel tack! det mig befrögdar 
skett. Wexionius Sinn. A2 4 a.

Befånga, tr. Tillfångataga, fängsla, han 
... wort befonghen wppa Kastelholm. Fini. 
348 (1507).

Befäkta, tr. [T. befechten.] 1. Fäkta 
emot, bekämpa. Tu haer för skarpa skiäck- 
tar, O dödh, mäd hvilke thu alt menskie kiön 
befäcktar. LuciDORDd3b. Op, potentater, 
op och vijker ingen fiett, Befächtar rygg mot 
rygg den biohund Mahomet. Rosenfeldt 
Vitt. 255. — 2. Tillkämpa sig. Sij stoore 
Carol här med få, dock tappre knechtar Af 
tijo resor fleer en stoor triumph befächtar. 
Geisler 349. Det herravälde, som Fabier
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och Scippioner befäcktade öfver världen ge
nom segrande vapen. Botin Hem. 2: 41.

Befänga, tr. [Mnt. bevangen; T. be
fangen.] 1. Omgifva, omsvepa. Kastar man 
ett stycke jord, en mullklimp, eller en steen 
eller något annat der uthi (i pölen), så be- 
fänger han hela omliggiande engden medh 
en mörck luft. U. Hjärne Anl. 209. — 2. 
Angripa, smitta, besmitta. Keysar Henric 
then siwnde wart forgiffuen aff en swart- 
munk j Sacramentet, War icke thet een grä- 
selig ting at en arm vsull menniskia skulle 
wara så dristigh at hon skulle befengia Christi 
lekamen medh förgifft? O. Petri Klost. 
E 2 b. läkedomar emoot then förskreckelige 
Pestilentien, ther medh menniskian sigh för- 
ware kan at hon icke befengd warder. B. 
Olavi 108 b. han bleff aff pestilentzien be
fängd, och sedan dödh. Girs Er. 14 kr. 83. 
draga een vakande försorgh, det icke vårt 
rijke ... må der aff (af pesten) medh någon 
infection befängias. Stjernman Com. 3: 257 
(1664). befängda städer och orter. 6:3(1709). 
Bildt, menniskian wardt sielff så befengd aff 
synd och ond begierelse, at hon intet kunde 
hwarken tenkia, tala eller göra thet som gudhi 
war behagelighit. O. Petri 2 Post. 74 b. thet 
är alt befengt med synd. Rom. 7:22 (glossa). 
— Part. Befängd, besatt af djefvulen. 
någhre äro befängde eller besatte, så at the 
vnder tidhen qwälias aff then onda andan. 
L. Petri Kyrkord. 39 b. Min dotter blef be
fängd. En diefvul tog sin boning I hennes 
arma kropp Kolmodin Qv. sp. 2: 255.

Befängning, f. Smitta, the som af samma 
pestilentia angrepos, svartnade strax af blodet, 
som hastigt utslog i befengningenne. Sved
berg Dödst. 559.

Befängsla, tr. Fängsla, fånga, när en 
... hvart (hvarken) täncker, troor eller aff- 
veet, Sij, då månd’ iagh (döden) vara för 
handen och hafva befängslat, Lijka som fiska
ren klokt invefvar i nätet och garnen Den 
... spratlande, glittrande fisken. J. Gyllen
borg 5.

Befärga, tr. Färga. [T. befärben.] ther 
the giöra orätt, så villia dhe lijkväl befärga 
och besmycka theras förehafvande med någre 
skinande orsaker. J. Rudbeckius Kon. 
reg. 31.

Befästa, tr. 1. Fästa, en god starck 
boom, beslagen med goda starka jernbomer 
och sedan befestad i stenkistan. Gust. I reg. 
9:2. — 2. Göra fast, stadig, han haffuer 
befest iordena, så at hon intet röres. 1 Krön. 
17 (16:30). är emellan oss och idher befest 
itt stoort swalg. Luc. 16:26.

Beföga, tr. Foga, befordra, bestyra. 
Komme her och offthe marghe klagemall 
mothe eder ... huilke wij altid venth och 
befögeth haffwe i thet bestas. HSH 20:28 
(1506. Orätt står besögeth.).

Befölja, tr. Åtfölja. [T. befolgen.] Gick

iagh i stilla roo befölgd aff mina tanckar. 
Wexionius Sinn. B2la.

Beföra, tr. Anklaga, beskylla, belacka. 
Iak skall (tillstädja) ingom, ther hans nad 
vill beföra för mik, med mindre än then thet 
seger (säger) vill thet för honum sielffuer 
tillstaa oc beuisa. Gust. 1 reg. 1:4. Judanar 
wordo in för Keysaren så slemligha belugne 
och beförde. Försp. till Vish. Twå quinnor 
wordo beförda, at the sina söner hadhe om- 
skära låtit. 2 Macc. 6:10. Svenske bönder 
beförde och beklagade hvar annan. Svart 
Ärepred. 60.

Beförare, m. Calumniator, lastare, be- 
förare, skendare. Var. rer. voc. P 1 b.

Beförelse, f. Calumnia, beförelse, las- 
telse. Var. rer. voc. P 1 b.

Beförning, f. Gust. 1 reg. 7: 234.
Beförna, tr. Bedöfva? När the (bina) 

svärma, moste man medh skällor eller buller 
på bäckene beföhrna, eller och med mull 
them öfverkasta. Risingh 77.

Begabb, n. Begabberi. Spotskt begabb. 
S. Triewald 77. Hon (åsnan) lider väl be
gabb. Dens. 80. Han mot allt heligt ifras 
då: hans tunga vig och snabb, När ej hans 
lätta skäl förslå, utskummar argt begabb. 
Liljesträle v. 136. när på Nobis jag min 
pipa röker, Måste jag höra jemt begabb. 
Bellman 4:103.

Begabban, f. Begabberi. Hvilken som 
hafver förachteligit taal om Gudz ordh och 
sacramente, och giör spee och begabban ther- 
af. Lönbom Sv. arch. 1:232 (1618).

Begabbelse, f. Begabberi. Helsingius.
Begabberi, n. Föremål för begabbande. 

iagh moste wara theras begabberij. Ps. 109:25.
Begallra, tr. Förse med galler. Var viss, 

han skall bebo ... Ett väl begallradt rum i 
något kongligt slott. Leopold 1:284.

Beggeväges, adv. I begge fallen, effter 
Gudh haffuer giffuit Öffuerhetenne macht 
och wold ... så wel j andeliga saker som 
werldzligha, kräffuer han ock beggewäghes 
frucht aff samma sina gåffuor. L. Petri 
Krön. pred. B 2 b.

Begifta, tr. Begåfva, dotera. [Mnt. T. 
begiften.] man ärar gudh j them (helgonen), 
och them j gudhi, ther aff ath gudh them så 
begifftat haffuer. O. Petri Underv. a 7 a. 
the wåro til fridz med thet som the medh 
begifftade wåro. Guds ord A 3 b. Klosther 
haffua monga landboor, ther the medt be- 
gifftede äre. Gust. 1 reg. 6:157.

Begiftiga, tr. Begåfva. [Mnt. begiftigen.] 
huar gud alzmegtig j framtiden begåffuer och 
begifftiger hans K. Ma:t ... med nogen vic
toria. Gust. 1 reg. 10:42.

Begifva, tr. [Mnt. begeven; T. begeben.] 
1.' Gif va, hängij'va, lemna. wij alle sampt- 
ligh welwilieligha begeffua wår skröpligha för- 
nufft och mörcka förståndh vnder tronnes 
hörsamheet och lydhna. P. J. Gothus Bön.
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I 7 a. giff nådhen, o helighe Fadher, att wij 
icke begeffua våra lemmar orätferdigheetenne 
till tienst. Ders. K 8 a. — 2. Uppgifva, af- 
std ifrån, slå ur hågen, gar her for eth 
rychte thet i haffue begiffuit then rese. HSH 
19:117 (1506). — 3. Upphäfva. then förre 
ordinancian och contract wij med honum 
giort hade ... wij nw med thenne (detta nya 
kontrakt) quit slå och begiffue. Gust. 1 reg. 
6:15. — 4. Upphöra med. han skulde be
giffue thet han hade företagit. Gust 1 reg. 
6:296. är wår willie och begäre atj effter 
thenne dagh wele begiffue sådana eders bön
fall in till oss. 7: 9. Bönderne, som segla- 
tion tilforende bruke pläghe, ... wele inge- 
lunde ther utaff affstå eller henne begiffue. 
Fin. handl. 7: 232 (1548). — 5. Tillgifva. 
Dogh begäre wij atj icke så alstingis sleet 
begiffue thet håmodt (förnärmelsé) oss skeet 
är aff the andre prester ... at the ther före 
jo få någen straff. Gust. 1 reg. 6:208. ■— 
Begifva sig, refl. 1. Hängifva sig. han be- 
gaaff sigh under Gudz wilia. P. J. Gothus 
Tål. D 7 b. Lättingar, hviike ... sig till tig- 
geri begifva. Stjernman Com. 5:726 (1698). 
Brunnar, hvars vatn ... uthi igentäpte flaskor 
och krukor sig til rutenhet lätteligen begifver 
(öfvergår till). U. Hjärne Vatt. 14. — 2.' 
Eftergifva, afstå ifrån, vij icke kunne be- 
giffua oss någre våre fördelar. A. Oxen- 
stjerna (HSH 34: 60). Hvad Sveriges rikes 
titlar vidkommer, som konung Uladislaus i 
Pohlen ... tilägnar sig; så hålle vi den i 
sielfve hufvudtractaten bore blifva en den 
principaleste condition, at han aldeles be
gifver sig samma titlar. Stjernman Riksd. 
2:923 (1635). Vij den bekomne fulmachten, 
såsom nu aldeles kraft- och machtlöös, H. 
K. M. åter tilhanda ställe och aldeles oss 
den begifva. 2:1431(1664). — 3. Förekomma, 
yppa sig, förhålla sig, tilldraga sig. huad 
iemmer och älendheet sigh j thenna werl- 
denne begiffuer . .. thet är för öghonen. L. 
Petri 1 Post. E 8 b. huru här medh är til- 
gånget, och hwad omstendigheter sigh här 
begiffuit haffua. 2 Post. 3 a. epter som leg- 
ligheeten sich begiffua kan. O. Petri Kr. 
160. ransaka hure thet aerendhe siig haffuer 
begiffuith. Gust. 1 reg. 2:238. forfara hwre 
sanninghen siigh begiffuer. 4:186. Wil man 
weeta ... huru all ting hafwa begifwit sig 
ifrån then första menniskian in till wår tijdh. 
Brahe Oecon. 14. Thet begifver sigh offta, 
at then som förmyckit begärar at hafva, han 
får altzintet. R. Foss 507. — 4. Hafva um
gänge (med). Gudz Son skulle j sinom tijdh 
warda menniskia, begeffua sigh medh oss, 
och warda medh oss itt kött. L. Petri 2 Post. 
280 a. — Part. Begifven, trolofvad. Eline 
pedersdotter . .. hade verit begiffuenn wiidt 
en Her Birge Nilssons tiænare, och vdi 
samma festning bleff mett barnn. HSH 29: 
125 (1542).

Begifvelse, f. Förhållande, beskaffenhet. 
effter læglighetennes begiffuelse. Gust. 1 reg. 
4: 292. giffuer oss til känne leglighetens be- 
giffuilsse, ther vij oss effter rätte kunne. 5:4.

Begipsa, tr. Gipsa, öfverstryka med gips. 
[T. begipsen.] Hyacinthe-taket, Som i thet 
ottonde guldhvelfde himla-maket Begypsat 
synes. Spegel Guds verk 165.

Begirig, adj. Lysten, pickhågad. [T. be
gierig.) Svedberg Schibb. 252. fullhogse 
och begirigh til slags, uthmanandes fienden. 
Schroderus Liv. 14. Hannibals folck var 
svåra begirigt til at hempna then skadha, som 
the uthaff the Romare ... lijdhit hadhe. Ders. 
260. en fogel är begirigh at flygha sin koos, 
oansédt han kan napt flachsa med vingarna. 
Heracl. 80. Somblige voro begirige på alla 
nyheter. O. Gyllenborg 95. han upspände 
begiriga ögon. Tessin Bref 1:75. — Jfr 
Begärig.

Begirighet, f. Begärlighet. huad som 
utrikes och fremmande är, si thet är med stor 
begirighet sökt. Svedberg Gram. tillskr. 5.

Begirigt, adv. Begärligt. Är tin siäl 
hungrog, ah så ät och drick begirigt af Gudz 
nåd i Christo Jesu. Svedberg Sabb. ro 1:143.

Begjorda, tr. Omgjorda. [T. begärten.] 
en giording ther han sich alstädhes med be- 
giordar. Dav. ps. 1536 109:19. skalt begiorda 
honom vthan vppå lijffkiortelen. 2 Mos. 29:5. 
Joab war begiordat offuer sijn klädher som 
han vppå hadhe. 2 Sam. 20:8. klädd j en 
sijdh kiortel, och begiordat kring om bröstet 
medh itt gyllene belte. Upp. 1:13. begiorder 
idhra lender med seeker. L. Petri Jes. 
proph. 32:11. norr varder hon (Scythien) af 
thet strömmande hafvet omgifven och be
giordat. Peringskiöld Jord. 12.

Begla, intr. Gapa, glo. (Rietz 74.) der 
kommer hon; nei se du, hur hon beglar. 
Hesselius Zal. 36.

Begrep, n. 1. Omkrets, omfång, vidd, 
vidsträckthet. [T. begriff.) Orthens vijdh- 
lyftige begreep. HSH 30:262 (1658). gränt- 
zens vijda aflägenheet, begreep och omkretz. 
Stjernman Com. 4:326(1681). Troligast är 
då, at syndaflodens vatn haar hållit sigh stilla 
och rolig,... ty elliest hade den stora Arcken 
omöijeligen kunnat fördraga en sådan stor
mande siö, i anseende til sitt begrep och 
synnerliga byggnings form. U. Hjärne Anl. 
191. Marocco . .. Har stort begrep. Spegel 
Tillsl. par. 158. — 2. Sammanfattning, han 
(döden) synes et begrep af alla olyckeliga 
mål, som äre affläster af dän första menni- 
skians försyndande. Hermelin E8b. Hon 
var ett begrep af skiönhet och behaglighet. 
Mörk Adal. 1:359.

Begrepenhet, f. Omkrets, vidd. (Jfr 
Begripen, se Begripa 3.) landet uthj 
sin begrepenheet är ringa. HSH 39:386 
(1658). Orthens ... begrepenheet och ymnig- 
heet. Sylvius Curt, 407.
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Begripa, tr. 1. Gripa, fatta, fånga. 
Monge are the som thet kunna begripa medh 
bådha hender, ath påuen haffuer bedraghit 
oss medh sitt falska aflatt. O. Pe^ri Sakr. 
förord, förstå och såsom medh henderna 
begripa. Uti. på Dan. 210. Och sände the 
til honom noghra vthaff the phariseer ... ath 
the skulle begripa honom j orden. NT 1526 
Marc. 12:13. warden idhra synder förnim
mande, tå the begripa idher. 4 Mos. 32: 23. 
ångest haffuer begripit migh. 2 Sam. 1: 9. 
Anden begriper honom, ... och han sliter 
honom. Luc. 9: 39. wandren medhan j haff- 
uen Liwset, at mörkret begriper idher icke. 
Joh. ev. 12:35. Han begrijper (snärjer) the 
wijsa j theras listogheet. Job 5:13. Elfter j 
nu dödhe ären medh Christo, jfrå thewerldz- 
ligha stadgar, Hwj låte j idher tå begripas 
(bindas) medh bescreffna stadgar? Col. 2: 20.
— 2. Angripa, hielpa konungen i Påland at 
begrijpa Sveriges rijke. Gust. Adolf Skr. 
131. — 3. Gripa om, omfatta, inrymma, inne
fatta, sammanfatta. Hoo ... begriper iordena 
medh tryfingers mååt? Es. 40:12. Sij, himme
len och alla himlars himlar kunna icke begripa 
tigh. 1 Kon. 8: 27. Äro ock mong annor 
ting, som Jesus giorde, hwilken om the thet 
ena medh thet andra scriffues, troor iagh, at 
werlden skulle icke kunna begripa (rymma) 
the Böker, som scriffuas skulle. Joh. ev. 
21: 25. Ringen så aldeles nogha fingeren 
begrijper, at han icke närmer komma kan. 
T. Johannis H 4 a. fyratio mil han i sin 
breed begriper. Spegel Guds verk 96. För- 
stendömet . .. begriper allenast en liten del 
af detta jordklotet. Roman 60. widh endan 
warder j een summo korteliga begripit alt 
thet som tilforenne sagt är. O. Petri Sal. 
A 3 b. thetta werck är eenfaldeligen och 
stackot begrijpit. Brahe Oecon. 3. — Part. 
Begripen, omfattande. Så är nu landet 
wijdt begripit (vidsträckt). 1 Mos. 34:21. 
Stadhen Sidon . . . haffuer otrolighen wijdt 
warit begrijpin. Lælius Res. 2:43. Sverige 
och Finland är så vidt begripit, at icke behof 
är mycket söke eller klage effter uthrymme. 
Stjernman Com. 1:138 (1555). — 4. Inbe
gripa. dhe icke höra under Ridderskapet och 
Adelen eller prästerskapet och ähre (icke) 
under dheras privilegier begrepne. Stjern
man Riksd. 3:1929 (1683). han var i vercket 
begrepen (sysselsatt med) at skrifva och låta 
tryckia något. Svedberg Försvar 3. när 
jagh äfven (just) är begripen i dess (bokens) 
skrifvande. U. Hjärne Anl. 362. — 5. Be
sluta, företaga. Tyckte mich ey radeligit 
vare eder nade affrada thet anslag oc hog- 
skot som eder nade aff gudz inskiutelse be- 
gripeth haffde. H. Brask (Gust. 1 reg. 1:306.)
— 6. Uppgöra, öfverenskomma. syntes mik 
inthet oradh vara begrijpa med honum han- 
dell. H. Brask (HSH 13:126). — 7. Få, 
erhålla. Giffue gudt att eder instructio sig

så vidha vdsträcker att all ärende begripa 
kunne en ändelig ända och fast beslutning. 
Gust. 1 reg. 5:109.

Begriplig, adj. Som kan gripas, fattas 
med handen. Sacramentit... är jtt vthwertes 
synleghit och begripeligit tekn til then nådh 
som oss j gudz ordh tilsagt warder. O. Petri 
Sakr. A l a. Han är en ande . .. som sigh 
läter hwarken see, gripa eller sarga, men wij 
äre synlighe, begripelige, och dödeligh kött 
och blodh. P. Erici 5:262 a.

Begrunda, tr. och intr. 1. Grunda, grund
ligen bevisa, bestyrka. [T. begründen.] epter 
thet wij nw såå haffue begrundat wort vpsåt 
(påstående) ath echteskapet icke måå någh- 
rom forbudhit warda, Såå wilie wij och tes
likes besee hwadh grund the haffua vppå ståå 
som thet forbiudha. O. Petri Äkt. B 4 a.
— 2. Utgrunda, begripa. Saa kunne wij 
ey fulkomliga begrunda i hurudana motto 
te samma sendningeboth wilie göre nogoth 
ewigh förbundth millan oss oc hertogen, eller 
hwad teras fundamenter ær. Gust.l reg. 1:120.
— 3. Grunda, fundera, tänka. Baals Pro- 
pheter ... åkalladhe Baals nampn jfrå mor- 
ghonen alt in til middagh, och sadhe, Baal, 
höör oss, Men ther war ingen röst eller swar 
... Tå nu middagh war, bespottadhe them 
Elia, och sadhe, Roper höght, Ty han är en 
gudh, han begrundar, eller haffuer någhot 
bestella. 1 Kon. 18:27.

Begränsad, p. adj. Närgränsande, an
gränsande. wij äre mett szå månge frem- 
mende Furster, nationer ock städer begrent- 
zede. Gust. 1 reg. 12:79. wår ... konungh 
inthet haffuer åstundat feijgde eller oenighet 
met någre Herrer som honom begräntzsede 
äre. Fin. handl. 3:235 (1555).

Begräsad, p. adj. Gräsbevuxen, then 
nyys-begräsde jorden. Spegel Guds verk
119.

Begunstiga,tr. Gynna. [T.begünstigen.] 
han hade gärna varit tillfredz, om hoon honom 
ville begunstiga medh ett enaste mfit upsyyn. 
U. Hjärne Vitt. 30.

Begynna, intr. och tr. 1. Börja, löffuet 
begynnar springa vth. Matth. 24: 32. Sij, iagh 
haffuer begynnat at giffua för tigh Sihon och 
hans land, begynna (imperat.) til at intagha 
och besittia hans land. 5 Mos. 2: 31. thet 
som begynnat war, bleff åter förhindrat. 
7 Macc. 9:55. Noah begynte til och wardt 
en åkermän (var den förste åkermannen). 
.1 Mos. 9:20. han begynte en wellugher herre 
wara (var den förste väldige) på iordenne. 
10:8. — 2. Företaga. [T. beginnen.] så kom 
thet på sidstonne ... så vijdt at iagh nästan 
icke viste hvadh iagh skulle begynna. Schro- 
derus Hoff. väck. 343.

Begynneligen, adv. Först, för det första. 
Begynneligen vele wij atj oss loffue och 
swärie, tro och huile ath vere, ... Tiil thet 
andre... Gust. 1 reg. 10:46.
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Begynnelse, f. Förehafvande: then orä- 
delige (oredliga) begynnelse han . . .•emot 
riichit och then menige oskylle man nw fore 
tagit haffuer. HSH 24:89 (1516).

Begynning, f. 1. Begynnelse. Thet sin 
begynning halft, otvijkligt ändan hinner. Lu- 
ciDOR li 2 a. — 2. Företag. [T. beginnen.] 

theras obeskedelige begynningar och orätt- 
rådige framfärd. Stjernhjelm Virt. rep.

Begynsel, f. Begynnelse. Alt hvad be- 
gynsel haer ändas en gång. Lucidor Ss 1 b.

Begå, -gånga, tr. 1. Tillställa, åstad
komma, bedrifva, utföra, uträtta, förrätta. 
rikesens rådh haffua mäst begååt thetta giffter- 
målet. O. Petri Kr. 135. Christus ... med 
sin dödh och pijno wor saligheet begå skulle. 
Sal. Dia. Jesus skulle begåå thet werff som 
han aff sin himmelska fadher war vthsendt 
til. 2 Post. 83 a. thetta alt haffuer Christi 
dödh och vpstondelse oss begåt och för- 
werffuat. Ders. 78 b. begærendis athij thetta 
ærende grwndeligha besinna vele hure thet 
företaghas och lempeligasth begongas schal. 
Gust. 1 reg. 3:309. vij sådanna handel, för- 
bundt och enighet mett högmectig förste kong 
frederik giordt och begångit haffue. 5:144. 
thet örlig ... vij emot kong Cristiern och 
hans anhang fört och begångit haffua. 5:154. 
han hadhe begångit månge loflighe bedriffter. 
Schroderus Liv. 369. Sij ! hvad kan een 
söt music förmå! Thet som ingen kan, kan 
hon begå. Stjernhjelm Parn. tr. 1:5. detta 
sit vahl (till konung) lät han högtideligen be
gå. Dalin Hist. 2: 34. — 2. Fira. Herodes 
begick sin födhelse dagh. Matth. 14:6. wij 
... achte begå Templens rening. 2 Macc. 
1:18. at wij måge tacka titt helgha nampn, 
och begå titt loff. Ps. 106: 47. begåå juul. 
U. HjärnE Surbr. 78. — 3. Bevara, rädda. 
Upsala jemmerliga förstört och förbränt var 
af en hastig eld, där vi ... illa kunde begå 
vårt lif, mycket mindre vårt gods. Gjörwell 
Nya Sv. bibi. 1. 2: 69.

Begäcka, tr. Gäcka, gyckla med. [T. 
begecken.\ Cristendomen (kristenheten) länge 
nogh bedraget och begäckidt waridt haffwer 
... medt wigth watn, wigt salt, wijgt palm 
och annedt mere. Thyselius Handl. 2:185 
(1543). Martialis sådana bölder uthi then 
skörachtige Cæciliano och Basso mycket be
gäckar. Lindestolpe Frans. lo.

Bßgägna, tr. Möta, göra motstånd. [T. 
begegnen.] vij honom ... vele med manlig- 
heet möta och begägna. Stjernhjelm Lycks. 
är. cartel.

Begängare, m. Som begår, en trogen 
altarsacramentets begengare. Svedberg 
Sabb. ro 2:1173.

Begängelse, f. 1. Begående, the sigh 
til thenne lasts (mordets) begängelse lätto 
bruka. Schroderus Liv. 757. — 2. Lik- 
begängelse, likfärd, liktåg. Tu skalt icke 
gå til begängelse. Jer. 16:5. tiwta och ropa

för sina affgudhar, såsom man pläghar vthi 
the dödhas begängelse. Bar. 6: 31. The förde 
hans lijk medh begengilse effter gambla sättet 
till hwar'then kyrckia, closter och cappel i 
staden war, och allestedes messades. Svart 
Kr. 104. alla tiders folck gerna velat offente/ 
ligen med begengelse begrafva sina döda. 
Svedberg Ungd. reg. 282. — 3. Själamessa. 
Siälamässor och begängelser, som skulle 
hållas hvar vecka en gång eller fleere, item 
hvar månads- eller åhrs-moth, som kallades 
Anniversarium. Örnhjelm (HSH 21:228). 
kyrkemässor, kyrkevijgningar och åhrlige 
höghtijder (begängelser) varda håldne. Co- 
menius Tung. 635. theris godz och ægedeler 
sere störste delen kommen vnder kyrkior, 
closter, prebendor, begængilse etc. Gust. 1 
reg. 4:213.

Begär, n. Begäran, önskan. [Mnt. beger; 
T. begehr.] epter tijn egin scrifwelse ok 
beger scikkar iak tiig . . . thenne tydzske 
resenere. Gust. 1 reg. 1:58. Ath alle saa- 
dane stycker, som emoth gudz lagh ære, 
motthe aff leggias, ær worth begær. 2: 244. 
Konungenom teckes giffua migh mijn böön, 
och göra mitt begär. Esther 5: 8. then Alz- 
mechtighe må höra mitt begär. Job 31:33. 
idhars fadhers begär wilien i effterfölia. Joh. 
ev. 8: 44. mins hiertans begär och böön til 
Gudh. Rom. 10:1. tin sändingebudh inga
lunda ville ... bejaka Tyrannens groffua pro- 
positiones och begär. Phrygius Agon 25.

Begära, tr. Önska, eftersträfva, efter
trakta. tagh ... hwadh titt hierta begärar. 
1 Sam. 2:16. all werlden begäradhe at see 
Salomo. 1 Kon. 10:24. Jagh begärar intet 
meer leffua. Job 9: 21. Fölgh icke onda 
menniskior, och begära icke at wara när 
them. Ord. 24: i. itt Leyon som rooff be- 
gierar. Ps. 17:12. Sij, iagh begärar tina be
talningar. 119:40. Satanas haffuer begärat 
idher. Luc. 22:31.

Begära, f. Begär, menniskian haffwer 
ther en kerleck, losta och begära til ath göra 
thet gudh biudher. O. Petri Men. fall C 4 b. 
menniskiones hierta, vilie och begära äro 
såå wrong och oretfärdug. Ders. C 6 a. the 
haffua lust och begiere til manfolk. Klost. 
F 4 b.

Begärda, tr. Omgärda, hafvets strand ... 
omfattar och begiärdar hela jordenes kretz. 
Peringskiöld Jord. 2.

Begärelse, n. Begäran, önskan, wij 
sendhe eder son Nielss til eder effter hans 
eghieth begserilse. Gust. 1 reg. 4: 120. en 
patron som hans begiärilse (plur. ?) skal fögha 
jn for gudh. O. Petri Svar till P. Eliœ 
g 3 a.

Begärig, adj. Begärlig (efter något), lys- 
ten. [T. begehrig, begierig.] the äre be- 
gärige att höra. P. J. Gothus Rel. art. 378. 
vordo the Romare så begärighe til strijdz. 
Schroderus Liv. 432. han var begärigh
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medh rett och orett at göra sina barn ... höge 
och mechtige. Laurelius Påf. anat. 588.

Begärighet, f. Begärlighet. [T. begierig- 
keit.] en skrift.. . hvilken jag med begärig
het genomlaas. U. Hjärne Par. 1.

Begärigt, adv. Begärligt. Hur the min 
läckra miölk begärigt i sig snöra. Kolmodin 
Qy. sp. 1:100. gettrena nu sä begärigt knappra 
pä videt. A. Nicander Vitt. 261. Hon alt 
hvad brödren händt begärigt veta vil. Cel
sius Gust. Vasa 116.

Begärlig, adj. Önsklig. hon må komma 
til en begierligh ålder. O. Petri Handbok 
C 2 b. fridh och säkerheet... är itt liuflighit 
och begärlighit ting. L. Petri Mandr. C 3 b. 
gladheligha vndfå (sakramentet) en så ädla, 
begärligh och helsosam skatt til wåra sielar. 
Om nattv. F 8 b. Vij önske H. K. M:tt uthi 
thetta . . . förehafvandhe een godh lycksalig 
framgång och begärlig ändhe. Stjernman 
Riksd. 1:249(1561). thet långvarige krigh .. . 
kommit till en godh ände och begärligh fridh. 
Com. 1:324 (1583).

Begärse, adj. Begärande, önskande, må 
han dit komma, så framt han thet begärse 
är, at vi oss förena och giöre här utöfver en 
förlikning. Peringskiöld Heimskr. 1:438.

Begärsel, f. Begärelse. Aller (aldrig) 
mey Min begersell nånsin kittlar Efter dey. 
Wexionius Vitt. 370. Een ömse kärleek 
och begärsel til hvar ann. Ders. 402.

Begöra sig, re fl. “ Göra ner sig.“ [Mnt. 
bedon; D. begöre.] Honom slogho store och 
små, At han sigh begiorde ther han lågh. 
R. Foss 64. Dricka, at the sigh må begöra. 
Ders. 1b9.

Behag, n. Hvad som behagas, önskas. 
Tu vpläter tina hand och vpfyller alt thet som 
leffuer medh behagh. Ps. 145:16. .

Behaga, tr. Tu äst min käre Son, j hwil- 
kom migh wel behaghar. Marc. 1:11. Du i 
dit öde dig behagar, Til ingens lycka afund 
drar. Creutz 47.

Behaglig, adj. Bevågen, günstig, nåde- 
full. Gudz godhe, behagelighe och fulkom- 
lighe wilie. Rom. 12:2. predica Herrans 
behagheligha åår. Luc. 4:19.

Behaglighet, f. 1. Behag, godtfinnande. 
Swa beder iak eder nad ödmygelige ville 
verdis geffue mik her innan til kenne eder 
nadis behagelighet oc vilie. H. Brask (Gust. 1 
reg. 3:387). — 2. Behag, täckhet, fägring. 
I min behaglighet han blifvit högst betagen. 
C. I. Hallman 367.

Behaupta, tr. Påstå. [T. behaupten.] 
det som af dem vill behauptas, står in fieri, 
och är altså ovisst om det händer. Bengt 
Oxenstjerna (Lönbom Sv. arch. 2:185).

Behedra, tr. Hedra. Copfardieskeppen 
.. . vederbör jempte Svenske lösen medh fäl
lande på toppseglet fästningen Croneborg, 
när de den samma förbijsegla, al behedra. 
Stjernman Com. 3:783(1669). denne staden

ähras och behedras med trenne åtskillige 
namn. Peringskiöld Jord. 65. Prinsessan 
... behedrade min prins med ett diupt ni
gande. As. Ban. 1:174.

Behinder, n. Hinder. Vndkom ... all 
försåett och behinder honom förestält wore. 
Svart Kr. 8. göra Her Götstaffz hoop noget 
behinder eller affbreck vti hans företagande. 
Ders 66.

Behindra, tr. 1. Hindra, förhindra. [Mnt. 
T. behindern.] behindra fiendener att the icke 
skulle haffua tilfälle vtdraga oc fetalia sigh. 
Svart Kr. 49. the wore behindrade aff mycket 
watn, thet the icke kunde komma in i Schåne. 
Ders. 68. — 2. Hindra att komma undan, 
fasttaga. att samme skalk och forraedare 
motte ther bliffua behindratt och skicked oss 
til honda. Gust. 1 reg. 4:348.

Behjelpa, tr. 1. Hjelpa. hwadh hadhe 
S. Staffan wäret ther medh beholpen, om han 
än tiyo eller tiwghu åår lenger hade leffuat? 
L. Petri 3 Post. 19 b. — 2. Refl. Skaffa sig 
uppehälle, berga sig. [Mnt. sik behelpen.] 
bleeff sådana dyyr tijdh i landet, at folket 
icke kunde behielpa sich, ther före nödh- 
gades mykit folk dragha vthaff landet. O. 
Petri Kr. 33. Thet är bätre at man achtar 
sijn sytzlo, ther han sigh medh behielper, 
än at han tagher sigh mykit före och ther 
medh en tiggiare warder. Syr. 10:30. will 
Kongl. M:tt honom så hielpe att han schall 
ware een beholpen (burgen) man vthi alle 
sine dagar. HSH 27: 71 (1563).

Behjelpig, adj. Behjelplig. [Mnt. be- 
helpich.] warandes lassze Wesgötthe be- 
hielpig, hörugh och lydug j thenne sack. 
Gust. 1 reg. 2:62. tingha medh almoghen 
... ath the wilie wara oss behielpuge tiil 
samma bygningh huar man med viiij dagx- 
verkie. 3:107.

Behjelplig, adj. Hjelplig. the hafva hafft 
behielpelig kundskap om Gudz ord. Sved
berg Sabb. ro 1:542.

Behvessa, tr. ? (Skarpsinnigt och fint 
utarbeta? SAOB.) En skrifft uppå stenen 
uthetzat, Aff en poetista behvessat Medh 
bookstäfver artighe store, Här för Epitaphia 
vore. R. Foss 41.

Behysa, tr. Hysa. [Mnt. behusen; T. 
behausen.] thu motte aname så mykit (af 
spanmålen) thu kant behyse. RR î7/2 1544.

Behåll, n. 1. Tillhåll. Babylon är wor
den ... alla orena Andars behåll, och alla 
orena och ohyggeligha foglars behåll. Upp. 
18:2. — 2. Tryggt, säkert ställe, säkerhet. 
tijt (till staden) lupo the afffellighe, ty ther 
hadhe the sitt behåld. 1 Macc. 10:14. seyom 
wij tiigh tiil ... leygdhe ath komma tiil oss 
... och sidhan frij, feligh, szæker och obe- 
hindrath komma wthij tiidt beholdt ighen. 
Gust. 1 reg. 2:185. fåret, som far wilt, icke 
kan komma til hioorden jgen medh mindre 
en annar moste sökia thet vp och föra thet
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j behåll jgen. O. Petri 2 Post. 121 b. skep
pen uti hamn och behåld löpa skulle. R. 
Ludvigsson 262. Arcken kom i behåld på 
det aldrahögsta berg i verlden. U. Hjärne 
Anl. 331. gömma dem (ungarne)... i redar, 
i hål, i något litet ljuft behåll, der de ha 
värme. Thorild 4:211. — 8. Beskydd, han 
theras herre ville vara Och taga them under 
sitt behåld. Hund Er. 14 kr. v. 14. — 4. 
Förvaringsställe. Behåll, til at förvara saker 
uthi, äre: kistor, skåp, foder, lådor... Co- 
MENius Tung. 562.

Behålla, tr. 1. Bibehålla, gör hwadh 
Konungen budhit haffuer,... så behåller tu 
och tine söner en gunstigh Konung. 1 Macc. 
2:18. — 2. Bevara, förvara (i minnet). Min 
son, behålt mijn ord, och göm mijn bodh 
när tigh, Behålt mijn bodh .. . och mijn Lagh. 
Ord. 7:1,2. Thetta och annor ting flere, ther 
Jason fem Böker aff giordt haffuer, thet achte 
wij här på thet kortasta tilhopa dragha ... at 
man gerna skulle läsat, och lettare behållat 
kunna. 2 Macc. 2:26. — 3. Bevara (vid 
lif), skona, tå nu the Egyptier få see tigh, 
skola the säya, Thet är hans hustru, och slå 
migh j hiäl, och beholla tigh. 1 Mos. 12:12. 
Allena Noah bleff behollen, och hwadh medh 
honom war j Arkenom. 7:23. then onde 
warder behållen in til förderffuelsens dagh. 
Job. 21: 30. ther hundradhe vthgå, skola icke 
vthan tiyo igen behåldne bliffua. Am. 5: 3. 
— 4. Refl. någhre satte sigh vp emoot Ko
nungens bodh, och hadhe giffuit sigh vthu 
städherna, til at vndstinga sigh hemligha j 
öknenne, och ther behålla sigh (sätta sig i 
säkerhet)■ 1 Macc. 2:31. — 5. Behållen
resa, lyckligt öfverstdnden, slutad resa. 
i ære helbrygdæ vpkommen igen med be
hollen reyse. HSH 19:150 (1506). var Her
tig Johan kommen tillbaka ifrån England till 
Elfsborg med sin hela skeppsflotta och med 
behållen resa. S. Elofsson 110. De kommo 
infarandes ... lyckosamligen och rned be
hållen resa. Dens. 126. vij medh lycke och 
behollen reesa, doch icke uthan stor liffs- 
fhare, ... äre kompne hijt. Nordin Krigs- 
hist. 2:» (1601).

Behållelig, adj. Som kan behållas, bi
behållas. ær radelegith at wij winleggia oss 
at in tagha Hallandt ok Skone ... Hwath 
man faar nw med then hasth aer beholle- 
legith. Gust. 1 reg. 1:57.

Behållelse, f. Bevarande, frälsning, wij 
ärom icke the som oss vndrandragha till 
förtapilse, vtan till sielenas behollilse. NT 
1526 Ebr. 10:39.

Behäftas, pass. 1. Häktas, fängslas. 
ath han then swåre bestricking, therwtinnan 
han behefftedt är, motte löss bliffwa. Gust. 
1 reg. 12 : 235. särdeles rum äro förordnade, 
ther the, under tilskickadt vacht, måghe 
blifva behefftade. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 624. Ingen handtverckare ... må för

någon skuld eller gerning (som icke är så 
criminel, hvarföre han enteligen strax bör 
fast tagas) arresteras eller behäfftas. Stjern- 
man Com. 3: 702 (1668). Äre vi här på mar- 
gahanda sett bebundne och lika som beheff
tade i band och boijor. Svedberg Sabb. 
ro 1: 71. de skulle med bojor behäftas. 
Malmborg 215. — 2. Vara behäftad, an
gripas. vij förnimme honom aff oförmode- 
lig siukdoms anstöter offta behäfftas. HSH 
38:244 (1636).

Behänd, adj. Behändig; duglig, för
faren. [T. behend.] Så stoor en skrymtare 
och ögnaskalck war han, och så vthur måtton 
behend til at giffua sinne skalckheet een 
fergho. L. Petri Chr. pina K 5 a. Snäll, 
hurtig, stark af krop och mod, behänd och 
vijg. Stjernhjelm Jubelsång. Han var 
och ingen krigzman hehendh. Hund Er. 
14 kr. v. 235.

Behänd, f. Behändighet. Thee bruka i 
staden för klädnat ludin skin, mäd synnerlig 
behänd tilhopafogade. Tempeus 107. som 
vågen vände farkosten hit och dit, vi med 
mödo och behend fingo regera fockan igen 
med des tog och tyg. Lönbom Uppl. 1:70 
(1619)..

Behändad, p. adj. Kommen till handa, 
inhändigad. [T. behänden, behänden.] iderss 
budh och scriffuilsse äre oss nu j thesse 
näst förlidne dager behendede. Gust. 1 reg. 
8: 224.

Behändelig, adj. Nära till hands, o- 
twede soken är... mik mikit behendelig och 
wälbelägen till mijn gaardh herrsætter (hvar
före hon begäres till förläning). HSH 24: 22 
(1512).

Behändeliga, adv. Behändigt, diäffwulen 
som är en fadher til alt bedragerij, lögn och 
wilfarelse, haffuer tesse stycke ganska be- 
hendeligha vnder stoor heligheet företaghit. 
O. Petri Sakr. förord l. the behendeliga 
nedertystas. A. Andreæ Försp. till L. Petri 
Kyrkost. B 4 a.

Behändig, adj. 1. Skicklig, förfaren. 
weldighe män och wel behendighe medh 
boghar. 1 Krön. 9 (8:40). Alle hålla the 
swerd, och äro behendighe til strijdz. H. 
Pis. 3:8. behendeg opå skiider (skicklig 
skidlöpare). Fin. handl. 4:119 (1556). Oför
skräckte, behändige och samvetzgranne 
Chronikeskriffvare. Phrygius Agon 43. 
bliffva aff behändige hoffmästare ... uptuchtat. 
3 Likpred. 32. — 2. Fri och ledig, obehin- 
drad i sina rörelser; smidig. Christus är 
then eende poorten til himmelriket, wäghen 
är trång, tw moste wara smaal om tu skal 
gåå ther j genom ... Then monga gerningar 
henger vppå sich . .. han kan icke gåå ther 
jgenom, Ther fore moste tw wara smaal och 
behendoch. O. Petri 1 Post. 95 a. wijs- 
heten är allrabehendighast, hon faar och 
gåår genom all ting. Vish. 7: 24. — 3. Sinn-



Behändiga — 63 — Bekaja

rik. Ciristus hafver sådant mörkt och for- 
dolt taå, thet noghot annat haffde jnbära än 
som orlhen lydde, och war så behendught, 
ath hwir man icke kunde forståth (förstå 
det). 0. Petri / Post. 68 b. — 4. Slug, 
listig, en argh skalck ... igenom sin be- 
hendigt lögn och falsk löffte löös varder. 
R. Fos:. 217.

Behindiga, tr. Lemna i handom, med
dela. T. behändigen.] (han skall) samma 
bref vå- kära son, ehvar som helst han kan 
stadd tara, behändiga. HSH 4' 66 (1563). 
Hvad tlliest nytt kan vara vill man E. F. 
N:de eij bemöda medh dett som ordinarie 
aviser hnehålla, emädan dess communication 
E. F. Nde altidh behendigas. Adlersparre 
Hist. semi.. 1:177 (1641).

Behindighet, f. Slughet, list. somme 
tine naioer äre arglistige, Vthi behendigheet 
och svtick fast dristige. En liten Crön. K 
7 b. så bleffue Sveriges rijkes skip ... ge
nom list och behändigheet... til Danmarck 
bortförde. Stjernman Riksd. bih. 84 (1547). 
fohr medh en hoop folck för staden .. . och 
medh behändigheet then förraskade. Girs 
Er. 14 kr. 85.

Behöfvas, impers. Migh behöffues at 
iagh werde döpt aff tigh. Matth. 3:14.

Behör, n. Tillbehör. [Mnt. behor; T. 
behör.] huruledhes en sådan krijgzmacht 
medh s:tt behör nödtorffteligen kunde under
hållen varda. Gust. Adolf Skr. 215. Mitt 
fartyg ä- ei än med alt behör försedt. Kol- 
MODIN Q?. sp. 2:512.

Behöra, tr. Tillhöra, tillkomma. [Mnt. 
behoren; T. behören.] en troghen och snell 
skaffare, then hans herre setter offuer sitt 
tienistafolck, at han them j rettan tijdh giff- 
uer hwad them behörer. Luc. 12:42.

Behöring, f. Tillbehör; hvad som är 
underlydande. [Mnt. behoringe.] slottet 
bliflfuer förwaradt medt bygning, värier och 
andra behöringer til thess behoff. Gust. 1 
reg. 5: 84. Cronones gårdh ... med alle æger 
och behöringer. 4:189. alle the behöringer 
vnder samma huss liggia ... innan stadz och 
vthan, som ær bodhar kaellare tompther och 
annadt e huadt thet helst nempnas kan som 
rettelige vnderlyder. 4 : 373.

Behörlig, adj Behörig. [Mnt. behorlik ] 
tacke henne på behörligt sätt. A. Oxen- 
stjerna Bref II: 337. där de så fortfara 
skole de väl bliffua mötte på behörligt sätt. 
Ders. 350. de nödige och högstkräfvande 
tarfver, som til regementets behörlige uth- 
förande oomgängeligen vara vele. Stjern
man Riksd. 2:1384 (1660).

Behörligen, adv. Behörigen. den punet 
om soldatescans contentament förer behör
ligen på traetat och om möijeligt ähr till slut. 
A. Oxenstjerna Bref 11:418.

Bejaga, -jäga, tr. [Mnt. bejagen] 1. 
Bortjaga, det Svenska krigsfolk . .. bejägade

honom (Moskoviten) ifrån belägringen. S. 
Elofsson 232. — 2. Vinna, erhålla, åstad
komma. skole wij ventha them (Lifländarne) 
tiil gest j Findland eller anderstedis huar 
szom helst the mena szig nogot kunna be- 
iega her ind på Rijkit. Gust. 1 reg. 10:4. 
kunne wij lijdet, atj på någen tijd tilgören- 
des måge försökie samme ordinantz (om 
köphandeln) och see huadt j ther med vt- 
rette och beiage kunne. RR !3/7 1543.

Bejaka, intr. och tr. 1. Säga ja (till). 
strax honom een qvinnesperson tilbiudes, 
then han aldrigh tilförenne sedt haffver, ey 
heller om henne något hördt, bejakar han 
til henne. Schroderus Albert. 2:59. — 
2. Bevilja. Her Götstaff hade them theres 
bön beiakadt. Svart Kr. 70. then toll som 
j förledne år af menige köpstadzmän . .. 
samtyckt och beiaket blef. Stjernman Com. 
1: 365 (1591). Och vardt då på denna resa 
bejakat, Att de Danska skulle skeppen åter
taga, Som dem var tagne ifrå. Carl 9 Rimkr. 
44. — 3. Medgifva, bekräfta. Mathematici 
beiaka som offtest, at Saturni och Martis 
aspect ... så wel iorden som wädret för- 
mörkie och förderffue. B. Olavi 101 a.

Bejakelse, f. Samtycke, consensus, thet 
är, tvenne personers beiakelse. Leuchowius 
2. så kan en regent även så väl medh sitt 
rådz och stenders vetskap och samtycke them 
(stadgarne) förandra, som han med theres 
beiakelse them stichtadt haffver. L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 239.

Bejemra, tr. 1. Jemra sig öfver. [T. 
bejammern], han clagett ock beiembrett szin 
nöd for oss. Gust. 1 reg. 11:149. moste 
vij ... beklaga och beiämra vårt mehr än 
beklagelige miserable tillståndh. Adler
sparre Hist. saml. 2:373(1681). the hafva 
känt och bejämrat syndsens nöd och tunga 
börda. Svedberg Sver. ol. 21. [2. Beklaga. 
Läsaren (av ett dylikt poem skulle) knappt 
kunna veta öfver hvilket slags olycka man 
bör bejemra den lidande.] Leopold [5: 219],

Bek, n Beck. [Isl. bik.] Lind Ord. 
Jfr Peck.

Beka, tr. Becka. [Isl. bika.] Gör tigh 
en Ark vthaff furoträä,... och beka honom 
vthan och innan. 1 Mos. 6:14. Skomakare 
beck ... ther the trådhar medh bekat haffua. 
B. Olavi 123 a.

Bekaja, tr. 1. Snärja, insnärja, intrassla. 
Abraham .. . sågh en wädhur baak sigh, be- 
kayat medh hornen vthi en törnebuska. 1 
Mos. 22:13. then snaara som han haffuer 
vthlagt til att fånga en annan medh, ther 
warder han sielffuer bekayader vthi. O. Petri 
3 Förman. 6. Dödzens snara hadhe bekayat 
mig. L. Petri Dav. ps. 116:3. tu intet 
angreep uthi bekajade (trassliga, invecklade) 
handlingar, föruthan höglärde och försichtige 
mäns rådh. Phrygius Agon 14. uthi be- 
kaijade saker medhdeela gode rådh. Valet-
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pred. A 2 b. Gudh offta uthrettar ... igenom 
bekayada vägar thet som uthrettas skulle. 
P. J. Gothus Rel. art. 70 Dhen som en 
oviss och bekajadh (tvungen, icke ledig) 
penna föör, Han skrifver altijdh slätt och al- 
drigh som sig böör. Wexionius Sinn. A 4 a.
— 2. Förhindra. (Bathseba) sökt hos Nathan 
råd ... At ingen skulle lätt thet upsåt få 
bekaja, som han (David) om Salomon en- 
ständigt fattat hade (neml. att göra honom 
till sin efterträdare). Spegel Sal. vish. 8.
— 3. Innästla sig i, intaga, dieffuulen 
haffuer så bekayat theres hierta, at the ingen 
förbättring få aff gudz ordh. O. Perri 2 
Post. 4" a. — 4. Behäfta, besmitta, the som 
sigh bekayia medh sydzkonabarns gifftermål. 
L. Petri Skyld. E 6 b. vnderstundom be- 
kayar han (djefvulen) oss medh otroheet, 
stundom medh säkerheet. 3 Post. 126 b.

Bekajelse, f. Insnärjning, giller. Lät 
theras boord warda een snaro och til be- 
kayelse. Rom. 11:8. vij för ångest och 
många stoora farligheeter uthi sådana be- 
kaielse sväffuom, att vij icke vetom hvad 
vij aff Gudi bidia skolom. P. J. Gothus 
Rel. art. 332.

Bekansa, intr. Syna, undersöka. [Jfr 
Isl. kanna, ransaka.] the (vallmästarné) 
flijteligen besee och bekantze skole vm alle 
lägligheter, huru thenn wallenn ther kring 
om byn best läggies och ordineres skal. 
RR 2Sf 1544.

Bekhäst, m. (Skämts, om fartyg.) Min 
stackars vän! Jag rår dig til, Du, som på 
Bekhäst vandra vil, At du vid jorden blifver, 
Dock ej i trän upklifver. Dalin Vitt. 5:213.

Bekifva, tr. Strida för, tillkämpa sig. 
[Mnt. bekiven.] Man sättie migh en kamp 
och dagh, Eller en godh man emoot migh, 
. . . Hvar part sin rätt tå sielff bekijfve. R. 
Foss 387.

Bekladda, tr. Kladda, klottra ner Se- 
creterare, som all ting noga schrifva Uti sit 
Protocol, i minnetz långa rulla, Hvars blad 
bekladdas noog, men varda dock ei fulla. 
Spegel Guds verk 246.

Beklaga, intr. och tr. 1. Klaga, hör 
mich, huru iemmerliga iach gråter och be- 
claghar. Dav. ps. 1536 55:3. Hoo wil tå 
beclaga offuer menniskionnes synd, mädhan 
han som förtörnat är claghar ther intit offuer. 
O. Petri Sal. D2b. — 2. Anklaga. Tå 
lät Konungen komma fram the män som 
Daniel beklaghat hadhe. Dan. 6: 24. be- 
klagadhe them, at the sina brödher för pen
ningar såldt... hadhe. 2 Macc. 10: 21. öff- 
uerste Presterna beklagadhe honom om mong 
ting Marc. 15:3. iagh haffuer förhördt ho
nom ... och finner doch ingen aff the oger- 
ningar medh thenna mannen, ther j beklaghe 
honom före. Luc. 23:14. — 3. Öfverklaga. 
nödges iak nw beclage then stoore oorett 
oc voldzwerke eder nadis fogote pa Stege

borg mik giort haffuer. H. Brask (Gust. 
1 reg. 2: 277). huar nogon skade hender ... 
och thet bliffuer bedagat och skæliga be- 
uisath. Gust. 1 reg. 4:197. — 4. Refl. Klaga, 
sörja, j högielige beclaga edher om dyr 
tiidt. Gust. 1 reg. 2:11. Konungen gråter 
och beklaghar sigh om Absalom (öfver hans 
död). 2 Sam. 19:1. tu skalt intet beklagha 
tigh eller gråta. Hes. 24: 16. när en döör, 
så begråt honom, och beklagha tigh såsom 
then ther stoor sorgh fått haffuer. Syr. 38: 
16. Och iordennes Konungar skola gråta 
henne, och beklagha sigh offuer henne. Upp. 
18: 9.

Beklagare, m. Anklagare. wåra brö- 
dhers beklaghare är förkastat, then them 
beklagadhe för Gudh. Upp. 12:10.

Beklecka, intr. Orena, göra sitt tarf. 
[T. beklecken.] Kramsfogelen (trasten) säyes 
träckia åth sigh sitt egit fördärff: Ty hvar 
han beklecker, ther spricker misplen up, 
thedan fogellijm kommer. Comenius Tung. 
157.

Beklema, -klemma, tr. Öfverklena, 
bestryka. (Se Rietz klema ) hon (religionen) 
medh menniskio stadgars tilsetning . .. be
klemat, förmengd och förgifftat warder. A. 
Andreæ Försp. till L. Petri Dial, om mess. 
A 6 a. han lät göra sigh stöflar aff oxehudar, 
them han lät beklemma medh sand och tal- 
lekoda. Schroderus J. M. kr. 123. sigh 
vijdh beek beklemma (smeta ner). Mod. 81. 
klemeprester, som klema med syndaren, och 
bestryka alt öfver med lös kalck, när doch 
innan til kan vara all odygd, synd och styg
gelse, så vel hos honom, som hos them som 
vilja så beklemade varda. Svedberg Sabb. 
ro 2:1428.

Beklicka, tr. [T. beklicken.] 1. Ned
smutsa, befläcka, så beklickar man thet 
medh sijn orenlighet. Schroderus Kors. 
627. (genom giftermål) hos gemehnste pack 
sitt adelskap beklicka. Düben Boil. Sat. 
67. — 2. Sätta klick på, förtala, then ene 
lurar på then andra, och märker hans ord, 
och sedan vränger them och til thet värsta 
uthtyder, och honom altså i alla måtto hin- 
derlistigt beklickar. R. Foss 196. försmädare 
som androm uthi itt hoff beklicka och för
tala. A. Laurentii Verld. speg. 485.

Beklickare, m. Förtalare. Beklickare 
och förolempare. Schroderus Hoflef. 154.

Beklifva, tr. Klifva upp på, bestiga. 
någhre fåå, them ingen börda til förhinder 
var, hadhe nogh göra thet (berget) til at be- 
klijfva. Schroderus Liv. 736.

Bekläda, tr. Bemantla, beclädha en 
oretferdige sack. Gust. 1 reg. 5:178. Titt 
helge nampn bliffuer ock försmädt, Ther med 
haffue the sijn falskheet beklädt. En liten 
C rön. Gib.

Beknyta, tr. Omknyta, snärja. Hur 
mången fräkker man, then elliest berg kan
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bryta, Får see thet samma garn (qvinnans 
hår) tan all hans kraft beknyta. Spegel 
Guds verk 193.

Betomlig, adj. 1. Åtkomlig, fattlig, be
griplig äro ock monge aff then Christeliga 
läronres Hoffuudarticlar vthi thenna vthtol- 
kada ’ostillon både kortliga och clarliga för
fattade, hwilket allom ... bekomlighit är. L. 
Petri 1 Post. försp. 11. Jfr Nås in t. — 
2. Ny.tig, tjenlig. pröffua tigh sielff, at tu 
må Erfara hwadh tigh j thetta lijffuet är til 
skadht,... Ty alt är icke allom bekomlighit. 
L. Petri Sir. bok 37:31.

Bekomma, tr. och intr. 1. Komma i 
tillfälie till, komma åt. wij haffue forston- 
dit ecert lagligh forfal ... för huat saka j 
kwnne icke wel bekomma ath besökia thetta 
möthe Gust. 1 reg. 4:199. vij för inbyrdis 
buller skull icke skole bekomma att göra ... 
danmsrks rijke hiälp. 5:49. ath han (tomber 
tiil wer nådigiste Frwes kirkegong, om han 
thet mgerlunda bekoma kan. 9: 4. så giffue 
wij eder tilkenne, atuj haffue her en swår 
wtgifft i peninga, så atuj ecke wäll bekoma 
kunne skicka tiith någre peninga. 9: 177. 
monge .. . skyndade honom fögho gott til, 
ther ne thet bekomma kunde. O. Petri 
Kr. 22'. han icke bekom någon skada göra. 
Svart Kr. Bl. — 2. Vara nyttig, tjenlig, 
lända till förkofran. Såsom thet icke är 
gott ä:a förmykin honigh, sammalund be
kommer icke ther effter ransaka som för- 
swårt är. L. Petri Sal. ord. 25: 27. sniö 
om semmaren och regn j andztijdhen icke 
bekommer. 26:1. the skola äta, och icke 
mätte warda, bedriffua bolerij, och thet skal 
intet bekomma them (d. v. s. de skola icke 
föröka sig). Hos. 4:10. — 3. Vidkomma. 
Och är wor willie, attu wilt giffua honum 
wärt sinne tilkenne, Doch så ecke anner- 
lunda än aff tin egin persone, så ath thet 
ecke någen motte bekomber oss. Gust. 
1 reg. 9: 8. — 4. Bekomma sig: foga sig, 
lämpa sig. war {vår) læglighet sig pa thenne 
tiidh ecke så kan bekomma, at ... Gust. I 
reg. 3:325. — 5. L å t a bekomma sig: låta 
märka wardt han full medh wredhe offuer 
Mardachaj, Men han lät thet intet bekomma 
sigh. Esther 5:10. Och lät inthet erche- 
bispen sigh bekomma thet för bönderna, at 
han wille haffua konung Christiern her in. 
O. Petri Kr. 223. En wijs man later sigh 
intet bekomma (gör ej väsen af) hwad han 
weet. L. Petri Sal. ord. 12:23.

Bekosta, tr. 1. Kosta, en sådana byg- 
ning them mykit bekosta vil. Gust. I reg. 
5:103. han haffuer wora welferd latit sich 
så mykit bekosta, at han wille låta ther sitt 
lijff före. O. Petri 2 Post. 89 b. — 2. För
orsaka kostnad, wij edher, then menige
man j riichit, paa thenne tiidt icke aetha 
ytthermera bekosta eller betwnga med be- 
skathningar. Gust. 1 reg. 2:22.

Bekostning, f. Kostnad, bekostnad. 
Hwilken är then aff idher, som wil byggia 
itt torn, och icke först sitter och offuerlegger 
bekostningen. Luc. 14:28. the ther på the- 
ris egien ewentyr och bekostning måga op- 
byggia en watnhammar. Gust. I reg. 5:103.

Bekraftiga, se Bekräftig a.
Bekrydda, tr. Krydda, tänd vp eelden 

at kötet må sudhit warda, och bekrydda thet 
wel. Hes. 24:10. Korfvar hvilka the medh 
allahanda specerij bekrydda. Sparman 
Sund. sp. 87.

Bekräftiga, -kraftiga, tr. Bekräfta, gifva 
kraft, stärka, förkofra. [T. bekräftigen•] 
Och på thet alt slijkt må bliffua j lengdenne 
beständigt oc warachtigt, författar och be- 
kräfftigar Öffuerheten thet medh wissa ord
ningar och stadgar. L. Petri Kyrkord. försp. 
9 b. wij nu medh dette wårt öpne breff dem 
(skrdna) stadfäste och bekrefftige. Skråord. 
177 (1596). then gladha Gudz tiensten, ge
nom Gudz ord lärd och bekrefftighat. Försp. 
till Nah. en mykit nyttig och profitlig han
ded, rijkit till thet beste, upkomme och be- 
krefftiget bliffue. Stjernman Com. 1:114 
(1550). theris gamble rååmercke, som fram
lidne gamble Konunger... haffwe them medt 
theres segell och breff stadtfäst och bekraff- 
tigett. Dipl. Dal. 2:303 (1547). bekrafftigha 
Konungens affguderij. Uti. på Dan. 186. 
thet är han {talaren), i andeliga mål liksom 
i verldsliga, som skall i menigheters hjertan 
bekraftiga, nyttiggöra och gifva gerningsdrift 
åt hvad den stränga osinnliga tänkaren utredt. 
A. G. Silverstolpe {SAH fr. 1796 2:332).

Bekräkta, tr. 1. Inkräkta. [Mnt. be- 
krechten.] drotning Margareta gaff sik till 
handell oc förliknen med the prydzska om 
gotland tha hon förnam at hon ey landit med 
makt bekräkta kunne. Fl. Brask {HSH 
13: 126). landit var j thet nesta bekrecktad 
igen. Gust. 1 reg. 4:202. mann kunde be- 
kreethe thet slott inndh. 10:257. Bildl. Om 
så wore ath någhor menniskia worde becräc- 
tat vthaff någhro misgerning. NT 1526 Gal. 
6:1. (Bib. 1541: råkadhe falla j någhon synd.) 
gudh beereetar them medh laghen, och låter 
the arma menniskior see at the haffua jntit 
hållet laghen. O. Petri 1 Post. 35 b. — 2. 
Omringa. Och hade han så bekrechtat sina 
fiender at the moste geffua sigh honom i 
händer, men han lät bedragha sigh med en 
falsk dagtingan, ... och ther medt gaff han 
them löss som han bekrechtat hadhe. O. 
Petri Kr. 127.

Bekränka, tr. Kränka. [Mnt. bekrenken.] 
bekreneke thöm teres äre och ryethe. HSH 
24:91 (150 ) — Part. Bekränkt, krank. 
tycker oss illa wara attj nu på thenna tiidh 
skole bekrenekte wara. Gust. 1 reg. 8:253.

Bektorfva, f. Becktorfva. Sodomæ och 
Gomorrhæ ... land ligger i bektorffuor och 
askohögar. Forsius Esdr. 80.

5
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Bekunnog, adj. Kunnig, erfaren, styre- 
mæn .. . ther wel bekwnnoghe och förfarne 
ære till Hollandh. Gust. 1 reg. 3: S42.

Bekyllra, tr. Förse med kyller. Be
kyllra er barm Mot sablar, pistoler. Bell
man 5: 345.

Bekymmer, n. Omsorg, ombesörjande. 
Den tredje af CantzlieRåden kan under sitt 
bekymber hafva alle Finsche, Est-, Lijf- och 
Ingermanlandsche affairer. Civ. instr. 338 
(1661).

Bekymmerlig, adj. Bekymmersam, be- 
dröflig. [T. kümmerlich.] thenna bekym- 
merliga tijden. L. Petri 3 Sänd. A 4 b. 
huilkit itt swårt bekymmerligit wesende the 
Christne föra på thenna iorden. P. Erici 
1:104 a. hagel, krijg, moord, eller annan 
bekymmerligin jemmer. P. J. Gothus Rel. 
art. 145.

Bekymmersam, adj. 1. Sorgfältig, om
sorgsfull. tå begynte jag med alfvar och 
bekymmersam åhoga tenckia på Svenska 
skrifarten. Svedberg Försvar 10. huru litet 
bekymmersamme vi äre ther om, at öfva oss 
i bibelen. Sabb. ro 2:935. bekymmersam 
om sit fäderneslands välfärd. J. Werwing 
2:134. — 2. Bekymrad. Herburt tyckte illa 
om fadrens vrede uppå sigh, och vardt der 
utaf mycket bekymmersam. Per'ingskiöld 
Vilk. 300.

Bekymmersamhet, f. Sorgfällighet, om
sorg. Moste ju thet [språket), när thet råkar 
i oredo och olag, åter med bekymmersam
het och beskedelighet uprettas. Svedberg 
Schibb. e 2 b. språk, som med tilbörlig be
kymmersamhet rychtade äro. Ders. 421.

Bekymrad, p. adj. 1. Omsorgsfull, ett 
om sitt språk bekymrat folck. Svedberg 
Schibb. 131. — 2. Upptagen, förhindrad (af 
omsorger), besvärad. Konungen war nu så 
bekymbrat, att honom ingelunde war belägedt 
(lägligt)... någet medh them företage. Svart 
Kr. 5. Kongl. May:tt... icke må uti oträngde 
måhle öfverluppen och bekymrad blifva. 
Stjernman Riksd. 3:2023 (1686).

Bekymrelse, f. Bekymmer. Invertes an- 
fechtningar äre hogsens bekymrelser. P. J. 
Gothus Rel. art. 314.

Bekänna, tr. 1. Känna, vara bekant 
med. (i part.) tagher vth aff idher wijsa och 
förstondugha män, the som ibland idhra 
slechter bekende (kände, välkände) äro. 5 
Mos. 1:13. Så toogh iagh the yppersta aff 
idhra slechter, wijsa och bekenda män, och 
satte them offuer idher til höffuitzmän. 1:15. 
Tag icke lättliga råd af den dig icke bekänd 
(bekant) är. Stjernhjelm Here. 287. Medh 
henne var Maxmilian väl bekendh. Hund 
Er. 14 kr. v. 385. all verlden må blifva be
känd med hvad osanning mine fiender och 
ovänner fara. Gust. Adolf Skr. 192. Sten- 
dernes procedurer ähre mig nog bekende. 
A. Oxenstjerna Bref II: 244. — 2. Gifva

till känna, så wilie wij bekenna (vittna) 

emoot tigh, at wij en vng man när tigh al
lena funnet haffue. Sus. 21. Re)7. Joseph 
bekende sigh för sina brödher. I Mos. 45: 
1. — 3. Erkänna, han skal bekenna then 
okäres son för then förstfödda sonen. 5 
Mos. 21:17. — 4. Tillerkänna, j alle szom 
edert frelsse wela bekændæ warda, skwle . .. 
edher presentera meth idra besta rostningh. 
Gust. 1 reg. 3:318. — 5. Vidkännas en godt- 
görelse, vedergälla. the vele bekænne oss 
med en mærkelig skænck och årlig tribut. 
Gust. 1 reg. 4:197.

Bekännelse, f. 1. Erkännande, ther 
vppå (på penningarne) wij eder.. . sende 
wora bekennilsze och quittencier. Gust. 1 
reg. 7:100. — 2. Vedergällning, han (som 
deltagit i ett uppror) skall ... giffue oss til 
bekennelsze fem hundradhe mark. Gust. 1 
reg. 6:322.

Belabba, tr. Orena, nedsöla. Hvem 
kaster bort barnet, när thet är belabbet? 
Törnewall A 6 b.

Belack, n. Belackande, at omgås med 
andra än de våra, Det vore på sig dra et 
faseligt belack. S. Triewald 23.

Belada, -ladda, tr. [T. beladen.] 1. La
sta. skeppen, aff prouiant beladne. Schro- 
derus Liv. 436. Skepsflåtter, medh storm- 
tygh ... beladne. Ders. — 2. Belasta, be
tunga, besvära, wij medt flere fremande 
och vtländske szaker beladde äre. RR 
1544. wij äre beladde medh en stoor siwk- 
dom. O. Petri 2 Post. 143 b. margfalleligha 
synder .. . migh nu hardt tryckia och swår- 
ligha beladha. P. J. Gothus Bön. h l b. 
Sion vår modher är medh en öfvermåtton 
stoor sorgh beladd. Forsius Esdr. 146. 
hafva de (skrifterna) eljes något fel uti ela
boration och styl och äre utan art, så be- 
höfver han (censor librorum) intet beladda 
sig med deras rättande. Lönbom Uppl. 3: 
108 (1688). — 3. Öfverlasta. beladdadhe 
the sigh medh maat och dryck. Schrode- 
rus Liv. 763.

Belanga, tr. [T. belangen.] 1. Angå,
beträffa, harnesk och annadt hwadh krigx- 
handell belangar. Svart Kr. 60. the ting, 
som wår saligheet belanga. Falck 137 b. 
— 2. Träffa, råka. wij icke enekande witthe 
(veta), om fonde waare fulmynduge seninge- 
budt. .. edher wthij Calmarna belonge. Gust. 
1 reg. 2: 23. — 3. Bekomma, erhålla, hafwa 
... then (egendomen) belanget och förwärfwat. 
Gust. 1 reg. 5: 88. Såå haffue wij änn nu 
jngen endelig swar belangen. 8:255. — 4. 
Bedja, anmoda. Och beflita tig attu kunde 
koma honum vdj wore tyäniste, som vij til- 
forende haffue belangen tiig ther vm. Gust. 
1 reg. 8:267. — 5. Anhålla om, begära. 
the godemenn i Dansche skola haffua hafft 
theris sendebud tiil Lubke, Therföre är wor 
kerlige begeren, ati wele giffua oss tilkenna,
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huad the haffue ther belangett. Gust. 1 reg. 
8: 279.

Belare, se B e d 1 a r e.
Beld, m. Bild. [Mnt. beide, belt.] min 

egen siäl, ther tu har nådigst lemnat Tins 
egens Gudoms beld. Spegel Öpp. par. 53. 
i hans (Molochs) namn var giorder En stygg 
ofantlig beld. Tillsl. par. 94. Chiram .. . 
artigt hafver gutit Margfallig beider, som 
kring väggar hafva sutit. Sal. vish. 22.

Belda, tr. Bilda. Ty som man krutet 
vil afmäta, beelda, klistra, Så seer man at 
thet seen i luften börjer gnistra. (Om fyr
verkeri.) Spegel Guds verk 67.

Beleda, tr. [Mnt. beleiden, T. beleiten.] 
1. Leda, ledsaga. Herre wijsa migh tin 
wägh, och beleedh migh på retta stiighen. 
L. Petri Dav. ps. 27:11. Vthsendt titt liws 
och tijn sanning, at the beledha migh. 43:3. 
The Tydske Legater beleddes till sin herberge 
uthi staden. Stock. Mag. 3:78 (1561). -— 2. 
Förleda. Hvij låten i ett spökerij så beleda 
Eer till så skamlig gärning? U. Hjärne 
Vitt. 127. _

Belediga, tr. Förolämpa, förfördela. [T. 
beleidigen.] Allmogen ... försäckrades att 
intet skole hafva behof at söckia någon krigz- 
rätt, där (i fall) den eene och andre af mi- 
litien then beledigadhe. HSH 31: 365 (1662).

Belefnad, m. Beslut. Stendernes gådt- 
finnande och belefnat. HSH 31:179 (1663).

Belefning, f. Godtfinnande, beslut, ko
nung frederiks villie och beleffning. Gust. 
1 reg. 5:12. then skadha Söffuerin Norby 
öffuer Recessens beleeffning giort haffuer. 
5:129.

Belefva, tr. och intr. 1. Gifva sitt bifall 
till, samtycka till, besluta. [Mnt. beleven; 
T. belieben.] the godhemen flere aff dan- 
marks raadth haffue samma Contracth be- 
leffuadh. Gust. 1 reg. 3:126. haffuom ... 
beleffuath (beramat) en wapensyn i huario 
lagsagw om kringh menighe riichit xx:de 
dagh iwla. 3: 252. then ordinantia som senest 
beleffuat vart i västrås. 6:2. Mose beleff- 
uadhe (fann för godt) at bliffua när them 
mannenom. 2 Mos. 2:21. Tå beleffuadhe 
Apostlanar och Presterna medh hela För- 
samlingenne, at man vthwalde någhra män 
aff them och sende til Antiochiam. Ap. gern. 
15:22. Ozias beleeffuat haffuer vpgiffua the 
Assyrier stadhen. Judith 8:10. Therföre 
beleeffuadhe the Romare, at Judanar skulle 
frij wara. 1 Macc. 14:26. han (konungen) 
haffuer alt thet beleffuat (beviljat) som mö- 
ghelighitär. 2 Macc. 11:18. haffua beleeff
uat göra någhon vndsetning them fattighom. 
Rom. 15:26. menigheten hadhe them (som 
skulle blifva själasörjare) fram och beleff- 
uade (godkände) them. O. Petri Sakr. 9 b. 
— 2. Förnöja, betala, vara fortenckte at 
forskicke .. . flere peninger tiil att beleffue 
szamma knecter med. Gust. 1 reg. 10:3.

— 3. Refl. Samsas, komma öfverens (med), 
göra till viljes, ställa sig väl med. tagen 
ty ey swa strengelige thenna eller annen 
ärende före ... Beleffuen eder heller med 
them (bönderna) i förstene at the faa vilie 
till eder. H. Brask (HSH 13:103).

Belefva, tr. Upplefva. Jag hoppas be- 
lefua den dag at Trundhem skall komma i 
E. K. Maj:ts händer. Stjernhjelm (HSH 
3:125). håppass iagh den daghen at belefva, 
huilken noghsambtt lehr kunna decouvrera 
mitt hiertelagh. M. G. dela Gardie (HSH 
27:257). hoo veet om Gud ey vil Förkorta 
här hans tijd, at han ey skall belefva Den 
vedervärdigheet, som vi j uti än sväfva. 
Rosenfeldt Vitt. 226. kännom värdet af 
vår sällsynta lycka, att hafva fått belefva 
tvenne så hugnande tidpunkter. Adlerbeth 
(SAH fr. 1796 2:197).

Belefvad, p. adj. Kropsens lijff är itt 
beleeffuat hierta. L. Petri Sal. ord. 14:30. 
(Bib. 1541: itt blijdt hierta.) Jfr Belefven.

Belefvan, f. Beslut. Elfter riikisins 
rådtz beleffuan. Gust. 1 reg. 9:39.

Belefven, p. adj. Beleffwen, wenligh, 
humanus, mansuetus, placidus, benignus, 
Clemens, blandus, comis, mitis, lenis. Hel- 
singius.

Belefvenhet, f. Beleffwenheet, weuligheet. 
Helsingius.

Belibba, tr. 1. Förgifta. (J fr F ö r 1 i b b a.) 
dieffuulen migh ... medh sijn glödande och 
belibbade skott (pilar) dräper. L. Petri Om 
nattv. F1 b. heluitis grundsoppor, som dieff
uulen såsom en förgifftigh Basilisk j Paradijs 
oss belibbat hadhe. P. Erici 3:117 a. — 2. 
Nedsöla, nedsmutsa. Han hade sigh aff 
hugg och dödhligh såår Belibbat, och alt 
orenat sin håår. R. Foss 125. Hunden . .. 
belibbade sängen mächta illa. Lindner 82.

Belickrad, p. adj. Begifven på läcker
het, läckermunt. (Se Licker.) Så svåra 
äre vi därpå (på utländska saker) belickrade, 
at om tvänne ting af lika vicht och godhet 
upgåves, skulle dät utlänska namnet våg
skålen nedtynga. Hermelin A 2 a. dess 
(vällustens) liuflighetz giller, hvarpå naturen 
är så belickrad. Dens. C 7 a. the kostelige 
sablar (sobelskinn), uppå hvilka theras (Rys- 
sarnes) grannar så svåra belickrade äro. P. 
Brask Puf. 375.

Beligga, intr. och tr. [Mnt. beliggen; 
T. beliegen.] 1 Ligga på. Duffuemannen
beligger äggen och födher ungarnar så väl 
som modhren. T. Johannis K 12 b. — 2. 
Ligga, öara belägen, the gotz som danske 
och norske äga beliggiandis här i Suerige. 
Gust. 1 reg. 5:107. the ther näst beliggende 
Landzender. TRyselius Handl. 2:171(1542). 
— 3. Ligga, qvarligga. wette wii icke 
hwad råd thet är att wort folk bliffue ther 
lengre beliggiandis hoss them j lägret. Gust.
1 reg. 10:226. Thet är icke fördömeligit,
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diwpt och hårdt j syndena falla, vthan j 
syndenne beliggiande bliffua. P. J. Gothus 
Catech. V 4 b. Uthi Pergamo vardt Sulpitius 
siuk, och bleff ther beliggiande. Schro- 
derus Liv. 526. — 4. Lägra, hafva samlag 
med. Absalom belågh sins fadhers frillor. 
2 Sam. 16:22. tå han belågh henne, wardt 
hon haffuandes. 1 Mos. 38:3. Förbannat 
ware then som beligger någhon fänat. 5 
Mos. 27:21.

Belista, tr. Bedraga, lura. [T. belisten.] 
The onde, hinderlistige och falske menniskior 
förråda, belista och öfverfalla offta the arma, 
svaga, oförståndiga och froma medh försåth. 
R. Foss 253.

Bellingskap, m. Förvisning. [Mnt. bal
ling, T. bannling, landsförvist person.] en 
karl på ett skepp förverckade sitt lijf; för 
den skedde förböön af hans camerater, at 
han måtte sättias på denne öen (en flott- 
holme) i bellingskap. U. Hjärne Anl. 892.

Belofva, intr. Lofva, utlofva. [Mnt. 
beloven.] ähr så belofvet Kongen j Franck- 
rijke Philipzburg att öfverantvarda. — Sedhan 
varet och belofvet att gesanter till Franck- 
rijke sendes skulle. A. Oxenstjerna (HSH 
33: 64). Monachi, hvilka Gudhi belofva sigh 
uthi kyskheet, hörsamheet och fattigdom at 
lefva. Laurelius Påf. anat. 556.

Belufta, tr. Lufta. [T. belüften.] So
lennes strimmor ... i hvilken alle jordiske 
säder förandras, tå the them beskijna eller 
beluffta. Risingh 29.

Belustiga sig, refl. Förlusta sig. [T. 
belustigen.] Sedan de nu nogh hade be- 
lustigat sig, gå de makligen hem. U. Hjärne 
Vitt. 50.

Beluxa, tr. Lura, bedraga. [T. belugsen, 
beluxen.] Hvem handla vill ehvad han tarf- 
var, Går hälst til den ... Som icke dig med 
list beluxar På någon slant. Rydelius Vitt. 
113.

Belycksaliga, tr. Lyckliggöra. [T. be
glückseligen.] Hans Kongl. M:tz regemente 
... är belycksaaligat medh en ährbar och 
evigvahrande roo och vänskap medh störste 
dehlen af dess naboer. Stjernman Riksd. 
2:1462 (1664).

Belysta, -lystiga, tr. Förlusta. [T. be- 
lusten, belasten, belustigen.] Oförvanskliga 
nögd och glädie dit hierta belysta. Stjern- 
hjelm Here. 318. Vil tu dig och belysta 
Med skön jungfrurs beläte? Fångne Cup. 
10 intr. Martis krijg länder til at bedröfva, 
men vårt {Venus’ och Cupidos) til at belysta 
verlden. Lycks. är. 2 intr. sinne-belystande 
böcker. U. Hjärne Surbr. 90. naturens 
studium ... ju längre man deruthi söker, och 
ju mera man finner, ju högre det belystar. 
Anl. 26. Sinn ok syn belysta I Herrens 
herligheet. Lucidor Hh 2 a. belystiga sig 
medh uthgående (spatserande). U. Hjärne 
Vitt. 50.

Belåta, tr. 1. Efterlåta. vore (någre) 
som heller geffua oss eth stycke peninga 
æn the folk vthgöra, Swa belathom vj them 
thill xx marc ortuge ... för huar karll the 
skulw vthgöre. Gust. 1 reg. 1:194. — 52. 
Beläna. j ære begærendis athuj (att vi) 
schule belate edher medh thet daekenedömme 
j lineopungh. Gust. 1 reg. 3: 51. — 3. Refl. 
Vara belåten, betänk hur det vill låta, Att 
den som lyst i Stockholms slott En man i 
Savolax har fått Och dermed kunnat sig be
låta. J. G. Oxenstjerna 2:228.

Belägad, p. adj. Beskaffad, beställd. 
scriffuer oss til ... hwre ther om ær belæ- 
gath. Gust. 1 reg. 4: 60.

Belägen, p. adj. Läglig, lämplig. [Mnt. 
belegen.] på beleghen tijd. Dan. 11:29. 
Tå nu en beleghen dagh kom. Marc. 6:21. 
Och skalt vthwälia beläghen rwm. 5 Mos. 
19: 3. .Om Konungenom teckes, . .. och thet 
så wore Konungenom beläyet. Esther 8: 5. 
the skola ... när them så är belägit, sökia 
til them (besöka dem) L. Petri Kyrkord. 
57 a. skal Kyrkiotienaren hålla predican ... 
och handla någhor materia som lydher om 
Syndaboot, eller hwadh ellies är belägit. 
Ders. 42 b.

Belägga, tr. 1. Lägga band, bojor på. 
beladhe han honom, och kastadhe honom j 
fängelse. 2 Kon. 17:4. — 2. Besätta, spärra. 
bestälte han itt hinderhåld, som skulle be- 
läggia väghen. Schroderus Liv. 327. — 
3. Belägra, omringa, omgifva. Konungen j 
Assyrien drogh ... til Samarien, och beladhe 
thet j tryy åår. 2 Kon. 17:5. en liten stadh 
war... och kom en mechtigh Konung och 
beladhe honom, och bygde stoor bolwercke 
ther om kring. Pred. 9: 14. Saul lät kalla 
alt folcket til strijdh ... och skulle beleggia 
Dauid och hans män. 1 Sam. 23: 8. Alle 
Hedhningar beleggia migh. Ps. 118:10. han 
är ock sielff belagd (behäftad, omgifven, 
Kepixstrai) medh swagheet. Ebr. 5: 2. — 4. 
Ådagalägga, bestyrka, ther kraffdes på be- 
wiss, som skulle beleggias medh then helige 
scrifft. Svart Kr. 104. — 5. Erlägga, inbe
tala. Hans Sasse haffwer iiij deler (igrufvan) 
och haffwer han them belagcth wppå thenne 
inlegningh (inbetalning) på hwar dell iiij 
marc. Jernk. ann. 1845, s. 36. — 6. Öfver- 
lägga. wij wette jngen vti thet ganske rijke, 
ther ... diupare förnufft haffuer sådane actige 
saker belegge ok betraeta. Gust. 1 reg. 7: 
513. — 7. Vederlägga. Christus . . . belade 
theras smäliga ord medh en godh wiss och 
skäligh grund. L. Petri 1 Post. Y 6 a. 
Denne otilibörlige och osanfärdige beskyll
ning belade H. F. N. medh desse efterföl
jande skääl och bevijs. HSH 19: 222 (1600). 
— 8. Bilägga. sådan stridighet understår jag 
mig icke belägga. Spegel Ord. företal cl b.

Beläglig, adj. 1. Lämpligt belägen. Giff- 
wendis henne (abbedissan i Vadstena) stånga-
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bro querna ... för skellenora quern her wid 
Stocholm, epther hon bætre oss förr haanden 
liggher, och stangabro querner ær clöstret 
belegligære. Gust. I reg. 3: 84t. — 2. Läg
lig, lämplig, passande. [Mnt. belegelik.] 
tilsammen komme paa nogen beleglig stad 
oc tiidh. Gust. 1 reg. 4; 42. han warder 
kommandes, tå honom så belegelighit warder. 
1 Cor. 16:12. söke beläglige land och plat- 
zer, ther the sig näre, bärge och nidsättie 
kunde. Stjernman Com. 1:141 (1555).

Beläglighet, f. 1. Belägenhet; passande, 
fördelaktigt läge. [Mnt. belegelicheit.] ää 
hwarest the ridho eller wandrade, thå be- 
skodhade the jw alla beleghligheeter i mar- 
kenne, med bergh, dalar och sletter. O. Petri 
Kr. 79. landets beläglighet. Schroderus 
Uss. C 4 a. — 2. Lägenhet, lägligt tillfälle. 
Læg tiig och al wijn om ath förhöra om alle 
belæglighether. Gust. 1 reg. 1:119. thet är 
ecke i mijn belegligheet, eij heller mögeligit, 
iach i så kortt tijd komme kan. 5:23«. Så 
giffue wij eder tilkenne atuj nw aldelis affer- 
digett haffue till siös wore orligx skiip, mett 
then meste magt, som på thenne tijd vdj wor 
beleglighett {råd och lägenhet) är. 9:187. och 
{Judas) sökte efter belägligheet, ath han motte 
öffuerantwardha honom (Jesus). NT 1526 
Luc. 22: 6.

Belägra, tr. 1. Lägra. Om ... någhor 
kötzligha beläghrar henne. 4 Mos. 5:18. han 
beleghrade henne och åtte itt barn med henne. 
O. Petri Kr. 81. — 2. Refl. a) Hafva sam
lag. han hade belegratt seg mett szin feste- 
mötz frencke. HSH 29:92 (1540). en gifft man 
belägrar sig med en gifft kona. Schmedeman 
Just. 67 (1577). b) Lägra sig, slå läger, the 
hadhe sigh uppå en fast och välbeläghen ort 
beläghrat. Schroderus Liv. 846.

Belägrelse, f. Belägring. Beläghrelse, 
Obsidio, obsessio, obsidium Helsingius.

Belägring, f. Biläger. Bröllop och be
lägring. P. Erici 3:50 a.

Belämpa, tr. Lämpa, tingha medh al- 
moghen . .. ath the wille wara oss behielpuge 
■ .. hurw i thet besth men them belempa 
kwnne effter legligheten. Gust. 1 reg. 3:107. 
belempe alt gott bland then meneman. 6:56. 
— Refl. wåpnesyn hollis skwlle ... som wår 
och rikesens ærende sig belempa på thenna 
tijdt. 3:318.

Belämplig, adj. Lämplig, huad tiid be- 
lempeligest vore till sadan förhandling. 
Gust. 1 reg. 4:13.

Belära, tr. Upplysa, utvisa. [T. belehren.] 
månde bisperne ... en sådan förskrifning från 
sig giffua som (bilagan) n. 8 belärer. HSH 
21:304 (1691).

Beläte, n. Hwars belete (bild på skatte
penningen) och offuerscrifft är thetta? The 
sadhe til honom, Keysarens. Matth. 22: 20. 
Så som spegelen tagher vthi sigh itt belete, 
så tagher ock wårt hierta j sigh Christi kund

skap. 2 Cor. 3:18 (glossa). itt ganska liufli- 
ghit och tröstelighit beläte, hwilket vthaff wår 
hiertas taflo aldrigh skulle vthstroket warda. 
L. Petri 2 Post. 171 b. itt beläte j en speghel 
beskodha. Ders. 230 b.

Belätesnidare, m. Bildhuggare. Beläte- 
snidhare, statuarius, hermoglyphus, simula- 
crorum sculptor. Helsingius. Statuarius, 
belete snidare. Var. rer. voc. D 2 b. en 
konstrijk belätesnidare, Phidias vidh nampn. 
T. Johannis Cc 5 b.

Belätestod, f. Bildstod, han skal sönder
slå the beletestodhar. Jer. 43:13.

Belätestormare, m. Bildstormare. för- 
driffuit the swermare, Beletestormare och 
bulrare. Svart Kr. 124.

Beläteverk, n. Bildverk, the snickare 
och timbermän, hwilke . . . snijdha belete- 
werck. Syr. 39 (38: 28).

Belöpa, tr. Ofverväxa. den ängen, som 
af mossa belöpes. Risingh 10.

Bemanna, tr. 1. Besätta (med manskap). 
the bemannadhe festen på berghen. Judith 
4: 3. wel bewara och bemanna portanar. O. 
Petri Kr. 186. hann bemanner slotthet wäl 
mett folck. Gust. 1 reg. 8: 254. bemanne 
grentzen med ... dugeligit folk. Fin. handl. 
8:170 (1554). — 2. Utrusta, ty lät han utropa 
sin svåger, Hertig Magnus, för en konung i 
Lifland, bemannade honom med en ansenlig 
krigsmackt. Girs Joh. 3 kr. 7. Hertig Mag
nus, ... bemannad af storförsten i Ryssland 
med fem och tiugu tusend man. Ders. 18.

Bemartla, tr. Martera. (Se Marti a, 
Martilera.) ängslan Aliijdh (skall) din usla 
siäl... betvinga, bemartla. U. H.järne Vitt. 90.

Bemena, intr. Mena. beder iach eder 
herredöme . . . then (min skrifvelse) i swa god 
agth och meningh teckens vnderstonde oc for- 
merckie som hon bernent oc vtscriffuen är 
(HSH 24:34 (1512.

Bemodra, tr. (af Moder.) Befrukta, 
göra fruktsam. Slik alster hafver tå then 
Helge And befodrat, Och med sin Gudoms 
kraft then öde-jord bemodrat. Spegel Guds 
verk 33.

Bemopa, -måpa, tr. = Mopa. Han 
(Reinike) tå Fru Giremod (varginnan) uthi 
thet sinne Bemåpte. R. Foss 96.

Bemura, tr. Förse med mur, kringmura, 
befästa. [T. bemauern.] siädhernar äro store 
och bemuradhe vp til himmelen. 5 Mos. 1:28.

Bemyrra, tr. Blanda med myrra. the 
gåffuo honom bemyrrat wijn dricka. Marc. 
15: 23. han then bittra och bemirradhe kalc- 
ken för werldennes synder dricka skulle. 
P. Erici 1:113 b.

Bemägta sig, refl. Bemägtiga sig. med 
een väldiger hand bemächta sig vallade stä
der. Leyonstedt 17.

Bemärka, tr. 1. Utmärka, beteckna. 
Metallerne ... lijknas huar vidh sin planet: 
huarföre the och medh planete-teknen pläga
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bemärkias. Stjernhjelm Arch. Cl a. — 
2. Hafva bemärkelse, betyda. Är icke then 
hvijta färga bäst?.. . Reenheet, oskyldigheet 
sammalund Pläer then bemerkia i all stund. 
J. Sigfridi I 6 b. — B. Refl. Låta b. sig. 
låta sig märka, forfare huadt her Söffuerin 
Norby haffuer j synneth eller hurw han later 
siig bemerkie. Gust. 1 reg. 3:10. nogra aff 
wora swänner . .. sigh flux bemerke lathe 
medt en ohöffuisk och olideligh mwndh. 7:1. 
han hölt then misstyckio, som han hadhe till 
hor.om, icke lengre inne medh sigh, utan lät 
sigh ... uppenbarligen ther medh bemerkia. 
L. Petri Kr. 74. later bemerkia sigh medh 
någhot hemligit haat til någhon. Kyrkord. 
5 a. medh aflösningen och Herrans Natuard 
läte wij oss meer än nogh bemerckia, hwad 
lust wij haffue til Gudz rike. 2 Post. 42 b. 
Konung Magnus läät så bemerkia sich 
som han wille vndtsetia landet. O. Petri 
Kr. 133.

Bemärklig, adj. Som har bemärkelse, 
betecknande, ord och ordasätt, som äro gode 
och mycket bemärkelige. Lindestolpe 
Skörb. 55.

Bemästra, tr. Bemästra sig, taga i be
sittning. [T. bemeistern.] förnembligaste 
deras (Spaniens och Frankrikes) ögnemot 
består där uthj att de kunna deste lättare 
bemästra Engeland.' HSH 28: 245 (1659). 
Ryska Zaren ... achtar att erhålla dominium 
maris balthici och sedan bemästra siökan- 
terna af Sverige. 28: 332 (1714). Vår kung 
bemästrar Thorn. Geisler 351. Hafvet der 
omkring af en ansenlig flotta var bemästrat. 
Malmborg 824. — Refl. Gripa. (Nattvakten 
skall) sigh bemästra aff dem, som oliudh 
åstadhkomma. Stjernman Com. 3: 593 (1667).

Bemöda, tr. Möda, anstränga, besvära. 
[T. bemühen.] Öfning i vapn och skaft be
mödar ryggen och armar. Stjernhjelm 
Here. 180. bemöda sin egen kropp. Schro- 
derus Hoff. väck. 128. en trött och bemödd 
krijgzhäär. Liv. 574. vårt regerings rådh 
(skall) på våra vägna intet bemöda eller 
bekymbra högbemälte vår faderbroder med 
regerings sakerne. Stjernman Riksd. bih. 
248 (1597). wij haffue icke varit til sinnes at 
bemöda eder medh någen rijkzdagh. K. br. 
23/4 1629. måtte H. K. M:t icke hafva orsaak 
undersåterne om flere hielper att bemöda. 
Gust. Adolf Skr. 303. så vil ey heller iagh 
om thetta ährendet edher flere resor förgäfves 
bemödha. Schroderus Liv. 65. tå moste 
han bemöda ståthollaren om folck som föra 
hans tygh. Hoff. väck. 13. dhe prästmän 
som understå sigh att bemöda Hans Kongl. 
May:tt emoot Kyrkio-ordningen ... att blifva 
hulpne til någon lägenheet. Stjernman 
Riksd. 2:1507 (1664). — Refl. tina monga 
trolkarlar ibland hwilka tu tigh jfrå tin vng- 
dom bemöödt haffuer. Es. 47:12. vi haffde 
gerne seth för merchelige rikisins aerende

skyl, atj haffde bemöth eder (gjort er mödan, 
omaket att komma) hiit vp at dele med oss 
oc vort menige Rikis rad eders godhe rad oc 
förnumst. Gust. 1 reg. 1: 97. Badh ... athe 
(att de) wille göre wäll... och bemöde sigh 
dijth till talls medh henne. Fin. handl. 10: 
216 (1593). (Hertig Johan) förskickade strax 
sitt sändebud till K. Erich sin broder, be
gärandes broderligen att H. K. Maj:t till 
Hans Nådes hemkomsts högtid sig bemöde 
ville. R. Ludvigsson 262.

Bemöta, tr. 1. Möta. Vår kropp bemöter 
der (i himlen) sin fordom trogna siäl. Ach- 
relius Vitt 443. — 2. Mota. öfvervåld af- 
värja och bemöta. Stjernman Riksd. 3: 
1997 (1686).

Benala sig, refl. Begifva sig, nalkas. 
[Mnt. sik benalen. F.Sv. nala, nalkas.] at i 
strax oförtöffuith werdhens wilie benala eder 
hiit tiil oss tiil talssz och mötis. HSH 19: 
122 (1506). Hade iach wel strax benalet mich 
ther hædhen. 19:123. i aethede eder benale 
nedh i landith moth kalmarna. 20:80(1507). 
Ther fore bede vj atj vele benale eder till 
Vastena till möte med oss. Gust. 1 reg. 
1:248. Benåla tich til mina siel och förlossa 
henne. Dav. ps. 1536 69:19.

Ben bryta, tr. Rådbråka, stegla. [isl. 
beinbrjöta.] Miuggmördare . . . beenbrytas 
(steglas). COMENius Tung. 669.

Benedia, tr. Välsigna. [L. benedicere; 
Mht. benedien; T. benedeien.] Benedijet 
ware then som kommer j herrans nampn. 
NT 1526 Matth. 21:9. titt heligha benedyedhe 
nampn. O. Petri Men. fall G 3 a.

Benedig, adj. Benägen. Electus j Aabo 
ser wel sielff benedugh tiil ath wara henne 
fölgaetugh tiil wiborgh. Gust. 1 reg. 2:126. 
hwar wij kwnne tiig nogon del tilföghe til 
berningh ... ther til skal tw finna oss gwn- 
stegh oc benedegh. 4:107.

Benegd, p. adj. Benägen, nogra . .. gode 
men, the iak viste eder nade synnerlige be- 
neyde vara. H. Brask (Gust. 1 reg. 2:272). 
wij... hade gerne warith benegd tiil ath fly 
eder saa mykit som reth ær. Gust. 1 reg. 
3: 27. wi... warit eder altiid benegdh tiil thet 
besta. 6: 96. hans innerligha hierta är ganska 
stoorligha benegdt til idher. NT 1526 2 Cor. 
7:15.

Beneka, tr. Neka. både hoffmänn och 
knechtter haffue tiidt och offte aff oss be
gäret thet wij j wnderdånighet skulle skriffue 
for them tiil Hög:te K. M. åm en nådig hielp 
. .. huileket wij them i lengden icke heller 
wisthe att beneke. Fin. handl. 4:158(1556). 
then forme hwstrw Barbro medh någen godh 
skäll icke kundhe beneke. Hist, handl. 13. 
1:183 (1565).

Benjuta, tr. Njuta, tillgodonjuta, ön- 
skandes, att de Eders Kongl. Maij:ttz aller- 
nådigste mildheet ... beniuta kunde. HSH 
31:120 (1662).
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Benkalf, -kafie, m. Vad. [Is), kdlfi, vad.] 
Sura, beenkalff. Var. rer. voc. B l a. baak- 
nedhan knävecket äro beenkalfvarne. Co- 
MENius Tung. 256. Beenkafla, sura. Ders. 
index Herren skal slå tigh medh een ond 
böld på knään, och vppå beenkalffuana. 
5 Mos. 28:35.

Benlägg, m. Lägg, benpipa. Hans been- 
legger äro såsom iernstaffwrar. Job 40:18.

Benlösning, f. Varder man huggen eller 
stungen i arm, lår eller annorstädes å kropp, 
ther afhugg eller benlösning ej sker. Lag 
1734 M. B. 35:1.

Benning ? [Bändning]. (Vid fördelning 
af byte, som vunnits i sjöslag) skal oss (K. 
Maj:t) tiilhöre halfft skiip och godtz, beste 
anker och benning. Gust. 1 reg. 10:129.

Benrad, f. Benrangel. the dödhe menni- 
skiors benradh. Schroderus J. M. kr. 2. 
then, som lustigt qvadh. Skulle liggia här 
(i grafven) som benaradh. Wivallius 346. 
Förekommer äfven hos Tegnér: kämpens 
benrad i ättekullen. 1:110.

Benskena, f. Benharnesk, beväpnade 
med stormhatt, skiöld, beenskeno och pantzer, 
altsamman aff jern. Schroderus Liv. 36.

Benådning, f. Pension. Then så stor 
. . . åhrlig benådning hafver, at hälften ther 
af hinner til femhundrade daler. Lag 1734 
R. B. 30: 6.

Benåla, se Be na la.
Benåsne, m. [Isl. beinasni, onager, vild- 

aesel. B. Hald. Luther: ein beinern esel; 
Vulg.: asinus fortis.] Isaschar skal wara en 
been åssne. och läghra sigh emellan gren- 
sonar. 1 Mos. 49:14.

Benägenhet, f. Böjelse, hiertat ... är 
oreent och fult med onda lustar och bene- 
ghenheet. L. Petri 2 Post. 177 b. monga- 
handa benägenheter äro j menniskionnes 
natwr. Falck 14 b.

Benägning, f. Benägenhet, tess gode 
benägningh och gönstoghet. HSH 24: 22 
(1512).

Benämna, tr. Bestämma, til noghen be- 
nempd tidh och terminum. Gust. 1. reg. 
4: 101. Presternes åker, then togh han icke 
in, ty thet war förskickat aff Pharao til Pre- 
sterna, at the äta skulle thet them benemdt 
war. 1 Mos. 47: 22.

Benöja, tr. Förnöja, godtgöra, betala. 
[T. benägen.] han sigh med wåre schatt- 
skyllige vndersåter ... om samme äng förlijka 
skall och them therföre benöije. RR li/s 
1546. — Refl. Nöja sig. tienstfolck ... skole 
sigh effter tijdzsens och landsens lägenheet 
medh en skälig löön benöija låta. Stjern- 
man Com. 1:75(1546). när thet war aff nöden 
kunde the och låte sigh benöie medh barke- 
brödh. Svart Kr. 21. then sigh medh godh 
och beståndigh skäl wil lata benöya. L. Petri 
Dial, om nattv. 1 3 a. — Part. Nöjd. Inte 
benögd med dätt, at the hafva bracht dig i

liuset. Stjernhjelm Here. 481. Menniskian 
är intet benögd med then vishet som Gud 
henne tildelt hafver. Svedberg Dödst. 41.

Benöjande, n. Förnöjande, belåtenhet. 
ställe riigzens varur så högt, och åther igen 
the Lubeske varur i thet värde, at riigzens 
undersåter theruthaff ett benöiende haffue 
måtte och iw bliffue uthan schade. Stjern- 
man Com. 1:116 (1550).

Beobakta, tr. Iakttaga, ombesörja. [T. 
beobachten.] een instruction för mig öfver 
dee saaker iag i General Gouvernementet 
hade at beobachta. HSH 31:328 (1662). iag 
flottans och siöfolckets conservation mig 
skulle låta högst vara anläget att beobachta. 
Ders. 358.

Beoroa, tr. Oroa, störa. [T. beunruhi
gen] i fall Dannemarck skulle commer- 
cierne ... vidare beoroa. Lönbom Sv. arch. 
2:255 (1660).

Beplanta, tr. Plantera. [T. bepflanzen.] 
Med lorbär-trä beplanta Then fagre Mälars 
strand. Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr.

Bepligta, tr. Förpligta. [T. bepflichten.] 
alt löffte och eedher som beplieta til at späkia 
kroppen. 4 Mos. 30:14 Refl. hon sigh be- 
plictar til fasto. 30:5 (glossa). Wij haffue 
widh förbannelse beplichtat oss sielffua, ingen 
ting smaka, til tess wij haffue dräpjt Paulum. 
Ap. gern. 23:14. wij haffue beplichtat oss 
under Christi baneer. P. J. Gothus Kors. 
C 7 a.

Bepligta, tr. [T. beipflichten.] 1. Biträda, 
förena sig med. Wij oss ifrån hvar annan 
icke skole afsöndra låta, och then hopen 
beplichte, som någonthera af oss öfverfalla 
ville. Stjernman Riksd. bih. 251 (1598). — 
2. Hålla sig till, följa. Rijkzens Historicus 
skall. .. referera in Annales hvadh som åhr- 
ligen sig tilldrager inrijkes och emellan Oss 
och våre grannar och dett fliteligen notera 
uthur siälffue aeterne, så att han inthet annat 
än siälffue sanningen beplichtar. Civ. instr. 
317 (1626). — Jfr Bipligta.

Bepligtare, m. Anhängare. [T. beipflich- 
ter.] hanss forrædeligha tiilhengiare och be- 
plichtare. Gust. 1 reg. 2:161. bijplichtare. 
Tegel Gust. 1 hist. 1:74.

Bepligtelse, f. Förpligtelse. hans ... be- 
plictilse och swaaren eedh. Gust. 1 reg. 4:14. 
aff hennes mun vthgåår een beplichtelse 
öffuer hennes siäl. 4 Mos. 30: 7. Hedhnin- 
ganar syndat, och emoot theras eedhs be
plichtelse giordt hadhe. 2 Macc. 15: 10. 
moste han göra ther uppå stoor beplichtelse, 
at han intet bijstånd skulle göra sina bröder. 
L. Petri Kr. 81.

Bepligtig, adj. Pligtig. Thenne frijheet 
är huar och en menniska beplictogh till ath 
förswara. O. Petri Svar till P. Eliæ a 3 a.

Bepligtig, adj. Tillgifven. the vore then 
Grekiske religionen beplichtige. Petrejus 
Beskr. 2:24. — Jfr Bipligtig.
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Beplåga, tr. Plåga, beplågade godhiertige 
Christne geffua granna acht vppå Gudz Ord. 
P. J. Gothus Tål. C 6 b. Mose . .. haffuer 
warit en ganska beplågader man. Ders. E 8 b. 
then högt beplågade David. Svedberg Sabb. 
ro 2:1463.

Beplöja, tr. Plöja, at bonden ej förlorar 
Een eenda handfull korn i the beplögde foror. 
Spegel Guds verk 135. sorg ... Som an- 
sichtet vårt gör beplögt medh åldrens fåhrar. 
Wésthius Vitt. 11.

Beprisa sig, refl. Berömma sig (af något), 
sätta sin berömmelse i? åkeren myckit för- 
bättres och säden fast theraf förmeres kunde, 
att almogen yttermere sig herefter beprijsede 
och vinlagde ... att holle och leggie allehande 
quick boskap upå. Stjernman Com. 1:83b 
(1546).

Béprislig, adj. Prisvärd, ett odödeligit 
beprijsligit namn och rychte. Stjernhjelm 
Virt. rep.

Bepryda, tr. Hwadh beprydher tu mykit 
titt wesende (gifver det ett fagert sken), 
at iagh skal wara tigh nådheligh? Vnder 
sådana sken bedriffuer tu iw meer och meer 
ondt. Jer. 2:33. Tu skalt icke beprydha (orätt
mätigt gynna) then fattigha j hans saak. 
2 Mos. 23:3.

Beprydelig, adj. Praktfull, the alle medh 
en beprydeligh triumph in uthi stadhen fahra 
skulie. Schroderus Liv. 906.

Bepröfva, tr. Pröfva. Han bepröffuar 
them såsom guld j vgnen. Vish. 3: 6. Lijka 
som vgnen pröffuar the nyia krukor, altså be
pröffuar bedröffuelsen menniskionnes sinne. 
Syr. 27: 6. Titt ord är wel bepröffuat. Ps. 
119:140. bepröffua migh och förnim huru iagh 
menar thet. 139:23. Himmelens och iorden- 
nes skepelse kunnen j bepröffua. Luc. 12:56. 
hwar och en bepröffue sijn eghen gerning. 
Gäl. 6: 4. j måghen bepröffua hwadh betst 
är. Philipp. 1:10. Hwar på bepröffuar tu ath 
tu troor pågudh? O. Petri Underv. a 4 a.

Beputsa, tr. Tillpynta. [T. bepatzen ] 
i sängarne somt. . . (är) af stöflorna smort, 
af stoft fast illa beputsadt. Stjernhjelm 
Bröl. 25.

Beqvida, tr. Qvida öfver, sörja, dhen i 
boyor, band sitt öde måst beqvijda. Wexio- 
nius Sinn. C 2 a. Människior samt alt hvad 
lefver,... Eder skapare beqviden, Som med 
döden är afliden, Skaparen, som Jesus är. 
P. Brask Vitt. 304. (de) beqvida dig med 
ett stort sorgeliud. Verld. fåf. speg. 35.

Beqväda, tr. Besjunga. 1 ähren värde 
att vähl hundra ähreminnen Beqväda skull’ 
det band, som mellan ehr är skedt. Wexio- 
Ntus Vitt. 403.

Beqväm, -qvämd, adj. 1. Lämplig, tjen- 
lig, läglig. Beqwemd, Laghom. Helsin- 
gius. huar the (biskoparne) besörgia them 
(kyrkorna) med the clerker som obequemme 
ære, manslagare, drinkare eller the som icke

kwnna eller vela predica gudz ord, kan thå 
konungen . . . besörgia kirkiona med then 
som bequem aer. Gust. 1 reg. 4:241. her 
Esgiærd ær ther ganske beqwemd til (att vara 
kyrkherre). 1: 56. landet... war bequemdt 
rwm til at födha theras booscap. 4 Mos. 32:1. 
iorden ... bär them bequemma örter. Ebr. 
6:7. föruthan mine egne olägenheter, som 
jntet tillatha mig långe breflf, så ähr eij heller 
denne tijdhen därtill bequemb. A. Oxen- 
stjerna Bref 11:465. — 2. Skicklig, dug
lig. tacken Fadhrenom som oss haffuer be
quemma giordt til at deelachtighe wara j the 
helighas arffuedeel j liwset. Col. 1:12. vijg 
och beqvem till alla ridderlige stycker. Gust. 
Adolf Skr. 77. jag hafver nu ... j min tiänst 
en tämelig bequemb karl. A. Oxenstjerna 
Bref II: 466. ingen är beqväm til at lida, utan 
then, som är villig til at lyda. Spegel Pass. 
and. 308.

BeqvKma, tr. 1. Göra beqväm, passande, 
afpassa, lämpa, öffversij the skråger (skrän) 
som uthi Reffle och Stockholm brukes, och 
them till thenne stadz (Narvas) legenheet be- 
qvembma. Gust. Adolf Skr. 277. skrud, 
som kostbart är bebrämat, Som högste mä
staren haar passat och beqvämat. Spegel 
Guds verk 179. the brukade sin religion så
som itt instrumentum status, til at beqvähma 
menigheten effter regenternas vilia. P. Brask 
Puf. 19. — 2. Bereda beqvämlighet, fördel, 
gagna. Vij för godt funnit at låta then gam
ble tullordningen ... förbättra, och thermedh 
declarerat then gode affection vij bäre til at 
beqvemma alle handlande och vandlande. 
Stjernman Com. 2:188 (1638). Dock vest 
du aldrabäst hvad mig beqväma må. Frese 
105. — 3. Passa, anstå, een dygd som alle 
tämer, Men kungar alramäst och härligast 
beqvämer,... är at vara mild moot them som 
nåden tiggia. Spegel Guds verk 289.

Beqvamlig, adj. = Beqväm. 1. the en 
bequemligh dagh bestemdt hadhe. Sus. 15. 
bequemligh tijdh eller tilfelle. L. Petri 
Dial, om mess. 77 a. vthdela Sacramenten ... 
j rettom tijdh, på bequemlig rum. Kyrkost. 
10 b. — 2. medh sinne predikan göra folkit 
bequemmelighit til at anamma Christum. O. 
Petri 2 Post. 7 b. äre wij til någhot be- 
quemlighe, så är thet aff Gudhi, hwilken 
ock oss bequemligha giordt haffuer til at 
föra thet nyia Testamentzens embete. 2 Cor. 
3: 5, 6.

Beqvämlighet, f. 1. Passande sätt, skick. 
han hölt bequemmeligheet och måtto med 
ätande och drickande. L. Petri 2 Post. 212 a. 
— 2. Skicklighet. Hedningarna hafva meent 
Poesien vara gudarnas eget tungomåål, thet 
menniskiorna ej kunna lära, med mindre 
them gijfs een synnerlig beqvämligheet ifrån 
himmelen. Spegel Guds verk 1.

Beram, n. Öfverenskommelse. [Mnt. be
ram] huilkit beram (om förbund)... är så
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lydhandes. O. Petri Kr. 180. samma beram 
eller beslutt. Ders. 181.

Berama, tr. 1. Öfverenskomma om, upp
göra. beszlutet som ther på (om ett förbund) 
beramadt wardt. O. Petri Kr. 179. aff för- 
ståndigha män beramade stadgar och ordi- 
nantier. L. Petri Krön. pred. B 3 a. — 2. 
Beställa om, ombesörja. Så beramade thå 
Engelbrect breffuet, med huilkit the vpsade 
konungenom theres huldskap. O. Petri Kr. 
173. attj her vdinnan beraama vile vårth 
gangn och fordell. Gust. 1 reg. 4: 25. Kyr- 
kiönes gemene bäste ... berama. A. Andreæ 
Försp. till Uti. på Dan. b la. Jfr Rama.

Berappa, tr. Rappa. [T. berappen.] Skall 
och hele Slottett innen til, så myckitt som 
icke. är af huggen steen, flitteligen berappes. 
Hist. bibi. 2:221 (1588).

Bereda, tr. Tillreda, bereedde en stoor 
natward (aftonmåltid). Judith 6:19. ena mal- 
tijdh beredha. 2 Macc. 2:28. beredher oss 
Påschalambet. Luc. 22: 8.

Berede, adj. Färdig, i ordning. [Mnt. =] 
hade wij formodett ath Boijerten skulle på 
thenne tiidh ware aldelis berede. Gust. I reg. 
11: 82.

Beredning, f. Befästande. (Erkebiskop 
Trolle) företagit eller begynt med släkes slotz 
beredningh thetla obestånd emot siith eigit 
fädernes riiche. HSH 24:64 (1516). stäkes 
slotz beredningh emoth riikit och mich (Sten 
Sture). 24:65.

Beredskap, m. Redskap, anstalt, till
rustning. [T. bereitschaft.] Een ovänt syn, 
en tancka, Ett missförstånd och feelgrep är’ 
mijn vapn, mijn rustning och beredskap, 
Ther med iag faller an mång tusend man 
Och heele härar häriar. Stjernhjelm Freds- 
afl 3 intr.

Berefva, tr. Omslå, omlinda med rep, 
band (tunnband) o. d. [Mnt. bereven ] hoo 
szom vpslår kistor tunnor byltor eller nogot 
bereffued godtz. Gust. 1 reg. 10:130. Lin, 
merling berefvades om fyrkulor och fyr
kransar. Adlersparre Afh. 247, 219. Se 
Fyrboll.

Beregna, tr. Vattna med regn. [T. be
regnen.] En åker wardt beregnat, och then 
andre åkren, som intet beregnat wardt, för- 
torkadhes. Am. 4: 7.

Berepa sig, refl. Repa sig. han lätt 
hugga neder till ellofva tusend man, rijket 
till een sådan skada, att samma provintz sig 
icke till denna dag bereppat hafver. Gust. 
Adolf Skr. 86.

Berga, tr. Rädda, om (i sjönöd) then 
ene kunde och måtte, med godt samvet, 
störta then andra i siön, på thet han sielf 
måtte blifva burgen? Bechstadius 81. 
Skeppet ... kom i brand, at fåå personer 
allenast blefvo burgne. Dens. 141.

Bergaltare, n. [Luther: bergaltar, Vul
gata: prostibulum.] fremst på alla wäghar

bygde tu tijn berghaltare, och giorde tina 
fäghrind til een styggelse. Hes. 16:25.

Bergelott, m. Bergarlön. thett arbettz- 
folk som tner tilhielpe (att berga gods från 
strandadt fartyg) skulle haffua ehnn måtte- 
ligh berggelotth. Gust. 1 reg. 2:264.

Bergenfisk, m. Eg. fisk från staden 
Bergen; stortorsk? Piscis bergolicus, ber
genfisk. Var. rer. voc. R 2 b. berghenfiisk. 
Gust. 1 reg. 2:238. lithet östen om Trinnes 
(vid Hvita hafvet) ähr mechta stortt fiske 
medh bärgerfisk, raff, räcklingh och långor. 
HSH 39:101 (1581). huar gill Siölap ... skall 
nu her elfter uttgöre till Suerige fyre wåger 
rockor eller Bärenfisk. 39:185 (1605). Bärn- 
fisk. Ders. til Stockholm låta inskeppa alle
handa Berger- så ock klippe- och Islands fisk, 
ehvad namn den och hafva kan. Stjernman 
Com. 2: 685 (1652). Torsk och sill. .. stöör, 
langar (långor), bergefisk. Spegel Guds 
verk 196.

Berggeld, n. Bergarlön. [T. bergegeld, 
n.] att the giffwe tich ... ett skäligt berggält, 
för thet thu haffwer holpet them rädde schipp 
och godtz. RR maj 1544.

Bergkyrka, f. = Bergaltare. [Luther: 
bergkirche, Vulg.: lupanar.] bygde tu tigh 
berghkyrkior ... på alla gator. Hes. 16: 24.

Bergsadel, m. i förtiden och af ålder en 
särdeles Bergsadel varit hafver, hvilken sin 
ursprung och uphof derutaf hafver fått och 
bekommit, at Landsens Herrer, Regenter 
och Konunger de principaleste och förnem- 
ligaste bergsmän, som genom flitigt och idke- 
liga bergsbrucks drifvande ti! någon synner
lig förmögenhet komne äre och sig om sit 
fädernesland och sin öfverhet väl at förtiene 
befiitat och anlägit vara låtit, med ansenliga 
och hederliga skiöldemärken hafve förärat 
och med särdeles priuilegier benådt och be- 
gåfvadt. K. br. 80/i 1621 (Bring Sami. 1:54).

Bergsega, f. -sege, m.. Bergolja. Lind 
Ord.

Bergsei, f. Bergning. Engebärsel, enge- 
bergzell. HSH 21: 180,191 (1650).

Bergsförståndig, adj. Som förstår sig 
på bergsbruk, lathe wij nw drage tijt vp 
(till Dannemora) någre nykompne bergzfor- 
stondige, som ther skole ... med all macht 
taghe sig bruchningen före. RR™lel545.

Bergskulle, m. Bergstopp. Tå nu Herren 
nidher kommen war vppå Sinaj bergh offuan 
vppå kullan, kalladhe han Mose vp på bergs
kullan. 2 Mos. 19:20.

Bergskåra, f. Bergsremna. [Isl. bjarg- 
skora.] han må inkrypa j steenklyfftor och 
bergskoror. L. Petri Jes. proph. 2:21.

Bergssko, m. Ett slags hästsko ? Bergx- 
skoo. Gast. 1 reg. 1: 153.

Bergsskygd, f. Skygd af ett berg. [Lu
ther: dunckel des bergs.] hon . . . kom 
nedher j berghs skygdena. 1 Sam. 25:20. 
(Öfv. 1878: undangömd plats i bergstrakten.)
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Berida, tr. 1. Rida {på). Af hästar, dem 
han hade nöye utaf at berida, hade han stallen 
fulla. Malmborg 479. — 2. Genomrida, 
rida omkring på. [T. bereiten.] måtte visse 
och beskedelige män förordnas i alle landz- 
ändar, som .. . beride och besåge almennings 
skogarne. Stjf.rnman Riksd. 2:959 (1638). 
sijr jag adelen j sin nähring så och sine 
inkompster mest vara graveret, först af de 
månge opbördz män, som alle berijda deres 
godz. A. Oxenstjerna (HSH 30:58). en 
troup, hvilcken måtte kunna brukas till att 
berijda stranden och hindra, att fienden ... 
måtte kunna anlända. HSH 35:803 (1656).

Berimma, tr. Göra rim öfver. [T. be- 
reimen.] Leffren vil jagh berimma effter 
gammalt sätt. Bordrim A 7 a.

Beringa, tr. 1. Omringa. [T. beringen.] 
befalte han . . . ingalunda fienden tilstädia 
krijgzhären at beringia. Schroderus Liv. 
404. beringia een stad. Rudbeck Atl. 1: 
186. Gud . . . alla haf hvart med sin strand 
beringat. Spegel Guds verk (1745) 77. — 
2. Ringa, inringa, beringa diuret. Stjern- 
hjelm Ordl. till Here.

Bero, intr. när Gudh vil ... castija och 
straffa sina uthvalda, kunna vij aff förnufftet 
intet begrijpa, uthan måste ställat i Gudz 
sköön och låtat beroga i Gudz viszheet. J. 
Botvidi Pest. 24 b.

Berop, n. Kall, kallelse. [T. beruf.] wij 
... hielp aff honom i alla åliggiande nöder, 
effter hwars och ens beroop och kallelse 
wisseliga förwenta måge. P. J. Gothus Conf. 
I 3 a. Deth är en edel ting och mycken heeder 
värdt, När man i det berop, som himmlen 
har beskiärdt, Sigh steiler flitigt an och bru
kar alt sitt bästa ... På det han snält och braff 
fullgör sin embetz plicht. Rosenfeldt Vitt.
203.

Beropa, tr. [Mnt. beropen; T. berufen.] 
1. Utropa, berykta, titt nampn wardt beropat 
fierran på öyanar. Syr. 47:17. förnemde Pau
lus beskriyar och beropar Martinum luther 
med hans anhang for kiettare. O. Petri 
Svar till P. Elice a 2 a. the beropa och be- 
klagha them för ohörsamme och vproriske 
män. Uti. på Dan. 93. beropte (utgaf) sigh 
för vnge Her Steens son, kallandes sigh Niels 
Steenson. Svart Kr. lOl. — 2. Kalla. Strax 
beropades menige man tilsamman, på thet 
konungen ... muntligen them til tala måtte. 
Schroderus Liv. 400. Jag således är genom 
min sahlige faders person nogsampt ärnat och 
beropen til närvarandes stånd. Gust. Adolf 
Skr. 198.

Berosa, tr. Rosa, berömma, then Peder 
Schram är berossat etc. (vilje vi) ati granne
liga bespane vm han är szå dugelig szom ord 
aff går. Gust. 1 reg. 10: 111. 1... varda här
före uthaf omliggiande land och rijken be- 
roste. Gust. Adolf Skr. .187. Refl. the 
uppenbarlighen sigh uthaff konung Persei

gunst och vänskap berosadhe. Schroderus 
Liv. 902.

Berota sig, refl. 1. Rota sig. itt trää 
thet widh watn planterat och widh en beck 
berotat är. Jer. 17: 8. effter thet {på stenören 
fallna sädet) war icke wel berotat, förtorka- 
dhes thet. Afarc. 4:6. — 2. Sammanrota 
sig. hade han siigh berotath ... wthij ith 
förbundt med Söffuerin norby. Gust. I reg. 
2:181.

Bers, m. och f. Jagt. Lind Ord.
Bersa, intr. Jaga. Se Barsa.
Bersan, f. Jagt, hon all tidsens längd 

med jagt och bersan stekte (stäckte, för
kortade). Spegel Guds verk 202.

Bersmessa, f. Bertilsmessa, Bartholo- 
meidag, den 24 Aug. Dijkman 148.

Berusta, tr. Rusta, utrusta. [T. be- 
riisten ] j eder väl berosta skulle medt goda 
hästar och drabtyg. Gust. 1 reg. 5:144. til 
huilken förlegning (nedläggning af kon. 
Kristierns krigsfolk) wij beryste oss med 
alla makt. 7: 451. Ephraims barn berustade 
medh wapn och bogha. L. Petri Dav. ps. 
78: 9. ett segelskep beröstadt till 100 man. 
Svart Kr. 5. Rijket...war beröstadt och 
förmannadt både til watn och land. Äre- 
pred. 64.

Berycka, tr. Afrycka, frånrycka. Han 
(Cupido) dierffdes . . . mohr sins svahtier 
sielff berycka duhn och svantz. Wexionius 
Sinn. C21 a.

Berykta, tr. 1. Utsprida rykte om, göra 
ryktbar, göra allmänt bekant. Oc beryetis 
(går ett rykte) her at konungen aff Palen 
aether oc wiil sätie j dag med store försten. 
Fini. 671 (1517). Hoo kan vthtala herrans 
mact, och beryeta (förkunna) alt hans loff? 
Dav. ps. 1536 106:2. the gingo vth, och 
berychtadhe honom (Jesus) j thet hela lan
det. Matth. 9:31. begynte han förkunna 
och berychta thet som skeedt war. Marc. 
1: 45. berychtadhe the vth hwadh them sagdt 
war om thetta Barnet. Luc. 2:17. thetta 
talet är berychtat jbland Judanar, in til thenna 
dagh. Matth. 28:15. om hwilket taal be
rychtat är offuer hela Judeska landet. Ap. 
gern. 10:37. — 2. Vanrykta. han haffuer 
berychtat ena jungfru j Israel. 5 Mos. 22: 
19. the Påueske oss för Luterske kettare 
tilförenne vthförde och berychtade och än 
nu berychta. L. Petri Kyrkost. 4. förer 
han (hyresgäst) ett lastbart och lösachtigt 
lefverne, at hus theraf berychtadt varder. 
Lag 1734 J. B. 16:14.

Beryktan, f. Vanryktande. baaktalan 
och berychtan. P. Erici 2:171a.

Beryktig, adj. Ryktbar. [Mnt beruch- 
tich.] Babylon .. . haffuer en long tidh warit 
achtat för then berychtigeste i hela werlden. 
Uti. på Dan. 14.

Berymmas, dep. Rymmas. Där han- 
dhel och handvärek kundhe medh tidhen
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så mycket tiltaga, att borgerskapet icke 
kundhe berymmes uthj den nyie stadhen. 
HSH 35:338 (1656).

Beråd, n. 1. Öfverläggning, öfvervä- 
gande, betänkande. Men thet stodh på 
berådh emellan Her Götstaff och them (kon. 
Kristierns folk) wid en månadz tijdh om the 
conditioner och wilkor, vnder hwilke the 
honom Stocholms Stadh och Slott vpgiffua 
wille. Svart Kr. 70. han wille haffua sa- 
kene på berådh vppå nogre dagar. Ders. 80. 
Men när the eskadhe slotzloffuonar aff her 
Steen, togh han thet på berådh til annan 
daghen. O. Petri Kr. 289. taghe wij vti 
berådh (draga i betänkande) att jnryma vt- 
lendskom mannom någott ytermera wilkor 
her i wort rike. Gust. 1 reg. 7:136. — 2. 
Beslut. De små barnen togo sitt eget be
råd. Sv. forns. 2: 98.

Beråda, intr. Rådgöra. [T. berathen.] 
Jag kan så fåfäng ting ei höra eller skåda, 
At vi, en fängslad hop, om krig och frid 
beråda. Spegel Tillsl. par. ill. — Refl. 
[T. sich berathen.] — 1. Rådgöra, wij ... 
tnåghe wäll lidha atj ther om (om biskops
valet) berådhe edher in til jula helgen. Gust. 
I reg. 6: 328. the haffua berådhit sich j sijn 
hierta, och giort med hwar annan itt förbund 
emoott tich. Dav. ps. 1536 83:6. Jagh vill 
migh berådha Medh alla mina frendher. Sv. 
forns. 1: 76. beråda sigh med vijse och 
trogne Rådh. R. Foss 108. Jagh må migh 
beråde med eder på hvad vilckor och set 
jagh mina sacker anstella skall. Gust. 
Adolf Skr. 478. — 2. Besluta, störste par
ten hade berådt sigh vilia förlåta Rom och 
samptligen dragha til staden Veij. Schro- 
derus Liv. 156. — Part. Be rådd, betänkt, 
besluten. Så ære wij och sså nw beråde 
ath wij ... thet (att låta kröna oss) welia 
haffua för hender på the helga trekonga dagh. 
Gust. 1 reg. 4: 335. må thet (godset) bliffua 
tilstædis til thess wij bliffue bettre berådde, 
huad ther åff göras skall. 4: 333. huar i skule 
sitia ther frij för then taxa ... förleggis ther 
med en canica prebenda, thet wij doch icke 
berådde are at skee skall. 6: 230. Therföre 
är iagh berådd på at Ieggia selskap medh 
henne (visheten). L. Petri Sal. vish. 8: 9. 
han eskar idher fram til räkenskaps, förr än 
j ären någhot berådde ther vppå. 4 Post. 
40 a. the vore aldeles berådde och beväp
nade til strijdz. Schroderus Liv. 14. — 
Neutr. berådt förekommer i adverbial ställ
ning: uppsåtligt. Han kan af svaghet stun
dom fela, Men aldrig gör han ondt berådt. 
Dalin Vitt. I. 3: 46.

Berådeliga, adv. Med beråd, med fri 
vilja, the henne (jordrymden) weluileligha 
och berådheligha sålt hadhe. Fin. handi. 
6:131 (1529).

Berådfråga sig, refl. Rådföra sig. [T. 
sich berathfragen.] man berådhfråger sigh

ther om hoos een som förstånd haffuer ther 
vppå. Berchelt 2 Pest. G 8 a. Legaten, 
til at vijdare berådhfrågha sigh, var kommen 
til Rom. Schroderus Liv. 29. han hade 
ther om berådhfråghat sigh medh sine vän
ner. Ders. 82.

Berådslå, tr. Rådslå om, öfverväga. 
[T. berathschlagen.] förfarne mästare .. . 
skole opå en viss ort sammankomme och 
berådslå hvad om theres embete nyttigt och 
gagneligit vara kan. Stjernman Com. 1: 
463 (1602). Rijksens saker... som på thenne 
almennelige håldne rijkzdagh äre berådslagne 
och beslutne. Riksd. 1:504 (1600). the sa
ker, som berådslås, stadgas och beslutas, 
skole skee medh samptelige rijkzens rådz 
råde. 2:1303 (1660). berådslå the ärender, 
ther uthinnan menige rickzens välfärdh och 
tarf beståår. Gust. Adolf Skr. 223.

Beräkna, tr. Genomräkna, revidera, öf- 
verse och beräkna de 7 mäns räkenskaper. 
Stjernman Com. 1: 746 (1619).

Beränna, tr. Kringränna. spärra. [T. 
berennen.] Vij berende staden. Hund Er. 
14 kr. v. 152. the Fabier blefvo på alle sij- 
dhor berände aff fienden. Schroderus Liv. 
95. vi äre runt omkring med vee berända. 
Eurelius Vitt. 77. the komma oss heem 
för wåra dör och berenna oss inne. L. 
Petri Kyrkost. 16 b. wägen medh så be- 
hendiga grip berend och förtagen warder, at 
the icke kunne framkomma. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Kyrkost. B 3 a.

Berätta, tr. Gifva nattvarden. [T. be
richten.] Presten ... beretter then siuka. L. 
Petri Kyrkord. 59 a. Sedan then siuke så
ledes beretter är. Ders. — Refl. Begå natt
varden. [T. sich berichten.] ingen .. prest 
haffue mact til ath vpholla våris herris le
kamen för nogon som sig åff gudelighet be- 
retta vil. Gust. 1 reg. 4:255. huar oc en 
må berätta sigh oc tagha sijn gudh oc ska
pare när honum tyckis. 6: 306 thet skulle 
wara platz (svårighet) få någhot kärelle så 
stoort som behöffdes til så mykit folk som 
sigh vnder tijdhen til lijka (på samma gång) 
beretter. L. Petri Dial, om mess. 91 b.

Berättighet, f. Rätt, rättighet, vi för
gäta vår nästas berättighet, när vi så snåle 
äre uti vår egen fördel. Hermelin D 7 a. 
Han afhänder sig för vår skull en del af sin 
berättighet. Dens E 3 b. då du haver ho
nom (tjenaren) rundeligen sin berättighet 
givet, afskeda honom vänligen ifrån tig. 
Dens. E 8 b.

Beröfva, tr. Röfva, plundra, beröffua 
Gudhj hans ähro ifrå. L. Petri 4 Post. 
33 a. gå j eens mechtigs manz hws, och 
beröffua honom hans booting bortt. Matth. 
12:29. gaff them j theras hand som them 
röffuadhe, at the them beröffua skulle. Dom. 
2:14. the som tigh beröffuat haffua, skola 
beröffuadhe warda. Jer. 30:16. han skal



Beröja — 76 Besegling

tagha bortt alt thes (landets) godz, och skal 
skinna och beröffua thet. Hes. 29:19. en 
röffuare ... öffuerfaller och berööffuar fär
dande folck. P. J. Gothus Rel. art. 278.

Beröja, tr. Röja. the berögde och op- 
ropade them som förme stämpling mäst 
åstadt kommet haffua. Gust. 1 reg. 5:53. 
the berögde och huru grofweligen han hade 
förtalat Konungen. Svart Kr. 172.

Beröka, tr. Röka. [T. beräuchen.] be- 
rökie kammaren, så at han bliffuer välluch- 
tande. Schroderus Hoff. väck. 114. är 
thet sedvenia uthi sombligha landom, at 
barnaföderskona henne (hålörten) hoos sigh 
hafva, sigh och barnet ther medh at beröckia. 
A. Månsson Ört. 131.

Berömma, tr. 1. Med beröm utropa, 
förkunna. Elisabeth . . . berömer Mariam 
för sin Herres modher. P. Erici 3:91a. 
— (NT 1526 uppräknar i förspråket berömma 
bland de ord, som “wäl skola synas selsyn“ 
och som anses behöfva förklaring, “för the 
eenfållugha skull, så lenge (till dess) the 
begynna wänias ther widh“.) — Refl. Skryta. 
beröma sigh, at the wilia förstöra tin Helghe- 
dom. Judith 9: ll. — 2. Omnämna, citera. 
[jfr L. laudare.] Konunga och Höfdinga 
Styrelsen .. . skrifven är vel för 400 åhr til- 
bakars, althenstund han berömer Ægidium 
Romanum, then vid åhr 1280 skrifvit hafver. 
Svedberg Schibb. 60.

Berömmelse, f. Skryt, förhäfvelse. Be- 
römelse, iactatio, iactitatio, iactantia, osten- 
tatio, gloriatio, arrogantia. Helsingius. 
Hedhninganar . . . som mitt land intaghet 
haffua medh stoor berömelse och hoghmoodh. 
Hes. 36: 5.

Beröra, tr. 1. Röra, skaka. Herrans 
röst berörer öknena. Ps. 29:8. Tu som 
iordena haffuer berördt och rempna låtet. 
60:4. — Refl. Komma i rörelse, när han 
kom in j Hierusalem, berördhe sigh hela 
stadhen. NT 1526 Matth. 21:10. — 2. Röra, 
antasta Aren skulle ingelunde beröran 
vtan låta faran hwart han kunde. Svart 
Kr. 13. — 3. Röra, beveka. Tå berördes 
Holofernis hierta. Judith 12:16. —.4. Vid
röra, förmäla, berätta. Teslikes warder ock 
berordt i wor Swenska Cröneke om ena 
gudhinno som när the Latiner kallades Ceres. 
O. Petri Kr. 13. Och berörer then Danska 
Crönekan om noghra andra konungar. Ders. 
19. — 5. Anmäla, anhängiggöra. han skic
kar sziith fwlmyndughe sendtningebudt tiil 
lubeeck ath beröra szin sack ther j rætthe. 
Gust. 1 reg. 2: 133.

Bes, Bess, Biss, n. Gå i bes, löpa 
b e s s, b i s s, vara löpsk. Dee (svinen) 
flootas, dee rootas, the gå så i bees. S. 
Brasck Förl. sonen K 4 a nu, sedan denna 
bängeln börjat löpa bess efter henne, skall 
I veta hon sätter näsan i vädret. C. Gyllen
borg Sprätth. 15. Bedragare, vill du då stedze

löpa biss? ... och glömsker eij besinna Hvad 
troo du låfvat har din enda hulda qvinna? 
Düben Pulp. 9. Löpa i biss. Lind Ord.

Besa, intr. Kesa. (Se Rietz.) kon besar
1 språng som en hjort, med svansen i krom, 
endast för en liten fluga, som hvarken kan 
sticka eller bita henne. Linné Tal om ins. 
18. Det gick just som då fä för bromsar 
börja besa. Livin 126.

Bese, tr. 1. Se, se efter. 1 ären speyare, 
och ären kompne til at besee huarest landet 
är öpet. 1 Mos. 42: 9. Tå sende Judas 
speyare tijt, och lät besee huru starcke fien- 
danar woro. 1 Macc. 5: 38. Herrans öghon 
äro mykit klarare än solen, och besee alt 
grant hwadh menniskionar göra. L. Petri 
Sir. bok 23:28. — 2. Betrakta, skärskåda, 
tillse, på thet wij här må komma på then 
rätta grunden ... skole wij först besee noghor 
ordh som Euangelisten scriffuar. O. Petri
2 Post. 38 a. Så wilie wij nw besee hwadh 
lärdom oss här giffuin warder. Ders. 38 b. 
3. Se till, ombesörja, thet första iagh haff
uer beseedt mijn ärende. Philipp. 2: 23. 
(Öfv. 1882: så snart jag fått se, huru det 
går med mig.) — 4. Besöka. Dina Leas 
dotter... gick vth til at besee thes landzens 
döttrar. 1 Mos. 34:1. Tå sende Saul bodh 
til at besee Dauid. 1 Sam. 19:15. — 5. 
Förse, wile wij saa bese eder hær j landeth 
med tiilbörlige förlaeninger. Gust 1 reg. 1:96.

Besegla, tr. 1. Försegla. Och tu Daniel 
fördöl thenna orden, och besigla thenna 
scrifftena. Dan. 12:4. skalt tilsluta dörena 
effter tigh, och besigla henne medh tin eghen 
ring. Bel i Babel 10. Tå gingo the bortt, 
och förwaradhe graffuena medh wachtare, 
och beseglde stenen. Matth. 27:66. ena 
book ... besegld medh siw insigel. Upp. 
5:1. — 2. Genom beseglad handling till
försäkra. thet wij thom loffuat oc besigled 
haffue. Gust. 1 reg. 6: 78.

Beseglad, part. Seglande, snabbseglande. 
godh, wäl besegladh örligx skepp. Gust. 1 
reg. 8: 251. effter thett samme kraffwell war 
veil beseglad, war hann för udtt widt (förut 
vid pass) 4 wicker siöös. HSH 2:53(153). 
then Lybiske Boijortt... icke war så be- 
segldh, att han kunde fölghe flåthen. Hist, 
handl. 13. 1:145 (1564). Reenen (ett skepp) 
ähr ille besegelt. 8. 2:88 (1566). ähre sama 
schipp inthet tienlige, både för theris diup- 
wadighet, så och för the orsaker, att the fast 
gamble schipp och inthet synnerligenn be
seglde ähre. HSH 36: 216 (1579). bygga tien
lige och väl beseeglade farkostar. Stjern- 
man Com. 4- 215 (1679).

Besegling, f. Beseglad skrift, hand
linger och beszeglinger huilka the sielffue 
met oss alle endrectelige samtyckt oc be- 
szegelt hade. Gust. 1 reg. 6:218. giffua 
them sådana breff och besegling som the 
begärade. Svart Kr. 73.
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Besgta, tr. och intr. Undersöka, besig- 
tiga. [T. besichten.] en byggiemestare, som 
tess fcrstondh hadhe och besiktha kunne 
huarest lägligiste wore en graff wpkasta. Fin. 
handl. 2:261 (1547). haffuer besichtet lägen
heter ffrå Wiborgh til Nyen. 3:233 (1555). 
besiehe och förfare vm alle thenne slåtzens 
wnstenier och lägenhether. 3:237 (1555). 
låta skida och besigta sin dotters Mariae af 
Hertig Carl utlofvade och bebrefvade lifge- 
dings sycker. S. Elofsson 225.

Besilfra, tr. Försilfra. [T. besilbern.] 
j skokn ohelgha idhra besilffwradha affgu- 
dhar. Es. 30: 22.

Besinna, tr. Inse, förstå, fatta. Söffuerin 
norby schulle haffua seendt danmarkis riichis 
raadt iti breff wij honum tilscriffuit hadhe ... 
kwnnon wij icke besynna huadt breff thet 
schulle wara. Gust. 1 reg. 2:45. the haffua 
wnuikii oc giffuit sig in thil Danmark, huad 
the the- aetha att skaffa kunne wij ey fulle- 
liga besynne. 6:106. O huru lustigh äro all 
hans verck, ändoch man som noghast kan 
besinm ena gnisto ther aff. Syr. 43 (42: 23). 
så oforstondige och oforfarne j scrifftenne at 
wij intit besinna kunne vtan vthlegning och 
forclarhg. O. Petri 2 Post. 85 b.

Besinnelse, f. Öfvervägande. til theris 
(ärendenas) yterligare besinnilse görss väl 
behoff itt vij medt rijkesens rådt komme til 
samman. Gust. 1 reg. 5: 89.

Besra, tr. Sira, utsira. [T. bezieren] 
den höjedle, välborne och med alla adeliga 
dygder rijkeligen bezirade jungfrun. Wexi- 
ONIUS Vitt. 406.

Besitta, tr. och intr. 1. Sitta på, i. iagh 
... bliffuer werdigh til at besittia mins Fa- 
dhers Stool. L. Petri Sal. vish. 9:12. han 
efter sn fader skulle närmast vara att be- 
sittja kinungasätet. S. Elofsson 185. att 
man kan besittia sin häst och styra sin glaf- 
wen. Brahe Oecon. M. Häradzhöfdingarne 
besittia rätten uthi egne persohner. Stjern- 
man R.ksd. 2:1481 (1664). Jfr Bisitta. — 
2. Sitta. Rådett bleff besittiendes att ran- 
sacka och ende allahanda sacker allt intill 
mörckan kom. HSH 2: 7 (1522). wij haffuom 
en sådana öfuerstaprest, som besitiandes är 
på höghre sidhon maiestatennes stools j him
melen. NT 1526 Ebr. 8:1. Giff migh Wijs- 
hetena, som besittiandes är widh tin Stool. 
L. Petri Sal. vish. 9: 4. Fästningaringen 
moste vara skickat effter fingren, skal han 
annars ther på besittiandes bliffua. T. Jo
hannis P 7 a. — 3. Bo, vara bosatt; bebo. 
en daghakarl then ingenstädz besittiande (bo
fast) är. Syr. 37:14. the som vidh almenne 
vägherne besittiandes och boendes äre. 
Stjernman Com. 1:175 (1561). theras land, 
ther vthi the besitiandes woro. P. Erici 6: 
134 a. Then til Jerusalem sägher, War besittin 
(beboddI, Och til Juda städher, Warer bygde. 
Es. 44:26. — 4. Besätta. Kongl. M:tt haff

uer latidt medh bönder besittie en part aff 
the nys vptagne affuelsgårder. HSH 27:2 
(1561). then besitne (af djefvulen besatte) 
wort helbröghda giordher. NT 1526 Luc. 8:36.

Besk, adj. Bitter. Icke giffuer een kella 
aff itt holl (hål) bådhe sött och beeskt watn? 
Jac. 3:11. wor fiende besk är oss så hesk. 
Psalmb. 1536 27.

Beskada, -skadiga, tr. Skada, tillfoga 
skada. [T. beschaden, beschädigen.] be- 
skade tiil liff eller godz. Gust. 1 reg. 10:50. 
han (Ryssen) hafver måst till evig tid släppa 
dhe roofhuus, therutur han oss tillförende 
beskadat hafver. Gust. Adolf Skr. 178. 
rijket i een eller annor måtto at beskada. 
Stjernman Com. 2:112 (1638). Ju meera 
som man the orena kroppar bespijsar, ju meer 
beskadigar man them. Sparman Sund. sp. 
279. man moste uthi henne (hvilan) ett mått 
hafva, så framt at hon ens hälsa icke be- 
skadigha skal. Ders. 321.

Beskaffa, tr. och intr. 1. Skaffa, anskaffa. 
han szådana (förnödenheter) beskaffar oss jn 
j landhit. Gust. 1 reg. 8: 260. tu skulle be- 
skaffe oss en hoop siöfarit folk. 8: 348. Be- 
skaffer och besteller gråterskor. Jer. 9:17. 
— 2. Bereda, åstadkomma, beskaffa friid 
och rolighett. Gust. 1 reg. 6:160. wele j 
gerna beskaffa, att oss skall skee rett. 8: 282. 
O huru stoort är thet godha som tu .. . 
bescaffat for menniskiors barnom. Dav. ps. 
1536 31:20. huar udi Engeland ingen for- 
deel står till att beskaffe. Stjf.rnman Com. 
1:109 (1550). — 3. Uträtta, utföra, wij her 
til dags hafft haffue ther så granna act vppå, 
at han j then motton (K. Kristiern i försöket 
att väcka ovänskap mellan Sverige och Dan
mark) intit haffuer kunnit beskaffa. Gust. 1 
reg. 8: 51. haffuer giort k. Christiern . .. sa- 
dana motstond och affbrek at han icke haffuer 
kunnit beskaffa sin wilia. 8:73. Tå skal han 
förgrymma sigh emoot thet helgha Förbundet, 
och skal beskaffat (utföra, verkställa det, 
neml. förgrymmandet). Dan. 11:30. — 4. 
Befordra. Thesses kroppar beskaffadhe To
bias til begraffning. Tob. 1:21. — 5. Skaffa 
(med), befatta sig (med), beswärligit är, al- 
tijd haffwe så mykit beskaffa med myntet. 
RR 9/i 1544. en werldzligh Domare moste 
låta sigh nöya medh thet han hörer och seer, 
och haffuer widhare medh ingen ting beskaffa. 
L. Petri 2 Post. 177 a. Sedhan hadhe man 
uthi nijo daghar al beskaffa medh gudztienst 
och offer. Schroderus Liv. 695.

Beskafva, tr. Öfverskafva, öfverskrapa. 
[T. beschaben.] om samma citron tempereras 
och beskafves medh sucker, ... blifver hon 
magan beqvem. Schroderus Pac. 56.

Beskansa, tr. [T. beschämen.] 1. Kring- 
skansa, belägra, kom NebucadNezar ... med 
all sin häär emoot Jerusalem och beladhe 
honom, och beskantzadhe honom alt om 
kring. Jer. 52:4. beskantsade och besköt
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han staden. Girs Joh. 3 kr. 21. — 2. För- 
skansa, befästa. Han lät sigh ther om mykit 
wårda, at hans folck skulle bliffua vthan 
skadha, och hadhe stoort omaak först at be- 
skantza stadhen. L. Petri Sir. bok 50:4. 
beskantze och befäste Wijborgz slotth och 
stadh medh alle nödhtorfftige tilbehöringer. 
Fin. handl. 8:309 (1555). beskantze och be- 
feste lägredh. HSH 36: 278 (1581). the sigh 
jämte vidh hvar andra beskantzat hadhe. 
Schroderus Liv. 455. the beskantzade sig 
uti Hispanien. Peringskiöld Jord. 70. the 
förbyggia och beskantza samma stad med 
stora vallar. Ders. 86.

Beskatta, tr. 1. Belägga med skatt, hwar 
och en effter sina förmågho beskattadhe han 
til silffuer och gull. 2 Kon. 23: 35. han gaff 
sich in til Gotland .. . och beskattade thet 
hela landet til en stoor summo penninga. 
O. Petri Kr. 47. — 2. Skattskrifva. aff 
Keysar Augusto vthgick itt bodh at all werl- 
den skulle beskattas. Luc. 2:1. the gingo 
alle hwar vthi sin stadh, til at läta beskatta 
sigh. 2:3. — 3. Pliktfälla. Kemmenerene 
skwle beskatta lårens howisk for thet han 
röchte syn kordare paa bron aat michel. 
O. Petri Tänk. 21.

Besked, n. 1. Betyg, skriftligt intyg, 
pass, the fremmende icke skole uthan be- 
skedh draga genom landet. Stjernman Com. 
1:165 (1559). the hvarken passbordh eller 
beskedh hafve. 1:271 (1577). — 2. Beting, 
vilkor, förbehåll. Och giordes fridhen med 
sådana beskeed, at om noghon parten wille 
trädha i frå fredhen, thå skulle han läta then 
andra thet första (förstå) tolff wikur til för- 
enne. O. Petri Kr. 175. alt thet wij begiere 
oss til godho, skal wara bidhit medh såådana 
beskeedt och wilkor, ath om thet kan wara 
honom (Gud) til loff och ära, thå skal han 
oss thet giffwa och annars icke. Men. fall 
H l a. — 3. Förstånd, urskilning. Och än 
thå at.. . man pläghar seya, Forrädhare skal 
man med forräderij winna. Så moste thet 
doch med beskeedh forstondet warda, Ty thet 
är jw aldrigh lofflighit at förrådha noghon 
med falska eedher. O. Petri Kr. 75. säya 
en ting vtan beskede. Svar till P. Eliœ 
e 1 b. han wille icke ... at the så slett vthan 
all beskeed gesta skulle, hwar som helst the 
först kunde bekomma herberge. L. Petri 
3 Post. 136 b. emoot... ketterij och förgiff- 
tigh lärdom skal en rettsinnigh Predicare 
tijdt och offta, doch medh förnufft och be
skedh tala. Kyrkord. 5 a. Hemmen edra 
salta tårar, Sörg- ok klagen med besked. 
Lucidor Q1 b.

Beskeda, tr. [Mnt. bescheden.] 1. Skilja, 
åtskilja, han gör här en åtskildnat på men- 
niskiorna, säyandes, Fadher förlåt them thet, 
ty the weta icke hwad the göra. Ty thenna 
orden beskeeda tweggehanda syndare. L. 
Petri 1 Post. c 5 a. — 2. Bestämma, be

skära. Swa frampt han vnduika vill then 
plicht vthi lagboken beskeet ær. Gust. 1 reg. 
1:194. lät migh få til maatz min beskeedda 
deel. L. PeTri Sal. ord. 30:8. han (Kristus) 
oss, såsom en fadher på sitt yttersta sinom ] 
barnom och arffuingom, ärnar och beskedher I 
(testamenterar) thet ewigha fädherneslandet. | 
P. Erici 1:251 a. Vårs Herres Jesu Christi 
dyyra och högverdiga testamente, i hvilko 
han haffuer beskeedat oss sin helga lekamen 
och blod. P. J. Gothus I Pred. A 4 b. han 
beskedher hvariom och enom sitt vissa em- 
bete. L. Paul. Gothus Mon. pac. 300. —
3. Beordra. The Swenske swarade, att the 
icke wore beskedde aff sin herre lenger 
draga än till Konungzhampn. Svart Kr. 5. 
han skulle them (brefven) förskicka, när leg- 
ligast wore, tijt the them beskedat hade. 
Ders. 144. vele vij sielfve samma penninger 
... Iefverere vår nådigste förstes trogne män 
uthi hvar landzände, som beskedde blifva 
them at anamma. Stjernman Riksd. bih.
257 (1602). Frelset aff Upland ... beskedades 
åth Vastena. Girs Gust. 1 kr. 186. När nu 
en mächtigh Furste ville tigh förordna och 
beskedha en sin betrodda Cammartiänare .. . 
then ther skulle uppå tigh achta. A. Lau- 
rentii Hust. 174.

Beskedenhet, f. Eftertanke, besinning, 
förstånd, klokhet. [Mnt. beschedenheit.] så 
sade han sig det ingaledes gilla . .. som för
utan någon synnerlig beskedenhet och i hans 
svaghet (sinnessvaghet) giordt var. Tegel 
Er. 14 hist. 282. han var een man som ringa 
beskedenheet och intet samvete hade. Gust. 
Adolf Skr. 85. the medh största beskeden
het så varda uptuchtadhe, at the bådhe lätte- 
ligen fatta och snarligen fullända thet them 
til at lära aldranyttigast är. L Paul. Gothus 
Mon. pac. 172. Then sälla fru ... sin vandel 
fört med then beskedenhet, At afund ock thes 
namn vid grafven måste lofva. C. Ruden- 
schöld 387. Hon (vreden) utföser af sinnet 
all beskedenhet. Hermelin C 8 a.

Beskedig,adj. [Mnt. beschedich.] 1. Klok, 
förfaren, höge . .. ärender at öffwertenckia 
bequem och beskedigh. Svart Ärepred. 67.
— 2. Ordentlig, noggrann, en klar och be
skedig reckenskap. Fin. handl. 4:242(1556). 
the skulle samma clockor annama, och göra 
therföre en beskedig regenskap. Svart Kr.
154.

Beskedlig, adj. 1. Som det är besked 
med, dugtig, duglig, han hade så släte 
tanckar om vår Poësij, att hon intet skulle 
kunna åstadkomma något beskedeligit verck 
uti en så tårr materia som blötte reglor äre. 
Düben Boil, skald, lörord. — 2. Förståndig, 
förfaren. (Förekommer ofta som hedersbe- 
nämning för domare m. fl.) Thenne ... be- 
schedelighe men saathe j nempdhen. Gust. I 
reg. 3: 87. all oreda på gräntsorne . .. skulle 
igenom beskedeliga mäns ransakning rättas.

5>;i
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Girs Joh. 3 kr. 80. en beskedelig karl, som 
sine stycker förstår. A. Oxenstjerna (HSH 
29:289). — 3. Bestämd, afgörande. forfara 
(åstadkomma)... på all ærande en god be- 
skedeligh enda. Gust. 1 reg. 4:174. — 4. 
Ordentlig, noggrann, en clar och beskedelig 
regenskap. Fin. handl. 1:239 (1542). holien- 
dis ther vdöffwer gode och beskedelige Re
gister, så att wij måge wete, hwart wåre 
peninger bliffwe. 7:121(1544). wij måtte be
komme enn clar och beskedeligh wnderuis- 
ning huru skatten wtgiörs wdj alle partzeler. 
4:176 (1556). holle beskedelige och klare 
domböker. RR 1546. — 5. Tydlig, be
griplig. lärdomen (läran) är reen, wiss, claar 
och beskedeligh. Falck 149 b. — 6. Blyg
sam, anspråkslös. Landzfolket sågh honom 
vara så beskedeligh, at han thet konungzlighe 
nampnet icke ville antagha, och at uthi ho
nom var ingen ståltheet. Schroderus Liv. 
329.

Beskedliga, adv. Tydligt, klart, skal 
Predicaren ... läsat så ther vthaff (ur boken) 
longsambliga och beskedeliga, så at bådhe 
vng och gammal må görligha förnimmat. L. 
Petri Kyrkord. 10 a.

Beskedlighet, f. 1. Förstånd, urskilning. 
thenne boken Machabeorum skal medh for- 
nufft läsin och hördt wara, thet är, médh 
stoor beskedeligheet och rettan doom. O. 
Petri Sakr. 27 a. Beskedeligheet wil Gudh 
haffua bådhe med giffuande och i gen ta- 
ghande. Kr. 94. skola eenfallige Predicare 
vthi theras förclaring lära haffua och bewijsa 
thenna beskedeligheten, at the medh flere 
ord thet förhandla, som tyckes någhralunda 
wara mörckt och oclart. L. Petri Kyrkord. 
10 b. vthi idhra troo läten finnas dygd, och 
j dygdenne beskedeligheet, j beskedelig- 
hetenne måtteligheet. 2 Pet. 1:5,6. (Öfv. 
1882: förståndighet.) tu må behålla godh 
rådh, och tin munn weta beskedheligheet. 
Ord. 5: 2 (Öfv. 1878: så att du följer kloka 
råd och dina läppar bevara hvad du har 
lärt.) Ingen ting är domarenom så storligen 
aff nödene som beskedeligheet, at han veet 
när han skal vara sträng, och när han skal 
vara mild i laghen. Dom. regi. 25. — 2. 
Blygsamhet, et beröm, som hans beskede- 
lighet förkastade. Düben Boil, skald, förord.

Beskicka, tr. och intr. [T. beschicken.] 
1. Skicka som sändebud, de angelägne ären- 
der, hvaruti han var beskickad. Malmborg 
610. — 2. Hafva vård om, ombesörja, ordna. 
han beskickar hela tabernaklet och alt thet 
ther vthi är. 4 Mos. 4:16. Altså wardt Gudz 
tienst beskickat. 2 Krön. 35:10. Gudh ... 
haffuer beskickat jbland oss försoningennes 
ord. 2 Cor. 5:19. skönia huru kosteligen 
och vijsligen the Svenske fordom sit rege
mente beskickat hafve. Gust. Adolf Skr. 2. 
— 3. Stadga, förordna, vij haffue thet så 
beskicket och förordineret. Gust. 1 reg. 5:19.

then ordinantia som beleffwat och beskickat 
wart i wår stad Westerårs aff wårt elskelige 
rikesens råd. 6:26. thet är itt Testament, 
när een dödhsiwk menniskia beskickar om 
sina äghodelar. Försp. till N. Test. — 4. 
Anställa, förordna. Omsorgen om deras 
(vägarnes) vidmakthållande är lemnad ... åt 
visse af konungen beskickade personer. J. 
Wallenberg si.

Beskickning, f. Förordning, föreskrift. 
biscops hans (Brasks) ordinantia och beskic- 
ning( om biskopstionden). Gust. 1 reg. 4: 343.

Beskinna, tr. Skinna, plundra. [Mnt. 
beschinden.\ The äro wordne til rooff, och 
ingen hielpare är, beskinnadhe, och ingen är 
som sägher, Få them igen. Es. 42: 22. Een 
hård och svårer kung han må allt heeligt 
häda, Plan må tå folck och iord beskinna 
och afkläda. Achrelius Vitt. 368.

Beskita, tr. [Mnt. beschiten; T. bescheis- 
sen.] 1. Träcka på. Och när tu gick aff 
staden ùth, Tå beskest tu hvar endest knuut. 
Alle bedl. speg. 19. — 2. Bedraga. Man ... 
skämmer gått mynt medh kopar bland, Fivar 
sig hägnar och om sigh shjter, Then ene 
then andra beskijter. R. Foss 219.

Beskjuta, tr. Använda till skjutning, 
skjuta med. [Jfr T. beschiessen.] ähre wij 
icke heller någet belåtne med then Jern- 
slangen her er, thy Bysse skytterne iröste 
icke beskiuthe henne efftter hon är noget 
oiämpn innan till. Fin. handl. 4: 250 (1556).

Beskjutlig, adj. Som kan beskjutas, fäst
ningers värck, som aff skip beskiutlighe äre. 
HSH 35:392 (1671).

Besko, tr. Förse med skor. Jag har dem 
(pojkarne)... låtit kläda och besko. Dalin 
Vitt. 5: 337.

Beskoren, p. adj. (Rakad.) kalle de Påln- 
ske med föracht beskorne Påler. Hert. Carls 
slakt. Dd 3 b. — Uttrycket grundar sig på 
den förr bland polackerna gängse (för väst
européer och nordbor motbjudande) seden 
att på turkiskt vis avraka huvudhåret med 
undantag av en tofs på hjässan; jfr det sam
tidiga uttalandet hos Webster The white 
devil Act II, sc. 1 : I scorn him Like a shav’d 
Polack.

Beskranka, tr. Omskranka; inskränka, 
begränsa. [Mnt. beschranken; T. beschrän
ken.] at dät (Svenska språket) kan med vissa 
regler beskranckas, hålla väl en part ogör- 
liget. Hermelin A 4 b. lät titt husbonde
välde beskrankas utaf tin Christendoms ut
märkande; dät är, håll honom (tjenaren) för 
tin broder i Christo. Dens. E 8 a.

Beskria, intr. och tr. [Mnt. beschrien; 
T. beschreien.] 1. Skrika öfver något, klaga 
på, öfver. haffuer sommestedis wardit ropat 
och bescriyath vtaff predicestolen paa nagon 
nye lerdom (lära) inkommen i rikit. Gust. 1 
reg. 1:254. — 2. Utskrika, utsprida rykte. 
j blandt edher wardher beskryiadt wtaff enom
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eller androm, ath wij saadana twngar paa lagt 
haffue wtaff otrengdom maalom. Gust. 1 reg. 
2:4. — 3. Utskrika, illa berykta, smäda, 
förtala, the oss medh widöpen mun vthropa 
och beskryia för Papisten L. Petri Kyrkost. 
4 a. the beskriya oss för kettare. 2 Post. 89 b. 
beskriyar oss för ohöffueliga sedher. Sal. 
vish. 2:12. Szå haffuer han ... emoett all 
sanning beskrijadt the Swenske. Svart Kr. 
57. beskrijade och fördömde samma lerdom 
(lära). Ders. 114. The beskriya fast Gudz 
ord Och ketterij thet kalla. Psalmb. 1572 
90 a. skola Predikarena icke inbyrdes be
skryia hvar annan aff predikostolen. Tegel 
Gust. 1 hist. 1: 217.

Beskriare, m. Utspridare af ondt rykte. 
beskriyare och onda bwdtbærare. Gust. 1 reg. 
2: 4.

Beskrifva, tr. 1. Skrifva, uppskrifva, 
uppteckna, bescrijffua verldenes historia. 
P. J. Gothus Rel. art. 2. the funno bescriff- 
uit j Laghen,... at Israels barn skulle boo j 
löffhyddor. Neh. 8:14. bescreffna stadgar. 
Col. 2: 20. titt folck,... thet så mykit är at 
thet ingen rekna eller bescriffua kan. 1 Kon. 
3: 8. the som nu widh nampn bescreffne äro. 
1 Krön. 5 (4:41). wij haffua the mänz nampn 
bescriffuin som theras öffuerstar äro. Esra 
5:10. The skola . .. vthi Israels hwsz taal 
icke bescreffne warda. Hes. 13: 9. Abothen 
... i dandemanna närwaru skulle lathe be- 
scriffue clöstrets clenodia. H. Brask (HSH 
16:16). tu all vthgifft och intägt bescriffuar. 
L. Petri Sir. bok. 42:7. — 2. Påskrifva, 
fullskrifva. Herren fick migh the twå steen- 
tafflonar, bescreffna medh Gudz finger. 5 
Mos. 9:10. thet (brefvet) war bescriffuit vthan 
och innan. Hes. 2:10. — 3. Förskrifva. Och 
war heela adhelen bescriffuin aff hela riket 
til Stocholm. O. Petri Kr. 826. — 4. Ut- 
skrifva. den beskrifne convents dagen. A. 
Oxenstjerna (HSH 29:246). — 5. Skatt- 
skrifva, skattlägga. en paru aff frelsit lotho 
gå for ryckte, atuj wilde lathe bescriffue 
menige Frelsis godz. Gust. 1 reg. 11:115,

Beskränka, tr. [T. beschränken.] 1. Om- 
skranka, sätta i trångmål. Chronan äfven 
denne tijden med icke mindre difficulteter 
än den förflutne beskränckiat ähr. Stjern- 
man Riksd. 2:1159 (1650). - 2. Inskränka. 
Boråhs stadz ... invånare skole och måge här 
uppe i landet få drifva deras handel, hvilken 
doch K. M:tt... således hafver funnit godt at 
beskränckia och til sådane vahror allenast 
uthsträckia, som hoos them uthvärckias. 
Stjernman Riksd. 2: 1536 (1668). Kongl. 
M:tt finner vara mycket betenckeligit at så 
beskränkia alt tackjerns inkiöp i bergzlagen, 
at ingen skal få thet samma sig tilhandla 
uthan uthi upstäderne. 2:1750 (1675). Kon
ungens rätt och macht vid lagz stifftandet... 
mycket beskränkes 3:2056(1689).

Beskydda sig, refl. Söka skydd, göm

ställe, undangömma sig. [Mnt. beschudden.] 
Mester Jöran ... skall icke wara lånkth j frå 
håndenn, noghen stadz beskiuddende sig her 
om kring i Roden bland syne landbor. Gust. 1 
reg. 6:113.

Beskydding,-ning, f. Beskydd, försvar. 
[Mnt. beschuddinge.] The haffua intet hoff- 
uudh (höfvitsman) och ingen beskydding 
meer. I Macc. 12:54. the Romare ... gerna 
togho fremmande folck j beskyddning, som 
när them hielp sökte. 8:1. then beskydning 
som wij menniskiorna aff them (englarne) 
haffua. L. Petri 3 Post. 123 a.

Beskygga, tr. Beskugga, öfverskygga. 
Thes greenar vijdt och bredt beskyggia land- 
sens ändar. Stjernhjelm Jubelsång.

Beskyla, tr. Skyla, vthwertes skijn, vnder 
hwilko allahanda ondska och odygd skulle 
beskyld warda. Försp. till 2 Tim.

Beskyldad, p. adj. Beslägtad. på dubbelt 
vis beskyldad med des ätt. Kellgren 1:169.

Beskymfa, tr. Skymfa. [T. beschimpfen.] 
E. K. May:ts fregatte är på det högsta be
skymfat. Lönbom Sv. arch. 2:135 (1692).

Beskådelse, f. the wordo fångne j theras 
beskodhelse, effter creaturen, som man seer, 
äro så degheligh. Vish. 13:7.

Beskäftad, -tig, adj. Sysselsatt. [T. 
beschäftigt.] Våre krijgzbetiänte, som vidh 
påstående feygd nödhvändigt uthi vår och 
cronones pressante tiänst beskäfftade äre. 
Stjernman Com. 2:884 (1658). jag var be- 
skjefftig at så ordinera mina saker, at jag 
skulle med en ordentel. oeconomie lefva på 
landet. Ehrensten (Lönbom Anek. 1.5:88).

Beskämma, tr. 1. Skämma ut, skymfa, 
smäda. [T. beschämen.] han wardt bedröff- 
uat om Dauid, effter hans fadher hadhe så 
beskemdt honom. I Sam. 20:34. thet alra- 
betsta beskemmer han som alramest. Syr. 12 
(11: 33). werldennes wijsheet och förnufft be- 
skämmer och försmädar tit h. nampn. P. J. 
Gothus Sätt att bedja F 7 b. Barnen... 
faar och moor beskämma. Wexionius Sinn. 
Dia. Epiphanes ... månde så beskämma 
Sin konungsliga ätt. Spegel Sal. vish. l. 
domare ... skola näpsa, beskämma (komma 
att blygas) och öfvertyga them, som förfölja 
then oskyldiga. Pass. and. 243. — 2. Kränka, 
vanära. Tu skalt icke meer gladh wara tu 
beskemda dotter Zion. Es. 23:12. then som 
bannar och försmäder sin nästa, han beskäm- 
mer sin.egen ära. Spegel Pass. and. 384.

Beskänka, tr. [T. beschenken.) 1. Iskänka 
(öl o. d.) dt någon, förpläga med dryck, half- 
parten (af sakören) tage ... embetz ålderman 
medh heele embetet, til at låta beskänckia 
sigh i sitt gille. Stjernman Com. 1:794 
(1622). — 2. Begdfva. Himlen hade mig 
med mycket godt beskiänkt. Columbus 
Vitt. 72. jag beskänkte hvar skeppare med 
en silfverbägare. M. Stenbock (Lönbom 
Anek. 2:169).
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Beskära, tr. Kringskära, förminska, för
svaga. K. Maj:t hade ock fuller tänkt, at 
Dannemarck skulle då så vara tilredt och 
beskurit, at det för sig sielf intet stort skulle 
kunna uträtta. Lönbom Sv. arch. 2:231 
(1660).

Beskära, tr. Bestämma, förutbestämma 
(prædestinare). satt them före beskärdan tijdh. 
Ap. gern. 17:26. och troodde så monge som 
beskärde woro til ewinnerlighit lijff. 13:48. 
hwilka han haffuer förseedt (utsedt), them 
haffuer han ock beskärdt, at the skulle warda 
hans Sons belete lijke ... Men them som 
han haffuer beskärdt, them haffuer han ock 
kallat. Rom. 8 : 29, 80.

Beskärmarinna, f. Beskyddarinna. een 
alle dygders högmechtige beskijrmerinna. 
Stjernhjelm Virt. rep.

Beskärmelse, f. Beskärm, försvar. Göra 
daktingan med nogen utlenskan herra eller 
andra till Rikxens ... beskermilse. Gust. 1 
reg. 1:3.

Beskärning, f. Beskärelse. Straff och 
nåd är Gudz beskärning, Ett för synd och 
ett för bön. Rydelius Vitt. 25.

Besköna, -skönja, tr. Gifva en vacker 
färg åt, bemantla, öfverskyla, urskulda. 
[T. beschönen, beschönigen.] the alt besköna 
och vrsäkta medh en wälskan axlenyk. A. 
Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. B la. 
opå thet icke någon otroheetz anslagh emoot 
Offuerhetena måge beskönas och meenede- 
liga drijffuas vnder itt falskt rådhslags nampn 
och skijn Försp. till Uti. på Dan. b 2 b. 
the drifva sinne ... stemplingar och på thet 
the sådant tbes bettre måge kunna beskönnia, 
thå förebära the sin ovetthenhet. Gust. 
Adolf Skr. 231. de vete deres saak så till 
att beskönia, att man moste troo dedh vara 
guldh, som hoos dem glimmar. A. Oxen- 
stjerna (HSH 28:31). söka, huru tu skall 
kunna tin vanart med någon dygdeskugga 
besköna. Hermelin C4a. han böd til at 
beskönja och ferga sin sak. Svedberg 
Dödst. 27. ursäkter, undflykter och invend- 
ningar ... hvarmed en odygdig christen så 
behendigt beskönar sitt lefverne. Rydelius 
Förn. öfn. företal 2. — Refl. En part hafve 
och väl aldheles slaget ränthorna under sigh, 
och söcht oss medh falske utgiffter att för- 
nöija: Men största deelen alltijdh besköniet 
sigh medh allmogens fattigdom, och att våra 
ränthor ståå inne hoos undersåtherna. Landt. 
instr. 169 (1624).

Beskönare, m. Som gifver ett falskt 
sken dt något, wetterlige plåstrare, hwijt- 
menare, applaudenter, jabröder, luranter, be
skönare och bedrägelige förclarare. A. An
dreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. A 8 b.

Beslagen, p. adj. Förslagen, förfaren. 
[T. beschlagen.] en beslaghen krijgzman. 
Tegel Gust. 1 hist. 1:25. han var en verldz- 
ligh vijs och beslaghen man, hvilkom många

underligha anslagh lyckas hadhe. P. L. Go
thus 1 Utlägg. I 2 a. En beslagen (slug) karl. 
Lind Ord. Mer god än misstänksam, mer 
dygdig än beslagen. Celsius Gust. Vasa 
116. Jacob Ulfson var ... en ganska spitz- 
fundig och beslagen man. Gust. 1 hist. 1:12.

Beslika, tr. Öfverrumpla. [Mnt. beslikeh; 
T. beschleichen.] han acktar.. . met nagoth 
fortäckth forrädilsse beslika stadhen oss j fra. 
Fini. 233 (1505). then ytterste daghen öffuer- 
faller werldena såsom en tiwff, beslijker och 
beslåår them i säkerheetenne. P. J. Gothus 
Sal. 399. Then aldrig rädder vaar för döden, 
then han öfvervann 1 mången blodig stridh, 
.. . Then hafver döden, som ey någon men- 
skia kan undvijka, ... beslijkit. Lucidor 
Kk 2 b.

Beslut, n. Slut. thet tolffte och sidsta 
Capitel... är itt beslwt på Antiochi historia. 
Uti. på Dan. 553.

Besluta, tr. [T. beschliessen] 1. Till
sluta, stänga, läsa igen. Conclaue, be
sluten eller lönlig kammar. Var. rer. voc. 
G 3 a. — 2. Omsluta, innesluta, instänga. 
The fara wille j landena, öknen haffuer be- 
slutit them. 2 Mos. 14:3. besluto the en 
mechta stoor hoop fiskar, och theras näät 
gick sönder. Luc. 5: 6. Gudh haffuer . .. be- 
slutit (lemnat) tin fienda j tina hand. 1 Sam. 
26: 8. han hadhe besluten warit j hechtelse. 
Vish. 17:16. bestormadhe stadhen starcke- 
ligha, så at Tryphon ther inne beslutin war.
1 Macc. 15:25. — 3. Innesluta, innefatta. 
Thet första bodh besluthar och inneholler 
huru menniskian skal inwartes j hiertath 
holla sigh emoot gudh. O. Petri Men. fall. 
B 1 b. Så är gudz ordh hans jnnerlighe och 
enfollighe tanke, ther all hans wilie och vp- 
såt vthi beslutas. Guds ord A 2 a. 1 thesse 
tw stycken, som är troon och kärleken, be
slutas alt thet Christus lärdt och predikat 
haffuer. 2 Post. 131 b. — 4. Sluta, ända. 
the brister som rijkene emellom äre måtte 
betagas och beslutes til frijdt och endrägtig- 
het. Gust. 1 reg. 5: 109. Så wil iagh nu 
thenna Bokena här medh besluta. 2 Macc. 
15:38. han så iemmerliga beslutat sitt leff- 
uerne. P. Erici 1:67 a. O högstlycksalige 
tid, som i ett ögnablick hela vår eländes tid 
besluter. Frese 109. — 5. Sluta, afsluta, 
ingå. tå thenna förlijkning så besluten war.
2 Macc. 12:1. — 6. Sluta, draga slutsats. 
Sij, rett ther vthaff besluter iagh emoot tigh, 
att tu icke är rettferdigh. Job 33:12. du kan 
lätteligen besluta, som han ingen god under
såte är, lärer han ey vara bätter Christen. 
Hermelin C 5 b.

Beslutlig, adj. Slutlig, afgörande. [T. 
beschliesslich.] vij af them aldrig något full- 
komligit, vist och besluteligit svar kunnet be
komma. J. Werwing II, Bil. s. 2 (1587). 
theres beslutelige mening var, att... Ders. 
s. 188 (1600).
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Beslutning, f. 1. Beslut, förmoder iak 
at ingen förståndig man vill geffue sig till 
yttermere disputering e moot all cristendo- 
mens (kristenhetens) beslutningh. H. Brask 
(Gust. I reg. 4: 403). — 2. Afslutning, slut
mening, slutpåstående, thenne Paulus be- 
iakar thet j sin beslutning, thet han hade 
actat neka. O. Petri Svar till P. Elice e3a.

Beslå, tr. och intr. 1. Slå. beslogh och 
plågade Gudh honom medh spetelska. A. 
Laurentii Hast. 15. — 2. Få slag på, upp
spana, ertappa. hiælpe tijl ath straffue theris 
offuertrædningh hwar och når j kwnne be- 
slaa theris faruegh. Gust. 1 reg. 4: 136. 
rymdhe han om nattetiid ... och kom vtj en 
lithen baath, ther han bleff beslaghen och til 
bagha griipen. 4:16. idher högmect:s krigx- 
folk ther j Norige haffua beslagit någhra aff 
wåra vppenbara fienda och fongat them. 8: 
118. — 3. Lägga beslag på. Huar tu och 
beslå kann någhet åff the Lybskas godz .. . 
(vilje vi) att thet bliffuer rosterat till thesz 
man får höra huadt ther åff bliffua will. 
Gust. I reg. 8:242. — 4. Slå efter, efter
spana. han skall granneligh beslåå om ther 
oppa gardhen ær mere phetalie en veel be- 
hoff görs. Gust. I reg. 4: 39. — ö. Beräkna, 
sammanräkna, hafva de Polenske haft inne 
med sig .. . pant och penningar, det sig be
slagit i en summa, belöper intet litet. S. 
Elofsson 147.

Besmeta, tr. Smeta ned, orena, the alla 
orter medh sin nährvarelse besmetat hafva. 
Laurelius Påf. anat. 133.

Bestnickra, tr. Smickra. [T. beschmei- 
cheln.] Valerius Publicola menigheeten uthi 
månge stycker besmickrade. P. Brask 
Puf. 29.

Besmitta, tr. Besudla, smutsa, fläcka, 
orena, idhra hender äro medh blodh be- 
smittadhe. Es. 59: 3. Jag haffuer twaghet 
mina fötter, huru skulle iagh besmitta them 
igen? H. Vis. 5:3. theras blodh stenckt 
mijn klädher, och iagh haffuer besmittat all 
mijn klädher. Es. 63:3. Then som kommer 
widh tiäro, han besmittar sigh ther aff. Syr. 
13:1. Halt tigh jfrå honom, at tu icke aff 
hans oreenligheet besmittas. 22: 15. han 
besmittar sins nästas hustru. Hes. 18: lt. 
landet medh blodhskyldher besmittat wardt. 
Ps. 106:38. Centunculus, ringa och besmittat 
cläde. Var. rer. voc. E 8 a. Hans klädher 
vore uthöfver alt besmittadhe och orene. 
Schroderus Liv. 70. besmitta väggiarna. 
Hoff. väck. 39. wijnet ... förmengdes och 
besmittades medh förgifft. L. Petri Dial, 
om nattv. Dia.

Besmittelig, adj. 1. Smittsam. Franzoser 
eller andre sådane besmittlige siuckdomar. 
HSH 27:17 (1563). the siuka, som krenckte 
äro medh besmittelig siukdom, spetelsko, 
pockor etc. L. Petri Kyrkord. 93 a. — 
2. Besmittad, oren. jwdarne hullo somblig

maat for besmitteligh maat. O. Petri Svar 
till P. Elice h 4 a. Ther skal intet inkomma 
som besmittelighit är. Upp. 21:27.

Besmittig, adj. Smittsam. Spetelska, poc
kor och andra sådana besmittiga siukdomar. 
L. Petri Kyrkord. 71 b. fördriffue then be- 
smittige siuckdom. Hist, handl. 8. 2: 4(1566).

Besmudra, tr. Smörja ned. moste iag 
... mina delicate hender med the illa stin
kande plåsterdukar sudla och besmudra. Ny
man 21.

Besnida, tr. [Mnt. besniden.] 1. Beskära, 
kringskära, kringklippa (ett mynt), tagha 
nogre pæningha wtaff hwart waerk, them be- 
snidha och foruara tiil bepröffninge. Gust. I 
reg. 1:207. — Bildl. Thet i tig gott är hon 
förklenar och bakdantar,.. . Och thetta artigt, 
med kalt löye och en glijs, Ja, med en mä
sterlig besnijden räfue-prijs. Stjernhjelm 
Parn. tr. 2: 7. — 2. Preja; kräfva. for then 
dell the arbeta och göra, skola the taga en 
skälig lön.... och icke besnida eller besuika 
nogon man j then mottenn. Skråord. 125 
(1536). skal theris månedz peninga vth och 
angå, och sedan oss icke widere besnide. 
Gust. 1 reg. 10: 46. Ther skal och ingen 
Herren ... offuer theris beszoldning besnide 
eller tuinge. 10:51.

Besnidare, m. Prejare. Publicani, thet 
är tollröfvare och menige mans armodz be- 
snijdare. R. Foss 558.

Besnika, tr. Med snikenhet behandla, 
preja, skinna. Om tu någhot sälier tinom 
nästa, eller någhot köper aff honom, skal 
ingen besnijkia sinom brodher. 3 Mos. 25: 
14. Så besnijkie nu ingen sin nästa. 25' 17. 
Thet brödhet är litet, som then fattighe leff- 
uer widh, then honom besnijker, han är en 
moordare. L. Petri Sir. bok 34: 25. besnijkia 
någrom ifrå hans deel. 41:26.

Besnikning, f. Prejeri. Canonizatio icke 
annat är än itt vppenbara Påwans bedrägerij 
och besnikning. Falck 198 b.

Besnilla, tr. Försnilla, bedraga. [Mnt. 
besnellen.] Wåre och så gott atti kunde 
finne på ett rätt sätt hoss the vtlendzske 
(köpmännen), så atj hade och någett för edertt 
igenn, icke lathe edher så groffweligen och 
skinbarligen besnälle, som her till myckit 
skedt är. RR ,3h 1543. then som mäd flijt 
sin nästa vill besnilla. Lucidor Hh 1 b.

Besnälla, se Besnilla.
Besnärja, tr. 1. Fånga i snara, snärja. 

Mine fiendar haffua besnärdt migh lijka som. 
en foghel. Jer. klag. 3: 52. När en ond syn
dar, besnärier han sigh sielff. Ord. 29:6. 
(Sal. ord. 1536: besnärar.) then ogudhach- 
tighe är besnerd vthi sina henders werk. Ps. 
9:17. komma the ock j dieffuulens snaro, 
ther the sigh så inweffua och besnäria, at 
the aldrig kunna komma ther vth. L. Petri 
1 Post. Z l b. diuren i game besnärias. 
Stjernhjelm Here. 178. Han (kärleken) i sitt
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gyllen nät mig aldraförst besnärde. Rosen
hane Ven. 4. Tu kastar bort thet näät som 
siälaria besnärjer. Spegel Guds verk 80. 
— 2. Fängsla, the äro allesammans be- 
snerdt vthi kulor. Es. 42: 22.

Betnöga, tr. Nedsnöa. En hinner fram 
til viitren kalla, När åldren håår ok skägg 
besnöjar. Lucidor Ee3b.

Betnöra, tr. Besätta eller kanta med 
snöret. [T. beschniiren.] Til skreddaren lät 
han tien (kappan) föra, Hvilken skal strax 
hennebesnöra. Chronander Surge D 5 b.

Besoldning, f. 1. Medel till sold. Men 
j lägnt brast honom både ööl oc bröd, På 
betzohing hadhe han ock nödh. En liten 
Crön. G 2 a. — 2. Lön, aflöning. (Äfven 
i fråga om andra personer än krigsfolk.) then 
besolliing vij honom (tullnären) nådigest vele 
framdtles effterlåte. Stjernman Com. 1:270 
(1577).

Betorgel i g, adj. Som befarar något, 
misstngen. [T. besorglich.\ En gammal 
hund ;åår besorgeligh til hvijlo. Marcol- 
phus A 6 a.

Bespana, intr. och tr. Spana, efterspana, 
utspara. bespör och bespanar om allehanda 
lægligtether. Gust. 1 reg. 2: 16 bespane 
huar lan siit tiil holdh haffuer. 6:114. the 
skulle granneliga bespana effter barnet. O. 
Petri 2 Post. 20 b. speia och bespana hure 
ther ktnde stå till. Svart Kr. 148. bespana 
the anslag hann och hanss partij hafft hade. 
Gust. 1 reg. 5:251. bespana och bespeya 
landet 1 Krön. 20 (19:3). de hade bespant 
ut ett vad, der de kunde ridandes öfver- 
kommi. S. Elofsson 154. alle ting be- 
spanaces altidh flijtelighen. Schroderus 
Liv. 512. Jag kan then vägen ej, fast om iag 
vil, bespana, På hvilken foglarna the hafva 
vädiobina. Spegel Guds verk 199.

Bespaning, f. Spejeri. sende han ett 
skep u:h uppå bespaning. Schroderus Liv. 
544. Konungarna . .. hade emedlertid alt sta
digt sina bespaningar ute öfver Römarike. 
Peringskiöld Heimskr. 1:471.

Bespea, tr. Göra spe af. månge men- 
niskiot äre, hvilkas mästa förehafvande ther 
på uthjår, at the annat folck til theras skadha 
förhåna och spotta, förolämpa och bespea. 
R. Foss 510.

Bespegla, tr. 1. Se en afspegling af 
något, hafwa them (helgonen) för en spegel, 
ther wij bespägla hans (Guds) barmhertug- 
heet wti. O. Petri Men. fall K 2 a. — 2. 
Ref], Spegla sig. [T. sich bespiegeln.] när 
vij oss flijteligen uthi thenne spegel bespegle. 
Schroderus Men. speg. A 3 a.

Bespeja, tr. Uppspeja, utspeja, utforska. 
the tiwffuar, som samma godz röffuad och 
stulith haffde, wrdhe (vordo) sidhan bespe- 
iadhe och gripne. Gust. 1 reg. 4:194. Be
seer och bespeyer all rwm ther han gömer 
sigh. 1 Sam. 23: 23. nästan hvar en fisk kan

långt förut bespeija När dunder, liungeld, 
storm skal tiocka luften fäja. Spegel Guds 
verk (174 5) 189.

Bespejare, m. Spejare, kunskapare. thet 
förloffuade landzens bespeyare. P. Erici 
1:66 a. man skulle honom grijpa och förvara 
såsom en bespeijare. Schroderus Liv. 514.

Bespejeri, n. Spejeri. Bespeyerij är itt 
stycke utaff krigzväsendes nödtorfftigha för- 
sichtighet. L. Paul. Gothus Mon. turb. 266.

Bespejning, f. så atj stedze haffue på 
alle sidor bespeyning om eder, så ath eder 
ecke skeer nagenn forraskning. Gust. I reg. 
9:140.

Bespetsad, p. adj. Beväpnad (eg. med 
spets, pik)? (jfr SAOB.) Vi gå bespetzade 
med list i kulan in. Kolmodin Qv. sp. 1:45.

Bespicka, tr. Späcka. [T. bespicken.] 
den fahrligheet oss uthur Pålandh tilstunder 
... ähr medh hoot och undseyelse bespickat. 
A. Oxenstjerna (FISH 25:183). medh så- 
dane phantasier och oväsen ähre alla hoff- 
uen bespickade. Bref I. 4:176. — Jfr Be
späcka.

Bespisa, tr. 1. Proviantera, förse med 
lifsmedel. vårth slaath bespisas skal mett 
salth och hwmbla. Gust. 1 reg. 4: 39. slottet 
... war intit bespijsat. O. Petri Kr. 211. 
Israels' barn . .. bespijsadhe sigh, och drogho 
tijt emoot them. 1 Kon. 20: 27. — 2. Utdela. 
uj haffua her ingen råd tiil ath bespijse krut 
vth på szå monge platzer. Gust. 1 reg. 10: 
171. Jfr Utspisa.

Bespisning, f. 1. Proviantering, fisk ... 
tiil slaatthens bespisningh. Gust. 1 reg. 4: 40. 
på thet nödtorftig bespisning med färsk kött- 
maat vthi wår stad Stocholm för en skälig be
talning icke fattes motte. Skråord. 54 (1546). 
— 2. Proviant, hanss iakther haffue vptagit 
ij (2) skuter med bespisning som lönlighe 
vore vtsende fraa köpnehaffn Söwerin norby 
til tröst oc bestand. Gust. 1 reg. 1:201.

Bespott, n. Spott, spe. dieffuulen ganska 
flitigt stichter Bådhe lögn, bespott och skam- 
ligh dichter. Messenius Ret. B3b. råka ut 
för en sådan, som bemöter mig med bespott. 
Complim. bok 8.

Bespottisk, adj. Bespottande, spefull. 
[T. spöttisch.] then . . . bespotteske dieff
uulen. A. Simonis V 3 b. bespottisk, led 
och freck. Kolmodin Qv. sp. 1:18.

Bespreda, -sprida, tr. Sprida, utsprida. 
[Mnt. bespreden.] rikitzens råd ær gandzska 
vidhe bespredit kring rikit. Gust. I reg. 4; 
144. förrederiit är såå storth oc witt besprith. 
6:68. then nye luterske lääre, then hanss 
(Luthers) anhang mongenstatz forderffueliga 
bespreet haffue. H. Brask (Gust. I reg. 5:294).

Bespringa, tr. Springa på, anfalla. [T. 
bespringen.] vij här efter icke måghe gifva 
grannar och ovenner så stort hop oss til at 
kunna bespringa och öfvervinna. Gust. 
Adolf Skr. 4.
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Bespråka, tr. Väcka talan om, göra an
språk på. [Mnt. bespreken.] Peder mansson 
besprakade någor koper som gierdt hwitkop 
haffde tagit. O. Petri Tänk. 20. Hans Kock 
besprakede ciiii marc paa hustru Cecilies ... 
wägna i sone stensons huss. Ders. 22.

Bespränga, tr. 1. Bestänka, fukta. [T. be
sprengen.] Aff Svenska manna inrijkes uth- 
gutin blodh är tå vårt land blifvit besprängt. 
Girs Gust. 1 kr. 10. Prästen honom be- 
sprenger medh vigdevatn. Petrejus Beskr. 
6: 7. steekia surt brödh, besprängia thet medh 
vijnätikia. Spakman Consil. B 4 a. sä tager 
man vatn och bespränger ther medh trän 
öffver. Risingh 46. — 2. Beströ, öfversålla. 
Då bleef thet öde-qvaaf {kaos) mäd altings 
frö besprängdt. Columbus Poet. skr. klå. 
Om montering l. utpyntning å klädesplagg 
o. d. Vestis segmentata, kostelig besatt eller 
besprengt clädhe. Var. rer. voc. E 7 a. (Jfr 
Söderwall: klädhe besprängd mz korsom 
— i besprängdom wantom.) — 3. Smitta, 
ansticka. The som äre af siöfolck härstam
made, äre alle med skörbugg besprängde. 
Lindestolpe Skörb. 19. så väl af de siuke, 
som döde menniskior en gifftig ånga ... uth- 
går, hvar af lufften . .. kan snart blifva be
sprängd. Pest. 50.

Besputa, tr. Bespruta, besputa Elephan- 
terna medh rödt wijn, ... til at fram reeta 
them. I Macc. 6: 34.

Bespäcka, tr. Späcka, fylla, uppfylla. 
bespeckia och rijkta köke och kellare. Uti. 
på Dan. 584. vårt tungomåhl alt igenom med 
Fransöskan blef bespeckat. U. Hjärne Orth. 
10. odygd mig bespäckar Uti mitt ansicht 
med rätt fula högfärdz fläckar. Kolmodin 
Qy. sp. 1:385. med egne observationer och 
anmärckningar thenna materien bespäcka. 
Lindestolpe Matk. 4. Han har väl be
speckat sig eller sin pung. Lind Ord.

Bespäda, tr. 1. Påspäda, begjuta. Hans 
tunga var bespädd Med nit och väldig and. 
Lagerlöf 40. — 2. Uppspäda. the med 
främmade och länte ord ville bespäda sitt 
språk. Spegel Guds verk 4. Hvad dröfligt 
är, lät ey bespädas med din pust. Rudeen 
260.

Bespänna, tr. Spänna. När han (Lappen) 
vil färdas longt, en rheen han tå bespenner 
För akkian. Spegel Guds verk 234. man 
en streng på bogan stundom benner, At han 
är ganska hård, och stundom lööst bespenner. 
Ders. 252. the skola blifva så öfvermotton 
ängsliga, som voro theras hiertan bespend i 
klofva. Svedberg Sabb. ro 1:67. — Part. 
B e s p ä n d, förspänd, färdig, tillreds. Med 
slijke prunk-ord mehr, som kallas comple
menter, Mått’ then som gillia vil då vara väl 
bespänter. Lucidor B 3 a.

Bespörja, tr. och intr. 1. Uppspörja. 
alle the godss, hwar han them öffwer menige 
vpland bespöria kan, som tilhöra nwnne clo-

steret paa Guthland. Gust. I reg. 4:2. — 
2. Spörja, förspörja. vj bespörgie athj 
haffue eder emott oss rethfærdeliga. Gust. 
1 reg. 4:309. Så haffue vij besporth huru 
ther om aer i sanningen. Fin. handl. 3:376 
(1552). — 3. Spörja, fråga, förfråga sig. 
bespörier grannerligha effter barnet. Matth. 
2:8. Tå besporde han medh them, hwadh 
stund thet war wordet bätre medh honom. 
Joh. ev. 4: 52.

Bess, se Bes.
Best, m. Bestie, f. Vilddjur. [L. bestia.) 

hwar och en Elephant baar itt torn aff trää,
... och Moremannen som Bestien regeradhe. 
7 Macc. 6: 37. Menniskian warder aff syn- 
denne förwend och ganska oskickelig giord, 
såsom en beest. P. J. Gothus Synd. sp. D 
4 b. The hafva hvarken ähra eller troo Eller 
konung, uthan samman som bestar boo. S. 
Brasck T. krig. B 4 b. Och du, du tiocka 
jord, ey utan liffsfrucht är; Du allsköns ör
ter, gräs, sampt diur och beestar bär. Co
lumbus Poet. skr. A l b. Jag är en beest, 
ett villdiur. C. Gyllenborg Villhj. 106.

Bestaktig, adj. Djurisk, oförnuftig, grym- 
heet, omenniskligheet. .. mon icke hon vara 
bestachtigh (oskäligh)? Comenius Tung. 896. 
brutal, bestachtig. Svedberg Schibb. 253. 
Om Romulo ... berettas, at han i sin späda 
åhr didde ena varginno, ty blef han ock 
tyrannisk, mordisk och bestachtig. Sabb. 
ro 2:1540. är intet folck ehuru stumt, vilt 
och bestachtigt, som icke har tvunget sin 
oförnumstighet at tro en Gud vara. Her
melin B 7 b. The menniskior äro dårach- 
tige, ja bestachtige, hvilka hålla vällust och 
kräselighet för sitt högsta goda. Spegel 
Sal. pred. 40.

Bestalla, tr. Belägra. [Mnt. bestallen.] 
the hadhe itt gott Feste, Therföre toogh sigh 
Judas före at bestalla them. 1 Macc. 6:19. 
På thet sidzte kom kong Christiern på ny, 
Och så bestalladhe Stockholms by. En liten 
Crön. G 2 a.

Beställning, f. Belägring, gör een be- 
stalning ther om kring, och bygg itt bolwerck 
ther om. Hes. 4:2.

Bestant, adj. Bastant, tillräckligt stark. 
är han icke bestandt at fächta, kan ey heller 
genom fördel hålla honom (fienden) uppe, 
tå är bättre vij ka platzen än illa fächta. J. 
Botvidi C 3 a.

Bestick, n. Plan till ett fartygs bygg
nad. [T. besteck.] skeppet ... är af rätt 
bestick bygdt, nemligen 110 fötter långt, 25 
bredt och 6 fot under öfverloppet (däcket), 
så at det åtminstone kan föra 24 stycken 
och brukas til örlig. Stjernman Com. 3:24 
(1661). farkostar af sådant bestick och stor
lek, som hvar och en sielf behagar. 4: 213 
(1679).

Besticka, tr. och intr. Sticka, brodera, 
garnera. [T. besticken.] När itt gestebudh
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hollas skall, ... tå fijker och renner man, tå 
bestickar och syyr man både dagh och natt. 
Schroderus Men. speg. M3 b. Theras 
skiortor äre bestickade och sömade med 
silke allehanda slagz färga, och somlige medh 
gull och pärlor på thet ståteligaste bestickade. 
Petrejus Beskr. 5:2. Ach huru dägligt, 
ach hur rikt var hon tå smykkad, Hur var 
all hennes drägt bebrämad och bestikkad! 
Spegel Guds verk 117. kosteliga smycken, 
som Jesu rettferdighets kiortel är bestickad 
och utzirad med. Svedberg Dödst. 152.

Bestickande, pr. part. Blifva b., fastna, 
sitta fast. [T. bestecken bleiben.] Fredz- 
tractaten sijr jag heelt blifva bestickande 
och gåå kräffuetegongen. A. Oxenstjerna 
Bref I. 4: 9.

Bestiga, tr. Stiga in i, intaga, muranar 
föllo om kull, och folcket besteegh stadhen. 
Jos. 6: 20. Moab moste förstöörd warda, och 
hans städher bestegne. Jer. 48:15.

Bestilla, tr. Stilla. [T. bestillen.] Men 
som ey ändras kan det himblen täckz be
sluta, Och ingen mänskia må emot dess 
domar pruta, ... Så måst hon jämbväl sigh 
uthi sin sorg bestilla. Wexionius Vitt. 416.

Bestjernad, p. adj. beskoda de bestier- 
nade himlar. Columbus Poet. skr. O 4 a.
0 huru härliga lys det blå bestiernade fäste. 
Frese 94. bestiernade fäste. U. Hjärne 
Vitt. 50.

Bestoppa, tr. Tillstoppa, igenstoppa. 
[T. bestopfen.] de Danska ... belägga K. 
May:ts skepp i Landscrona, sökandes alla 
medel den hamnen at obstruera och bestoppa. 
Ehrensten (Lönbom Sv. arch. 3:15).

Bestricka, tr. Belägga med bojor (streck), 
fjettra; fånga, snärja. [Mnt. T. bestricken.] 
the motte warda så bestrickade och föruarede 
ath the epter thenna dagh icke skola liggia 
oss och wårt rijke til filtes. Gust. 1 reg. 
8:119. Och the fångar, som her Steen fått 
hade, woro i mong åår med theres fängelse 
bestrickadhe. O. Petri Kr. 273. vele Vij 
honom icke strax fängsla, bestricka, inmana. 
Stjernman Riksd. 1:657 (1611). Spinnelen
1 sijn garn bestrickar spinkote myggar. 
Stjernhjelm Here. 255.

Bestrickelse, f. Förveckling, trångmål. 
hielpe idert fädernes riike vtaff thenn be- 
strickelsze nöd och widermöde szom thet nu 
vtj kommit är. Gust. 1 reg. 10:185.

Bestrickning, f. 1. Beläggande med 
bojor; fångenskap, fängsligt förvar, the 
ifrån våldförsel, bestrichning, fängzle och 
inmaningar utan föregående dom befrias 
måge. Stjernman Riksd. 2:1549 (1668). 
Så haffue vij ... honom (v. Pyhy) uthi een 
nådigh bestrickningh holla latet. Riksd. bih. 
TI (1546). sättie (them) uthi fängelser och 
hårde bestrickninger. Ders. 94 (1547). kom 
Her Sten Ericsson af sin bestrickning lös i 
Danmarck. Tegel Er. 14 hist. 148. Szå

haffue wij tagidt både Bysseskytterne wdj 
enn besträckning. Fin. handl. 4: 250 (1556). 
— 2. Band, förbindelse, förpligtelse. att 
samma bestellungh (skriftliga anställning) 
nu eller j framtiidenn icke måtte komme 
oss tiil någen bestrickningh anten med the- 
ris szold eller j andre måtter. Gust. 1 reg. 
10: 277.

Bestrida, tr. Strida emot, anfalla, an
gripa. [Mnt. bestriden; T. bestreiten.] När 
tu dragher för en stadh, til at bestrijdha 
honom. 5 Mos. 20:10. Josua drogh jfrå 
Lachis ... in til Eglon, och beladhe och be- 
strijdde thet. Jos. 10:31. portanar haffuer 
han bestrijdt. Dom. 5:8. j thesse fiender 
trenne reesor hafve bestrijdhit och öfver- 
vunnit. Schroderus Liv. 162. thenne 
dödelige siwkdomen bestrider thet ädeligeste, 
och wil intaga menniskionnes hierta. Lem- 
nius A 2 b. Om mig verlden vil bestrijda, 
Haar iag hoos min Gud min frijd. Columbus 
Poet. skr. D 2 b.

Bestrimma, tr. Kasta strimmor på, be
stråla. morgonrodans lius bestrimar trädens 
toppar. Spegel Guds verk 185. Cynthia all 
himlens hvalff bestrimmar. Verld. fåf. speg. 
39.

Bestråla, tr. Göra strålande. Gud ... 
himmelen med stiernor så bestrålat. Spegel 
Guds verk 186.

Bestyra, tr. 1. Ombestyra, beställa, an
skaffa. wile wij och ath tw latther bestyre 
tiigh her j stocholm rösszetwgh. Gust. 1 
reg. 2:25. wiliom wij och ath tw bestyrer 
oss nogoth ringha klædhe tiil the footh- 
gongare. 2:44. ath han bestyrer ith nat- 
thelege. 3:10. Konungen, then idher spijs 
och dryck bestyyrdt haffuer. Dan. 1: 10. 
bestyrde han honom bröd til fyllest. L. 
Petri Sir. bok 45: 25. — 2. Förhålla, inne
hålla, undanhålla. [Mnt. besturen.] gær- 
dhen ær alle stædz bestyrdt j Werendt. 
Gust. 1 reg. 3: 10. — 3. Bestyrd på, 
pickhågad på. [T. bestürzt.] Hafver du 
intet afsagt dig, at du aldrig mer vil täneka 
deruppå? — Långt derifrån. Jag är nu fast 
mera bestyrd deruppå än någonsin förr. 
Lagerström Gir. 94. Jfr Bestörtad.

Bestyrka, tr. Styrka, stärka, bestyrek 
wort sinne, hop oc mod. Psalmb. 1536 96.

Bestå, -stånda, intr. och tr. 1. Stå, stå 
stilla. Doch moste vij altijdh laga så, At 
vij ey myckit lyckan driste uppå, Ty hon 
består uppå itt hiul. S. Brasck T. krig. 
E 3 a. stiernan . .. gick för them, så lenge 
(till dess) hon kom och bleff beståndandes 
offuer ther barnet war. Matth. 2: 9. — 2. 
Hålla stånd; vara ståndaktig, hade för- 
samblat så mykit folk, som the betröste sigh 
skola kunna bestå med. O. Petri Kr. 271. 
wädhuren stötte medh hornen ... och intet 
diwr kunde bestå för honom. Dan. 8:4. 
Then ogudhachtighe beståår icke vthi sinne
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olycko. Ord. 14: 32. — 3. Afstå. effther 
ther icke mer är giordt till saken med Stoc- 
holms Slotz bygningh, dherföre må tw nw 
ther medh bestå i thenne sommer. Hist, 
bibi. 1:197 (1572). Låta bestå: låta vara, 
låta bli, afstå ifrän. Skal iagh dragha... 
til strijdh, eller skal iagh läta bestå thet?
1 Kon. 22: o. Mattheus ... lät allan sin 
handel bestå (öfvergaf sin befattning). L. 
Petri 3 Post. 117 b. Man begärar, att han 
skal bewisa sitt taal medh skrifftenne, men 
thet låther han bestå. 2 Sänd. 203. Och 
wore her mykit vdi seyandes, som for kort- 
hetenes skul iach bestå later. O. Petri 
Svar till P. Galle F 4 a. Vndertiden ... må 
man wel lata Litanien bestå, och j then 
staden siunga, O tw helghe Ande kom etc. 
L. Petri Kyrkord. 65 b. Som the eij better 
beskedh kunde fåå, Moste the thet låta så 
bestå. Hund Er. 14 kr. v. 22. Bestå sig: 
lemnas derhän. Thet består sigh, huadh tu 
kan få igen. L. Petri Dial, om mess. 11 b. 
— 4. Std fast, blifva bestämd, afgjord. 
all saak skal bestå widh tweggia eller triggia 
witnes munn. Matth. 18:16. så skola vthi 
twå eller tree mänz munn alla saker bestå.
2 Cor. 13:1. — 5. Motstå, hålla stånd emot. 
han icke betröste til at bestå honom. O. 
Petri Kr. 87. — 6. Stå ut med, uthärda. 
han icke tyger bestå thet omak,... som pro- 
sterijt tilhörer. Gust. 1 reg. 4:298. Om tu 
thet gör, kan tu bestå hwadh Gudh tigh 
biudher. 2 Mos. 18:23. Jagh förmå icke 
allena bestå idher (uthärda besväret med 
eder). 5 Mos. 1:9. — 7. Förestå, sköta, 
ombesörja, en godh Höffuitzbotsman som 
sådant stort skep tröster bestå. Gust. 1 reg. 
8: 65. begæradhe ... at the godhe herrer aff 
Danmark wille . . . besta samma fortaghna 
handel alffuarligere och nærmære æn som 
the her tiil giort haffue. 7: 484. hwar fougte 
haffwer hafft mere j befalningh än han haff- 
wer kunnet bestå. Fin. handl. 9:131 (1556). 
somblige fougter ... inthet wäll kunnet bestå 
sine fögderij. 9:132. När någor Scholemes- 
tare haffuer flere dieknar j Scholan, än han 
sielffuer allena wel bestå kan, L. Petri 
Kyrkord. 90 a. — 8. Stå för, ansvara för. 
jcke væl betröstandis oss . . . besthå oc swara 
til noghers anners gæld oc skuller. Gust. 
I reg. 4:105. så sade han sig det ingaledes 
gilla eller bestå kunna eller vela, som ... i 
hans svaghet giordt var, utan måste det nu 
igenkalla låta. Tegel Er. 14 hist. 281. han 
ville intet beslå hvad de gjort och utlofvat 
hade. S. Elofsson 170. — 9. Tillstå, er
känna, medgifva. Wij bestå att aff eth 
hastigt modtt.. . wårde (vordo) någre fonge 
kastat wtöffuer bordh. Gust. 1 reg. 6:35. 
hon szine misgerning openbarliga bestodt. 
HSH 29:97 (1541). Mitt leffueme jfrå vng- 
domen . .. weta alle Judar, som migh förra 
kendt haffua, om the wilia bestååt (bestå det).

Ap. gern. 26:5. Jagh består tigh icke thet 
tu sadhe. L. Petri Dial, om mess. 109 a. 
man beståår och bekenner ... att then helige 
skrifft är såsom itt rättesnöre. Nova ord. 
eccl. 195. — 10. Bevisa, påstå, han hafver 
utsprijdt sådane lögner om oss, som han 
inthet skall kunna bestå. HSH 19: 344 (1600). 
Kongen fich en mistancka stark, At grefven 
... ville honom förråde, Thet doch ingen 
kunde bestå. Hund Er. 14 kr. v. 367. Huru 
kan han bestå med sanning, at jag har thet 
begynt? Svedberg Försvar 9.

Bestånd, n. 1. Det att komma till stånd, 
få sin tillvaro, iorden aff watnet och j wat- 
nena bestånd hafft genom Gudz ord. 2 Pet. 
3: 5. — 2. Tillstånd, förhållande. The be- 
flitade sich storliga ther om at thet motte 
komma til itt gott bestond emellen konung 
Eric och the Swenska. O. Petri Kr. 178.
— 3. Betryggadt tillstånd, säkerhet, varak
tigt gagn. alles eders bestha och longlegeth 
bestaandt. Gust. 1 reg. 1:66. och böör 
historier eller Cröneker så scriffna wara, at 
the ... äro them som epterkomma såsom en 
spegel, ther the mogha see vthinnan, hwad 
som bestond eller obestond med sich haffuer. 
O. Petri Kr. 1. the ting, som henne wore 
skapad til godho och bestond, äre wordne 
henne skadheligen. 2 Post. 129 a. föra och 
fordra sijn ord så att ther motte wara något 
bestond medh. Svart Kr. 161. — 4. Bi
stånd. Twrken ... bestand haffuer aff pa- 
wen, som först oc mest skulle hanom moot- 
standig ware. Gust. 1 reg. 3: 313. thet folck 
som them til intet bestånd wara kan, antin
gen medh hielp eller ellies til nytto. Es. 
30: 5. Birger aff Bielbo war konung Erics 
största bestond i rikit, emoot alla them som 
olydoghe woro. O. Petri Kr. 71. Them 
fattiga tu gör bestond. Psalmb. 1536 41.

Beståndelig, adj. 1. Som har god grund, 
välgrundad, titt taal är icke fast eller be- 
ståndelighit. L. Petri Dial, om mess. 32 b.
— 2. Gagnelig. the werff wij haffde tiil 
Danmarckis Rigis Raadh wore ey komnæ 
tiil nogen bestandeligh endhæ. HSH 19:141 
(1506). behielpuge . . . med råd och dådh 
huath besth och beståndeligasth förhandlas 
skal. Gust. 1 reg. 4:185. icke annat motte 
företagas än thet hela rijkena kan bestonde- 
ligit wara. 7 : 302.

Beståndelighet, f. Bestånd. Riksens 
bæstæ, gagn och beståndelighet. HSH 19: 
8 (1501).

Beståndelse, f. = Bestånd 3. skicke 
vm thet behoff kan göras tiil wårt rikisens 
oc wåre borgares bestondhilsse. Gust. 1 
reg. 6:19.

Beständig, adj. 1. Beståndande, varak
tig. hans stool skal bliffua beståndigh j 
ewigh tijd. 1 Krön. 17:14. byggia tigh itt 
beständigt hws. 1 Kon. 11:38. en bestån
digh fridh j wåro Rike bliffua må. St. af
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Esther 1:7. theras mening haffuer ingen 
fast och beståndigh grund medh sigh. L. 
Petr: Dial, om nattv. G 4 b. — 2. Stånd
aktig. jbland så mong gruffueligh förarghelse 
... bieff han doch lijkwel fast och bestån
digh. Försp. till Dan. j troonne bestån- 
dighe bliffua. Försp. till N. Test. The 
blefve uthi theras upsåth beständige. Girs 
Er. 14 kr. 4. — 3. Bistående, bestondugh 
och helpactug medh raadt och daadth. Gust. I 
reg. 3:105. beståndigh och behielpugh. 4: 73. 
wil Gudh ... altijd wara sinne saak och sinne 
försambling beståndigh. L. Petri 3 Post. 
35 b. Jfr B ist å n d i g.

Beständighet, f. 1. = Bestånd 3. 
menige rikisins velferd oc beständighet. 
Gust. 1 reg. 3:28. lärdom och skickeligheet, 
som aff bokligha konster hämptas, sampt 
thess beståndigheet, med andre förvanske- 
lighe håfvor och ähra, med thes obeståndig- 
heet, jämnföres. Chronander Surge, titeln. 
— 2. Ståndaktighet. Så prisar nu Euange- 
listen Johannis beståndigheet, at han bleff 
fast och troligha ther widh, som han om 
Christum betyghat hadhe. L. Petri 1 Post. 
D 3 a. them fattas beståndigheet j frestelsen. 
Ders. S 7 a. beständighet j förfölielsen. P. 
Erici 1:89 a.

Bestädiga, tr. Stärka, styrka. [T. be
stätigen.] Dän ringa benägenhet vår natur 
haver til de himmelske saker, gör oss dän 
åhogan (att bedja Gud) väl besvärlig; doch 
finnes likväl medel at honom bestädiga. 
Hermelin B 3 a.

Bestädja, tr. G if v a (varaktig) stad, bo
stad. [Mnt. besteden.] Vij ... vele dygd 
och kärleek nu bestäche På jordsens kretz 
igen. Stiernhjelm Parn. tr. 3:2.

Bestädjeise, f. Stadfästelse. The måge 
ock vocera präster och kyrckiotienare, dock 
medh ... Vår biskops confirmation och be
städjeise. Stjernman Com. 3:147 (1663).

Beställ, n. Bestyr, ded var alt dit 
(Ceres’) bestell At lära oss igen till bruka 
åkern vehl. Rosenfeldt Vitt. 237. Nyckel- 
pijgan . . . Lop sig både heet och trötter, 
Deyan had’ och sitt beställ. Ders. 2U. Ett 
urvärk snart af gången stannar, När thed eij 
haar sin tyngd ock vickt: Alt vårt beställ 
thäd samma sannar, När thed eij är af 
kärlek qvickt. Columbus Poet. skr. E 1 a. 
Lust och håg til syslor och beställ. S. E. 
Brenner 1:261.

Beställa, tr. 1. Ställa, utställa. Bestell 
itt bakhåll affsidhes widh stadhen. Jos. 8:2. 
Gack bortt och bestel en wechtare, then 
som tilseer. Es. 21:6. iagh wil bestella 
wechtare vppå tina mwrar. 62:6. försååt, 
som Judanar hadhe besteh för honom. Ap. 
gern. 23:30. — 2, Ställa (krigsfolk) omkring, 
belägra, kringränna. [Mnt. bestellen.] thå 
läät konung Håkon åter bestella Kongelle. 
O. Petri Kr. 115. Herren Christus är be-

stelter både baak och före, och är förder 
rätt i snarona. P. Erici 2:327 b. Jfr Be
stal la. — 3. Anställa. Dauid ... bestehe 
steenhuggare til at hugga steen til Gudz 
Hwss bygning. 1 Krön. 23 (22:2). han be
stehe Domare j landena. 2 Krön. 19:5. — 
4. Refl. Ställa sig, bete sig, visa sig. Vthi 
all ting bestell tigh som een efftersyn till 
godha gern ingår. NT 1526 Tit. 2: 7.

Beställning, f. [Mnt. bestellinge.] 1. An
ställning, tjenst, sold. The knechter ... wille 
ingelunde sweria sin eedh eller anamma 
någen bestälning. Svart Kr. 55. Ryttare ... 
hwilke alle Her Götstaff anamade i sin be
stälning. Ders. — 2. Förordnande, fullmagt, 
instruktion (att värfva krigsfolk). Wij skiicke 
tiig här medh wår bestälningh, som thw må 
brwke till att antage . .. folck medt, som haffue 
lust att ware wdi wår eedh och tiänest, Szee 
och gärne att thw tager an aff alle nationer 
thett meste folck thw kan bekomme, effther 
samme beställningz lydelsse. Fin. handl. 8: 
243 (1555). wij medt thette wårtt beställningz- 
breff vnne och efftherlate att the (krigsfolket) 
måge och schole bekomme månadz peninger. 
8:276. (Om Beställningsbref jfr Hallen
berg Hist. 1:379 ) latendis them (krigsfolket) 
hwar bekomme (andel i bytet) effther kong:e 
M:ttz instructionn och bestellungz ihnnehåld. 
Hist, handl. 13. 1:215 (1565). effter Kong:e 
M:ttz krijgzartichlars beställningh. Ders. 244 
(1566). — 3. Befattning, saker, som äro 
frånvarande och utom ens beställning (med 
hvilka man ej har att befatta sig). Ryde- 
lius Förn. öfn. 228. — 4. Tillställning, an
stiftan. Thetta alt tijn bestälningh är. Ron- 
DELETIUS 36.

Bestämpla, tr. och intr. Stämpla, the 
som worth fordarff bestempla wele. Gust. I 
reg. 3:71. bestemplar ther oproor och opstöth 
emoth hans nåde. 5:5. någhre Judar ... så 
bestempladhe medh folcket, at the stenadhe 
Paulum. Ap. gern. 14:19.

Bestämpling, f. Stämpling. iach spör 
och förnemer alle stadz eder hemeliighe be- 
stemplingh med breff, ord och gerninger... 
emoth riikit. HSH 24:69 (1516).

Beständeligen, adv. 1. På ett sätt som 
eger bestånd. [Mnt. bestentlich.] gripe alle 
saker med fordell och bestendeligen an. RR 
™/s 1542. — 2. Grundligen. Vilje vi veder
börligen, bestendeligen och lyckeligen lära 
och öfva vårt mål och bringat i gott lag, 
moste vi ... gå til the skriffter och böker, 
som äro then fasta grund och styrckia til 
vårt richtiga talande och skrifvande. Sved
berg Schibb. e 3 a.

Beständig, adj. Som eger bestånd, var
aktig. Halmtaken, som bönderna slagit i 
Skåne, voro öfveralt bättre och beständigare, 
än hos oss up i landet. Linné Sk. resa 367.

Beständighet, f. Stadga, fasthet, vårt 
språk komme ther med til sin förra verdig-



Bestärka — 88 — Besvära

het och bestendighet. Svedberg Schibb. 
132.

Bestärka, tr. Förstärka. [T. bestärken.] 
holla siön reen, för en (än) seuerin Norby 
och Skepper Clemeth kwnne siigh bestærke. 
Gust. 1 reg. 4:46.

Bestörta, tr. [T. bestiirzen.] 1. Igen
störta, uppfylla, grufvan . . . mycket är upp- 
fylt af dee åthskillige fall, hvilcke sigh då och 
då tilldragit hafva och bestört månge vackra 
rum. HSH 40:53(1662). — 2. Göra bestört. 
Jag tilstår, at mig en sådan anmodan ei ringa 
bestörte. M. Stenbock (Lönbom Anek. 2: 
238).

Bestörtad, p. adj. Pickhägad. [T. auf 
etwas bestürzt.] Churfursten är så högt på 
den Pragiske friden bestörtadt. HSH 37: 80 
(1635).

Bestörtenhet, f. Bestörtning, bestörten- 
het dem intar. Celsius Æn. 19. Vid et 
sådant dunderslag kunde biskoparne omöje- 
ligen dölja sin bestörtenhet. Gust. 1 hist.
1:351.

Besucka, tr. Sucka öfver, beklaga. Thet 
bör besukkas mäst, at hon ey hafver lemnat 
Sitt beläte här kuart (qvar). Lucidor V 3 b. 
Så veeta dumma diur besukka hvad the mist. 
Dens. Dd 3 a.

Besupen, p. adj. Berusad, full. [T. be
soffen.] Så stal I er en slurk utaf hans 
nectarkrus, Hvaraf 1 ändlig blef besupen som 
en kråka. Knöppel Gud. rådslag B1 b.

Besvaga, tr. Försvaga. [Mnt. besweken; 
T. beschwächen.] Om saa skeddæ ath honum 
(H. Gadd) skulle nw betagis then tyende och 
han skullae ther medh beswagis (förarmas?) 
i thenne swaare rigisins thieniste. HSH 20: 
34 (1507). vorth fædernis riche och wij stor- 
lige beswageth och foröödh ære. 20:73(1506). 
wij haffue . . . förarbetet och beswägt oss. 
Gust. I reg. 12:262. Jfr B es ve ka.

Besvalka, tr. Svalka. Med blod besvalka 
... sin mordska törst. Geisler 348.

Besvara, tr. Motsvara. Gud ville genom 
sin helga nåd mig ingiva nätta och krafftiga 
tancker, som mit höga upsåt besvarade. Her
melin A 8 a. Iycken besvarade titt upsåt. 
Dens. D 4 b.

Besvassad, p. adj. Talför. [T. beschwätzt.] 
the leya en (prest) som är vel besvassat... 
och kan förtälia thet som the gerna höra vilia. 
Laurelius Påf. anat. 206.

Besvek, n. Svek. Menniskiones fall genom 
Ormsens besveek. Dijkman 5.

Besveka, Besvecka, tr. Försvaga. [Mnt. 
besweken, beswecken.] uj (vi) oss och rigit 
inthet yttermere förblotte eller besweke 
schole. Gust. 1 reg. 11: 25. rigit besweckis 
och forblöttis i thet, ath thet ene slott bliffuer 
försatt elfter thet annett. 11:26. Jfr Besvaga.

Besvekning, f. Försvagande,förarmande. 
Wijborgz Stadz fatigdom och beswekningh. 
Fin. handl. 7:161 (1545).

Besvepa, tr. Svepa, omsvepa, swepe- 
klädhet ther all folck medh beswept äro. 
Es. 25: 7.

Besvika, tr. Svikligen taga. [Mnt. be- 
swiken.] Så wore thet en stoor orett, at tagha 
thet så bortt, och them ... theras (egendom) 
jfrå beswijka. 2 Macc. 3:12.

Besviklig, adj. Sviklig, svekfull. K. Phi
lippus ... plägade vara uthi samtaal besvijke- 
ligh. Schroderus Liv. 449. besviklig ut- 
värtes gudhachtighet och fromhet. J. Rud- 
beckius Kon. reg. 433. sådane arge och 
besvikelige grep (att bedraga sina kreditorer) 
kunna jämföras emot annat groft tiufveri. 
Stjernman Com. 5:749 (1699). Mammon 
kallas här then oretta, àStxiaç fallax, besvike- 
lig, som Christus ock kallar rikedomar be- 
svikeliga. Svedberg Casa 295. Besvijke- 
liga haffvet U. Hjärne Vitt. 149.

Besvikligen, adv. Svikligen. Cronones 
ägor... som kunne befinnas besvijkligen vare 
afhendede. Landt. instr. 24 (1683).

Besvimma, intr. 1. Svimma. [Mnt. be- 
swimen.] tå bleknadhe Drotningen, och seegh 
nedher beswijmandes. St. af Esther 3:10. 
Kong. Götstaff greet så han nestan motte be- 
swimadt. Svart Kr. 91. Hon föll på iorden 
nidh, Besvimmade bort så iemmerligh. Tisbe 
48. Lågh han ther besvijmat en hela natt. 
R. Foss 125. — 2. Svindla. Graffuer, så 
diwpe, at then som thär nedher sågh, måste 
beswijma. Lælius Res. 2:11.

Besvimmelse, -svimning, f. 1. Svim- 
ning. seegh hon åter nedh vthi een be- 
swimelse. St. af Esther 3:17. Konungen 
uthaff itt oförmodelighit hugg var fallen uthi 
een besvimmelse. Schroderus Liv. 35. aff 
vanmächtigheet falla i besvimelser. Spar- 
man Sund. sp. 122. Jag föll i en ny be- 
svimning. Dalin Arg. 2, n. 22. iag sedan 
har hafft een stoor plåga, serdeles af elake 
besvimninger, som migh undertijden uppå 
kombne äro. HSH 16.151 (1667). — 2. Svin
del. besvimmelse i hufvudet. A. Månsson 
Ört. 22, 32. besvimmelse, när thet löper om
kring för ögonen. Åderl. 80.

Besvära, tr. Betunga, belasta. [Mnt. be- 
swareni] then som är ... medh ingen ting 
beswårat eller hindrat, ... ee huadh thet är 
aff dryck, maat eller annat. NT 1526 försp. 
5 a. the besvåre sich ey med annars synder. 
O. Petri Klost. F 4 b. the ther fatige äre j 
andanom, betungade och beswårade aff syn- 
dene. 2 Post. 8 a. the som hws haffua til 
at vthleya, at the fattigha hwsarma medh 
husalegho icke för mykit beswåra. P. Erici 
5: 69 a.

Besväga, se Besvaga.
Besvällä, intr. Svälla, jäsa upp. thess 

åffthare wij them förmana ... thess ytermere 
beswella the j sin jlhærske. Gust. 1 reg. 4:139.

Besvära, tr. Göra svår, försvåra. Så 
warder ock mandråpares saak icke litet be-
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swärat genom then förargelse, som ther aff 
sigh förorsakar. L. Petri Mandr. D 3 a.

Besvärelse, -ing, f. Besvär, tunga, olä
genhet, betryck, the skola thet som the så 
köpa icke vthmonga the fattighe j hender... 
them til tunga och beswärilse. Gust. 1 reg. 
8:33. wij arma menniskior allahanda beswä- 
ringar och plåghor äre vndergiffne. L. Petri 
1 Post. C 8 b. the stycker... som medh sigh 
haffua några beswäringar eller farligheter. 
Chr. pina b 8 b. dyr tijd och andre besuä- 
ringer. Stjernman Com. 1: 78 (1546). lägge 
böter opå the besväringer, som j köpenskapen 
... varit haffue. 1:194 ( 1566). then svåre dyre 
tijdh ... som nu i någre åår på allehonde godz 
... varitt haffver, våre fattige trogne under- 
såter till alsom störste besvering och skade. 
1:227 (1573). om någor haffuer några hem
liga besväring i samvetet. P. J. Gothus 
Rel. art. 306.

Besvärja, tr. Svärja, the besuäria oss 
een eedh atthe vela vara oss rethrådige. 
Gust. 1 reg. 10:8. — Refl. Med ed förbinda 
sig; sammansvärja sig. kwnger och förster 
haffwe beswaaret sig i broderscap. HSH 20: 
213 (1507). loffuade the (dalkarlarne) alle 
samfelth hans nade hulskap, troskap och 
manskap med theris swåren eedh ... och be- 
swåre siig j förbwndt med stocholms stad 
och then meneman kringh om hela rikit. 
Gust. 1 reg. 4:178. Berendt wann melen 
siigh ... besworith wthij ith förbundt med 
Söffuerin norby. 2:181. Så hadhe och alle 
som breffuet vthgilfuit hadhe, besworit sigh 
så tilhopa at the skulle alle förswara, lidha 
och vmgella huadh effter komma kunde. O. 
Petri Kr. 328. Beswore sigh tilhopa att ingen 
skulle vndfalla then annen. Svart Kr. 139. 
— Part. prêt. Edsvuren, med ed förbunden. 
en besuoren man, then aff honom land och 
län hade. O. Petri Kr. 229. en Swensk 
Hoffman, then them synnerlige besworen war. 
Svart Kr. 66. the woro monge j Juda som 
honom besworne woro. Neh. 6:18.

Besvärliga, -en, adv. 1. Med svårighet. 
inmängt medh sådana figurer och lijknelser, 
att man kan besvärliga finna uthtydningena. 
P. J. Gothus Rel. art. 40. Presterna som 
synda, kunna besvärligen bättra sigh. Lau- 
relius Opusc. 4:135. — 2. Svårligen, näp
peligen. vi tro besvärligen, at Christus skulle 
tillika verka med the otrogna och låta miss
bruka sitt namn. Svedberg Sabb. ro 2: ion.

Besvärsam, adj. Besvärlig. Den som 
vil rätt förstå huru en växt bör planteras, 
måste nödsakeligen veta hvad climat henne 
framalstrar; hade vi det noga bekant på alla 
våra köksväxter och sädesarter, vore deras 
ans mindre besvärsam. Linné Sk. resa 126.

Besybbla, tr. Smutsa ned. (Se Rietz 
subba.) Pungmakaren lät göra henne en 
pung . .. och besybblade honom, lijka som 
han hadhe varit gammal. Fortun. 218.

Besyna, tr. Syna, hålla syn på. the 
wele ändeligen twinge tich till att besijne 
ägerne them emellan. Dipl. Dal.2: 276 (1544).

Besynnerlig, adj. [T. besonderlich.] 1. 
Särskild. Församle sigh watnet, som är vnder 
himmelen, vthi besynderlighit rwm. 1 Mos. 
1: 9. han welsignadhe them, huar medh sijn 
besynnerligha welsignelse. 49:28. hadhe 
giordt sigh offuan j sitt hws en besynnerligh 
kamar. Judith 8: 5. Och wil iagh ... göra 
itt besynderlighit [ett undantag) medh then 
landzendan Gosen, ther mitt folk vthi är, at 
ther skal ingen ohyra komma. 2 Mos. 8: 22. 
såsom gudh gaff Adame Evo til hustru, så 
giffuer han och hwariom och enom sina be
synnerliga hustru, och hwario qwinno sin 
besynnerliga man. O. Petri Handbok B 3 b. 
Thoor, Odhen, Frigga ... haffua hafft hwar 
för sich sina besynnerliga prester. Kr. 13. 
och hadhe hoon gifvit the två brödren hvar- 
thera ... sitt besynnerliga ökenampn. L. Petri 
Kr. 74. Thet vore altför vijdlöfftigt at uptekna 
alla curer, och tarfdes ther til en besynner
lig book. U. Hjärne Surbr. 166. — 2. Syn
nerlig, ovanlig, utomordentlig, märklig. Kere 
Göstaff gode besynnerlig ven. H. Brask 
(Gust. 1 reg. 1:290). nådige herre oc gode 
besynnerlige ven. Dens. (1:295). Om j haffuen 
idher wenligha emoot idhra brödher allenast, 
hwadh besynnerlighit gören j? Göra icke ock 
så the Publicaner? Matth. 5:47. skedde emoot 
honom (Ccesar) en förbindning, öfver hvilken 
Marcus Brutus och Cajus Cassius ... vore 
the besynnerligste upholfzmän. Schroderus 
Liv. 946.

Besynnerliga, adv. 1. Särskildt. ther 
barss fram (mat), besynderligha för honom 
(Josef), och besynderligha för them (hans 
bröder), och för the Egyptier... ock besyn
derligha. 1 Mos. 43: 32 Och landet skal 
jemra sigh, hwart och itt siechte besynner
ligha Sach. 12:12. j förstonne lärer han 
allmenneligha, at the skola wara thet werdz- 
ligha Herskapet vnderdånighe. Thernäst be
synnerligha, at tienarenar skola wara sina 
Herrar vndergiffne. Försp. till 1 Pet. them 
wij endeles alrede tiilscriffuit haffue besyn
nerlige (hvar och en särskildt) oc en (än 
vidare) tiilscriffue samfellelige (alla gemen
samt). Gust. 1 reg. 6: 63. — 2. Synnerligen, 
särdeles. Kere her ture broder oc besynner
lige gode ven. H. Brask (Gust. 1 reg. 4:408). 
Gudh ... är alla menniskiors Frelsare, men 
besynnerligha theras som troo. I Tim. 4:10.

Besyra, tr. Syra. the, som äre medh 
någen swrdegh besyrade. Phrygius Agon 15.

Besyta, tr. (Se Syta.) 1. Försörja,förse. 
besythe skolamestaren med sin tilbörliga lön 
oc vpphelle. Gust. 1 reg. 4: 318. the gode 
män ... måge besyte .. . våre swener medt 
theris hester. 5: 82. han ther med (med 
spetalsräntan) skall besyte och besörgie the 
fatighe. 7:16. — 2. Ombesörja, taga vård
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om. nogre godemen aff rådhet.. . skula före- 
stånda oc besytha then gærdh her ær wijdt 
handhen. Gust. 1 reg. 4: lie. besyta then 
biscops tiend som ther fallen 7:207.

Besytning, f. Ombesörjande, förvaltning. 
thenne vthdragne gaerdtz besytningh. Gust. 1 
reg. 4:115.

Beså, tr. Så, utså. somlighe äro the ther 
j törnen besådde warda. NT 1526 Marc. 4:18.

Besåta, tr. Anhålla, lägga beslag på. 
[Mnt. besäten.] Wij her j Rikit skulle haffua 
beszåtedt och arresterett edra (de Lybskes) 
foruantter och köpmenn till liiff och godz. 
Gust. 1 reg. 8: 280. thom motte tilstatt bliffue 
till rette ath besåte och arrestera her udij rigit 
same the Rostockers skiip och godz. 12:13.

Besåtning, f. Beslag, qvarstad. j be- 
gere att wettha för huar skuld szådana be- 
szåttning skedtt är. Gust. 1 reg. 8: 281.

Besäga, tr. Beskylla, förtala. [Mnt. be
sagen, beseggen.] någre haffue besakt oss 
för edher j så måttha att wij skulle haffue 
haffth någhen hemlighen ogunsth eller ouillie 
tiil edher. Gust. 1 reg. 6:95. The beseya 
mich med hatskom ordom. Dav. ps. 1536 
109: 3.

Besända, tr. [Mnt. besenden.] 1. Sända, 
försända, haffuer iak nu strax lathit besende 
samme eder nadis breff till her holger. H. 
Brask (Gust. 1 reg. 4:417). — 2. Sända 
bud till någon. Wij haffue ... besendh the 
westgötske herremen . . . begärendis ... att 
thette opror och obestond som företagit är 
måtte aff Stellas. Gust. 1 reg. 6:68. wij 
haffua ther besendh honnom medt hans egne 
skylde menn och wenner. 6:132.

Besänding, f. Beskickning; budsänd
ning. the ville leggie sigh i handel medh 
H. K. M. person och medh besendingar sa
ken drifva. Gust. Adolf Skr. 299. sådane 
besändingar emellan honom (kurfursten af 
Saxen) och fienden förelöpa, at man inthet 
veet huru man ähr thervidh. A. Oxen- 
stjerna (HSH 38:435). communication, så 
medh besendingar som medh bref. Stjern- 
man Com. 2:677 (1651).

Besäten, p. adj. [Mnt. beseten.] 1. Som 
har sitt säte, bosatt, then höghe och högt- 
besetne ... som boor j höghdenne. Es. 57:15. 
Thet wildiwr är besätit j Jesu helga stad. 
Psalmb. 1536 86. the personer... som widh 
Domkyrkiorna äro besätne. L. Petri Kyrk
ord. 48 b. — 2. Uppsatt. Så är ock teslikes 
farlighit, at wara högt besäten. O. Petri 
Kr. 26. then ther högt är besetin, han warder 
aff mongom beskodat. Ders. 90. jw högre 
en är besetin, jw större bliffuer hans fall. 
Ders. (Äfven: en högbesåtten man. Ders. 3.) 
Jfr Besätta 2.

Besätta, tr. [Mnt. besetten.] 1. Sätta. 
når wij ... ssee oss om på alla sidher, ære 
wij besetthe emeilom manga eldhar. Gust. 1 
reg.4:iu. — 2. Uppsätta, jw höghre en är

besatt, jw flere haffuer han owener. O. Petri 
Kr. 3. (Jfr B e s ä t e n.) — 3. Befolka. Tesse 
tree äre Noah söner, aff huilkorn all land be
sätt wordo. 7 Mos. 9:19. Egyptj land, jfrå 
then tijdh at thet medh folke besätit wardt. 
2 Mos. 9: 24. så wil iagh åter besettia thesse 
städher, och the ödhe skola åter bygd warda. 
Hes. 36: 33. the städher, som wel besatte äro, 
skola toma ... warda. 12:20. The (Tyskarne) 
haffua besätt Engeland, Wendeland, en stoor 
deel aff Liffland, Prytzen. O. Petri Kr. ». 
Tyrus och Sidon wore besatte medh heed- 
ningar. 2 Post. 57 a. — 4. Part. prêt. Besatt. 
han wardt... besett medh onda andar. Dan. 
4: 80 (glossa). — 5. Lägga beslag på, sätta 
i qvarstad. The häster oc oxer iach besätth 
haffver skole blive till städis till en rätt gongh 
oc ranszaken. HSH 16:12 (1526). ther the 
nogon medt sliigt arbete (bönhas-arbete) be
slå kunne, thå må the szamma arbethe till 
rätte besettie, szå lenge the ther medt beuise 
kunne ath szå skedt är. Skråord. 124 (1536). 
— 6. Fastställa, skicka, bestämma. Gudh 
haffuer swa besetith medh edher, ath swa 
är sketth athi haffwe footh the sloth och 
landh jgen. Fini. 502 (1510).

Besättning, f. Qvarstad. [Mnt. besett- 
inge.] wår n: herre haffuer giffuit Stocholms 
Borghare löst thet arrest och besettning opå 
theris järn. Gust. I reg. 8: 249.

Besöka, tr. 1. Uppsöka, en Heerde be
söker sijn fåår, tå the jfrå sinom hiord för- 
wildt äro. Hes. 34:12. — 2. Söka, göra 
ansökning, anhållan hos någon, hwar thu 
egenom Ryssernes schriffwelse besöckt bliff- 
wer vm rå gången. Fin. handl. 8:66 (1551). 
wåre trogne vndersåter ... hafue vdi vnder- 
dånighet besöckt Oss. Skråord. 131 (1594). 
vare ingom förbudit Hans Kongl. Maj:t om 
sine saker och ährender ... att besökia. HSH 
10:20 (1595). befalle Wij våre trogne män 
och Cammerråd ... at de dem häruthinnan 
händer räckia enär the varda der om besökte. 
Stjernman Com. 1:985 (1629). begiärade 
Ständerne aff mig, att iag skulle besökia 
(vända mig till) Storfursten med mitt breff, 
och honom til freden förmana. Gust. Adolf 
Skr. 119. — 3. Hemsöka, besöök thet onda. 
Ps. 10:15. besökia landet medh mord och 
brand. Svart Kr. 152. Dalekaraner såge att 
Konungen icke hårdt wille besökia them. 
Ders. 160. Gudh ... besöckte honom medh 
en gräseligh storm. Ders. 164. — 4. Under
söka, hålla undersökning om, ransaka. vth- 
sende aff Konungenom, ... til at besökia 
Juda och Jerusalem effter Gudz lagh. Esra 
7:14. wij hade vthskickett j fiordh någre 
godemen som forme rågongh besöke skulle. 
Fin. handl. 8:66 (1551).

Besökning, f. 1. Besök, om the (dröm
mar) icke komma vthaff thens Aldrahöxtas 
besökning och inskiutelse, så giff them inga 
macht. L. Petri Sir. bok 34: 6. — 2. Hem-
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sökelse. them skal än nu een annor besök- 
ning offuerkomma, therföre at the foro så illa 
medh the fremmande. Vish. 19:14. — 3. 
Undersökning, visitation, vil Kongl. May:tt 
at inge ovanlige inquisitioner och besök- 
ningar här öfver (ang. tobakshandeln) på 
landzbygden anställas. Stjernman Riksd. 
2:1479 (1664).

Besöla, tr. Söla, nedsöla. [Mnt. besolen.] 
besöla sich ... vti synd. Syr. bok 1536 23:16. 
kasta stofft vppå sitt hoffuudh, och besöla 
sigh j asko. Hes. 27: 30. The ... woro be- 
söladhe j blodh. Jer. klag. 4:14. hans kiortel 
... the med bokkablod besölade och stenkte. 
Spegel Guds verk 274. Hvar finnes så rent 
och obefläckadt svärd, som ... icke kan med 
oskyldigt blod besölas? Malmborg 689.

Besöndra, tr Söndra, han oss tiil no- 
ghen twedrect wille besyndhra j fraa thet for- 
bwndt som emellan thenne iij riichen och 
the wendiske stæder endrecteliga bleff be- 
leffuadt. Gust. I reg. 2:99. the wilia be- 
sundhra waara throo tienere oss j fraa. 2:186.

Besöndring, f. Söndring, then twedrecth 
och besyndringh emellan riichen som han 
hade j synneth. Gust. 1 reg. 2:98.

Besörja, tr. [Mnt. T. besorgen.] 1. Sörja 
för, hafva omsorg om. han ... fester honom 
(bilden) in til weggena medh jern, så at han 
icke faller, så wel besörier han honom, ty 
han weet wel, at han intet kan hielpa sigh 
sielff. Vish. 13:15. — 2. Försörja, under
hålla, förse med. Saa haffue wij ... for- 
skicketh tiidt tiil eder nogre wtaff ware skyt- 
tor . . . bidiendis athij them ther wille besörgia 
tiil noghen tiidh. Gust. 1 reg. 3:117. I fyra- 
tiyo åår besörgde tu them j öknenne, så at 
them intet fattadhes. Neh. 9:21. Barsillaj ... 
hadhe besorgt Konungen, mädhan han war j 
Mahanaim, ty han war en ganska weldigh 
(förmögen) man. 2 Sam. 19:32. han giorde 
them (städerna) fasta,... och besörgde them 
medh spijsning. 2 Krön. 11:11. crononnes 
slott och feste skulle besöryas med Swenska 
män. O. Petri Kr. 157. — 3. Befara, frukta; 
b e s ö r j a n d e, som är att befara, dragandes 
til dem det fasta och stadiga förtroende, at 
de oss ... emot alla besörjande anstöter och 
vedervärdigheter manligen skydda. Stjern- 
man Riksd. bih. 380 (1660).

Besöva, tr. Sofva på, besinna sig på? 
[Jfr Mnt. beslapen; jfr äfven Mnt. beseven, 
“bemerken, wahrnehmen“. Schiller-Lüb- 
ben.] epter thet at noog vmtall ær kommit 
bode innanlandz oc vthan om thenne skriin 
(St. Katarinas)... syntis mik raad til nogen 
tiid thette ærende betre besöwa på eder nadis 
gode behag. H. Brask (Gust. 1 reg. 2: 274).

Bet, f. Bete; betesmark. [Isl. beit.] tine 
tienare haffua ingen beet til theras booscap. 
7 Afos. 47: 4 fäät råmar, Ty the haffua ingen 
beet, loel 1:18. Han seer effter berghen 
ther hans beet är, och sökier hwar grönt är.

Job 39:11. Salomo moste dagligha haffua til 
spijsning .. . tiwghu oxar aff beetenne. 1 Kon. 
4:23. Jagh skal läta them komma på the 
betsta beetena. Hes. 34:14.

Bet, n. Ohyra. (Jfr Bett.) Bet, insecta, 
pediculi aut pulices. U. Hjärne Orth. 63.

Bet, f? Jagt. Ingen fogel var under 
solen så snar, Som honom kunde följa till 
beet. Sv. forns. 1:58.

Beta, tr. [Isl. beita.] 1. Drifva i bet, 
valla, så skal iagh än nu beta och wachta 
tijn fåår. 7 Mos. 30:31. så beette Jacob 
thet offuer war aff Labans hiord. 30: 36. gack 
. .. och beet tijn kedh widh heerda hwsen. 
H. Vis. 1:8. Min wen ... then ther beeter 
ibland roser. 2:16. Och thet samma (landet) 
skal warda them quarrleffdom aff Juda hws 
til deel, at the ther vppå beeta skola. Zeph. 
2:7. — 2. Jaga. The hade bett en hare. 
En liten Crön. G 7 b. Du skalt intet beta 
i dag Hvarken hiort eller hind. Sv. forns. 
1:211. villande diur, som jagh j skogen bette. 
1: 296. Han rider sig att beta djur. Sv.folkv. 
1:196. den som icke hafver falkar måste 
beta med ugglor. RR 1606 (Geijer Skr. II. 
3:872). — 3. Fiska, meta. The ginge sigh 
till siögestrand, The satthe sigh nidh till att 
bethe. Sv. forns. 2:864. — 4. Betsla, spänna 
dragare för åkdon, beta före, subjugare, 
subjungere. Comenius Tung. index. Beta 
före hästarna. Lind Ord. Äfven: Beta utur 
(spänna ifrån) hästarna. Ders.

Betaga, tr. 1. Förtaga, förhindra, then 
wpresningh, som ther för handen war, ær 
them betaghen. Gust. 7 reg. 2 : 247. toge 
the medh sigh ett stoort taall folk och droge 
in till Brunnebeckes färie, menandes sigh 
kunna betage att the Swenske icke skulle 
komma öffuer älffuen. Svart Kr. 21. — 2. 
Afhjelpa. the brister, som rijkene emellom 
äre, måtte betagas. Gust. 1 reg. 5:109. man 
icke än nu så diupt är inträdt j sakena, at 
hon ju wel står til at betagas i bettre punc- 
tar. 7:309.

Betala, tr. 1. Löna, vedergälla. Altså 
betaladhe Gudh AbiMelech thet onda som 
han emoot sin fadher giordt hadhe. Dom. 
9: 56. han betalar migh gott medh ondt. 7 
Sam. 25: 21. Herren betalar migh effter 
mina henders reenheet. 2 Sam. 22:21. 
Herren haffuer betalat tina ondsko på titt 
hoffuudh. 7 Kon. 2:44. Herren betale ho
nom effter hans gerningar. 2 Tim. 4:14. — 
2. Betala ett löfte, fullgöra, uppfylla 
det. Offra Gudhi tackoffer, och betala them 
höghsta titt löffte. Ps. 50:14. Så wil iagh 
loffsiunga tino nampne ewinnerligha, at iagh 
må betala mijn löffte daghligha. 61:9. Hålt 
tina Höghtijdher Juda, och betala tijn löffte. 
Nah. 1:15.

Betalan, f. Betalning, then som går j 
loffuan, han går j betalan. L. Petri Chr. 
pina A 3 b.
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Betarfva, -torfva, tr. och intr. Tarfva, 
behöfva. the ey betorffua ath fructhe. Gust. 
1 reg. 3:8. Läna tinom nästa när han be- 
torff. Syr. 29: 2. wij vthan honom (Kristus) 
intet betorffuom. Försp. tili Eph. hwar och 
en . .. betorffde intet fruchta sigh. 1 Macc. 
14:12. göda effter som han kan affdöma at 
åkrens beskaffenheet betarffvar. Risingh 20. 
til dess (rikets) försvar och säkerhet... be- 
tarfvas anseenlige medel. Stjernman Riksd. 
3:2076 (1689). Orden äro klar och betarfva 
ingen uttydning. Svedberg Dödst. 296. 
refvorna i landets tilstånd voro sådana, at de 
betarfvade en skyndsam hielp. Mörk Adal. 
2:91.

Betasta, tr. Bemedla, bedrifva, ombe
styra. [Mnt. betasten, angripa.] vij visse
liga nu förmodat hade att samma våre be- 
suäringer skulle annerlunda betastet vordet. 
Gust. 1 reg. 5:180. läge all ärande och saker 
j besta motton så at thetta företagna obestond 
kunde medt lempe tiil friid, endrekt och 
rolighett betastat och stillath bliffue. 6:56. 
han begärat ath wij... wille betasta ther en 
fördröijelse vthinnan (uppskof med skuldens 
betalning). 7:199. senda några theris fulmyn- 
doga sendningebudh ... med någhon werff 
thenna sak (klockskatten) anrörandis, besyn
nerliga til at betasta all ting j besta motton. 
7: 301. så betaste same ärende, att thet motte 
koma jn for Danmarkis rigis råd på en be- 
leglig tijd och städ. 9:103. en god forstondig 
karl then ther kunde betastedh hoss hans 
K: szå at han finge vette huad hans K: 
mening haffuer varit j then motten. 10:100. 
hwar thet hade warit honom emoot, hade thet 
wel wordet betastat, at thet icke hade kom
mit til feyde. O. Petri Kr. 29.

Bete, m. Bit (bröd). [Isl. biti.] En torr 
bete ther man läter sigh med nöya, är bätre 
än itt fult wisthws medh trätto. Ord. 17:1. 
(Sal. ord. 1536: bitte.) thet (fåret) ååt aff 
hans beta. 2 Sam. 12:3. Haffuer iagh ätit 
min beta allena, at then fadherlöse icke ock 
så haffuer ätit ther aff? Job. 31:17. Tina 
betar som tu ätit haffuer moste tu vthspyy. 
Ord. 23:8. Han kastar sitt haghel såsom 
betar. Ps. 147:17.

Bete, tr. 1. Te, förete. Betedde oc fönde 
k. fredenrijgx secreterer for oss ... eth sö- 
uerin norbys breff. Gust. 1 reg. 3:189. 
migh är beteedt een hård syn. Es. 21:2. 
han genom kyrkiotjenarens hand beteer och 
giffuer oss sin sanna Lekamen j brödh. L. 
Petri Dial, om nattv. H 5 a. — 2. Visa, 
utvisa, thessom skulle allenast betees, huru 
theras fiendar wordo plåghadhe. Vis b. 16:4. 
medh thetta teeknet beteer han nooghsamt, 
at han förmå och haffuer wilia til at hielpa 
ifrå synd L. Petri 2 Post. 287 a. betheedde 
honom Gudz rike, och gaff honom kundskap 
om thet helgha. Sal. vish. 10:10. — 3. 
Meddela, tillkännagifva. aer vårth begær

athj oss . . . ther vthinnan betthe edhers 
scriffthelige besthe rådh. Gust. 1 reg. 4: 67. 
warder ther ... med tw ord kortteligha be
teedt, hwadh ther skal warda vthrettat. L. 
Petri Exorc. A 3 a. — 4. Refl. vm j idher 
til oss betee (vända eder till oss) welen, 
skole j finna oss gynstig och welwillig emoth 
idher. Gust. 1 reg. 7: 350. hela Israel kom
mer til at betee (inställa) sigh för Herranom. 
5 Mos. 31:11. Huilkom (apostlarne) han 
(Jesus) ock effter sijn pino beteedde (visade, 
framstälde, uppenbarade) sigh leffuandes ... 
tå han lät sigh see aff them j fyratiyo daghar. 
Ap. gern. 1:8. Gudh hwilkom hemden til- 
hörer betee tigh. Ps. 94:1. Wijsheten .. . 
går sielff om kring och söker them som 
henne äro werde, och betheer sigh them på 
wäghenom welwilieligha. L. Petri Sal. vish. 
6:17.

Beteckna, tr. Tillkännagifva, utmärka. 
Hwar thet och så wåre (vore) at noghor 
heligheet beteknades medh theras clädabonat. 
O. Petri Klost. F l a. Thetta är Jesu 
Christi vppenbarelse, then Gudh ... haffuer 
beteknat och sendt medh sin Ängel til sin 
tienare Johannem. Upp. 1:1. veta tingsens 
åthskilligheter och kunna betekna (uthmärkia) 
hvart och ett vid sitt namn. Comenius 
Tung. 2.

Betemma, -betäma, tr. och intr. [Mnt. 
betemen, betamen; T. bezähmen.] 1. Låta 
b., låta någon vara, låta honom göra som 
han vill, få sin vilja fram, tillåta honom 
något; låta någon hafva att skaffa med, 
sörja för något. Lät migh betemma at iagh 
förgör them. 5 Mos. 9:14. lät migh be
temma at iagh gömer migh på markenne.
1 Sam. 20: 5. Lät honom betemma at han 
bannar, ty Herren haffuer så budhit honom.
2 Sam. 16: 11. Låter betemma barnen, och 
förmener them icke komma til migh. Matth. 
19: 14. Hwadh göra the amechtighe Judar? 
Mon man så skola läta betemma them (att 
bygga). Neh. 4: 2. somlighe ... sadhe til 
them, Hwadh gören j, at j lösen folan? Tå 
sadhe the til them, såsom Jesus hadhe budhit 
them. Och så läto the betemma them. 
Marc. 11:6. Kommer ock någhor, som sigh 
för någon last scrifftat haffuer, annan eller 
tridie gång igen medh samma eller een 
annor slijk last, then samma må Poeniten- 
tiarius wisa bort ifrå sig, och latan på någon 
tijd sielff betemma. L. Petri Kyrkord. 32 a. 
han inthit befatther sigh med n. n. godz, 
vthan lather Claffues scriffuere ther medh 
bethemma paa vaare weghna. Gust. 1 reg. 
3:304. lather oss med samma theris sack 
alena bethsema. 4:124. wij ... bekymbre oss 
ther inthet med, vtan lathe edher ther med 
betemma och thet bestyra. 4 : 369. konungen 
wistades alt i Danmark, och läät sina be- 
falninges män betäma med Swerige. O. 
Petri Kr. 167. Christus sielff. .. icke gaff
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sigh tijdh til at döpa,.. .vthan lät Läriungarna 
betemma medh Döpilsen. L. Petri Kyrkord. 
la. — 2. Refl. impers, b-er sig, höfves, 
anstår, är tillständigt. Thet betemmer sigh 
icke at wij så göre. 2 Mos. 8:26. Thet 
betemmer sigh icke, at wij och j bygge wår 
Gudz Hws, vthan wij wilie aliéné byggia. 
Esra 4: 3. tu äst sielffwer Länszman i thin 
förläningh, thet ey heller mykit betämer sigh. 
Gust. 1 reg. 6:324. Förekommer äfven i 
icke refl. ställning: Ty kan ingom man thet 
wel betäma, At han skulle sielff sina ähro 
skäma. Tob. com. Ela.

Betida, adv. Bittida, om morghonen 
betijdha. O. Petri Kr. 198.

Betidelig, adj. Tidig. Om morgonen 
wel betijdeligh tijdh. Psalmb. 1572 (Någhra 
andel, wijsor B 4 a).

Betideliga, Bittideliga, adv. Bittida, ti
digt. vintheren ... begynnes betideliga oc 
længe varar fram pa åreth. Gust. 1 reg. 
4:144. han hadhe seedtt them tijdtt och offte 
både bettidelige och seenndtt fölies åtth. 
Hist, handl. 13. 1:223 (1566). om morghonen 
bittideligh. B. Olavi 42 a. i dagh bittide- 
lighen. Schroderus Liv. 15. han vaknar 
bittideliga. Svedberg Ungd. reg. 221.

Betimra, tr. Timra. [T. bezimmern.] 
Skepp, som ... äre så förbygde och betimrade, 
at the åtminsta 14 stycken eller mera til sin 
defension föra kunne. Stjernman Com. 
2: 403 (1645).

Betjenlighet, f. Betjenande, tjenstbe- 
visning. genom inbördes betiänlighet, så 
mycke möjeligt är, dätta levandet förliuva. 
Hermelin C 1 b.

Betjent, m. undandöljer tienstehion eller 
annar betient något af thes husbondas egen
dom. Lag 1734 M.B. 42:1. betiente i huset. 
Ä.B. 9:7. betient, som under Konungens 
Befalningshafvande lyder. U.B. 1:3.

Betjusa, tr. Tjusa, förhexa. intog qvin- 
folken . .. med det förmente trollväsendet, 
och bekiuste sinnen. U. Hjärne Anl. 121.

Betkam ? man icke tvenne ilfundighe 
starcka hästar och Beetkammar för en vagn 
tillijka spenna kan. T. Johannis Fästn. P 8a.

Betnos, f. 1. Argbigga. fru Beetnos. 
Törnevall A 5 b. Xantippe ... then bett
nosen. A. Laurentii Verld. speg. 312. — 
2. Knarr, tvärvigg. hon .. . har en oxe och 
betnos til man. Stagnell Risbast. C 3 a. 
Tu (husbonden) skall icke daglig med bannor 
uthfräsa, Ey alla med orden skarpt skär’ 
öfver näsa, Att tu uthi bygden med ringa 
tin heder En betnos får heta så onder och 
leder. Törnevall B 6 b.

Betorf, f? Behof. [Mnt. bedorf.] clede 
och annan dell som wij betorff haffue. Gust. 
1 reg. 8: 259.

Betorfva, se Betarfva.
Betra, Bettra, intr. Visa tänderna. 

(lejonet) beettrade som thet väl tie ville sluka.

Spegel Guds verk 226. hundarna ... betra 
med sina tänder. Öpp. par. 48. (Ordlistan 
till Guds verk har Bätra.)

Betrega, -tregda, tr. Träffa på, an
träffa, ertappa? holle wij them for vore 
och Riikisens vppenbara fiender, och late 
arga på them huar wij them j sziön betrega 
kunde. Gust. 1 reg. 10:58. huar szådana 
liugare betregas kunde ... motthe han beuise 
sin ordh. 10: 60. han skwlle leggie siigh win 
om ath argha in paa konung kristiern och 
hanss tilhengiare hwar han them kwndhe 
betregde eller öffwerkomma. 3:212. Jfr be
träda 1.

Betro, tr. 1. Tro, tro på, lita på. vm 
the någhet handlatt haffue på oss och thetta 
rigis argesta, szom nog står til betroendis. 
Gust. 1 reg. 8: 275. Kunde sedan icke betro 
sigh ther wara säker. Svart Kr. 139. then 
som betroor Gudh om godt. Nova ord. 
eccl. 191. Betroo ingom wen, vthan tu haff- 
uer försökt honom j nödh. Syr. 6:7. man 
icke betroor enom stråtröffuare. 37 (36: 28). 
sendt tijt någhon som tu betroor, och lät 
besee. 1 Macc. 7:7. — 2. Anförtro, min 
wen, them iagh migh betroodde. Ps. 41:10. 
så kommer och betroor idher vnder min 
skugga. Dom. 9:15. han förmå förwara mitt 
betroodda godz. 2 Tim. 1:12. — 3. Förtro. 
vppenbara hemlighit betroodt taal. Syr. 42 
(41:29). om han hade något på hiertat,... 
skulle han frijligen betroo henne. U. Hjärne 
Vitt. 53.

Betrolla, tr. Förtrolla, hon betrullade 
honom så häfftigt, at han intet annat dich- 
tade och trachtade, än huru han måtte vara 
henne til tienst och behagh. Schroderus 
Albert. 2:159. Keyser Ludvijk var så häff
tigt aff kärleek betagen emot sin sköne Ju
dith, at thet hade thet anseendet, lijka såsom 
hon hade honom betrullat. 2:160. uthi Öster
götland några trullkäringar blefvo rögde och 
i hächtelse satte, för det att dhe Hertig Jo
hans Furstinna medh sin onda konst hade 
förvirrat och betrullat. Colerus 1 (tillegnan).

Betruga, tr. 1. Besvära, betunga, the 
otillbörlige skiutzfärder som Cronones bön
der hafve här till dags olageligen varit med 
betrugede. Stjernman Com. 1:146 (1556). 
— 2. Betvinga, den som aldrigh kan medh 
läpp och tann betruga Sin tungas sqvaller 
ahrt, hon måtte mycket liuga. G. Ceder- 
HJELM 127.

Betryck, f. [Mnt. bedruck, f.] the Swen- 
ske woro i stoor betryck och wedhermödho 
mädhan konung Albricht regeradhe öffuer 
them. O. Petri Kr. 149.

Betrycka, tr. 1. Trycka (på), then med 
math opfylde magan kan betrycka pulszådran. 
Lindestolpe Surbr. 66. — 2. Göra betryckt, 
nedtryckt. Gudh betrycker migh när idher, 
och (jag) moste söria offuer monga som til- 
förenna syndat haffua. 2 Cor. 12: 21.
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Beträcka, tr. Träcka på, ned. Ty ladhe 
iagh migh, til at få hwilo och dwala, Miin 
öghon betreckiadhe tå een swala. Tob. com. 
Cla. Bescheissen, beträcka, orena. Lind 
Ord.

Beträda, tr. [Mnt. betreden; T. betreten ] 
1. Träffa på, anträffa, ähwar som helst 
the kunna beträdde warda, skola the taghas 
och dödhas. L. Petri Mandr. F5 b. Jfr 
b e t r e g a — 2. Företräda, bekläda, för
valta, förrätta. han thesslijkes gubernement 
hafuer beträtt. A. Oxenstjerna (HSH 38: 
459). de deres tienster medh samma rätt- 
rådigheet och ijfver beträda. HSH 40:64 
(1664).

Betränga, tr. Ansätta. [T. bedrängen ] 
Så rådhlöös var nu fienden blifvin, sin ved- 
herpart til at beträngia. Schroderus Liv. 
850. — Part. prêt. Betryckt, the måge i the- 
ras beträngde tilstånd varda ihågkomne och 
hulpne. Stjernman Riksd. 3 : 266« (1727).

Betrösta, tr. och intr. 1. Tillförsäkra. 
att betrösta deras landskap fri, fast och dri- 
steliga riket besöka med deras redeliga köp
slagan. HSH 1:11 (1527). — 2. Tro, förtrösta 
på, lita på. betröster iak ey at eder nade 
kan faa nagen hielp aff them. H. Brask 
(Gust. 1 reg. 1:308). athuj (att vi) schulte 
noghen hielp och wndsethning forwentha 
wtaff the danske .. . ther betrösthe wij icke 
fulleliga paa. Gust. 1 reg. 2: 243. — 3. Våga, 
tilltro sig. nogre godhemenn för theres 
misgerninghar schuldt aere friidtlösze oc 
icke betröstha ath giffua siig tiil rettha in 
före oss. Gust. I reg. 3: 8. then hielp som 
empnath war ... ath paa leggias schulle, 
wethe wij icke om wij skola betröstha kreffia 
then wth. 3:122. Sker eder noghet offuer- 
uelle, thet j icke siaelffue betröste affuärie. 
4:13«. the Danske icke betröste ståå the 
Svenske emoot. L. Petri Kr. 28. hwar the 
wille wara men för sigh och taga sakene 
alwarlige före, betröste han medh Gudz til- 
hielp ware theres höffuitzman. Svart Kr. 
15. — Refl. tu ... betröster tigh wara en- 
ledhare them som blinde äro. Rom. 2: l». 
hoo betröster sigh thet vthransaka, som är 
j himmelen? L. Petri Sal. vish. 9:17.

Betröstning, f. Förtröstan, paa samma 
Contracktz betröstningh (i förtröstan på kon
traktet) .. . skickade wij . . . Gust. 1 reg. 4: 49.

Betsel, n. betzlet (frenum mentulce) eller 
hufvudets sträcksena. Lindestolpe Frans. 
45. Menniskian har man tvänne betzel på 
hela sin kropp, thet ena på tungan, thet 
andra på thet hemliga tyget Ders.

Bett, n. Munlag på ett betsel. [T. biss, 
g-eiiss.] så skal iagh settia. .. itt bett i tin 
munn. 2 Kon. 19:28. Warer icke såsom 
hestar och mular som intet förstånd haffua, 
huilkom man moste leggia bett och betzl 
j munnen, om the icke til tigh wilia. Ps. 
32:9. Jagh wil hålla min munn tilbaka så

som medh bett. 39:2. Argha hestar legger 
man skarpt beth i munnen, ath the icke 
bithes. L. Pet. Gothus 58 a.

Bett, n. Ohyra, löss. Bett, ååth, Bruti, 
die Wiirme. Schroderus Lex. 61. sin 
longa kiortel ... the (kapucinermunkarne) 
icke offtare affdraga, uthan när förmykit bett 
inkommet är och the thet uthfeya moste. 
Laurelius Påf. anat. 152.

Bettelbröd, n. Tiggdt bröd, almosa. 
[T. bettelbrot.] the fattiga meste dels måste 
äta bettei brödet. Gust. Adolf Skr. 38.

Bettlemunk, m. Tiggarmunk. The rette 
betlemunckar, thet äro the som alle daghar 
kringlöpa och sigh medh betlande föda. 
Laurelius Påf anat. 170.

Betungan, -tungning, f. Tunga, be
skattning. olagha betwngan. Gust. 1 reg. 
7: 87. sökia almoghans bästa uti alla betung- 
ningar och pålaghor. Gust. Adolf Skr. 7.

Betvinga, tr. 1. Betunga, plåga, han 
satte offuer them arbetis foghtar som them 
betwinga skulle medh träldom. 2 Mos. 1 : il. 
Simons swära betwingadhes medh stora 
skelffuosott. Luc. 4: 38. — 2. Tvinga, nödga. 
I betwngne wore att tiilszeiie honnom hul- 
skap och manskap. Gust. 1 reg. 10: 185. 
frå huilkens presteboll han med wåll och 
wälie wiil betwinge eth fiske wathen. 12 : 237. 
j vorden för redzlan skull betvungne at vidh- 
tagha fridzmedhel aff honom. Schroderus 
Liv. 412. — Refl. Ödmjuka sig. tu . .. be- 
twingadhe tigh in för tin Gudh. Dan. 10:12.

Betvåla, tr. 1. Tvåla. Med skarper så- 
pelut betvåla henne ren. Kolmodin Qv. sp. 
1:19. — 2. Tilltvåla. Hvi har jag ej, o Pope! 
din hand, At i en Dunciade betvåla Den 
mängd scriblerer i vårt land, Som med Apollos 
lager pråla? Kellgren 2: 69.

Betycka, impers. Låta sig b., tycka. 
[T. sich bedünken lassen.] Och late wij oss 
forthenskull betyckie, ath huar wij skulle 
epterfölgie strengheten och rethuiszonn wore 
wij honom föga plictuge. Gust. 1 reg. 10: 
153.

Betyda, tr. 1. Tyda, uttyda, sijn-emel- 
lan betyda och förstå hvars annars tanckar. 
Stjernhjelm Sv. o. G. Måles fat. föret. 3 a. 
— 2. Antyda, tillkännagifva. ther then 
helghe Ande med betydde, at helighetennes 
wägh än tå icke vppenbar war. Ebr. 9: b. 
Huru Gudh sielffuer alla daghar acht och 
wårdningar om sijna haffuer, betydher Josuæ 
Historia. P. P. Gothus 15 a. — 3. Be
teckna. så wilia blott ord och ceremonier, 
figurer och tekn ingalund wara noogh, och 
göra sakenne fyllest, vthan thet, som medh 
sådana ord och teekn meent och betydt 
warder. L. Petri Krön. pred. G 3 b. Chri
stus war thet retta Påschalambet, hwiiken 
med thet figurliga lambet betyddes. Chr. 
pina D4a. medh the döffua öronen betyder 
han Judarne. P. Erici 2:232 b.
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Betydning, f. Betydelse. Thet skal en 
ganska hög betydning innebära. Spegel 
At. par. 15. förklara the forna stamordens 
betydning. Ord. företal c 3 b.

Betyga, tr. 1. Vittna. Hörer tu icke 
huru mykit the betygha emoot tigh? Matth. 
27:13. Anden är then som betyghar, at An
den är sanningen. 1 Joh. 5: C. — 2. Be
vittna, bekräfta med vittnen, köpa åkrar 
för penningar, och bebreffua, försigla och 
betygha. Jer. 32: 44. — 3. Bevisa (med 
vittnen), hans sak ær icke alstingis saa 
clar som han til seffwentyrs föregiffwit haff- 
wer . . . som wj honum wtöffwer betygia 
kwnne med erlige riddherssmendz menn. 
Gust. 1 reg. 4:14. (han) ingen af alle sine 
grofva beskylningar hafver kunnat betyga. 
AdleSsparre Hist, samt 2:316 (1652). — 
4. Utvisa. Rödt vatn betygar jern. Grönt 
gifver jern med koppar förblandat tilkänna. 
U. Hjärne Anl. 9. Dess inra menniska af 
andlig högfärd gäser, Fast dess utvärtes min 
betygar ödmjukhet. S. Triewald 21. — 5. 
Tillsäga, uppmana, förmana, betygha fol
kena, at the icke trädha fram til Herran. 
2 Mos. 19:21. Legger på hiertat all the ord 
som iagh betyghar idher. 5 Mos. 32:46. 
Herren sende Propheter til them, at the 
skulle vmwenda sigh til Herran, och the 
betyghadhe them, Men the hörde them intet. 
2 Krön. 24:19. tu lät betygha them, at the 
skulle vmwenda sigh til tijn Lagh. Neh 9: 
2». — 6. Förse med tyg, utrusta, betygett 
ett godht skep med bösser och wärier. 
Gust. 1 reg. 1:124.

Betyga, intr. Hjelpa sig med. haffue 
wij giffuit honum befalning på biscops fo- 
dring. . . sså mykit han betyger ath gesta 
intil valborgamesso. Gust. 1 reg. 3: 352. 
Jfr Tyga.

Betytlad, p. adj. fattigha menniskian som 
medh syndenne, dödhenom och heluete be- 
tytlat är. NT 1526 försp. 2 b. (Bib. 1541: 
bekayat.) haffuer tu borgat för tin nästa, så 
... är tu betytlat med tijns mundz taal. Sal. 
ord. 1536 6:2. (Bib. 1541: inweffuat.)

Betäcka sig, refl. gifts nokre spörsmaall 
tesse vore sendebudh aff Konung Hans seller 
danmarchs rigis raadh ... ther riket och oss 
alle aageller om tesse feygdh, thaa betsecke 
segh altiidh (må de alltid skydda sig, näml. 
med svaret) ath thet ransakis skall i the 
möthe berammes skole. HSH 19:184 (1506).

Betäckt, part. prêt. Förtäckt, med be- 
techt ord. A. Oxenstjerna ßre/II: 247.

Betäma, se Betemma.
Betämja, tr. 1. Tämja. [T. bezähmen.] 

blandad sarg och frögd betämer syndigt blod. 
Frese 30. Svage kiärl,. . . som vår styrckia 
så betäma. Dens. 181. Ej man betäntja 
förmår den snåla, förderfliga magen. M. 
Wallenberg Odyss. 2:94. — 2. Lämpa, 
afpassa. hafven I at göra eder underrättade,

huru mycket järn de förra åren blifvit ut- 
skeppadt, och i proportion derefter at jämka 
och betämja dess utskeppning för innevarande 
år. Stjernman Com. 6:341 (1717). (Ordets 
användning i denna bet. synes vara upp
kommen genom missförstånd af betäma.)

Betämjelse, f. Tämjande, ingen roo eller 
lijsa fins, uthan uthi edre egne sinnens styr
sel och betämielse. Stjernhjelm Lycks.är.
3 intr.

Betämlig, adj. Tillbörlig, tillständig. 
[Mnt. betemelik.] är icke betämligit at någhon 
Christen man annerlunda thet (sakramentet) 
brukar (än Christus bjudit). O. Petri Sakr. 
19 a

Betänka, tr. 1. Upptänka, uttänka, the 
Dannemen som thetta obestond bethenkt och 
förretaghit haffue. Gust. 1 reg. 6:31. han 
dictar oc sammansätter all the forredera stic
ker (stycken) som han noghen tiid kan be- 
thenkia emote oss. 6:54. Haffue j... bethenkt 
ith orådh tiil obestondhz förretagning emoth 
oss. 6: 95. the betenkia falsk ord offuer the 
förtrycta. Dav. ps. 1536 35:20. — 2. Tänka 
på, hafva i åtanke (med någon belöning, 
gåfva o. d.). Tha iak warder riker iak wil 
wel betænkia tik. Leg. om Maria och Anna 4. 
Saligh är then som beteneker then fattiga. 
Dav. ps. 1536 41:2. wii jw framdeles eder 
yttermera betenekie vele, saa ati oss tacke 
schulle. Gust. 1 reg. 3:202. wilie wij thaa 
betenekia tiigh een gönsth ther före. 2: 69. 
wij vele betænke eder thet omak til gode.
4 : 350. welom altiid gerne bethenkia ider thet 
tiil thet besta. 6: 75. Min Gudh, betenek 
migh til godho alt thet iagh thesso folckena 
giorde. Neh. 5:19. Han wilie hans arbete 
gunsteligen betenekie. Svart Kr. 161. wij 
wele atj ... beteneke oss än med ij (2) sköne 
heste. Gust. 1 reg. 6:272. betenkie Slottett 
med alla handa nödtorfter. Fin. handl. 6: 240 
(1542). Han ville them väl betenekie igen 
Med gunst och nåde mooth hvar och en. 
Hund Er. 14 kr. v. 175. the ville betänekia 
honom medh en godh förähring. Schro- 
derus Liv. 221. hafve Vij . . . velet dem 
nådigst betänekia och ihugkomme medh stadz 
rättigheter och privilegier. Stjernman Com. 
1:1003(1632). — 3. Tänka om någon. Kong e 
ma:t till Suerige icke ... Dammarkz rikis råd 
anners än till thet besta betenker. Gust. 1 
reg. 5:113. — 4. Tilltänka, tillämna. en för- 
achteligh man, hwilkom Rikesens ära intet 
betenekt war. Dan. 11:21.

Betänklig, adj. Som förtjenar betänkas. 
Christi ord ... äro ganska betenekeliga. Sved
berg Sabb. ro 1: 57. aldrig något fremmande 
folck är inkommit i vårt land, som hafver om
bytt des folcks och orters nampn, hvileket är 
mächta betänekeligit. Rudbeck Atl. 1:14. Vid 
aftonsvalkan, när solen bärgar sig, skiuter hon 
ifrån sig de liufligaste strålar, så är ock mån
gens yttersta tal det betänkeligaste. Frese 861.
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Betöfva, tr. Uppehålla, fördröja, haffwe 
wi til nogre daga betöffwat thetta edhert bwdt. 
Gust. 1 reg. 1:198.

Bevan, adj. Van. [Mnt. bewane, bewont.\ 
Hon är bewaan medh hoor aff ålder. Hes. 
23:43. Thet folket wore ringe kräseligheet 
bewane. Svart Kr. 21. the widh slijkt icke 
äro .. . bewane. L. Petri Kyrkost. 60 b. then 
som medh synden länge bewan warder, han 
kan icke gärna skilias ther ifrå. P. P. Gothus 
Q6b. bevaant siöfahrit folck. Tegel Gust. I 
hist. 2:56.

Bevandra, tr. Ösel, Dagerön kan iag ej 
nu bevandra. Spegel Guds verk 94. de orter, 
som liggia longt bort och intet ofta, utan sällan 
bevandras. Rudbeck Atl. 1:375. Jordenes 
innerste dehlar icke kunna bevandras. U. 
Hjärne Anl. 135.

Bevar, n. Bevarande; bevakande, offta 
hans (Guds) rijs är ett bevaar för vårt fall. 
Columbus Poet. skr. O 4 b. till skiäligit be
var af Ehs Kongl. Maij:ts här vid beroende 
interesse. HSH 33:3tl (1685).

Bevara, tr. 1. Värda, sköta. Gudh ... 

satte honom (Adam) in vthi Lustgården Eden, 
at han honom bruka och bewara skulle. 1 
Mos. 2:15. — 2. Bevaka, vakta. Saul sende 
bortt, och lät bewara hans hws, på thet han 
måtte dräpa honom. Ps. 59:1. Herre bewara 
min munn, och bewara mina leppar. 141:3. 
så skalt tu regera mitt hws, och bewara rnina 
Gårdar. Sach. 3: 7. han ... toogh Joppen in, 
och ladhe ther krijgsfolck in, til at bewara 
stadhen. / Macc. 12:34. en starck bewäpnat 
bewarar sitt hws. Luc. 11:21. — 3. Gifva 
akt på, iakttaga, j måghen bewara Herrans 
idhar Gudz bodh. 5 Mos. 4:2. Lär migh 
Herre tina retters wägh, at iagh må bewara 
them in til endan. Vnderwijsa migh, at iagh 
må bewara tijn Lagh, och hålla them. Ps. 
1 19:33,34.

Bevara sig, refl. Befatta sig. [Mnt. sik 
beweren.] framsætthiæ the noger tall om 
noger stadfestilsse paa K. Hans kor och 
vall til richith . . . ther beware eder inthet 
medh. HSH 19:135 (1506). Ingen Strijdz- 
man bewarar sigh medh näringshandel. 2 
Tim. 2: 4.

Bevarelse, f. Tillhåll. Babilon ... är 
worden dieflars wåning och fula andars be- 
warilse. NT 1526 Upp. 18:2.

Bevarning, f. 1. Förvar, the grippe förde 
Mester Jören ... oc skickade honum oss så 
til hande, ther wij honum nu haftue i wår 
bewarning. Gust. 1 reg. 6: 296. — 2. Skydd. 
Han (Gud) är.. . een bewarning emoot stap
lande, een hielp emoot fall. Syr. 34:19.

Beveckla, tr. Omveckla, omlinda. [T. 
bewickeln.] Mercurius med sin vinghielm, 
och med ormar bevicklade staf. Stjern- 
hjelm Virt. rep. dess salige lekamen blef 
... tvättat och med vaxduk beveklat. Lön
bom Hist. märk. 3:166 (1660).

Bevefva, tr. 1. Omvefva. han med en 
krantz omkring hufvudet blef bevefvad. 
Malmborg 583. — 2. Invefva, inveckla, 
omhvärfva. Han haffuer ... beweffuat migh 
vthi galla och mödho. Jer. klag. 3:5. på 
thet wij icke skola beweffuadhe wardha vtaff 
dieffwlen. NT 1526 2 Cor. 2:11. — Refl. 
a) Inveckla sig. beweffuat sigh sielffua vthi 
mykin bedröffuilse. NT 1526 1 Tim. 6:10. 
the ... vndflydt haffua werldennes oreenlig- 
heet, och haffua åter beweffuat sigh ther vthi. 
2 Pet. 2:20. beweuen eder eij förmykit i 
kijrkennes beswaringer (besvär). H. Brask 
(Gust. 1 reg. 5 : 296). sig i synd bevefva. 
Kolmodin Qv. sp. 1:40. — b) Befatta sig. 
Ju mindre en hofftiänare beveffuar sigh medh 
the saker som menige man angå, ju roligare 
han leffuer. Schroderus Hoff. väck. 188. 
Gud haar ej kunnat lefva Så eensliger och 
sig med intet verk bevefva. Spegel Guds 
verk 30. När såg man_någon vis, som sig 
med flärd bevefvat? Åt. par. 26. bevefva 
sig med verldenes omsorg. Sal. pred. 19.

Bevega, -väga, tr. [Mnt. bewagen, be
wegen; T. bewegen.] 1. Röra, sätta i rö
relse. thet (blosset) uthslocknar platt, när 
thet icke varder aff vädrena upbläst, bevägit 
och rördt. P. J. Gothus Tål. C 7 b. man 
sigh beväger til thes at svetten begynner at 
uthbrista. Sparman Consil. B1 a. — 2. Be
veka, förmå, drifva. draga in i samma för- 
bundh ... huem the ther tiil bewägha kunne. 
Gust. I reg.. 6:30. är wår kerlighen bön och 
begären ati eder aff thera obestond eller 
buller icke beuegha wille. 6: 45. Så vele vij 
... förtälje the vichtige orsaker, som oss til 
thette budh beväge. Stjernman Com. 1:195 
(1567). wij aldrigh bewäghas måge ifrå Tron- 
nes sanningh. P. J. Gothus Bön. G 8 b. — 
Part. Be v egen, bevågen, benägen. [Mnt. 
bewegen, p. adj.] then menige man . . . äre 
honom (Dacke) bijfellige och bewegne. RR 
lslio 1542. — 3. Öfverväga. ther vm bewäge 
och berådslå, huru man j thenn sak best 
handle skulle. Fin. hanäl. 6:229 (1542). Jfr 
Bevåga.

Bevegning, -vägning, f. [T. bewegung.J 
1. Kroppsrörelse, kroppens rörelse och be
vegning. Lindestolpe Surbr. 67. — 2. 
Sinnesrörelse, starcke bevägningar skal man 
och fly, genom hvilka väskorna mycket tur- 
beras och röras, såsom ifver, vredhe, hat. 
Sparman Consil. B1 a. — 3. Bevekelse- 
grund. ransaka för huad brister skuldh eller 
beuegningar the i then landzenda ridder- 
skapet oc there medtholdh haffue resth oc 
wpsatt them emotte oss. Gust. 1 reg. 6: 60.

Beveka, tr. 1. Göra vek, mjuk. [Mnt. 
beweken.] Ingen sten ähr funnen så hårdh, 
Som sigh icke låter beueka Eller alldeles 
nöta bortt Aff stål eller af uatnel ueka. Gust. 
Adolf Skr. 614. — 2. Röra, sätta i rörelse, 
drifva; förmå, förleda. [T. bewegen.] en



Bevekelse 97 Bevog

död menniskia intet hörer och beyekes, ehvad 
man ock på honom ropar och stöter. Sved
berg Sabb. ro 2:1335. låta oss beweka och 
vmföras aff allahanda lärdoms wädher. Eph. 
4:14. tå han (Salomo) nu gammal war, be- 
weekte hans hustrur hans hierta effter frem- 
mande gudhar. 1 Kon. 11:4. Lät ingen per
son beweka tigh til skadha. Syr. 4: 27. wij 
bidhie idher... at j icke snarligha låten be
weka idher jfrå idhart sinne (rubba eder från 
besinningen). 2 Thess. 2: 2. rhe icke late sig 
beuekia j frå thet hulskap som the oss sakt 
hade. Gust. 1 reg. 6: "9. wij aff dieffuulen 
... warda äggiade och bewekte til synd. L. 
Petri 3 Post. 126 b. — Refl. a) Röra sig. 
tå elementen ... emoot naturen sigh röra och 
beweka. Busch B 1 b. hon (själen) sigh 
beveker, bemöder, och altså stadigt in per- 
petuo motu sväffuer. J. Sigfridi företal a6a. 
Ledemoterne sigh icke beveka medh mindre 
the bevekas aff siälen. Schroderus Albert. 
2:102. the många stierne-skokkar Beveka sig 
och gåå. Spegel Guds verk 158. b) Låta 
beveka sig. titt hierta haffuér beweekt sigh 
aff Herrans ord. 2 Kon. 22:19.

Bevekelse, f. Rörelse, drift, sinnesrö
relse. kropsens hårde bewekelse. B. Olavi 
194 b. tu seer bewekelsen vthi ögonen, ther 
thet ena blicket fölier thet andra. P. j. Go
thus Synd. speg. K 4 a. the fara vilse, som 
mena henne (jorden) altid gå omkring och 
hafva en oaflåtelig bevekelse. Spegel Sal. 
pred. 16. siälen regerar the vthwertis lem
manar, at the sigh lenkia effter hennes be
wekelse. P. Erici 5:223 a. så skolen i ock 
vara döde til syndennes bevekelse och eg- 
gelse, at i henne intet lyden. Svedberg 
Sabb. ro 2:1335. beveekelser och affecter. 
P. J. Gothus Rel. art. 82. rusta tigh at 
strijda emot tijna begärelser och titt sinnes 
otilbörlige bevekelser. Schroderus Kors. 
413. visa någon hiertans bevekelse, när 
sorg och olycka trycker os. Spegel Pass. 
and. 92.

Beveklig, adj. Vek, mjuk, eftergifven, 
som kan bevekas, the ville medh sin hasti- 
ghe ankomst göra them uthi stadhen redde 
och beveeklighe. Schroderus Liv. 597. 
huru bögeligit et ungt förstånd är, och huru 
bevekeligit et ungt hierta. Rydelius Förn. 
öfn. föret. § 19. Jag hoppas Hennes Nåd har 
ett bevekligt öra. A. G. Silverstolpe 
Skald. 441.

Bevilkomma, tr. Tillmötesgå, bemöta. 
(T. bewillkommen.] Bevilkomma tin vän, så 
mycket du förmår, med din omsorg, med 
heder och ära. Hermelin C 2 b.

Bevilliga, tr. [Mnt. bewilligen.] 1. Göra 
villig, huar szå wille wara aff nödhen, att 
the dobbell soldenere med någen redelig 
stekepening skulle ther till (att taga tjenst) 
bewilligis, szå (så^e) wij thå gerne, atj wille 
thet begåå på wore wegna. Gust. 1 reg. 8:142.

— 2. Bevilja. Bleff så bewilligat och be
slutad! alle the articklar. Svart Kr. 133.

Bevillning, f. Beviljande, medgifvande. 
1 blefve stadige och faste ståndande vid edra 
ens giorde bevillningar och löfften. Gust. 
Adolf Skr. 198. thenna chröningz bevill
ning, som skedde uti Örebro på sidstledne 
herredag. Ders. 199.

Bevinda, tr. Omlinda. [T. bewinden.] 
en stohr hvith hiorth, hvarss horn vore medh 
allahanda slagz blomster bevindade. HSH 
28:357 (1663).

Bevisa, tr. 1. Visa. Pharao sägher til 
idher, Bewijser idhor vnder. 2 Mos. 7:9. 
eelden ingen macht vppå thenna männenars 
kroppar bewijsat hadhe. Dan. 3:27. gudz 
son ... oss aldeels bewijste, huru wij skole 
öffuerwinna then ledha Antichrist. Psalmb. 
1536 87. — 2. Refl. Visa sig, uppenbara sig, 
bete sig, uppträda. Loffsiunger Herranom, 
ty han haffuer herligha bewijst sigh. Es. 
12:5. iagh bewijsar migh för them vppå 
idher, at iagh är heligh. Hes. 36:23. han 
hadhe manligha bewijst sigh j Jesu namn 
vthi Damasco. Ap. gern. 9: 27.

Bevisning, f. Bevis. Låter nu skijna 
någhon bewijsning til idhar kärleek och wår 
berömelse aff idher, på them. 2 Cor. 8: 24. 
breff och bewijsning ther på, at the äro j 
sit ärende rette. L. Petri Kyrkord. 92 a.

Bevist, f. Närvaro, samvistelse, sällskap. 
Honom syntes aldeles obilligt ... at mista 
sin sons bevist. Girs Joh. 3 kr. 111. Jfr 
B i v i s t.

Bevittning, f. Bevittnande, intyg. Af 
alla dessa äldre lärdas märkeliga bevitningar. 
Rudbeck Att. 1: 525.

Bevog, n. 1. Öfvervägande, betänkande. 
[Mnt. bewach, bewag.] j hurudane motte 
fienderne motstond. affbruck och niderlag 
skee kunde, ther höre wij huarcken enn 
eller annen haffwe någen åhuge, bewog eller 
rådslag vm. Fin. handl. 6:230 (1542). thet 
bewogh och rådzslag ... huruledis man skulle 
gripett an medh fordell emott Rydzerne. 8: 
250 (1555). Opå alle wichtige handlinger, 
ther om Gubernator... begärer hans Kongl. 
M:ttz nådige willie ath wethe, schall han 
först geffue sin meningh, rådslagh och be- 
uogh ther vm tilkenne. HSH 27:4 (1561). 
Szå toghe wij samme saack vdi ett grant 
och nöghe bewogh och öffwertenckiandhe. 
Hist, handl. 13. 1:81 (1563). — 2. Betänk
samhet, eftertanke, fattningsgåfva. denn 
samme kunde och förnimme hwadh Furst- 
ligh mood och bewog vdi denne vnge Her
ren war, derföre hade han besynnerlig lust 
att conferere medh honom om högwichtige 
ährender. Brahe Gust. 1 kr. — 3. Betänk
lighet, hufvudbry. the Danske hafwa tagit 
itt stortt bewog ther vtaf att thu hafwer 

* handlet med Almogen ther nidre, att the icke 
skole hafwa så mykin handling i Danmark.

7
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RR ™ln 1543. Som thu skriffwer ... att tig 
alt förtungt och beswärligit är, altijd haffwe 
så mykit beskaffa med myntet och medt 
sölffköparenn, så förundrer oss, att thu gör 
tich såå mykit bewog i thenn motten, effther 
thu holler doch ingen rekenskap, hwarcken 
påå myntet eller sölffköpit. RR •/? 1544.

Bevåg, n. Bevågenhet. Adfection och 
bevågh emot landzens folck. L. Paul. 
Gothus Mon. turb. 94. Kongl. M:tt... 
gerna thes nådige bevågh emoot dhem för- 
spöria låter. Stjernman Riksd. 2:1764(1678). 
det nådige bevåget, som Kongl. M:tt til them 
drager. 2:1769.

Bevåga, tr. Öfverväga. (JfrBevega 
3.) Wåre (vore) rådeligit at man wille lathe 
saken gå alffwarligen til hiärtedt och bewåge 
hwad oförwinnelig skade och fördärff förme 
Rydzer måtthe tilfoge. Fin. handl. 8: 196 
(1555). vij ... medh flijt bevåget the brister 
och fehl som finnes hoos störste parten. 
Stjernman Com. 1:160 (1559).

Bevågen, p. adj. then hårde beplichtelse, 
genom hwilke han lätt sigh höre, således 
wara bewogen till then tyransklige Danska 
Konungen. Svart Kr. 22.

Bevåna, tr. Bebo. [T. bewohnen.} be- 
gynte han låta upbygga staden Götheborg ... 
den han uplät Holländarne at, förutan någon 
contribution och skatt, bevåna i tiugu års 
tid. J. Werwing 2:182.

Bevåna sig, se B e v ä r a.
Bevårda sig, refl. Vårda sig. han meera 

bevårdar sigh om sina undersåtares velferd, 
än om sin egen. Laurelius Opusc. 6: E 
5 b. Kongl. M:tt... tecktes låta sig bevårda 
(vårda sig om), att det ogräs, som ... synes 
sig vilja inrijta, må hindrat och uthrotat varda. 
Stjernman Riksd. 3:1875 (1682).

Beväga, tr. Väga. [T. bewägen, be
wegen.] the mäta sigh effter sigh sielffua, 
och bewägha sigh wedh (väga sig emot, 
jemföra sig med) sigh sielffua. NT 1526 
2 Cor. 10: 12.

Beväga, se Bevega.
Bevägelig, (-vegelig), adj. [T. beweg

lich.] t. Rörlig. Uthi upståndelsen skal 
köttet vara uthan tungheet, behändigt (agilis), 
bevägeligit (mobilis). P. J. Gothus Kors 
N 4 a. — 2. Bevekande, för bewägelige 
vrsaker schuldt. Dipl. Dal. 3:105 (1549). 
bevägeliga och anseenliga orsaaker. P. J. 
Gothus Hust. 200.

Bevägelse, (-vegelse), f. Böjelse, be
nägenhet. The grymma Leyon, ulffuar och 
biörnar älska och haffua ena naturliga be
vägelse til theras ungar. P. J. Gothus 
Hast. 215. Gudh haffuer inplantat sådana 
naturliga... bevägelser emoot våra (närmaste) 
i hiertat. Tål. D5a. Hogsens onda bevä
gelser. Rel. art. 144.

Bevända, intr. Bero. [T. bewenden.] 
kunde fuller ännu finna flere (fel), som be-

höffde att giordes påminnelse öffuer, men 
för närvarande tijdz kortheet skuldh moste 
här vidh låta bevända. HSH 33:278 (1636). 
Hvadh K. M:tt hafver åhr 1643 och 1647 
resolverat... dervidh vil K. M:tt ännu låta 
bevända. Stjernman Riksd. 2:1131 (1649). 
— Part. B e v ä n d t, som gäller, duger, är 
giltigt, antagligt, j Christo Jesu är intet 
bewent, huarken omskärelse eller förhudh, 
vthan troon som werckar genom kärleken. 
Gal. 5:6. är intit bewändt ath tu menar 
göra fyllest for tina synder medh tina for- 
mågho. O. Petri 1 Post. 61 b. thet then 
Danske Saxo säger om Konungh Erich . .. 
at han skall hafva varit förste Konungh i 
Sverige af thet nampnet,... thet är intet be- 
vändt. L. Petri Kr. 5.

Bevänja, tr. Vänja. [T. gewöhnen.] 
skulle vårt (språk) därigenom (genom öfver- 
sättningar) märkeligen tiltaga och bevänjas. 
Hermelin A 4 b. Om du altid til sanfär- 
dighet tig bevänjer, skall du ... aldrig bliva 
nödgat med ed dät (ditt tal) bekräffta. Dens. 
D 8 a. Jag... med de forna Boeotier häller 
äter dän bevanta ållon, än antager dät nyss 
upfundna åkerbruk. Dens. A 2 a. siälva 
nöden . .. skal näpligen ... draga honom ifrån 
dän bevante lätja. Dens. C 5 b.

Bevära sig, refl. Blanda sig (i), deltaga 
(i)? wij scriffue eder till ... om thet opror 
... begärendis atj ider ther vdijnnan jnthett 
bewåna (felläsning för bewära) welen. Gust. 
1 reg. 6: 50.

Bevärd, p. adj. Bepröfvad, godkänd. 
[T. bewährt.] thens Nyia Testamentzens 
bevärda och gillada scriffter. P. J. Gothus 
Rel. art. 356. beverde codices. Svedberg 
Schibb. 87. ett säkert, krafftigt och beverdt 
medel til at bruka i siukdom. Pest. 159.

Bevärda, tr. Undfägna. [T. bewirthen.] 
våre gynnare och bekante bevärdade oss 
hederligt. J. Wallenberg 124.

Bevärda, tr. och intr. 1. Göra värdig. 
Tu hafver beverdat mig overdigan, och kallat 
til at vara tin enskylte tienare i tin helge
dom. Svedberg Dödst. 506. — 2. Värdigas. 
Ehrs Maijesteter, som bevärda Att öfverfara 
och besee Min park. Leyonstedt 21- Gud 
bevärder oss anspråka genom sit heliga ord. 
Hermelin B 2 a.

Bevärdas, dep. Värdigas. Hur är vårt 
ringa köön din (Jesu) Majestet så täckt, At 
du för våra skull bevärdas blij vår släckt. 
Columbus Poet. skr. B l a.

Bevärfva, tr. Ombesörja, bemöda sig 
om, underhandla om. [T. bewerben.] Vij 
vele thet samme (Sveriges bästa) hos the 
Engelske på thet troligaste och flitigaste be- 
verfva. Stjernman Riksd. bih. 181 (1560). 
lät bevärfva hos Churfursten af Brandenburg 
samt ock hos hans son ... att hvar för sig 
skickade sitt bud. S. Elofsson 119. Kön
gen i Danmark lather bewerffue i Tyszland
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om knechter. Gust. 1 reg. 13:272. — Refl. 
Och bewärffwer han sig fast i alle siöstäderne 
vm skip, bysser och wärier. Fin. handl. 7: 
153 (1545). hade Camillus ... bevärfvat sigh 
medh the Romare, som vore flydde uthur 
stadhen (underhandlat med dem om att för
svara Rom mot Gallerna). Schroderus 
Liv. 155.

Bevärja, tr. Befästa, skydda, försvara ; 
beväpna. [T. bewehren.) han bevärde ther 
somblighe ortar medh vall och somblighe 
medh graaff. Schroderus Liv. «7. the 
ortar som osäkre voro, them bevarde han 
medh graaff. Ders. 429. Rijket hvarken til 
vatn eller land emoot fiendtlighit infall nogh- 
sampt bevärdt var. Ders. 431. stadhen bådhe 
til vatn och land fast och väll bevärd var. 
Ders. 494. Iuppo alle til at beväria och igen 
lyckia thet som aff murarna nidhslaghit var. 
Ders. 609. Borgmästaren ... med fämhundrade 
resenärer bevärd, kommen var. Ders. 652. 
the tenckte icke allenast stadhen medh thet 
folck at beväria, uthan och landet ther om
kring för alt häriande och sköflande. Ders. 
853. thet lättbevärde, tungbevärde footfolcket. 
Ders. 419.

Beväta, tr. Väta, väta ned. de med 
sitt stänckiande ymnigt bevätte alla omkring 
skrancket stående åskådare. /Is. Ban. 1:379.

Beårad, p. adj. Ålderstigen. [T. bejahrt.] 
en beårad man med åren krämpor får. Palm- 
felt Qy. skol. 3.

Beängsla, tr. Àngsla, ansätta, bringa i 
trångmål, hans eget samvete beängslade 
honom. S. Elofsson 150. the Svenska 
slottet belade och i sex veckor storm-skuto. 
Endtlich, medan nu höfvidzmannen så be
ängslades . . . bödh han them Svenskom slot
tet til upgifft. Girs Er. 14 kr. 4. begynte 
man medh belägring och skantzande beängsla 
fienden. Schroderus Liv. 48. the Rhegi- 
ner vordo uthaff konung Pyrrho medh krijgh 
beängsladhe. Ders. 411.

Beängsta, tr. = B e ä n g s 1 a. [T. beäng- 
sten.] han företogh feigd emoot Ptolomeum 
... och beengstadhe honom så hardt, at han 
moste giffua sigh vthaff wäghen. Uti. på 
Dan. 345. mith bedröffuede hierte . .. tröttis 
widh thette beängstede och sårghfulle leff- 
uerne, som jagh nu en långh tidh hawer 
dragits medh. HSH i: 45 (1£90). den Sven
ska skeppsflottan . . . hade varit beängstad i 
sjön utaf de Danske. S. Elofsson 144. 
the stoorfursten uti Muskou stad belägrade 
och så hårdt beängstade, at han hielp... 
sökia måste. Gust. Adolf Skr. 133. The 
skulle slijta blåssen uthur fiendens liender 
och medh eld beängsta honom. Schroderus 
Liv. 145. Menniskiorna skola blifva så tvin- 
gada, beklemda och beengstada och få sådan 
ångest, at the nepligen må kunna andas. 
Svedberg Sabb. ro. 1:67. Hans egit sam
vet beängstade honom. J. Werwing 1:10.

upfriska sina beängstade krafter. /Is. Ban. 
1:153. Refl. Förfärens, himlar, och beängsta 
dig, du jord. Frese 1.

Beängstiga, tr. = B e ä n g s t a. [T. be
ängstigen.) the Danske ... på Elffzborgh 
och Bahuss .. . någre gånger haffue waritt 
belägredhe och beenstigde. Hist, handl. 8. 
2:78 (1566). han var...uthi sin skantz så 
beängstigat, at han uthi någre dagar icke 
ville våga sigh til slags medh fienden. 
Schroderus Liv. 201.

Beängstighet, f. Ängslan, ångest, af 
vägen skaffa all beängstighet och oro. Her
melin C1 b. uti deras beängstighet däm 
trösta. Dens. E 2 a.

Beära, tr. Ära. [T. beehren.) dhet stora 
hieltenampnet Carolus med all devot dyrc- 
kan allerunderdånigst at vörda och beähra. 
Wexionius Sinn. 3’b. dhe Vahldas hoop 
medh.treefalt helig thon I outhsäylig lust be- 
ährar Lambsens thron. Ders. G 2 a. Den .. . 
sitt kall beährat har. Frese 237. Thenne lärde 
herren blef ock, efter sin död, med många 
parentationer beährad. Bechstadius 59.

Beögna, tr. Betrakta, beskåda. [T. be
äugen, beäugen.] Beögna än en gång, hvad 
snilleval sig röja I spridda planers prål och 
labyrinthers lopp. Bellman 6: 167.

Bi, adv. när alle tesse forbe:de Flottar 
komma j hoop med våre skip, bliffue j veil 
szå megtige atthj bliffua bij (stan bi) och 
bestå fienderne j sziön. Gust. I reg. 10:147.

Bibehåll, n. Bibehållande, välfångna 
privilegiers . . . bibehåll. Hist, tidskr. 4: 91 
(1703).

Biblia, -e, f. Bibel. [Isl. biblia; Mnt. 
biblie.] Biblia, Thet är. All then Helgha 
Scrifft. — then Tydska Biblien .. .then Gre- 
kerska Biblien ... the Latiniska Biblier. 
Försp. till Bar.

Bida, intr. Bijdha icke medh tinne bä- 
tring, til tess tu kranck warder. Syr. 18:22. 
Och (Noach) bidde än nu andra siw daghar.
1 Mos. 8:10. iagh haffuer bijdt mädhan j 
talat haffuen. Job 32:11. och bijdde effter 
(väntade pä) at watnet skulle röras. Joh. 
ev. 5: 3. her Steen kunde icke komma, ty 
wädret war honom emoot och bidde konun
gen wel en månat effter honom. O. Petri 
Kr. 28t. Swante hade nu så lenge bijt och 
förtöffuat ther i Finland. Ders. 287.

Biddare, Beddare, m. [Mnt. bidder; 
D. beder.] 1. Bedjare. Heel myn helga 
ängel gudz kära riddare, til war herre ihe- 
sum war tw myn biddare Thet jac maa fräl
sas aff dyäffuilsins handom Oc lösas vthaff 
allom minom synda bandom. Tideb. 60. — 
2. Tiggare. Christus sielffuer prijsar en 
framfoos och blygdalöös biddare, Luc. XI. 
L. Petri Om nattv. F 5 a. en skamlöös 
beddare. P. Erici 1:186 b. — 3. Person, 
som utskickades från en barmhertighets- 
inrättning att begära almosor. the fatighe
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kraneke menniskior som liggia j helgon- 
husit wthij Sudherköpingh maagha och schula 
för theres stora armodth och fatigdom schuldt 
haffua theres biddare in paa ölandt som ther 
tiil theres behoff tiggia och samansaneka 
schal gudz almosze. Gust. 1 reg. 2: 193. 
Tädhan {från hospitalen) skola ock Biddare 
vthfara j Stichten, såsom altijd haffuer warit 
seder, hwilke när the komma til Landz- 
presterna med Bispens breff och bewijsning 
ther på, at the äro j sit ärende rette och 
redelige, skola samme Landzprester lysa för 
them aff Predikestolen, oc förmana folket, 
at the göra the fattiga vndsetning huar effter 
sijn förmågo. L. Petri Kyrkord. 92 a. Bid
dare, provisor nosocomij. Schroderus 
Lex. 16.

Bidja, tr. och intr. Bedja. [Isl. bidja.] 
Alt thet j bidhien Fadhren j mitt nampn, 
skal han giffua idher- Joh. ev. 16:28. tu 
haffuer icke bidhit om rikedomar. 2 Krön. 
1:11. Tu haffuer bidhit (bedt om) een swår 
ting. 2 Kon. 2:10. Bidh Herran at han 
tagher thenna ormanar jfrå oss. 4 Mos. 21: 
7. therföre giffuer iagh honom Herranom 
igen ewigligha, effter han aff Herranom bi- 
dhin är. 1 Sam. 1: 28. effter wij funno ther 
brödher, wordo wij bidhne, at wij skulle 
bliffua när them. Ap. gern. 28:14. bidhia 
sijn böön til Gudh. Judith 12:6. the skrym- 
tare... stå gerna j Synagogorna, och j gato- 
hörnen och bidhia. Matth. 6:5. — Bidjas 
före, bedja för sig, bedja om försköning. 
Kant tu dragha Leuiathan medh en krook 
... Menar tu, at han skal mykit bidhias före, 
eller smekia tigh? Job 41 (40:22).

Bidlare, m. Tiggare. [Mnt. bedeler, T. 
bettler.] Thet är bätre at man aetar sitt 
arbete ther han sich med behielper än at 
mykit beröma sich, och ther med en bid
lare warda. Syr. bok 1536 10:30.

Bifall, n. Bistånd. [Mnt. bival] the 
honom största biifall giorde ath komma till 
rikedh. Gust. I reg. 1:30.

Bifalla, tr. [T. beifallen.] 1. Träda på 
någons sida, sluta sig till någon. -Och 
ehuru the talade och handlade, föll iu meste 
hoopen Koning Götstaff bij. Svart Kr. 131. 
Lyckan ... föll stundom then ena, stundom 
then andra delen bij. Schroderus Liv. 
299. — 2. Bistå, ther the behöffde theras 
hielp ... så ville the them strax bijfalla och 
undsättia. Schroderus Liv. 309. 1 skolen
intet förr, än vij aff eer begäära, Bijfalla oss 
medh rådh. U. Hjärne Vitt. 92. villie vij 
... med denna hielpen K. Maj:ts armar gierna 
understödia, och vårt nödlidande kiäre fä
dernesland bifalla. Stjernman Riksd. bih. 
463 (1676). the hafva hulpit och bijfallit 
(bidragit) til the Calidoniers macht och myn
dighet. Peringskiöld Jord. 6. then be- 
dröfveliga dageliga förfarenheten synes them 
nogsamt bifalla (stödja, stärka) och styrekia

i theras bekymmer, sorg och klagan, at 
thenne theras vederverdighets tid icke är 
någon liten, utan en ganska long tid. Sved
berg Sabb. ro 2:1463. — 3. Biträda, gilla. 
Vi vele ... aldrig någen falsk lähra i alla våra 
lijfzdagar bijfalla. Stjernman Riksd, 1: 633 
(1610). iag seer them (stjernorna) liufligt 
brenna, Dock likväl tör iag ej bifalla läran 
thenna, At the ä idel eld. Spegel Guds 
verk 153. Jag hafver aldrig seet hvar siälen 
haar sit säte Uti vår usla kropp, dy må iag 
intet träta Om thet iag intet veet, men iag 
bifaller gerna At hon mest yttrar sig i hier
tat och i hierna. Ders. 257.

Bifallig, -fällig, adj. Behjelplig. [Mnt. 
bivellich] waren honum höruge lyduge och 
bifallughe i alla the ärande som hans befal- 
ning anröra kunna. Gust. I reg. 7: 29. then 
menige man .. . äre honom (Dacke) bijfellige. 
RR 19/io 1542.

Bigçrning, f. Bigöromål. hvar och en, 
jämte sina rätta hufvudsysslor, hafver mehr- 
endels någon bijgärning. Bechstadius 3.

Bigjording, m. En vid gördeln (bältet) 
fäst ficka eller pung, hvari penningar med
fördes. [Jfr. Mnt. bigordel, T. beigärtel, 
crumena, marsupium ] en bygiording aff 
elgzhud. Skråord. 319 (1546).

Bihafvande, p. adj. 1. Medhafvande, 
medförd. [T. beihabend.] Så skola de ... 
opå grentze tollhusen sine bijhaffuande vahr- 
ur richtigt anseija. Stjernman Com. 2:172 
(1638). — 2. Underlydande, biträdande.
Cantzlären och hans bijhaffuande Cantzlij- 
Råd. Civ. instr. 315 (1626). CantzelijRådet 
och hans bijhaffuande Secreterare. Ders. 316.

Bihjelpare, m. Medhjelpare. hon (öfver- 
heten) moste ... sina förtrogna män för bij- 
hielpare, sigh aff Gudhi tilskickada, achta. 
A. Andreæ Försp. till Uti. på Dan. bsb.

Bikomtna, tr. 1. Komma åt. [T. bei
kommen.] som han fienden intet kunde 
bijkomma, gick han tillbakars. HSH 28:139 
(1658). — 2. Biträda, bistå. Huru sakerne 
där uthe företagas, väntar jag mehra beskedh 
ifrån dig och andhra officerer, ähn at jag 
eder medh mine eller publicis consiliis kan 
bijkomma. A. Oxenstjerna Bref 1. 2:37.

Bila, intr. Tryta, vara uttömd. [Isl. 
bila. Spegel Ordl. till G. verk: “tryta, 
återvända.“] G.ud haar sielf på siunde da
gen hvilat, Ornskönt hans krafter ej af ar- 
beet hafva bilat. Spegel Guds verk 281.

Bild, n. Detta biidet (porträttet). Tessin 
Bref 1:113.

Bildning, f. Inbillning, inbillningskraft. 
Skaldens eld min bildning tände Och jag 
den glada lutan tog. Lidner 2: 26. dessa 
skrifter . .. foster af sann ingifvelse, som, om 
jag så får säga, helgutne frambrustit ur en 
lågande bildnings sköte. Kellgren 3:289.

Billiga, adv. Billigtvis. Lusta geer hon 
sigh namn; Fru Lasta med rätta mon heta.
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Doch om laster och skam äre lust, om lust 
står i odygd, Billiga med alt foog mon hon 
sig kalla Fru Lusta. Stjernhjelm Here. 292.

Bilåt, -låtare, m. Konsonant. Conso- 
nanter eller Bijlåter. Columbus Ordesk. 
44. C är ingen rätt svänsk bijlåt. Ders. 
Consonans må kallas bij-låtarn. Ders. 42. 
Consonans, medlyding eller bilåtare. Sved
berg Schibb. 20.

Bilägerska, f. Konkubin. Bijlegerska. 
Fortun. 33.

Bilägga, tr Lägga bredvid. Philosopho 
Xénocrati blef then fagre skökian Lais bij- 
lagd Schroderus Albert. 4: 188.

Bilägga (?), f Servet. (Se Kalkar bi- 
lœgge.) SölPFknöper stor och små, som man 
brukar til himbler och bileggier. Lönbom 
Uppl. 2: 18 (1563).

Bilära, f. Falsk, kättersk lära. the läror 
som til rätta lärone tilsatta warda ... S. Påuel 
kallar bilära eller en biwäg eller en wilstigh. 
O. Petri 1 Post. 98 b. Ther effter lärer han 
skyy alla bijläro och menniskiobodh. Försp. 
till Eph. Bijläror (kätterij) Comenius Tung. 
640.

Bilöpa, intr. Löpa förbi, förflyta Tu 
röner daglig dagz, at ingen stund bijlöper, 
Med mindre någon en för dödzens udd 
kulsjuper. Wennæsius 2iT.

Bilöpare, m. Drabant, lifvakt. [T. bei- 
läufer.] Lyders bijlöpare ramade strax till 
Henning. Svart Kr. 40. Och en stoor 
hoop i larffueeläder hölle sigh wara theres 
bijlöpare. (Mäster Knuts och Peder Sun- 
nanväders vid deras skymfliga intåg i 
Stockholm). Ders. 113.

Binda, tr. 1. Ingå, afsluta. Jak skall 
aldrig binde bund med nogen . . . androm till 
skada. Gust. I reg. 1:4. bindas skal een 
stadug frid och wendscap rickom emellom. 
1: 185. Bindt ingen wenskap medh een 
sticken menniskio. L. Petri Sal. ord. 22: 
24. — 2. Refl. Sluta sig, förena sig. bindt 
tigh icke j selskap medh slösare. L. Petri 
Sir. bok 18: 32.

Bindebacke, m. måste man akta efter 
om rägn och vätska kan tränga genom 
(åkern), eller om där är binne-backa eller 
hård bottn, at intet vatnet kommer igenom, 
utan_ stadnar i åkerjorden. Carleson 235.

Bindig, adj. Bindande. [T. bindig, bün
dig.] ett bijndigtt och krafftigt besluth. 
Gust. Adolf Skr. 495. Hennes May:tt 
medh een bindig skrift nu straxt försäkrar 
... att Hennes May:tt vil blifva vidh reces- 
sens och cessions aetens lydelser. Stjern- 
man Riksd. 2:1375 (1660).

Bindika, f. Band, bandprydnad. [Mnt. 
bindeken.] Bindika, Fasciola, die Windeln. 
Schroderus Lex. 28. Hårband, Bindikor 
(medh hvilka hårlockar och kruushår sampt 
andra saker varda inflätade och beprydde). 
Comenius Tung. 518. Thesse bära gwle

Bindikior om hatten. Lælius Res. 2:98. 
stickade bredhe gull binnickor, som pigor 
plägha dragha påå theris huffudh. Hist, handl. 
1:23 (1543).

Bindlig, adj. Förbindlig? [T. bindlich.] 
Jag sijr de Polniske procuratorierne att vara 
öfver sedvanan uthan någon bitterheet. . . 
sijr dem vara bindelige nog. A. Oxen- 
STJERNA (HSH 34 : 55).

Bipligta, tr. [beipflichten.] 1. Bistå, the 
eder uthi edert förehafuande ville bijplichte. 
Stjernman Riksd. 1: 593 (1605). att ricksens 
stännder vele biiplichtte den höghborne Fur
ste, Hertigh Jahan. HSH 26: 31 (1606). thet 
ena rijket skulle bijplichta thet andra, när 
så behöffdes, medh hielp och undsättningh. 
Tegel Gust. 1 hist 1:271. — 2 Hålla sig 
till, bifalla, erkänna, een förståndigh men- 
niskia, som vett och skäl hafver och san- 
ningen vil bijplichta. Petrejus Ber. E 1 b. 
— Jfr B ep ! i g ta.

Bipligtare, se Bepligtare.
Bipligtig, adj. 1. Behjelplig. Begärer 

H. K. M:tt af ricksens stännder, att the icke 
allenest medh ordh, penninger och hvadh 
mhere där till behöfves, vele vare H. K. M:tt 
uthi regementedt biiplichtige. HSH 26:80 
(1606). — 2. Som håller med, sluter sig till, 
fogar sig efter, (the) kiättare och Luther 
bijplichtige äre. O. Petri Sänd. A 4 b. alle 
the ther Christo biplichtige äre. Ders. B 4 b. 
the haffua lefuat j en Christelig frijheet, och 
ey mera warit theras reglor (klosterreglor) 
bijplichtige än som samma frijheet tilstadt 
hafuer. Klost. E 8 a. Jfr B e p 1 i g t i g.

Biplägå, tr. Biträda. Jordegummor som 
födzloqvinomen medh rådh och behendighet 
bijplägha kunne. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 727.

Biplägare, m. Anhängare, han inga
lunda ... later förnimma sigh göra then (af- 
gudiska religionen) eller thes bijpleghare 
något medhold. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 933.

Biret, n. Barett. [Med. lat. birretum; 
Mnt. bireit.] Ther kom ock thranan medh 
högh been, Itt rödt biret hon monde dragha, 
Hon heet tå Doctor i the dagha. R. Foss 
449.

Birfila, intr. speelman ... birfidlar på sin 
giga. Spegel Guds verk 109. en Norsk 
spelman ... birfilar och tyckes uppbjuda samt- 
lige Norrbaggarne till dans. J. Wallen
berg 69.

Birhals, m. Drinkare, the Bijrhalsar, 
somaltijdt wele wara fulle. RR maj 1544.

Birrug, adj. Lättretlig, snäsig, argsint. 
Fy skam, min skiöna fru, hvem plä vara så 
birrug; men smått gnabb ökar kiärleken, 
säga de. C. Gyllenborg Sprätth. 32.

Bisitta, tr. Sitta i, vara bisittare i. 
bisitta hofrätten. Brahe Tänk. 26.

Bisk, Bisken, m. Bit. [T. bisschen ]
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när man instoppar uthi them (barnen) hvarje- 
handa läckre biskar. Schroderus Mod. 
sk. 116. the gamble beflijta sigh mehra om 
een nyy vällust och en godh bisken, än at 
begråta sine gamble synder. Hoflef. 198. 
hans aftonmåltijd skulle vara en måttelig 
kost och bisken. Sylvius Curt. 186.

Biska, intr. Mumsa, ifrigt tugga. Jag 
har en barnsöls ost här fått at biska på; 
Jag äter, at jag snart ei orckar hädan gå. 
Kolmodin Qv. sk. 1:309.

Biskopsskruf, m. Biskopsmössa. M. 
Cnuut (var utklädd) medh en näffuer bi- 
scopz skruff. Svart Kr. 113.

Biskrift, f. Inskrift. [T. beischrift.] 
Cupido ... hafver låtet afmåla i sin skölds 
silfverfiäld Dianas beläte med ihenne bijskrift: 
Dianæ fånge. Stjernhjelm Fångne Cup. 
8 intr.

Biskämming, m. Bistock. (Se Skäm- 
m i n g.) ett par stöflar, som är lika tvänne 
biskämmingar. Sv. Nitet n. 3.

Bisiag, n. Förstuga, förstuguqvist. [Mnt. 
bislach] Uthur förmaket (förhwset, bijslaget, 
svalan) är ett tilträdh in i the andre kamrar. 
COMENIUS Tung. 544.

Bislåpare, m. “Sänglagare“, älskare. 
[Mnt. bislaper] Concubinus, bijslåpare. 
Var. rer. voc. C 5 b.

Bislåperska, f. Frilla. [Mnt. bisleper- 
sche.] frilla (bijslåperska). Comenius Tung. 
827. Birkarlerne, så väll the som giffte som 
och ogiffte äre, holle sigh bislåperskor. HSH 
39:168 (1599). thet onda hiertat och thes 
bislåperska arfsynden. Svedberg Catech. 
148.

Bislåpning, f. Biläger. [Mnt. bislapinge.] 
Gust. 1 reg. 7: 381.

Bispel, n. Exempel. [T. beispiel.] hvil- 
ket meer än aff hundrade bispeel är at see. 
U. Hjärne Vatt. 64. exempel, bispel. Sved
berg Schibb. 270.

Bispråk, n. Samtal. [Mnt. bisprake] 
Ett lustigt bijspråk vele vij företagha. Doct. 
Simon i.

Biss, se Bes.
Bissa, intr. Kesa; vara löpsk. Lind Ord.
Bissa, Bissare, se Bitsa, Bi tsar e.
Bisse, m. Tomtgubbe. Bisse, Lar, Haus- 

gott. Schroderus Lex. l.
Bister, adj. Förbistrad, förvirrad, tygel

lös, vild. [Mnt. bister.] Elles (om ej öfver- 
het funnes) haffde wordet j bland menni- 
skiorne jtt bijstert wesende, så at the onde 
skulle snart haffua nidhertrycht och platt 
forderffuat them som godhe wore. O. Petri 
2 Förman. A 1 b. det allmenna publiqve 
värket... förfallit i så slätt, bistert och far
ligt tillstånd, att... det näppeligen må stå at 
uphielpa. HSH 28:333 (1714).

Bisterhet, f. Förbistring, förvirring. Ther 
ingen skick eller ordning är, ther är oredha 
och bijsterheet. L. Petri Kyrkost. 20 b.

Bistert, adv. Vild t, förvildadt, ödsligt. 
j hela landena stoodh bijstert och ödheligha 
til. Ps. 107:40.

Bistra, tr. 1. Göra bister, grym. Thes 
(lejonets) tänder gnisla hårdt och meer hans 
sinne bistra. Spegel Guds verk 228. — 
2. Förbistra, förvirra, hvaruthaff (af snus) 
theras hierne skulle blifva så bistrat, at the 
intet rådh skulle hafva för sigh. H. Hans. 
dröm. A 2 b.

Bistring, f. Förbistring. bijstring. L. 
Petri Kyrkost. 20 a.

Bistyrkan, f. Bistånd, förstärkning Så 
frampt Cammer-Collegium uthj någre sakers 
förrettande skulle behöfva tillhielp och bij - 
styrkian. Civ. instr. 65 (1655).

Bistånd, n. = B e s t å n d 3. The ... satte 
någen godh rådh fram som bistånd medh 
sig hade. Svart Kr. 129.

Biståndare, m. Hjelpare, medhjelpare. 
försvarare och biståndare. Raimundius 22. 
Störste biståndaren, som Norske konungen 
hade bland inbyggarne i Viken, var en odals- 
man Bryniolf Ulfald. Dalin Hist. 1:633.

Bistånden, part. prêt. B. efter, som 
står efter, eftertraktar. [Mnt. bestan (part.) 
na.] uj (vi) ecke haffua warid bijståndne 
effter thetta store herredöme eller wälle. 
Gust. 1 reg. 6:23.

Biståndig, adj. 1. Bistående. [Mnt. bi
st an dich.] om hon bedhes hielp aff honom 
emoot sina fiender, will han wara henne 
bijstondigh. O. Petri Men. fall F 7 b. Her
ren skal wara them bijstondigh och hielpa 
them. Ps. 37:40. Lät tina hand wara migh 
bijståndigha. 119:173. Vij vele ... K. M. så 
och fäderneslandet biståndige och behielplige 
oss finna låta. Gust. Adolf Skr. 226. du 
äst honom medh godh rådh bijstondig. A. 
Oxenstjerna Bref 1. 4:188. — 2. Bestån
dande. een fullkomligh och biståndigh fridh. 
L. Petri Kr. 79. — Jfr Beständig.

Bisätta, tr. Bifoga, tillsätta, tillägga. 
[T. beisetzen.] Jag vill allenast härved bij- 
sättia, at jag holler mycket rådeligit vara, att 
dhe förbe:de gesandter medh stoor courtoisie 
och vänligheet undfånges. A. Oxenstjerna 
(HSH 27:157).

Bita, tr. Äta. K. Christern ... så forlagt 
ok beskattat Norigis inbyggiare ath the hua- 
ske haffua bijta eller supa. Gust. 1 reg. 
8: 51. Här i staden haffver iag ingen tillita 
Näst Gudh utan edher om supa och bijta. 
Rondeletius 18.

Bitord, n. Stickord, äreminnen öfver 
sådana, som kjöpt sig deras ynnest med 
skjänker, och bitord öfver andra. Celsius 
1 Kyrk. 8.

Biträda, tr. Träda till någons sida, åt
följa. [T. beitreten.] Migh folg, träd mig 
bij. Stjernhjelm Here. 87.

Bitsa, Bissa, intr. Göra tjenst som bit- 
sare, skära för. Doctor Jens Gotus, som
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war Electus till Ercbebiscop,... förde ganska 
stort pråell, lett bitza och credentza för sigh. 
Svart Kr. lOO. Hans (storfurstens) hoff- 
junckare skänckia och bissa för honom, oc 
stå för bordet. Petrejus Beskr. 3:27.

Bitsam, adj. Benägen att bitas, han 
{hästen) är bijtsam. Comenius Tung. 450.

Bitsare, Bissare, m. En hofembetsman, 
hvilken eg. skulle göra tjenst som förskärare 
vid den kongliga taffeln. (Se Molbech 
Gloss.) Bissaren . . . delar maten sönder. 
SCHRODERUS Hoff. väck. 99.

Bitsareknif, m. Förskärarknif. bitzare 
kniffuar. Svart Kr. 145. lät göra sigh 
bydtsareknijfvar (felaktigt står: bydtsar, 
knijfvar), credentzekar och sådant, som til 
ett förstligit bord brukades. Girs Gust. 1 
kr. 112.

Bitsk, adj. Som bits. Här skärper ond
skans nit then hårda bitska tanden. Spegel 
Åt. par. 19. bitske hundar. Reg. horol. 27.

Bitter, adj. Bitande, skarp, hvast och 
bittert sverd. Peringskiöld Vilk. tillegnan.

Bitterlig, adj. Bitter, en beterligh tancke 
ther om at hon nu skal skilias jfrå thenna 
werldenne. Gerson A 3 a. bitterligh grååt. 
Jer. 31:15.

Bittida (w_w), adv. bittijdha dags. 7 
Mos. 29:7; Jer. 6:4. om morghonen bittijdha. 
Hos. 6: 4. then rettferdighe om han än bit
tijdha (tidigt, snart) döör. Vish. 4: 7.

Bittidelig, adj. Tidig, förtidig. Alex- 
andri bittijdelige dödzfall. P. Brask Puf. 11.

Bittideliga, se Be t i de ii ga.
Bittra, tr. 1. Smärta, plåga, bedröfva. 

mitt hierta är igenom bittrat. Dav. ps. 1536 
73:21. — 2. Förvärra, fåfänge ord och 
argumenter, som mera bittrade saken än 
bättrade. S. Elofsson 132.

Bittring, f. Förbittring, bitterhet, öpen- 
hiertat och uthan bittringh seija sin meeningh. 
HSH 21:137 (1641).

Bivist, f. 1. Sällskap. Hon skal blifva 
tin alldaga gäst och liuflige bijvist. Stjern- 
hjelm Here. 95. — 2. Närvaro. Ehvart han 
(Adam) om sig såg, berg, dalar, slätt och 
skoog I bijvist af sin kung af gladligt lynne 
loog. Columbus Poet. skr. A 2 a.

Bivista, tr. Vistas tillsammans med, 
sällskapa, umgås med. utaf alla, som du 
bivistar, utvälg en af de frommaste at med 
flit göra honom til vän. Hermelin C 2 a.

Bivistan, f. Öfvervaro. Fäst- och tro- 
låfningar skola skee och förrättas i bäggie 
contrahenternes närvaro och ... eens eller 
högst tvänne goda vänners bijvistan. HSH 
31:59 (1661).

Bivistas, dep. Bevista. Mödhrema skole 
tagha vara på sina dötrar, at the torneer, 
comedier och offentlighe skådespell icke 
bijvistas. Schroderus Albert. 1:43.

Bivåna, tr. [T. beiwohnen.] 1. Bistå, 
tillhandagå. är laghmannen bequemmast

herredshöfdingen här uthinn ... at bivåne. 
Gust. Adolf Skr. 55: — 2. Bevista, be- 
gifua migh ... åth Franckfurth, der den be- 
skrifne convents dagen att bijwohne. A. 
Oxenstjerna (HSH 29:246). attjedher... 
inställa vele, deres K:ters bröllopz fäst bij- 
våna, hedra och bepryda. Adlersparre 
Hist. saml. 1:295 (1642). förreste jag . .. til 
Vesterås til at bivåna S. Riks-drotzens grefve 
Magni begrafning. Sh. Rosenhane (Nya 
Sv. bibi. 2: 565).

Bivånare, m. (Hjälpare.) [T. beiwohner.] 
Tu milde bijvåhnare, frögda mitt förlåtne 
och orene huses mörke vinklar och vråår 
igenom tins liuses skeen. Schroderus 
Kegel. 61.

Bivåning, f. Umgänge, sammanvaro. 
[T. beiwohnung.] Lögnares och the ondas 
bijvåning födher haat och nijt. R. Foss 175. 
bäste läkedom emot kärleken är occupatio 
eller arbete, såsom och absentia eller från- 
varelse. Ty igenom lättjan, bijvåningar och 
gemenskaper uptändes och befordras han. 
Schroderus Albert. 1:328.

Bjebb, n. Bjebbande. Nu orckar jag 
intet längre höra ditt biäbb. Modée Fru 
Rangsjuk 67.

Bjebbare, m. Thet är en farlig ting vti 
itt regemente med en swasare, och en oför- 
wäghen biebbare kommer på skam. (Glossa: 
Biebbare, then som sig tyckia låter at han 
är full med råd och klookhet och talar för 
alla andra.) Syr. bok 1536 10 (9:25).

Bjebbla, intr. Bjebba. Uthan beskeedh 
vil tu doch moot biäbbla. Chronander 
Bel. D S b.

Bjeffa, intr. Bjebba, skälla, småskälla. 
Hundar stå och bieffa. Spegel Guds verk 
269.

Bjefsa, intr. = Bjeffa. then tid man 
höet samman refsar Och ilskne Sirius åt 
slåterkarlen biäfsar. Spegel Guds verk 153. 
Jag råder dig, at du intet biäffsar mera emot 
mig: jag vill intet mera höra dina raisonne- 
menter. Modée Fru Rangsjuk 57.

Bjefsa, f. Vippa, Biäffza, Lacinia, Gern 
des Kleides. Schroderus Lex. 28.

Bjefsad, p. adj. Försedd med bjefs (krus, 
spetsar). Laeiniata vestis, bieffzat eläde. 
Var. rer. voc. E 6 a.

Bjella, f. Bjellra. [Isl. bjalla.] een 
gyllene biella. 2 Mos. 28:34. hengde monga 
gyllene biellor på honom, at thet skulle 
klinga. Syr. 45:11.

Bjuda, tr. 1. Gifva. Biuder oss herpå 
eth visth swar. H. Brask (HSH 16:14). — 
2. B. till, gifva till känna. Görer väl oc 
biuder oss til herom huad i haffue förfarit. 
H. Brask (HSH 15:23). genom them kan 
tu biudha migh til hwadh tu förnimmer. 2 
Sam. 15:36. Jfr Tillbjuda. — 3. Refl. a) 
Söka att komma, våga sig någonstädes. 
K. kristiærn eller andre jcke skula ther åff
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få nogon tilfelle och modh til ath biudha 
sich hiit til rikit igen. Gust. 1 reg. 4:161. 
Vti alftoget bödh Söffrin sigh ailestedz till 
landz achtandes bränna. Svart Kr. 51. Om 
fijenden ville biudhe sigh fram. Hund 
Er. 14 kr. v. 282. — b) Infinna sig. ock 
Hedhningarna begynte biuda sigh til honom 
(Christus). L. Petri 4 Post. 19 a. c) Er
bjuda sig. Jonathas ... bödh sigh at giffua 
för thessa frijheet try hundrat Centener guld. 
I Macc. 11:28.

Bju?gk°rn> n. I fråga om längdmått 
och vigtdel : gran. [L. granum, korn.] The 
sammansittiande (tilhopa hängiande) sakers 
mått är: ett biuggkorn (gran), ett tvärfinger, 
en tvärhand ... Comenius Tung. 762. itt 
twärfinger, en sådana lengd som fyra gill 
biwgkorn göra kunna på theres breedd. Var. 
rer. voc. N 7 b. Green (grän, gran) betydher 
så mykit som ett biugg korn wägher, så at 
sextiyo Green eller kom wäghe ett Quintin. 
Berchelt 2 Pest. I 2 a.

Bjurtunna, f. Öltunna. [Isl. björtunna, 
af bjårr; T. bier.] iagh fick en liten biur- 
tönna. Gyllenius 347.

Bjäla, intr. 1. Bjebba emot, vara gen- 
svarig, göra invändningar. Han står och 
biälar, slå honom til jord. S. Brasck Ap. 
gern. Ila. — 2. Sladdra, pladdra. Clytus 
... medh sin oskickelige och rasande tunga 
alt fort buldrade och biälade. Sylvius Curt. 
558. Ett ord, i sinom tid, är guld i silfver- 
skål, I otid bjälat fram, är såsom matk på 
kål. Kolmodin Qv. sp. 1:196.

Bjäre, m. Een part uthsenda sina tiänst- 
andar (Spiritus familiäres), thet är the die- 
flar medh hvilka the äro besvorne ... Hvil- 
kas hampn the giöra uthaff solfvagarn, sålle- 
bottnar och annat sådant mehra lapperij, och 
läggia thet några nätter uthi jorden, effter 
hvilken tijd sedan skeer med thenna hamp- 
nen en unio diabolica ex pacto cum Dae- 
mone, och fogar sigh thenne anden här uthi 
och vältar här med til vägz uthi een hara 
lijknelse under kona och uthdissar den bästa 
miölken,.. . offta synes och håret vara affnött 
på theras (kornas) bakbeen uthaff thesse 
biärar som hafva them dissat. Och finner 
man offta hemma uthi husen, ia hemma uthi 
sängekamrarna vijd höfdegärden och annor
städes hvar the hafva sputat thetta biäresmör. 
Colerus 2:29. Jfr Rietz.

Björka, f. Björklag, björklake. Björcka, 
Succus betulæ. Schroderus Lex. 45.

Björkfink, m. En fogel. J. Sigfridi 
A 4 a.

Björkolja, f. Skämtvis för ris, risbastu. 
biörcke-oljan har en frän och amper lucht. 
Kolmodin Qv. sp. 1:70. (Jfr Påkolja.)

Björna, f. Björnhona. [Isl. birna; F. 
Sv. berna.] Doch låter tw som een halff- 
dödh biörna. Rondeletius 9.

Black, Blackot, adj. Svartaktig, mörk.

Fuscus, black som moormän (Negrer) äro. 
Var. rer. voc. F2a. — Rida, stryka b. 
häst, umgås med blacka hästar, 
smickra, vara falsk. [T. den falben hengst 
reiten, streichen.] The rijdhe så gerne then 
blackotte häst. En liten Crön. 1 5 b. I hofvet 
kan iagh artigh smykia (smickra) Och en 
black häst rätt tappert strykia. R. Foss 108. 
Then ther smickra ... kan Och medh blacka 
hestar omgå, rätt han Varder i hofvet ährat. 
Ders. 213. I hoff mången from väl vara må, 
Men the varda icke så framtaghne Som then 
ther black hest spenner för vagnen. Ders. 
213. — Ordspråket Man rider en häst är 
blackot, tänker långt och blifver stackot 
(Grubb 502), syftar på Upp. 6: 8, der Döden 
säges rida på en black häst. — Med uttr. 
blacke ryttaren betecknas Döden: Vil han 
(Gud) then sunda luft med giftig dimba fylla 
Och gifva folketz lif then snöda pest til 
spilla, Tå bör oss ... Åkalla honom som kan 
lif och helsa gifva Och blacke ryttaren uhr 
land och städer drifva. Spegel Guds verk 78.

Blackett, n. Blankett, ett vscriffuit och 
forszegledt (med sigill försedt) paper, szom 
kalles ett Blackett. Gust. 1 reg. 10: 277.

Blackfisk, m. Bläckfisk. [Mnt. black- 
visch.] Sepie, thet är black fisk. B. Olavi 
31 b.

Blad, n. Svärdsklinga. toogh swerdet 
och stötte thet in vthi hans bwck, så at ock 
skafftet folgde in medh bladhet. Dom. 3:22.

Bladdra, se B 1 a d ra.
Blader, n. Pladder, the alzintet troo

thet eviga lijffuet, uthan achtat för ett fåfengt 
blader. P. J. Gothus Poll, Aala.

Bladra, Bladdra, f. Bläddra. [Isl.
bladra.] En droppa, i vattnet fallen, giör 
vattublåsan (bladran); månge bladror giöra
skum. Comenius Orb. pict. 19. Vårt lif 
en bladdra, som sig litet låter spegla. Hes- 
selius Erik 22. Den floden tusentahls af 
bladdror med sig förde. Ders.

Bladra, Bladdra, tr. Pladdra. [Isl.
bladra] The marghtalighe bladhra thet icke 
mykit til sakena tienar. Syr. 21:27. then 
ene thet, en annar annat, owijsse j sakenne 
ther om bladradhe. P. Erici 5:15 b. En 
squallerbulter bladrar fram både nytt och 
gammalt. Comenius Tung. 838. de, som 
veta minst, ha lell att bladdra mäst. Rudeen 
284.

Bladrande, n. Pladder, thet bladrande 
som man bedreff j kyrkior och kloster, medh 
siungande och klingande, vthan hierta och 
förstånd, och skulle likwäl thet åssna ropet 
och oxaråmandhe kallas een Gudz tienst. 
P. Erici 4:79 a.

Bladrare, m. Pladdrare. the bladhrare 
skola sigh lära låta. Es. 29: 24. bladhrare, 
then som sigh tyckia låter at han är full 
medh rådh och klookheet, och talar för alla 
andra. Syr. 10 (9:25) glossa. En betänck-
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sam är väl icke måållöös, men doch lijkväl 
icke någon oförnufftigh bladrare. Comenius 
Tung. 889

Blagarn, n. Blaggarn. j groft blagarn 
klädd. Syr. 40:4. blagarn. Lind Ord.

Blam, m(?). ? (Jfr F. Sv. blami, blånad.) 
Swen i Löfftzgårdenn ... wpspranck och fick 
hans egen öxe, lemslåg hanom (Måns Gun- 
narsson) all vm kringh, Hand ropta, beden- 
dis forwnda seg liffuit, saa lenga hand kunde 
faa scrifftemåll, Tha swarada Swenn i Löfftz- 
gården, Gudz blam (Guds pina! Guds död!), 
Jack skall scriffta teg, ock mett samma ordt 
drog hanom neder paa jorden och hög hanom 
then högre hand aff. HSH 29:123 (1542). 
(Jfr Kalkar Blåm, Gods blam.)

Bland, n. Blandsäd, tacka Gudh så 
väl för svingell som för rogh, ty thett är 
godt blånd. Adlersparre Hist. saml. 3: 
287 (1631).

Blank, adj. Hvit. Candidus, blanck, 
snyöö hwijt. Var. rer. voc. F 2 b. Album, 
blankt wijn. Ders. 13 a. blankare än miölck. 

Jer. klag. 4: 7. Blanckt franst wijnn. Hist, 
handl. 12. 1:74 (1573). Konungens Hingste- 
ridare voro delte i två fanor. Svarte och 
Blanke ryttare. Röding 239. dragandes med 
sin blanck ryttare fana. Tegel Er. 14 hist. 210.

Blanka, intr. 1. Flaxa ? [Månne af Isl. 
blaka, vifta med vingarne?) The (korparne) 
skola tå tijn öghon uthacka Och öffuer tigh 
blancka (enl. SAOB sannol. tryckfel för 
klaneka) och smacka. Jos. hist. 21. — 2. 
Blänka ? all then myckna flärd, som uti 
verlden vanekar, Och all then lusta, som 
för kiött och ögon blankar. Kolmodin Qv. 
sp. 1:35.

Blanka, f. (Stor stridsyxa.) Bönderna 
. .. komme så vidt på thedh senaste medh 
sin disputation, at blandh them vanekar blan
kan. Messen i us Disa 38. Sådana ordh 
skulle kåsta titt liff, Thor giffue iagh nw 
hadhe här min kniff, Blanka tu måste then 
skaden böta. Ders. 24.

Blecka, Bleka, intr. 1. Skina, blänka; 
blixtra. [Isl. blika; T. blicken.] hans liws 
bleckar öffuer alt in til iordennes endar. L. 
Petri Jobs bok 31: 3. liungeelden bleckadhe 
på iordenne. Dav. ps. 77:19. Hans liung- 
eeld bleckar öffuer hela iordena. 97: 4. om 
sommaren när thet myckit blekar och dun
drar. Colerus 1:303. — 2. Lysa (fram), 
visa sig. [T. blecken.] han (Kristus) haff- 
uer bleckt fram oc skymtat medh sådana 
herligh werk. P. Erici 1:55a. Jfr Bli eka.

Bleckan, f. Blixt, dünner och bleckan. 
P. Erici 2: 106 a. A. Laurentii Verld. 
speg. 312.

Bleckande, n. Blixtrande, bleckande 
och Iiungande. L. Petri 2 Post. 98 b.

Blek, n (?). Blixt. [Isl. blik. n., sken, 
glans.] åskiebleek, fulgur. Comenius Tung. 
index.

Bleka, se B1 e c k a.
Blekare, m., se Valkare.
Blekhet, f. Torka? Pestilentie och brå* 

dödh komme gemenligen vtaf naturlige sa- 
cher, såsom vthaf förgifftigt wäder, af swår 
hette, af olijdeligh kyldt, af blechheet, af 
mychit och öfwerflödigt regn. Thyselius 
Handl. 2 : 232'(1544). Herren skal slå tigh 
medh ... heta, brenno, torrheet och bleek- 
heet. 5 Mos. 28: 22. (Öfv. 1878: med hetta 
och med brand och med torka och med sot 
och med rost.)

Blekna, tr. Göra blek, bleka. Flyt, bittra 
sorge-vått, som bleknar rosenkinner. Lu- 
ciDOR Bb 3 a. När tiden bleknat äfven dessa 
hår. Leopold 2:299.

Bletsa, tr. Välsigna. [Isl. bleza, bletza; 
E. bless.] wijgdt och bletzat watn. L. Petri 
Kyrkost. 79 a. wij medh beswärielse eller 
några andra olijdeliga böner effter thet pa- 
pistiska sättet huarken blätze eller wiye. 
Ders. 87 a.

Bletsan, f. Välsignelse. [Isl. blezan.] 
gå i messan och taka blessan. Spegel Ord.

Blia, intr. Bliga, blicka. Ther var... i 
kyrkan Sanct Sophia Så mycken kostbarhet, 
at then som fick ther blia, Han vände sent 
igen, men nästan sielf sig glömde. Spegel 
Sal. vish. 23.

Bliant, m. Ett med guldtrådgenomväfdt 
sidentyg. [Mnt. bliant.] syns himmelen sig 
smykka . .. Med Scarlat och Bliant så tunt 
som ägge-hinna. Spegel Guds verk 151.

Blick, n. Ögonkast, ther (i ögonen) thet 
ena blicket fölier thet andra. P. J. Gothus 
Synd. sp. K 4 a. Du klara sol, som allt i 
sänder skådar, Som med ett blick båd’ mig 
och Iris ser! Liljenstedt Vitt. 257. han 
ett nådes blick ibland åt henne gier. Palm- 
felt Qv. skol. 42. .

Blick, m. Blixt. (Jfr Blek.) Lind Ord.
Blicka, intr. 1. Blicka fram, lysa fram, 

synas, visa sig. [T. blicken.] holle vij 
icke rådeligitt att blotta rijkedt, för the con- 
siliers och tillståndz aspeeter, som thenne 
tijden uhr Naboeskapen blicka. HSH 38: 
232 (1636). den gode och faderlige vilie som 
Hans salige Kongl. Maj:t. . . emot Hans 
Furstl. Durchleutighet hafver låtit blicka. 
Stjernman Riksd. bih. 402 (1664). — 2. 
Blixtra. Lind Ord.

Blid, adj. Glad. han kommer medh 
hielpen j reltom tijdh. Så at man bliffuer 
ther aff bådhe gladh och blijdh. Tob. com. 
E 3 a.

Blida, f. Ett slags krigsredskap. Fäst
ningen ... attaquerades med Blidor, det är, 
stora hvippslungor, som kastade sten eller 
glödande jern. Berch (Nya Sv. bibi. 2:327). 
hvad the stötte kull med bokkar, skott och 
blidar Samt annat stormetyg som bruktes 
forna tider, Thet botade han strax. Spegel 
Guds verk 261.
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Blida, tr. och intr. 1. Göra blid. [Isl. 
blida.] then väna sooi hon sina vingar spri
der Utöfver jordens kreetz och hela luften 
blidar. Spegel Guds verk 156. — 2. Töa. 
Så många dagar som thet blijdar emellan 
juul och kyndermässa, så många regnskurar 
förväntes emellan påska och pingessdagen. 
Colerus 1:11.

Blida, f. Blidväder, tö. Then första 
blijda effter Trettonde Dagen uthmärcker 
sädestijman. Colerus 1 : il. Faller första 
snö tå jorden är blöt och icke frusin, tå 
kommer altijd blijda emot snöfall. 1: 339.

Blide, m. Februarius. Blijde, Göyemånat. 
Bondepract. B 8 b. (Jfr Rietz Wie/.)

Blideliga, adv. Blidt. [Isl. blidliga.] 
War oförtruten til at höra then fattigha, och 
swara honom blijdeliga medh sachtmodh. 
L. Petri Sir. bok 4: 8. Huru kunde doch 
Christus någhon tijdh . . . blijdhligare och 
mildare stella sigh emoot een otroghen och 
hårdnackat menniskio. 3 Post. 12 b.

Biidibragd, n. Gunst, kärleksbevis. [Isl. 
bliöubragd.] han ville gerna betiena henne 
och åtniuta hennes blidi-bragd. Dalin Arg.
1, n. 10.

Blidka, tr. 1. Mildra, det som uti Li
turgia ... förargeligit och afgudiskt är, motte 
blifva utaf vägen lindrat och blidkat. Rai- 
mundius 96. ded intet... blidkar dine veder- 
vertigheter, men dem snarare ökar och an- 
strengiar. A. Oxenstjerna Bref II: 380. —
2. Lugna, uppmuntra, glädja, som Satur- 
nus med sin bistra upsyn skrämer, Så blid
kar Jupiter och steiler sig beqvämer; Han 
faar sachtmodigt fram. Spegel Guds verk 
168.

Blidkan, f. Det att blifva blidkad, han 
så liuft kan smeka, At thet een menniskia 
til blidkan må beveka. Spegel Guds verk 
194. På dessa andaktsvärf, dem heligt mörker 
höljer, I dag et önskadt slut och gudars 
blidkan följer. Kellgren 3:7.

Blidlåtig, adj. Blid. hon ... är wenli- 
ghen, blijdlåtigh och dygdesam. L. Petri 
Sir. bok 36:25. Thet anstår allom menni- 
skiom ... at vara så i skrifft som tal blid- 
låtiga. Svedberg Schibb. 79.

Blidmäle, n. Vänlighet i tal. Lind Ord.
Blidsam, adj. Blid. menniskionnes an- 

sichte icke är sådant, som annors oskäligh 
diwrs, nemligha meste deels grymt,... Vthan 
twert om mildt, blijdsamt. L. Petri Mandr. 
D 1 b. blijdhsair.t taal. 2 Post. 156 a.

Blidsamhet, f. Blidhet, mildhet. Landz- 
höffdingens blijdhsamheet och sachtmodig- 
heet. Schroderus Liv. 829.

Blidska, intr. Töa. Lind Ord.
Blidska, f. Blidväder, tö. Lind Ord.
Blifva, intr. 1. Blifva qvar, stanna. 

Jagh wil bliffua til tess tu kommer igen. 
Dom. 6:18. vppå hwadh rwm molnskyyn 
bleff, ther iäghradhe sigh Israels barn. 4

Mos. 9:17. O hadhe iagh wingar såsom 
duffuor, at iagh måtte flygha, och någhor- 
städz bliffua. Ps. 55:7. — 2. Omkomma, 
stupa. Konungen blef i slagtningen vid 
Lützen. Brahe Tänk. 23. — 3. Blifva be
ståndande, bestå. Menniskian ... flyyr bortt 
som en skugge, och bliffuer icke. Job. 14:2. 
Hoo kan bliffua för hans frost? Ps. 147:17, 
B. vid sig: Then ther j fromheet wandrar 
han bliffuer widh sigh, men then en ond 
wägh gå&r han moste en gång falla. Ord. 
28:18. Gudh ... haffuer icke lust til the 
leffuandes förderff, vthan haffuer all ting 
skapat, at the wid sigh bliffua skulle. L. 
Petri Sal. vish. 1:14. The som fruchta 
Gudh bliffua widh sigh. Sir. bok. 10:22. 
Thet kommer aff Herrans fruchtan, at itt 
regemente bliffuer widh sigh. 10:24. — 4. 
B. tillbaka, icke blifva af, uteblifva. 
(the) Haffua godh rådh och tilfelle haflft til 
at tagha sigh vbestand före,, thet ellers well 
hadhe bliffuit til baka. Gust. 1 reg. 6:238. 
Tå hölt vp (upphörde) arbetet på Gudz Hws 
j Jerusalem, och bleff tilbaka alt in til thet 
andra årel. Esra 4: 24 thet fehlar aldrigh, 
at ångest, nödh och farligheet bliffuer intet 
tilbaka medh tigh. L. Petri 2 Post. 58 b.

Blika, intr. Blifva synlig, blottad, bar. 
[Isl. blika; T. blicken, blecken.] när armo
den blifver alt för tiock, at thet brister och 
blijker (nakenheten sticker fram), så taga 
the ... ett plagg och skyla ther medh dijn 
blygsl. Stjernhjf.lm Sv. o. G. mâles fat. 
företal 4 a. Håren flyta dig af, som visnade 
lööf utaf aspen, Skallan snöd blijker ut, der 
nu spela krusade lockar. Here. 514. Han 
är så riker, at gumpen bliker (han eger ej 
så mycket att han kan skyla gumpen). 
Lind Ord.

Blind, adj. Oklar, mörk. [Isl. blindr.] 
Nu är saken stundom så blind, at nämpden 
säger sig hvarken kunna väria eller fälla. 
Dom. regi. 31. blinde saker äro, ther man 
icke kan uthleta hvad rätt är. Ders. Der 
saken är blind, skal man vara snarare til at 
hielpa honom som beklagat är, än honom 
som klagar. Ders. 40: ey är thet blindt för 
mig, hvad tu äggiar mig til. Peringskiöld 
Heimskr. 1:457. — Neutr. blindt såsom 
adv. (lika med Isl. blint), och är ey blindt 
vppå tagha (svårt att fatta, inse) hoo the 
ära. O. Petri Äkt. B 2 b.

Blinda, tr. Blända, förblinda. [Isl. 
blinda.] så vil iagh ... en tijd lång blinda 
tigh ögonen. P. J. Gothus Apost. gern. 234. 
Du blida vällgångz sohl, min syn du blindât 
har. Columbus Vitt. 73. wij låte dieffuulen 
kiusa oss och blinda medh timligh ting. P. 
Erici 2:158 b. skrymtare, din ifver blindar 
dig; Du talar mot dig sielf, när du vil tadla 
mig. Kolmodin Qv. sp. 2:337. Hon blindar 
vårt öga med glittrande glans. Dalin Vitt. 
I. 3:10. Hon blindas ej af purpur, guld och
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glitter. I. 3:31. Nej, må en blindad verld i 
villans töcken se De mörka andars hop, dem 
våra präster digtat. Kellgren 1:51. af- 
undens blindade syn. 2: 41.

Blinda, f. Blindhet. [Isl. blinda, blindi.] 
Scotomia, blinda, förblindelse. Var. rer. voc. 
E2a. Alt så plägar Gudh slå sijns helga 
ordz fiender medh blindo. Svart Kr. 145. 
Jag undrar mvkket på at Plinius så löper I 
blindan. Spegel Guds verk 152. the gis
sade uthi en lutter blinda elfter thet ene så 
väl som thet andra. Sylvius Curt. 677.

Blindbok, f. Jone prophetia om the 
Niniviters bot i seek, fasto och asko, then 
är nu mera hos the flesta reknader ibland 
blindböcker, them man må Stella sig effter, 
om en vil eller ei. Svedberg Ungd. reg. 
312. Jone prophetia är nu mera hos fast 
monga af oss en blindbok blefven, then vi 
vel läsa viljom, men icke settia någon tro 
til. Sabb. ro 1: 429. the förkastade blind- 
bökren i vår heliga bibel. Dav. o. Nath. 
F 8 a. Tobie bok är en blindbok (kallas så 
af några therföre, at hon är i somliga biblar 
tryckt med grann (fin) stil.) Sabb. helg. 598.

Blinding, m. Blind person. [Isl. blin- 
dingr.] Blinding, cæcus. Comenius Tung. 
index.

Blindko, -sticka, -tacka, -teka, f. Blind
bock. Gåssen ... läth binda-för ögonen på 
sig och gick och famlade effter dem, rätt 
som man plär ta blindjacka eller blindko. 
Columbus Vitt. 260. leka medh tigh blinde 
sticko. Balck Krist. ridd. Gib. the ther 
plegha leeka blindsticka, slå på hvem the 
hälst råka. P. L. Gothus / Uti. K 3 a. 
taga blindtacka (leka blindbock). Lind Ord. 
kallandes them skrymptare, stumma miö- 
hundar, blindtekor och tiuffua stalbröder. A. 
Andreæ Försp. till !.. Petri Kyrkost. A 8 b. 
fratres ignorantiæ och mörckögde blinde- 
teckor. L. Laurentii Nyårspred. A 2 b.

Blindnamn, n. Falskt, diktadt namn. 
han hadhe infördt vdj sijn regenskapp blind- 
nampn, och therupå vthgiffwit elädhe. Hist, 
handl. 13. 1:39 (1562).

Blindsticka, -tacka, -teka, se Blindko.
Blink, m. 1. Skymt, om iagh ... kunde 

ock så få see en blinck aff heluetet, iagh 
wille thet aldrig förgäta så länge iagh leffde. 
P. J. Gothus Leiser C 4 a. — 2. Blick. 
Du en nådig blink mig ger. Lalin 7. Ni 
måste sky i dag hvar enda dödlig blink. J. 
Wallenberg 332.

Blinka, intr. Blicka fram, framskymta, 
visa sig. (Jfr Blicka.) i Christo haffwer 
blinkat och sigh någorledes see låtitt en 
anfächtningh till Gudz lastande och bannande. 
Ernhoffer 75 b. böre de (Ryska sände
buden) curialiter och ståteligen traeteras och 
så beskenekias, på dedh statens affeetiop 
emot Ryssen må däraf blinka. A. Oxen- 
stjerna (HSH^27:171).

Blinkögd, p. adj. Plirögd. Paetus, hwerff- 
ögder eller blinkögder. Var. rer. voc. C 2 a.

Blira, intr. Plira. Lind Ord.
Blister, m(?). En växt. (Jfr Fries Ord. 

plister.) Arff, hönsekål, blijster och nässl. 
R. Foss 32.

Blistrad, p. adj. ? och worde jtt blistrat 
wäsende med oss ath wij påå thet sidzsta 
ey weta skulle huar wij bliffue. O. Petri 
Svar till P. Elite c 1 b. (Månne tryckfel för 
bistrat, förbistradt?)

Blix, m. Blink. Den ängslan, hvarutaf 
mitt matta sinne qvaldes,... Förgick mig i 
en blix. Wrangel Snöhvit 15.

Blixa, intr. 1. Blinka. Nu blixar och 
blinckar han hijt och tijt med sinne syn. 
P. J. Gothus Synd. sp. I 3 b. när een dot
ter gåår uth medh sijn modher, skal hon gå 
sedigt och medh nederslaghit ansichte, icke 
blixa medh öghonen hijt eller tijt, och skiuta 
strålar ifrån sigh såsom stiernorna på him
melen, ther medh gifvandes unga sällar or
sak at trafva effter sigh. Schroderus Al
bert. 1: 43. — 2. Blixtra. [T. blixen.] thet 
dundrar, liungar och blixar. P. J. Gothus 
Fastapred. 570.

Blixande, n. Blixt, blixande, fulgur, 
fulguratio. Comenius Tung. index.

Blixta, intr. Blinka. Then som blixtar 
medh öghonen, han haffuer ondt j sinnet. 
L. Petri Sir. bok 27:25. man brukade för 
ordspråk, at Herr Svante togh ingen uthi 
sitt Hoff som blixstade vedh, tå han fick itt 
yxhammarslagh i ansichtet. Schroderus 
/. M. Kr. 653. Fixstiernorne .. . olijka blixta 
(coruscant). Comenius Tung. 43.

Block, m. Black. [T. block.] Hans 
händer slås i band och uti blåck hans fotter. 
Kolmodin Qv. sp. 2:514. Att dricka helt 
reent uth, Ho har en annan sed Får blåeken 
uppå sluth. Oxe 5.

Blocka, tr. Sätta black på, fängsla med 
black. [Mnt. blocken.] Somme sloges, 
somme stockades och blockades i torn och 
järn. HSH 24: 104 (1517). han latedt henne 
stocke, blocke och fenchlig sätte. 29: 188 
(1562). the fara nw til och gripa,. .. stocka 
och blocka. O. Petri 1 Post. 49 a.

Blocka,intr. Gloppa. Se Nederblocka.
Blodflöd, f. Blodflöde. När een quinna 

haffuer sins kötz blodhflödh. 3 Mos. 15:1». 
Om een quinna haffuer sina blodhflödh j 
longan tijdh. 15:25.

Blodga, tr. Bloda. [Isl. blööga.] Blodga, 
cruentare. Comenius Tung. index. Den 
(slöjan) vil iagh blodga öfver all. Tisbe 52. 
rann bloden uthur hans sår, så at hans har
nesk och häst blefve öfver alt blodgade. 
Peringskiöld Vilk. 334.

Blodgång, m. Rödsot, the siuke som 
haffue bekommith thenn besmittelige blod- 
gångh, och nu medh H. K. M. örligzschep 
äre heemkomne. HSH 27: 8» (1565).
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Blodmen, n. Blodskuld, o gudh minne 
helses gudh frälsa mich j frå blodhomen, 
frels mich aff the onda begier och oorenlig- 
heet som är j min bloodh. O. Petri Men. 
fall N 5 a. (Jfr Ps. 51:16.)

Blodqvick, adj. the som til kropsarten 
äro sangvinei eller blodqvicke. Rydelius 
Förn. öfn. föret. § 16.

Blodrik, adj. Blodfull. Om menniskian 
är sanguineus, blodrijck, rödbrusigh. Lem- 
nius A 3 b. är menniskian öffuerflödight 
blodhrijk, tå skal man åderlåta henne. B. 
Olavi 146 a.

Blodrås, f. Blödning, blodflöde. [Isl. 
blödrds.] jfr Ihre Gloss.

Blodråsig, adj. Blodig, blodsprängd. 
Lind Ord.

Blodsjuka, f. Rödsot, blodsiuka, blod- 
sott, dysenteria. Comenius Tung. index.

Blodskämmare, ni. Blodskändare. Blod- 
skämmare, then blodskam bedrijfver. Co
menius Tung. index.

Blodsmördare, m. forbe:de blotzmörder 
och grymme tyran konung Christiern. Gust. 
1 reg. 12:254.

Blodspild, f. Blodspillan. (Se Spild.) 
Lifland, som han med . . . mången mans 
blodspild hade befriat. Girs Joh. 3 kr. 111. 
The Romare vunno segern, dogh icke uthan 
såår och blodhspild. Schroderus Liv. 749.

Blodspilla, f. Slachtningen ... icke uthan 
blodspillo aflop. Schroderus Liv. 144.

Blodsplåga, f. han blodhskuld medh 
bloodzplågho pläghar heemsökia och straffa. 
L. Petri Mandr. F 3 a.

Blodsrätt, m. Blodsdom, dödsdom. Om 
en tiuff beslaghen warder, at han bryter sigh 
in, och fåår hugg til dödz, så skal ingen 
blodz rett gå offuer dråparen. 2 Mos. 22: 2.

Blodssaker, adj. Saker till blodskuld. 
then som blodzsaker är, han skemmer lan
det. 4 Mos. 35: 33.

Blodstyrann, m. then grusame Blodz- 
tyran, gamble kon. Christiern. Gust. 1 reg. 
12:255.

Blodstört, m. = B lod stört in g. [T. 
blutsturz.] Lönbom Hist. arch. 5:8(1597).

Blodstörtig, adj. Blodig, som medför 
blodsutgjutelse, thet blodzstyrtige Ryske 
krijgh. Stjernman Riksd. 1:435 (1595). then 
hårde och blodstörtige feigde . .. som af ko
nungen i Danmark och dhe Danske är 
vorden begynt. 1:674 (16 1 2). blodhstörtige 
slachtninger. Skytte Or. B 8 b.

Blodstörting, -ning, f. Blodsutgjutelse, 
blodbad. [Mnt blotstortinge.] krijgh och 
blodhstörting. L. Petri Mandr. E 3 b. stri
den ... var så gräseligh och svår, at sådana 
manfall och blodstörtningh hadhe aldrigh 
någhor menniskia . . . hört. Kr. 44. ginge 
åter både härarna emot hvar andre til strijdz 
. .. ther tå skedde en stoor blodhstörtning. 
Schroderus J. M. kr. 195. vordo the medh

mycken blodhstörtningh slaghne uppå flyeh- 
ten. Liv. 96.

Blodsvår, adj. I högsta måtto svår, 
mödosam. [T. blutsauer.] the bemödde och 
giorde sigh blodswårt, att the måtte salige 
warda och frome. P. J. Gothus Skrift, 
sent. N 4 b.

Blods-värd, n. Blodvite? (Jfr Matth. 
27:6.) Hvilken som slås på kyrkiogården 
eller i kyrkian eller kyrkioväg, och giör 
blodzvärd, böte lijf och lösöre. Schmede- 
man 30 (1554).

Blodtjur, m. så kallade bubones, svul
ster och bölder, eller blodtiurar, anthraces, 
carbunkler och pestkohl. Lindestolpe 
Pest. 25.

Blom, n. Blomma. [Isl. blåm.] Et blom, 
som blott för ögon är. Dalin Vitt. I. 1:52. 
Dess ungdom i sitt blom. II. 5:48.

Blommas, dep. Blomma, blomstra. Tu 
skall vthi itt ewigt Paradijs såsom itt skönt 
blomster blomas. P. Erici 2: 340 a. itt stoort 
trää blomadhes och wäxte. 3: 51 a. där blom
mades en rar växt. /Is. Ban. 1:147. Rosor 
och liljor prydeligen ibland hvarannan blom
mades. 1:161.

Blomme, m. [Isl. blômi.] 1. the actha 
theris besta och stryka besta blomma vtaff. 
Gust. 1 reg. 10:237. — 2. Uttr. barn och 
b, se Barn. — 3. Äggegula Vitellus, 
blome. Var. rer. voc. H 2 b. Jfr Ägg- j 
blomme. — 4. Månadsrening. [T. blume.) 
Quinfolck... som icke j rettan tijdh, så
som naturen kräffuer, theras bloma haffue. 
Berchelt 2 Pest. B 3 a.

Blommera, tr. Förblommera, utmåla, 
utsmycka, blomerada ord och skeenheliga 
förclaringar. A. Andreæ Försp. till L. Petri 
Kyrkost. A 6 a. theras broders ordh och 
loffuen måtte vara blommerat på thet bästa, 
the kunde lijkväl ther til ingen troo sättia. 
Girs Er. 14 kr. 107. om them dichtade the 
wijsor, saghor, rijm ... och blomerade them 
med fabeler. O. Petri Kr. 5. theras dichter 
eller scriffuelse ... så blomeradhe äro med fa
beler och förtäkt ordh, at man icke weta kan 
hwad som retta historien är. Ders. 7. The 
(köpmännen) folck medh blommerade varor 
reta och bedraga til at köpa. R. Foss 464. 
ett artigt vijf... blomerad i margfals-färgade 
kläder. Stjernhjelm Here. 6.

Blommering, f. Szå hade icke waridt 
behoff att göre ther någen blomering opå 
(på öfversättningen af ett Ryskt bref), vthan 
heller latidt vttolcke thet såsom thet lyder j 
sigh sielfft ordh från ordh. Fin. handl. 9:
97 (1556). vij biudom til, sådana skändelighe 
och förbannadhe laster til at ursechta och 
medh fåfenge blomerningar besmyckia. L. 
Paul. Gothus Mon. pac. 623.

Blomstras, dep. Blomstra, itt wijnträä 
... grönskadhes, wexte, och blomstradhes.
1 Mos. 40:10. grääs ... thet ther bittijdha



Blonistrig — 109 — Blygelig

blomstras, och snart wisnar. Ps. 90:6. 
Blomstrens såsom lilior. Syr. 40 (39: 18). 
Aarons staff som blomstras hadhe. Ebr. 9: 4.
I hans tijdh skal retferdigheet blomstras. 
Ps. 72: 7. Israel... skal blomstras såsom 
een roos. Hos. 14:6. Alle land och ko
nungariken blomstras och tilltaga uti rike
dom och välstånd genom köphandel. Schro- 
derus Uss. B 4 a.

Blonistrig, adj. Blomsterrik. een blom- 
strig våhr. Gripenhjelm 279.

Blossstake, m. Stake, hvari bloss eller 
fackla sättes, twå blossstakar ståndandes 
för iorderikes gudh. NT 1526 Upp. 11:4. 
Liusestakar, Blossstakar. L. Petri Kyrkost. 
35 a. lius- eller blåssstakar hos Papisterne 
brukas och itändas ... då Evangelium siun
ges. J. Werwing 1:150.

Blota, intr. Blotas, dep. Svärja, för
banna. [Isl. blota, blötast.] sweria och 
blotas. O. Petri Ed. B 4 b. dundra, sväria 
och blotta. Petrejus Ber. C l b.

Blotande, n. Svärjande, tesse eedher 
och blotande. O. Petri Ed. A 3 b. itt dö- 
deligit blotande. Syr. bok 1536 23: 15.

Blotna, intr. Blötna, mjukna. [Isl. blotna.] 
och kan theras steenhårda hierta icke blotna 
och få kötz art. L. Petri Sir. bok 17 (sak
nas i Bib. 1541). hans ogudhachtigha, hårda 
och obootferdigha hierta, som aff så monga 
troligha och alffdarligha förmaningar platt 
intet blotna och sigh retta kunde. Chr. pina 
Yl b.

Blott, adj. Slå en b., begå ett fel, råka 
illa ut. [Mnt. einen bloten slan; T. einen 
blossen schlagen.] Doch att vppå ... the 
fonger måtte sådane acht och tillsyn haffd 
bliffue, att man icke slår en bloot med them. 
RR 131« 1544.

Blotta sig, refl. Begå sig, berga sig, 
skydda sig. Så ligger ther och höge bärgenn 
i thet nästhe på alle sijdhor om Byen, så 
att the och kunne skiuthe alle gather twert 
och ändelångz att ingen sig blotta kunne. 
RR 31 In 1543.

Blotteliga, adv. Blott och bart, endast 
och allenast. Thet (att Kristus är medlare 
mellan Gud och menniskan) haffuer icke S. 
Paulus sagdt j then mening at inghen måå 
bedia for oss vtan Christus,.. . skal thet så 
blotteliga förståås, thå må wij Christet folk 
icke heller bidia for hwar annan. O. Petri 
Svar till P. Elice g 3 b.

Blottfattig, adj. Utfattig, landet... om
sider blef reent utarmat och blottfattigt. L. 
Petri Kr. 39.

Blotthet, f. Nakenhet. Jagh skal vp- 
kasta tin klädhefoll offuer titt ansichte, och 
skal wijsa Hedhningomen tina blottheet. 
Nah. 3: 5. idhor äpleträä . .. j icke dömen 
om wintren effter theras blottheet, om the 
äro godh eller ond. P. Erici 2:203 a.

Blyas, Blyjas, dep. Blygas. Jagh skem-

mes och blyes at vphäffua mijn öghon til 
tigh min Gudh. Esra 9:6. tu moste för 
alla menniskior blyias. Syr. 42:11. then 
som blyies widh migh och mijn ord, widh 
honom skal ock menniskionnes Son blyias. 
Marc. 8: 38.

Blyelse, f. Blygsel, skam. thet swacht 
war för werldenne, thet haffuer gudh vthwalt, 
på thet ath han will göra thet til blyelse 
som starkt är. NT 1526 1 Cor. 1:27.

Blygaktig, adj. Blygsam, all werlden 
haller aff een vng menniskio, tå hon blyg- 
achtig är. Syr. 32:14 (glossa). Om tijn dotter 
icke är blyghachtigh, så hålt henne hardt. 
42:11.

Blygaktighet, f. Blygsamhet, blyghet. 
at quinnonar prydha sigh j höffuelighom 
klädhebonat, medh blyghachtigheet och kysk- 
heet. 1 Tim. 2: 9. Then som tiggia wil, han 
kommer icke widh wara blyger, ähwar blyg- 
actigheet ock tienar, vthi eens fattigs manz 
hws haffuer hon jw ingen platz. L. Petri 
Om nattv. F 5 a.

Blygd, f Blygsamhet, blygd gör stoor 
ynnest. Syr. 32:14. (Syr. bok 1536: blygde 
gör o. s. v.) Kyskheet, ährligheet och blygd 
Vara skal edr högste prijs. StjernhjeLm 
Fångne Cup. 2 intr. Ähra, dygd och blygd 
i mitt unge hierta plantade. Ders. 8 intr.

Blygdealtare, m. “Skändligt altare“, 
“altare åt den skamlige afguden“. så monga 
gator som j Jerusalem äro, så mong Blygde
altare haffue j vpsatt, til at rökia för Baal. 
Jer. 11:13.

Blygdelig, adj. Som länder till blygd, 
skymflig. Then person som hafuer varit 
klandrat, berychtet eller och beslagen medh 
någor ohöfueligh stycker eller slemma ger- 
ningar, så at han ther af ännu hafuer neso 
och blygdelighit nampn, Tiuf eller annat. 
Förslag till Kyrkord. 539.

Blygdlös, adj. Oblyg. [Isl. blygöarlauss.] 
en framfoos och blygdalöös biddare. L. Petri 
Om nattv. F 5 a.

Blygdlöshet, f. Oblyghet. han genom 
en sådan dristighet och blygdlöössheet ville 
mistanker förekomma. Schroderus Liv. 462.

Blygdröd, adj. Röd af blygsel. [T. 
schamroth.] then som lätteligen blifver uthi 
sitt ansichte blygdrödh. Schroderus Al
bert. 1:89.

Blygelig, adj. 1. Full af blygsel, tu 
war än nu nakot och blygheligh. Hes. 16: 7. 
— 2. Som förorsakar blygsel, som man 
blyges vid. the kropsens lemmar... wij 
hålle blygeligha wara, them legge wij mesta 
äron vppå. 1 Cor. 12:23. Thet är een ährlig 
menniskia tungt och blygeligit at lijta till 
een annan. Brahe Oecon. 49. — 3. Skam
lig, neslig, her ture Jönsson, bisp Moens 
met theris tilhielpare haffua thed oerliga före
tagit, så at thet är them blygeligeth till at 
försuara. Gust. 1 reg. 6:180.



Blygeliga — 110 — Bläckbytta

Blygeliga, -en, adv. 1. Med blygsel. 
Jesu... bligliga gaar iak tik saa näär, For 
thy thw weth wäi huilkin iak äär. Tideb. 
101. — 2. Till blygd, till skam, skamligt. 
han blygeliga skal vara bekändt för goda 
män, huar the (hans förrädiska skrifvelser) 
komma til syna. Gust. I reg. 5:70. the 
haffue oss thet offuerdictedt och blygeligen 
offuerlugit. Fin. handl. 5:337 (1537). Noah 
så blygligha bleffliggiandes ohold. L. Petri 
Dryck. C 2 b.

Blygfärdig, adj. Blygsam. [D. blufœr- 
dig.] een blygferdig jungfru. Spegel Guds 
verk 116.

Blygfärdighet, f. Blygsamhet, hon ta
lade med en sådan blygfärdighet, at jag icke 
kunde annat än tänka alt godt om hennes 
artighet. Roman 190.

Blyglåten, p. adj. Blyg, blygsam. Alf- 
vilda sägs aff barndomen hafva varit så blyg
låten, så at hon altidh gick medh öfverhölgdt 
ansichte. Schroderus J. M. kr. 204. j 
förtijdhen vore qvinfolcket något litet skam- 
hafftige och blyglåtne. E. Erici F4a.

Blyglåtig, adj. Blygsam, sedesam. Om 
tijn dotter icke wil wara blyglåtigh, så wachta 
henne wel. L. Petri Sir. bok 26:13. En 
blyghlåtig (tuchtiger)... bär sigh blygsamliga 
åth. Com en lus Tung. 830.

Blyglåtighet, f. Blyghet, försynthet, vår 
blyglåtighet emoot konungen. Schroderus 
Liv. 627.

Blygsam, adj. Som medför blygd, skam. 
neesligit och blygsamt straf. Laurelius 
Kyrkord. 197.

Blygsel, f. Nesa. sade the thet wara 
skam och blyxell att någre vndersåter skulle 
thet begära aff theris herrer, att herraner 
icke skulle thora reesa hwardt them syntes 
i sitt eget landh medh mindre the skulle 
taga leide aff sine vndersåter. Svart Kr. 171.

Blyjas, se B1 y as.
Blys, n. 1. Bloss. [Isl. blys.] de gå ... 

med facklor och med blyser. Rosenfeldt 
Vitt. 238. — 2. Blossande, sken. åthskillige 
slags blys och lius af blixtrande. U. Hjärne 
Anl. 97.

Blysa, intr. Blossa. Det (Manhem) såg 
de Göthers eld i nye lampor blysa. Geisler 
313. Er ähros glantz den skall som tindrand’ 
stiernor blysa. Frese 76. blysande kinner. 
Stjernhjelm Here. 55. Den der i bästa 
floor gåår frisk medh blysande kinder. U. 
Hjärne Vitt. 80.

Blysning, f. Blossande, lysning, låga. 
Siälen i menniskio-kropp som en eld för
borgat i flinto, Finner hon ey sitt stål, så 
gnistrar hon aldrig i blysning. Stjernhjelm 
Here. 428.

Blystra, intr. Hvissla. Lind Ord.
Blyvåg, f. Vattenpass, murlod. [T. blei- 

wage.] Murmästaren murar effter rättesnöret 
och blyvågen. Comenius Tung. 526.

Blå, adj. 1. Mörk, svartaktig. thetta 
mörcker (vid Jesu död) skeedde icke j blå 
Nädharna,... vthan thet skedde när Nyyt 
war j fylle. L. Petri Chr. pina m 5 b. 
quellen kom å, och mörkret blå. Psalmb. 
1536. 23. The hafva uthi thetta kriget slagetz 
tree dagar hvar effter annan in til blå mörkret. 
Petrejus Krön. 20. Bildl. En hofmans 
höga gunst then blåa afvund föllier. Borne- 
man 4. — 2. Fåfäng, onyttig. [Efter T.] 
thitt långe blå pladrande vthur ... Lutthers 
Böcker. Ernhoffer 101 a.

Blådänga, tr. Altijdh hon migh blåden- 
gier och slår. Doct. Simon. 14.

Blåman, m. [Isl. bldmailr.] Ethioper 
thet äro the som man kallar Blåmän. Jer. 
13:23 (glossa).

Blåsa, Bläsa, intr. och tr. Wädhret blåås 
hwart thet wil. Joh. ev. 3: 8. . hlomstret för- 
wisnar, ty Herrans ande blås ther in. Es. 
40:7. Läter man bläsa j basunen. Hes. 
7:14. Han bläste j basunen. 2 Sam. 20: l. 
Om tu bläs på een gnijsto. Syr. 28:14. 
blääs vppå thessa dödha at the warda leff- 
uande igen. Hes. 37:9. Nu blees man 
fältallarm. Eurelius Vitt. 34. Blees nor
dan åter up. Ders. 48. — Tå fick then 
olycksalige och stolte drotningen någhet til 
at blåsa uppå (fick en förtret, en förödmju
kelse), ther vidh hon fick blyas. Schro
derus J. M. kr. 552. Jfr Påblåsa.

Blåsemessa, f. Blasii dag (den 3 fe
bruari).

Biåshorn, n. [Isl. blåstrhorn.] Han hade 
stält några 14 eller 16 men ... på bergen 
och i skoglundar ther omkring, the ther hade 
blåsehorn hoes sigh, hade och så någre 
hornblåsare ther han war. Svart Kr. 50.

Biåspipa, f. [Isl. bldspipa.] han lijknar 
itt oförstondelighit måål (ett tungomål som 
man ej förstår) widh een harpo eller blåse- 
pipo, som intit wist förstånd giffuer ifrå sigh 
antighen til itt eller annat, ändoch songen 
eller dangen ther aff kan wara skön. L. 
Petri Dial, om mess. 43 a.

Biåstacka, f. Tacka, som uppkommer vid 
tackjernsblåsning? Prästerskapets i bergs
lagen begäran, at de måge af järnbruken 
åtniuta den rättighet utaf tilvärkningen, som 
de kalla biåstacka, hvilken prästerne af uhr- 
minnes tider skal vara tilfallen. Stjernman 
Riksd. bih. 439 (1675).

Bläcka, tr. Visa, blotta. [T. blecken.] 
see grymt vth och bläckia tänderna. P. J. 
Gothus Skrift, sent. 0 8 b. hundarne bläc
kia theras tänder och käfftar ock emoot them 
som vilia ... löösa them uthu bånden. Apost. 
gern. 136. Afund ... sin mun upspär Och 
gräslig bläcker sijne blod inbitne tänder. 
Stjernhjelm Parn. tr. 7 intr.

Bläckbytta, f. Bläckhorn. (Jon Skrif- 
vare) fick heta een bleckbytta ... och flere 
sådane onampn. Svart Kr. 162.
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Bläckätare, m. Bläckspillare, bläck- 
suddare, pennfäktare. [T. dintenfresser.] 
han meente, at han ther hade funnit Con- 
sistorium, och ther hafver han ingen annan 
sedt, uthan ... Simoniacos, bläckätare och alla- 
handa löst partij. Laurelius Pdf. anat. 454.

Bläda, intr. Bläddra. Man bläder mehr 
i sina papper, ther inkomst och utgift up- 
skrifvit står, än i Herrans helga bibel. 
Svedberg Sabb. helg. 134.

Blända, f. Blandning. [Isi. blanda.] 
Götiska språket... är af utländingars bländo 
allramäst förvarat. Björner Kämp. företal 
3. här någon blända af personer och be
drifter är til finnandes. Ders. 27.

Bländing, Blänning, m. En som är af 
blandad härkomst, bastard. [T. blendling. 
Jfr Isl. blendingr.] blackote blänningar eller 
Europeiske jämtungar med någon svart de
moiselle. J. Wallenberg 221. afskilja the 
bländingar, som besmitta thes (svenska språ
kets) renhet. Spegel Ord. företal c 3 b. de 
Stockholmske bländingar... Svenska språkets 
reenhet förderfva. U. Hjärne Orth. 56.

Bländning, Blänning, f. 1. Blandning, 
sammanblandning, tillblandning, een bländ
ning aff Mirrham och Aloe. Joh. ev. 19:39. 
Thenne bittra drycken, som Christus således 
moste dricka, war wår blendning, wij medh 
wåra misgerningar haffue honom bereedt och 
inskenckt. L. Petri Chr. pina X 5 b. at 
ingen gifftermaal skee hær epter emellan 
danske oc suenske, paa thet at then blenning 
maa vntflys emellan baaden rikin. Gust. 1 
reg. 1:259. församlingen hafver ibland sig 
allahanda slags blendnings folck och lärors 
blendning Svedberg Catech. företal dia. 
Är intet Element nu rent och utan bländning, 
Ty eld i luften, luft i vatnet, vatn i jorden 
Befins. Spegel Guds verk (1745) 34. bref 
... vti hwilke war ganske mykit flärd, spott 
och löngnachtige blänninger. Svart Kr. 75. 
— 2. Förvirring, virrvarr. Babel eller Ba
bylon heeter een Wilsamheet eller Blendning. 
Lælius Res. 1: 60. Babel uttydhes en bländ
ning eller oredha. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 454.

Blänka, tr. Göra blank, glänsande. [T. 
blänken.] tå våre fruer och jungfruer vilja 
gå i kyrkian, krusa the sitt håår, blenkia 
ansichtet, bepryda hufvudet medh gulhufvor, 
höghe hattar, kostelighe bindlar och fieder- 
buskar ther ofvan uppå. Schroderus Al
bert. 4: 95.

Blänka, f. Blänkande, sken. De hvijte 
svanor,... Det konstbemängde gyps,... Ja 
alt hvad namn af glans och blänckia haar. 
Eurelius Vitt. 30. när en blänckia synes 
om morgonen i dagningen eller om afftonen 
i söder, och thet mörcknar norr uth, thet 
betyder blijdväder. Colerus 1:9. hans 
ögon skijna så klara öfver mörcka natten, 
at the gifva en blänckia ifrån sig. 1:16.

Blänka, tr. Grumla, vlffuen ... straffadhe 
(bannadé) lambet för thet orenadhe och 
blenckte watnet för honom. Brahe Gust.
1 kr.

Bläsa, se Blåsa.
Bläst, m. Blåst, matkäten frucht... faller 

til iordena vthi starckom bläst. L. Petri
2 Post. 193 b. Tå sågh man watnet vpwella 
genom hans näsos anda och bläst. 2 Sam. 
22:16.

Blöd, adj. [T. blöde; Isl. blauör.] 1. 
Svag. min blöda syyn vardt aff ett liuus 
förbländad. Wexionius Sinn. BJ2a. — 2. 
Blödig, rädd, försagd, modlös, aff straff 
(.klander; tillrättavisning) warda blödh. P. 
Erici 4: 22 b. han var af naturen blödh och 
meenlös, snarast sagdt, han hade intet all 
sine fem sinne. Petrejus Ber. B l a. Qvin- 
nors art är at vara blödh. Prytz O. Skottk. 
H 3 b. Then seger som vij daglig öfver eder 
vinne, I blöde män. Stjernhjelm Jubel
sång, sonett, veeklige blöde gemöter. Lycks. 
är. cartel.

Blöda, intr. må thenne sak (frågan om 
att öfverfalla Ryske gränsboer, som begått 
våldsamheter i Finland) än nw szå hengie 
och blöde (uppskjutas, förblifva oafgjord), 
till tess man yttermere hörer och förnimmer 
hwartt heden thenne handell (om allmän 
fred) med the Rysser lende will. Fin. handl. 
7: 149 (1545). Måå nu sakenn såå hängie 
och blöde, till tess man wijdere ther om 
förtänckt bliffwer. RR '/i 1544.

Blödig, adj. Skygg, försagd, vek, klen- 
modig, feg. fattigdom gör the fattigha blö- 
digha. Ord. 10:15. Rehabeam war vng och 
aff blödhigt hierta, så at han icke warde 
(värjde) sigh. 2 Krön. 13:7. vpretta the 
blödigha och förskreckta samweten. Försp. 
till 2 Cor. the ogerningesmän äro blödighe. 
Ord. 10:29. theras hierta äro blödugh, och 
haffua inga röter, thet är, ingen fastheet medh 
sigh. L. Petri 1 Post. S7a. sade sigh icke 
haffua lust wara Herre eller Höffwitzman 
för slijcht blödigt krigxfolk. Svart Kr. 90. 
så blödig til sinnes, at han, utan alt nöd
tvång, upgaf huset (fästningen). Girs Joh.
3 kr. 39. Tu, som förr så modig var, och 
äst så blödig nu. Spegel Tillsl. par. 86.

Blödighet, f. 1. Svaghet; slapphet. 
menniskeliga svagheeter, blödigheeter och 
brister. P. J. Gothus Rel. art. 148. the 
för magans blödigheet äro lööss lijfvade. U. 
Hjärne Surbr. 24. — 2. Modlöshet, rädsla. 
een part mehr än qvinnors blödigheet uppå 
sigh toghe och hele landskap skammeligh 
förlupe. Gust. Adolf Skr. 172.

Blödmodighet, f. Klenmodighet, rädsla. 
Blödmodighet för nöd å tappra dygdens bahn 
Har mången slutit ut från ährans höga plahn. 
Columbus Poet. skr. K 2 b.

Blöja, tr. Omsvepa med blöja. Han blö- 
jar och lindar de småbarnen. Sv. forns. 2: 175.
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Blöja, intr. Blomstra. [Mnt bloien, 
bloigen; T. blühen.] ... höö (gräs) Huilkit 
om morgonen blöyar. Dav. ps. 1536 90: 6. 
Een menniskia .. . blöyar såsom itt blomster 
på markenne. 103:15. offuer honom skal 
hans krona blöya. 132:18.

Blöt, adj. 1. Mjuk, len. blööt frucht, ther 
man gör most och drick vthaff, såsom wijn- 
druffuor, Oliuor etc. 2 Mos. 22: 28 (glossa). 
blöta oostar. I Sam. 17:18. see ena men- 
niskio clädda j silke eller annor blööt clädhe. 
O. Petri 2 Post. 7 b. på thet hårda strå 
om blöta rosor drömma. Spegel Guds verk 
89. såsom en trötter j een blööt seng sötz- 
liga soffua. P. Erici 1: 247 b. blööt hyende. 
2:49 b. uppå en blööt duunbedde Vill han 
så gärna streckia sina lata leder. U. Hjärne 
Vitt. 153. — 2. Blödig, som theras (qvin
nornas) hiertan merendels äro blöte, så 
smälta och flyta the snart i tårar. Spegel 
Pass. and. 309.

Blöta, tr. Uppmjuka. Demanter och 
kunna blötas. Gripenhjelm 298. så hård 
är ingen skön, Som blötes ey af en rätt 
älskars trägne bön. Rosenhane Ven. 10.

Blött, adv. Mjukt, fly stadigt blött att 
sofva. S. Triewald 70.

Blötögd, p adj. Svagsynt. [T. blöd- 
sichtig.] Ja, när som samma stielk kring 
halsen varder bunden, Så hafver man för
märkt at starren är försvunnen Och synen 
vorden klaar, thet the blööt-ögde kunna För
söka. Spegel Guds verk 129. then som 
katt-lijk gloor, Sne vind- ok blöt-ögd til, 
berömmes för skarpsiktig. Lucidor B 2 b.

Bo, n. Talesättet b egg es bo. indif
ferent, lika nödig, lika sint, begges bo. 
Svedberg Schibb. 277. neutral, som håller 
med ingen, begges bo. Ders. 286.

Boa, tr. Utrusta. [Isl. bua.] Så boer 
han sin skiep bettre. Sv. forns. 1: 91, 105.

Boby, s. Ett slags barnlek, leeka blind
sticka och boby (par impar ludere) . .. thet 
är barnsligit. Comenius Tung. 941.

Bock, m. Murbräcka. [T. bock, Lat. 
aries.] han skal läta föra bockar in för 
portanar. Hes. 21:22. Han skal medh boc
kar om kull stöta tina mwrar. 26: 9.

Bocka, intr. och tr. Buga sig, böja. 
The (Danske) kunne the Norske full wel 
plocke, The moste vnder them både lwte oc 
bocke. En liten Crön. F 2 b. båcka nedh 
hufvudet. Comenius Tung. 541. Hvad vil 
jag städse påcka på starckhet och friskt mod, 
När sjukdom kan mig båcka och torka märg 
och blod. Warnmark 880. — Jfr Bucka.

Bockare, se Bokare.
Bockbössa, f., se Skerpentin.
Bockman, m. Satyr. Jagtraffan två Bocke- 

män. Stjernhjelm Fångne Cup. 9 intr.
Bockral, m(?). Dräll. [Mnt. bokeral.] 

Bockral eller dvelch. Stjernman Com. 2: 
542 (1648). [Jfr Cleasby-Vigf. bukkram,

Fritzner bukran, Schiller-Löbben bo- 
kerey, Kalkar Bokrcel.]

Bocksprång, n. Kapriol. [T. bock- 
sprttng.] fast han bockasprång rät litet plä
gar ansa, Så fölljer han dock med at han 
må lära dansa. Spegel Guds verk 228. 
De skräppa hvad de lärt, tre bokkesprång at 
springa. Lucidor Zla.

Bod, f. Koja, hydda. Bodher, Hybbele, 
magale, casa, mapale, tugurium. Helsingius. 
Hydda, vide Bodher. Dens. (Jfr Molbech 
Gloss, bod.) the heerdar skola ther inga 
bodhar (fäbodar) vpsettia. Es. 13:20.

Bodbrott, m. fl., se Bud-
Bofiken, p. adj. Hemkär. så får ock 

ingen ung adelsman vara så heemkär och 
boofiken, han måste jw än tå låta bruka sig 
uthi konungzlige och förstlige hoff. Brahe 
Oecon. 67.

Boflytta, intr. Flytta, vordo Romerske 
bårgare hvilke som hälst ville, allenast ther 
igenom at the til stadhen voro booflytte och 
ther beskattadhe. Schroderus Liv. 766. 
begynte vij . .. at booflyttia i våre gårdh, som 
iagh kiöpte. Gyllenius 270. boflytte jag 
utur mitt hus, jag hade legt, up på slottet 
uti ståthållare våningen. S. Rosenhane 
(Nya Sv. bibi. 2: 576). Keysarens residcntz 
ifrån Rom til en annor ort månde blifva 
booflytt. P. Brask Puf. 398. När en boo- 
flytter til en nyy tompt. Ü. Hjärne Surbr. 151.

Boflyttning, f. the Gallier hadhe medh 
sigh allahanda slagz folck bådhe unge och 
gamble, the mehre til booflytning än til 
krijgz skickade voro (T. mehr auf die weise 
derjenigen, die mit Weib und Kindern und 
allem das sie haben aus dem Land reisen, 
denn die in den Krieg wollen ziehen). 
Schroderus Liv. 65i.

Bofva, intr. [Mnt. boven; T. buben.] 
bofva, bola, fornicari. Comenius Tung. 
index, han lågh på luur, horade och bof- 
vade. Schroderus Liv. 921. the horade 
och boffuade uthan återvändo. Petre.jus 
Beskr. 1:32.

Bofve, m. Bof. [Mnt, Bove.] Tu skalck 
och bowe. 1 Sam. 20: 30. Then som intet 
annat tencker, än huru han kan göra skadha, 
honom må man rett kalla en förtwiflat booffua. 
L. Petri Sal. ord. 24: 8. dierf och genom 
sluug, illfundig som een bove. Spegel 
Guds verk 169.

Bofveri, n. Bofstycke, skälmstycke, be
drägeri. [Mnt. boverie; T. bäberei.] han 
bedriffuer ... hwadh skalkheet och bowerij 
honom löster. L. Petri Om nattv. A 8 a. 
Skelmstycke (bofverij). Comenius Tung. 
798. Medh ... aflat hafver ijdel boofverij och 
bedrägerij varit. R. Foss. 220.

Bofvisk, adj. Bofaktig. [T. bübisch.] 
bofvisk nedrighet. Dalin Vitt. II. 5:40. 
Mitt fall är mig beredt af en så bofvisk hand. 
Brander Cleop. 24.



Bofasta sig 113 — Bokförare

Bofästa sig, refl. Bosätta sig. Oden 
varit höfding för ett barbariskt folkslägte som 
bofäst sig vid stränderna af sjön Meotis. 
Leopold 1, företal till Oden. Våra urfäder, 
bofäste under ett hårdt himmelsstrek, . . . 
delade hela sin tid mellan åkerbruk och 
boskapsskötsel, jagt och sjöresor. Murberg 
{SAH 1786 2: 9).

Bofäste, n. Bofasthet, stadigt hemvist. 
både in- och utrijkes kiöp- och handelsmän 
måge lockas att sökia dher (/' Carlskrona) 
sitt bofäste. Landt. instr. 290 (1679).

Boför, adj. Försedd med bo, med bo- 
sättningssaker. hafver min sal. moder giordt 
min systerdotter boför med fatebur, boskap 
och bohag. Lönbom Uppl. 4:84 (1581).

Boföra, intr. Flytta sitt bo, flytta till 
ett ställe och der bosätta sig. han motthe 
frij och obehindrath booföre och flytthia j 
fraa westerars och nidher tiil lincopungh. 
Gust. 1 reg. 2:107. Bijen ... icke boföra 
någhrastädz, med mindre han {visen) först 
dragher utur bijstocken och ledhsagher them. 
L. Paul. Gothus Mon. pac. 124. om aff- 
tonen lychtade vij at booföra, och jagh medh 
hustrun och barnen och huussfolcket be- 
goflfuo oss och tijt (till den nya bostaden). 
Gyllenius 270. Thär kiöpte Hårek en gård 
... och boförde dit. Peringskiöld Heim- 
skr. 1: 552. Åhr Christi 1316 boförde Hertig 
Valdemar til Öland. Sylvius Er. 01. 279.

Bog, n. Bugt, böjning, krökning. [Mnt. 
boge.] Plancus, then som tonna och flata 
föter haffuer, och intit bogh haffuer vnder 
fötrene. Var. rer. voc. C 2 a. Tortuosus, 
full med bogh. Ders. Gib. Effter honom 
bygde Benuj Henadad son tw stycke jfrå 
Asaria hws in til boghet och alt in til hörnet. 
Palal Vsaj son, emoot boghet och thet högha 
»omet. Neh. 3: 24, 25. (Ofv. 1878: Vinkeln.) 
wij moste oss offta böya effter wäghen, och 
slå kroken j boghet. P. Erici 4:27 b.

Bogen, p. adj. [Isl. bdinn.] en åker eller 
jord kallas då bogen, enär den är redig, 
nemligen myllar sig väl, är hvarken för torr 
eher för våt. Carleson 759. Så tin åker 
tå han är bogen, och skär honom tå han är 
mogen.. Colerus 1:98.

Bogift, f. Hemgift? the öffuer allo måtto 
härligha ähregåffuor och boogiffter, medh 
hvilka tu, himmelske .. . brudhgumme Jesu 
Christe, tijn hiertans aldrakäreste trooloffuade 
brudh vil besmyckia. Phrygius Him. lif. 124.

Bogna, se Bugna.
Bogne, m. Bugt, inböjning. Then trinde 

figuren . . . har ingen bogna. Comenius 
Tung. 760.

Bogård, m. Kyrkogård. Bogård, ma
rries, ambitus templi. Helsingius. Kyrc- 
kian medh sitt taak och tilhöriga huus och 
boogård. Laurelius Kyrkord. S53. Jfr Ihre 
Gloss, bodgård.

Bogårdsmur, m. Muhren kring om kyrc-

kiogården kallas Bogårdzmur der af, som 
somlige mena, at kyrckiornas sampt bisko- 
parnes och canikernes tiende bodar voro 
bygde uthi och uppå muhren. Dijkman 55. 
(Betviflas af Ihre.)

Bohag, n. Hushåll, then (hustru) som 
är ... skickelig til bohaghet. L. Petri / 
Post. N 7 a. till ett boohagh mycket behöf- 
ves. Chronander Bel. G 2 b. the äre ... 
så uptuchtade, at the kunna ståå itt bohagh 
väl före. Phrygius Brudpred. C 5 b.

Bohaga, intr. Taga herberge. Villen i 
till godo taga Denne natt och ther bohaga 
Vidh min åsna i mitt stall, Gierna jagh thet 
unna skall. Kolmodinus Gen. B 2 b.

Bohagshus, n. Förrådshus. Hiskia ... 
wijste them fataburen ... och all sijn bohags 
hws. Es. 39:2.

Bohagsman, m. Husfader, en som har 
hushåll, bespöria sig med gamble bohagz- 
män om thet man icke veet sielff. Brahe 
Oecon. 48. Fiskesiöar allestädes finnas, 
huilcka een bohagsmann ... föda kunde. 
HSH 31:441 (1638). när Gudh är icke then 
öfverste huusherre eller bohagzman, så kan 
thet intet gå väl til. A. Laurentii Hust. 
307.

Bohagsqvinna, f. Husmoder, een hu
stru . .. then sigh wäl steiler, och är een 
godh boohags quinna. L. Petri 1 Post. 
N 6 b.

Bohagsrede, m. och n. Bohagsting, 
husgerådssaker, redskap, förbättra .. . vist- 
huus, fatebwr och annan bohagzrede. Brahe 
Oecon. 53. hästskoor, spijck, jern och annat 
bohagsrede. Ders. 100.

Bok, f. Book, pl. böker. Bib. 1541.
Bokare, m. Bokhammare. [Mnt. boker; 

T. pocher.] then Swenske Bockere som 
vpsatt är wijdt Sala kyrickie, skalt balte om 
dygnen 90 halffwetunnor malm. RR ‘Ve 1547. 
iernredzskap ... till then pockers behoff. RR 
27/» 1545.

Bokfaren, adj. Boksynt, beläst. Jag 
tackar det ärbara och hedervärde bondestån
det, som härutinnan frivilligt förent sig med 
de bokfarnare ståndens behag. Dalin Arg. 
2, n. 52.

Bokfink, m. Bofink. Comenius Tung. 
153. Bookfinkans gälla liud tykz som een 
bielra klinga. Spegel Guds verk 205.

Bokfrode, f(?). Lärdom. (Se Frode.) 
Stjernhjelm Ordl. till Here.

Bokfrödad, p. adj. Boksynt. bokfrödade 
Lärde. Dalin Arg. 1, n. 9.

Bokförare, m. Bokhandlare (som ur
sprungligen förde kring landet böcker i 
kistor eller lådor; deraf benämningen Bok
låda). bookaförare wpslå sina införda böker 
til att selia. Nova ord. eccl. 200. En Book
förare skal man ordinarie hafva (vid Upsala 
universitet), den som ähr af vår religion, och 
förer oss nyttiga böcker tillhand" Bfrgius

8
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Nytt förråd. 28 (1637). Bookföraren säljer 
böckerna uthi booklådan. Comenius Orb. 
pict. 193. Ingen ... skall fördrijsta sigh thet 
(arbetet) efftertryckia, eller i annat tungomål 
afsättia, eller uthan-rijkes tryckt eller afsatt 
til salu införa ... thereffter tryckiare, tolckare 
och bookförare hafue sigh att rätta. Privil. 
på Stjernhjelms Arch, att icke någre ska- 
delige och förargelige böcker måge af bok
förare hit in i landet föras. Lön bom Uppl. 
3:106 (1688).

Bokhus, n. Bibliotheca, bokahws. Var. 
rer. voc. 1 7 a.

Bokhvete, n. Bohvete. I Skåne så de 
på sin sand bokhvete. Linné Ungd. skr. 
2:61.

Bokkista, f. Armarium, bokakista. Var. 
rer. voc. 1 7 a.

Boklibri, n. Bibliotek, ett stort boklibri. 
Svedberg Försvar 4.

Bokman, m. Studerande, läskarl; skrift
ställare. Bookman ... haar ett faarligt hufvu- 
brott. Columbus Poet. skr. 01 b. Vid 
bång och buller trifs en bokman mer än illa, 
Ho lust til läsa har, har lust at lefva stilla. 
S. E. Brenner Dikt. 1:255. igenomläsa och 
nagelfara the bätsta, säkrasta och verdasta 
bokmän, som ther i (ett språk) skrifvit hafva. 
Svedberg Schibb. e 1 a. literal, lärd, 
bokman. Ders. 282. student, bokman. 
Ders. 299.

Bokpräntare, m. Boktryckare. A. J. 
Gothus Thes. 3: n. Ernhoffer 91 a.

Bokstaf, m. I skolen icke ... scriffua 
bookstaffuar på idher. 3 Mos. 19:28. War 
ock een offuerscrifft scriffuin offuer honom 
medh Grekiska, Latiniska och Ebreiska book- 
staffuer. Luc. 23:38.

Bokstafva, intr. Stafva. [T. buchstaben.] 
viliom vij nu ... såsom bookstaffuande Christi 
schoiabarn begynna tala om thet eviga lijff- 
uet. P. J. Gothus Poll. A 2 b.

Bokstafvering, f. Stafning, rättskrif- 
ning. . den retta Svenska bookstafveringen. 
U. Hjärne Orth. (titeln).

Boksticka, f. Peksticka, pekpinne. Thet 
vil nu fast hvar öfverdådigh och illaker stal- 
dreng presterna mästra och sättia them book
stickan i handen, huru the skola lära. A. 
Laurentii Hust. 90.

Bokstol, m. [Isl. bôkastôll.] 1. Ställ
ning, hvarpå böcker plägade uppläggas vid 
läsning, den studerande ... läser böckerna, 
hvilka han hoos sigh uppå bookstoolen up- 
lägger. Comenius Orb. pict. 200. hvar och 
en hafver för sigh sin bookstool medh låås 
före, ther uppå han studerar. Laurelius 
Påf. anat. 479. — 2. Läspulpet i kyrka 
(“lectorium, pulpitum in quo legitur in ec- 
clesia“). När man är tilhopa kommen (vid 
gudstjensten), så siunga Notarierne (canto- 
rum chorus) vidh bookstolen psalmer och 
andelige vijsor. Comenius Tung. 630.

Bokstuga, f. Bokrum, (hans) bokstugu 
där han hade alla sina libri. Gjörwell 
Nya Sv. bibi. 1. 2:69. Skriffuit uthi mijn 
bookastugu. Phrygius Äkt. pred. A 3 b.

Bola, intr. Pläga olofligt umgänge (med). 
[Mnt. bolen; T. buhlen.] Juda ... bolar medh 
eens fremmande Gudz dotter. Mal. 2:11. 
Ahala .. . boladhe medh alla degheligha kar
lar j Assyrien. Hes. 23: 7.

Bolare, m. En som bolar. [Mnt. boler; 
T. buhler.] Ingen skökia skal wara ibland 
Israels döttrar, och ingen bolare ibland Is
raels söner. 5 Mos. 23:17.

Bole, m. = Bolare. [Mnt. bole; T. 
buhle.] Adonis ... hadhe warit frw Venus 
bole. Hes. 8:14 (glossa). een quinna nu 
icke meer achtar sin bola. Jer. 3:20. tu 
haffuer bolat medh monga bolar. 2 (3:1).

Boleri, n. Otukt. [T. buhlerei.] Först 
bedreeff tu bolerij med tinom grannom .. . 
och brukadhe stoort bolerij. Hes. 16:26. 
til at vndfly bolerij, haffue hwar och en sina 
hustru, och hwar och een sin man. 1 Cor. 7:2.

Bolersk, adj. Lättfärdig, lösaktig. [T. 
buhlerisch.] Een bolersk quinna kenner 
man vppå hennes otuchtigha syyn. Syr. 
26:12. elska then bolerska och horiska 
quinnona. Hos. 3:1.

Bolinna, f. Frilla. [T. buhlin.] Döff- 
uike, huilken han (Krist. Tyrann) hade till 
bolina. Svart Kr. 68.

Bolk, Bork, m. Dryckeskärl, pokal. 
Min son Ruus uti kannor och krus, uti gruf- 
same bolkar Tig skal öfva. Stjernhjelm 
Here. 193. Herredrycks-hållande bolkar. Ders. 
232. Then som för glaas, stoop, kannor, bol
kar skolkar, Han må fritt gå. Lucidor Ss 
3 a. Sättiom fram hög-diupe bålkar, fulle aff 
skönt Ferner vijn. Leyonstedt 18. Bor- 
kar. Rosenfeldt Vitt. 242, 243. En törstig 
ser sig då få stora bolkar fatt. Kolmodin 
Qv. sp. 2:78.

Bolka, tr. Kolka, klunka. (Jfr Rietz, 
sid. 45.) sitta och bolka i sig en hop med 
öl. Sv. nitet. n. 11,

Bolkot, adj. Bukig, bugtig. låta blåsa 
sigh een fiol (flaska), som nedan är pass- 
ligen vijd, och bolkot. Stjernhjelm Arch. 
F 3 a. J fr B u 1 k i g.

Bolma, f. Bolmört. Både hvijt och svart 
bålma är förgifftig. Colerus 1:194.

Bolman, m. Fjerdingsman. (Se Söder- 
wall Ord.) huad Lagmansens, herredz- 
höffdingens, boolmannens, lensmansens renta 
rijsz i rasborgx län. Gust. 1 reg. 7:170. 
then menige almoge bliffue wtoff lænsmæn 
och boolmæn medt monge dagzwercker och 
myken annen owanligh opålegningh betun- 
gede. Fin. handl. 3:191 (1552). är wnder 
huar Bolmann 6 tiendis bönder. 4:128 (1556).

Bolna, Boldna, intr. Bulna. Bolna, 
swella, tumere, tumescere. Helsingius. 
Lind Ord. Se under Ettras.
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Bolskap, n. 1. Frilla. [Mnt. bolschop.] 
han haffuer sitt boleskap widh sidhone om 
nattera. O. Petri Äkt. B 4 a. een löss- 
achtig qvinsperson, som han hadhe til bol
skap. Tegel Gust. 1 hist. 2:197. M. An
tonius och hans bolskap Cleopatra. Schro
derus Hoff. väck. 383. — 2. Älskare. lijka 
såsom een quinna sitt boolskap slår vthur 
hiertat och sinnet, och intet meer achtar 
vthan förgäter honom. A. Simonis D 11 b.

Boistad, m. 1. Gård, landtgdrd. en 
boolstadh, som Jacob gaff sinom son Joseph. 
Joh. ev. 4:5. Hittar man bi å egen boistad, 
eller then han äger lott i. Lag 1734 BB. 
21: 2. — 2. Bostad. Hwilken är then wäghen 
som ligger tijt som liyvset boor,... at tu må 
lata kommat til sin boolstadh. L. Petri 
Jobs bok 38: 20.

Bolva, intr. Svärja, fast tu mykket bol- 
var, Så skiuter tu ej långt med eeders eeter- 
kolfvar. Spegel Guds verk 296.

Bolös, adj. Som ej har hus och hem. 
[Isl. bålauss.] the tagha aff them alt thet 
the haffua, och göra them boolöse. P. Erici 
2: 145 a.

Bom, m. Träd. [Mnt. bom; T. baum.] 
Och midt uti den hage, Der ståndar en lif- 
sens bom. Sv. folkv. 1:394. cedrens bohm. 
Rudeen 253. Vinbom, se d. o.

Boman, m. I. Inbyggare, åbo. [Isl. 
båmair.] måttlighet är amman, Som håller 
lijf ok siäl samt boo ok boman samman. 
Columbus Vitt. 97. — 2. Jordbrukare, 
hemmansbrukare. the som till bomän icke 
falte äre, eller någon macht och förmögen- 
heet hafve at besitje och väll förestå sådane 
heman. Stjernman Com. 1: 83 (1546). een 
booman klook sin trägård flijtigt ränsar. 
Eurelius Vitt. 42. han medh gambla för
ståndiga boomän förspör sig, huru hvart land 
(iåkerland) lör sig skal kiöras, brukas och 
såås. Colerus 1:83. — 3. Gårdsegare (i 
stad)? Husbonde? at hwar och een boo
man warder sitt folck ther til hållandes, at 
the för theras dörer hålle reene gator, from
mer och rensteener. Berchelt 2 Pest. 
B 5 a.

Bomersin, Bomsiden, n. Bombasin. 
[Mnt. bomsin, bomesin, bomsiden. Bomer- 
sijn. Comenius Tung. 217. Bommesin. 
Schroderus Uss. C 4 b. Bomersin. Lind 
Ord. väfveri af bomsiden inrättas. Stjern
man Com. 5:732 (1698).

Bomma, intr. Ringa (med klocka). [T. 
bomben.] Klockgrodorne bomma och sam- 
manringa in på sena aftnarna utan uppehåll. 
Linné Sk. resa XII.

Bomsiden, se Bomersin.
Bonad, m. Förhänge, omhänge; vägg

bonad, tapet. Förhängsle, Bonadh, peri- 
stroma, tapetes. Helsingius. Boonat, Peri- 
petasma, das Gemählde. Schroderus Lex. 
30. Tu skalt ock göra en gård til tabernaklet,

en boonat aff hwitt twinnat silke. 2 Mos. 
27: 9. boonadhen haffuer på enne sidhonne 
femton alna. 27:14. En silkes Bonadtt medtt 
2 wåder röde, 2 wåder gule, 2 wåder gröne, 
en wåd brun och en wådh gråå, huar wådh 
en aln 3 V2 quarter långh. HSH 37:35 (1548). 
Flamsk Bonadtt medtt Tobie Historie om 8 
alnar. Ders. Bondstugorna hafva merendels 
på främsta väggen en målad tapet, som här 
(i Småland) kallas bonad. Linné Sk. resa 
18. bone, weggie bone. Lex. Line.

Bonde, m. Äkta man. Jach N tagher 
tich N nw til min echta bonda. O. Petri 
Handbok B 4 b. Then ene brodheren haff
uer dräpit then andra, Hustrun haffuer för- 
giordt bondan. Kr. 34. hon vnga Tobiam 
til bonda fick. Tob. com. Gib.

Bondeblygd, f. Bondblyghet. Tukt kal
las bonde-blygd. Lucidor Bb 2 a. Ofta 
skulle väl hoos mången Lysa fram mång 
täcklig dygd, Ther hon icke hölles fången 
Af en rädder bonde-blygd. Runius 2:196. 
Se S. E. Brenner 2:109.

Bondvulen, p. adj. Bondaktig. Düben 
Boil, skald. 34.

Bonet, n. [F. bonnet, bonnette]. 1. Bon
nett, ett slags segel, toghe j fraa them ith 
thet bestha boneth wndhan theres segel. 
Gust. 1 reg. 3:126. — 2. Hatt. bonäte, hu
vudbonad. Columbus Ordesk. 6. kan tu 
icke bättre bewijsa thitt Doctor Ambete än 
thit Presteskaap, så är thett redha giordt 
mädh thitt Doctor bonätte. Ernhoffer 100 a. 
Dochtaren medh thet rödha bonäthet. Balk 
Esop. 72. Migh möter een medh stoor Book 
och Bönet (en “doktor“). Messenius Disa 
5. gemeene qvinnor ... hade oppå hufvudet 
ett- rödt bonäte. Tempeus 189. bleff huff- 
vudet betäckt medh ett svart sametz Bonet, 
som offvan brättet var beprydd medh en 
Fursteligh Crona. Phrygius 3 Likpred. 49.

Boqvinna, f. Hustru, husmoder. Een 
godh boqwinna är sinom man een glädhe. 
Syr. 26: 2. Titt husfolck skal tu lära regera 
wäll, Så bliffuer tu een booqwinna säll. Tob. 
com. Fla. Tig sielfver tu älskar, när som 
tu kärhåller Tin egen booqvinna. Törne- 
vall A 3 b.

Bora, tr. Borra. [Isl. bora.] tagh en 
syyl, och bora honom (trälen) genom hans 
öra. 5 Mos. 15:17.

Bora, f. Hål, borrhål. [Isl. bora.] där 
funno vi... boror i botnen (hål i hafsbottnen 
efter musslor). Linné Vestg. resa 186.

Boran, m (?). Ett slags skinn, ett decker 
boraner. Stjernman Com. 1:372 (1591). 
alle slags hudar och skinn icke äre tienlige 
at bereda til jufter och boraner. 3: 801 (1670). 
Boraner beredas på lijka sätt (som jufter). 
Ders.

Bord, n. 1. Bräde, planka. [Isl. bord.] 
j med liether (läkter) och bordh maagha sökia 
edher berningh in wthij danmark. Gust. 1
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reg. 2: 203. — 2. Bord, matbord. Så haffuer 
tu doch satt tin tienare ibland them som äta 
offuer (vid) titt boord. 2 Sam. 19:28. tå 
the komo vthi Raguels hws, funno the Tobia 
offuer boord (till bords) sittiande. Tob. 9: 8. 
(the) såto offuer boord medh honom. Matth. 
14: 9. sende honom gyllene kärille, och för- 
loffuadhe honom, at bruka guld offuer boord 
(vid måltiden). 1 Macc. 11: 58. Riksammi- 
ralens son stod för bord (passade upp vid 
den kongl. måltiden). Brahe Tänk. 94.

Borda, f. Bård, bräm. [Isl. borda, boröi.] 
tu hell (hela) stycker gyllene bordor. Gust. 1 
reg. 8:350. offuerst mitt på honom (silkes- 
kjorteln) skal wara itt halssmogh, och een 
boorda omkring halssmoghet tilhopa fållat, 
at thet icke synder gåår. 2 Mos. 28: 32. 
Hon gör... boordor, som hon vthfår köp- 
mannomen. L. Petri Sal. ord. 31:24. (Se 
Rietz.)

Borda, tr. Förse med bård, kanta, borda 
sina klädher medh gull. Schroderus Pac. 
69. på sin väna hals hon een dyyr rosen
kraga, Med demant och rubin och perlor 
boordad, baar. Eurelius Vitt. 29.

Borda, intr. Lägga om bord, äntra, när 
szå fiärre kommer, atthi skole entterne (än- 
tringsvis) szökia eller borde med fienderne. 
Gust. 1 reg. 10:147. Tw må vnderwijse höff- 
widzmännen, vm fienderne komme, att the 
... icke borde med theris skip eller espinger, 
eller och lathe them komme förnär in opå 
sig. RR so/6 1545. the mötte hvarannan i 
siöön .. . men när man begynte borda, vordo 
the Danska them (Norrmännen) öfvermech- 
tige. L. Petri Kr. 56. någre Lybske skepp 
... acktade borda med den Svenske Hector. 
Tegel Er. 14 hist. 122.

Bordera, intr. Brodera, sitta uppe på 
salen och bordera. Lagerström Pol. 
kannst. 90.

Bordhake, m. Änterhake. kastade ko
nungens män sina stamnliar eller bolhakar 
öfver vrängarne på Jarlens skep, hållandes 
them thär med fast. Peringskiöld Heim- 
skr. 1:427.

Bordhimmel, m. Stjernhjelm Bröl. 26.
Bordlexa, f. Bordsbön. Klärken skall 

och haffua ther (i hospitalet) vpsyn att bordh- 
lexan redeliga hollen varder. Gust. 1 reg. 
8: 292.

Bordning, f. Äntring. Thesse Svenske 
skepp hafva med bordning satt tappert in 
med fienderne. R. Ludvigsson 280.

Bordsbref, n. Bördsbref (intyg hufvud- 
sakligen om äkta börd), dopattest. [Mnt. 
bortbref.] Uthi alle embeter skal then som 
mestare vara vil.. . hafve sin bordzbref och 
lärebref at strax opvijsa. Stjernman Com. 
1:791 (1621).

Bordved, m. 1. Sågbräder. [Isl. borö- 
viör.] före bordewijdh, plancker eller knap- 
holt vtaff landett. Gust. 1 reg. 1 1:262. —

2. Sågtimmer. haffuer hugget.. . meera än 
fyretije tolffter bordvedh. Tegel Gust. 1 
hist. 2:296.

Boreda, f. -rede, n. Bohag, husgeråd. 
[Af Isl. reiöa, reidi.] Borgerskapet skall 
vara förbudit låta någon booreda giöra och 
förarbeta utan om köpstaden. Stjernman 
Com. 1:262 (1576). Cronobeks spetal med 
boskap och borede. Gust 1 reg. 4:314. af 
skogen giör man booreede, huus och skepp. 
Risingh 66.

Boredskap, m. = Boreda. så mykit 
jern annamme som han til sin booredskap 
och annen dagligh nytte behöffuer. Stjern
man Com. 1:303 (1580).

Boren, m. (Se Rietz buren, sid. 46.) 
Staa eller Bohren ähr itt klijande ting under 
fotterna, at man må rijfva in til bara benen, 
och äntå klijar thet: förmenas komma ther 
aff, at man oförvarandes stijger på det stället 
ther en annor haar borat i golfvet. Palm
berg 11.

Borg, n. Borgande. I dufne lättingar 
som ... med lään och borg förskaffa Thet i 
förslösa må. Spegel Guds verk 292.

Borg, adj. Rask, hurtig. En borger yng
ling. Lind Ord. Han kan svara borgt. Ders. 
(Jfr Rietz borger.)

Borgan, f. 1. Borgen. [Isl. borgan.] Om 
tu än wille haffua borghan aff migh, hoo 
wille loffua för migh? Job 17:3. Then som 
för en annan j borghan gåår, han fåår skadha, 
men then sigh för borghan wachtar, han är 
säker. Ord. 11:15. Thet är en dåre som 
handena recker, och gåår j borghan för sin 
nästa. 17:18. Monger menar, at thet är fun
net som han på borghan tagher. Syr. 29: 4. 
— 2. Borgen för att fånge, som på viss tid 
frigifves, skall åter inställa sig. pedher 
Canceler ... her (i Stockholm) haffwer rympt 
szin borgan. Gust. I reg. 1:276.

Borgare, m. 1. Inbyggare, på then 
tijdhen war Jerusalem ödhe, och ther boodde 
ingen borgare meer. 1 Macc. 3:45. gick 
bortt och gaff sigh til en borghare ther j 
landet. Luc. 15:15. — 2. Medborgare, hans 
borghare hatadhe honom ... säyandes, Wij 
wilie icke at thenne skal rådha offuer oss. 
Luc. 19:14.

Borgareled, n. Slottsport. [Isl. borgar- 
hliö.\ Samsing han rider til borgareled. Sv. 
forns. 1:138.

Borgarestop, Borgestop, n. ? Cratera, 
stort dryckekar som borgare stop äre. Var. 
rer. voc. H 1 a. Borghe stoop. Gust. 1 reg. 
2:266.

Borgarskap, Borgerskap, n. Medborgar
rätt. Jagh haffuer köpt thetta borgharskapet 
medh een stoor summo. Ap. gern. 22:28. 
j på then tijdh woren vthan Christum, frem- 
mande och vthan Israels borgareskap. Eph. 
2:12. j Christi Rike wille han wara, och 
haffua ther borgherskap medh all hans hel-
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gon. L. Petri Chr. pina 1 5 b. the som äro 
förwante j enehanda borgareskap .. . (skola) 
j sämio boo medh hwar annan. P. Erici 
5: 228 a.

Borgekläde, n. ? han (fogden) ingen an- 
nen Ihönn vtaf wår rentfie cammer för sfg 
sielf taga skall.. . vthen allenest borgekläde, 
och ther till kläde och peninger till så monge 
karles behoff som han kan hafwe behoff. 
Fin. handl. 7:188 (1546).

Borgenhänder, f. pl. Vara i b., hafva 
stält borgen för sig, att man skall inställa 
sig till svaromål. [Mnt. borgenhant.] uth- 
aff them som hadhe giordt then skadha.. . 
vore somme uthi borgenhender, somblige 
uthi fängelse. Tegel Gust. 1 hist. 2:316. 
lata honum (den fängslade) op vdi borghan 
hender och stånda til swars och rätta. Gust. 
1 reg. 4:396. tå skal han (den anklagade) 
anten sättias i vårt hächte, eller tagas i bor
gen händer til näste ting. Stjernman Com. 
1:688 (1615).

Borgersk, adj. Borgerlig. [T. biirgerisch.] 
borgerisk . . . borgersk drägt. Stjernman 
Riksd. bih. 233 (1589).

Borgerska, f. Borgares hustru eller enka; 
qvinna som har borgarrätt. [Mnt. borger- 
sche.] peder nilssons effterleuerska, borger
ska her i vår stadt Stocholm. Gust. 1 reg. 
5:10O. hålles i helgons husene ett frij bord 
med redeligh kost och spisningh för borgares 
och borgerskors skull. 8:293. the fete bor- 
gorskor, ther hwes (hus) och grund hafFua. 
Svart Kr. 7.

Borgerskap, se Borgarskap.
Borgläge, -läger, n. 1. Ståndqvarter, 

inqvartering, underhåll (medelst spanmål, 
foder eller penningar åt krigsfolket), holle 
nogre karla j borghalegher wiidh theres clo- 
sther. Gust. 1 reg. 3:86. vort footfolk som 
haffue vtj stæderne legat vtj borgarelæge. 
4:127. Biscop Måens . .. vppehollen varder 
med frij brödh och gott borgelege. 8:147. 
wij icke ... wele latha wort hoffolk slaa the
res hestar wth j græs, wthan haffua lagath 
them om kringh tiil waare sloth, gaardhar 
och alle clöster j borgheleger öffuer thenne 
szommar. 3:124. i Suerige aer icke så gott 
tiilfelle tiil Borglæghe, ther hesterne kunne 
om sommaren holles på stall, som i danmark. 
7:492. Knechterne lade han allesamman i 
borgelege heem till prester och borgare öff
uer hela Rijket. Svart Kr. 85. ey heller 
hafver ryttaren förr dragit uthaf gården ok 
fått sitt bårgeläger uth, för än kneckten haf
ver straxt fölgt ther upå, och effter kneckten 
båtzmannen, ok seden fougden, fogdeskrif- 
varen ok fogdetiänare. Stjernman Riksd.
1 * 513 (1602). jag stälde mitt borgläger (qvarter, 
vistelseort) på Aurich hos grefvinnan (af Ost- 
frisland). S. Elofsson 220. Jfr Adler- 
sparre Afh. 343 följ. — 2. Inqvarteradt 
manskap, wij wele haffwe liggendis ther

opå samme grentz alth thet borgeläge, både 
ryttere och knechter, som opå Åbo slott ware 
pläge. Fin. handl. 8:74 (1551).

Borglägerspenningar, se Taxa.
Borglägessven, m. en klerk ... haffwer 

slagitt i frå sig wår borgelegisswen som til 
honum inlagd war. Gust. 1 reg. 7: 63.

Borgmästare, m. Konsul (i det gamla 
Rom). Schroderus Liv., m. fl.

Borgmästerlig, adj. Konsularisk. Borg- 
mästerligh embete. Schroderus Liv. 53. 
then borgmästerlighe myndigheten. Ders. 56.

Bork, m., se Bolk.
Bork, m. Burk? Byssa, Borck, Pyxidi- 

cula, Büchslein. Schroderus Lex. 33.
Borre, m. Kardborre. Dock hänger han 

(magneten) så vid som een eenträgen borra 
Och tistel knapparna när the ä genom torra. 
Spegel Guds verk 139.

Borrot, Borrug, adj. sielfklok, sielf- 
rådande, borrot och obeqvem at komma til- 
retta med. Svedberg Schibb. 2». borrot, 
het om hofvudet, envis och enstyrig. Sabb. 
helg. 208. Borrug, störrisch, mürrisch, un
freundlich. Lind Ord.

Borste, m. Borst, (djuret) draar sin krop 
ihoop och resar sine borstar. Spegel Guds 
verk 224. Tu ... med högmodigt trug upreser 
dina borstar. Ders. 286. Jfr Bör st.

Bortbita, tr. Säkerheten är såsom itt 
dödtkött, huilket kyrkiotienarenar medh thet 
skarpa Lagsens wijn och alwn .. . skola bort- 
bijta och rena. P. Erici 2:247 b.

Bortbrefva, tr. Genom bref (skriftlig 
handling) afhända sig. Huru kunde ock 
Danske medh ähre oc lempe Genom krigs- 
handel ther om kempe, Som the sielffue 
bortbreffuet hadhe. En liten Crön. E 7 a. 
en stoor deel af dhe vundne landen hafve 
varit bortgifne, en godh deel bort brefvede. 
A. Oxenstjerna (HSH 26: 64).

Bortdraga, intr. Propheternar och Pre- 
sternar moste bortdragha vthi itt land thet 
the intet kenna. Jer. 14:18. moste han för- 
driffuin warda och fången bortdragha. Nah. 
3:10.

Bortdricka, tr. Dricka upp. The hafve 
mäst all den kost (kostnad, penningsumma) 
Bortdrucket i vin och most. Carl 9 rimkr. 59.

Bortdrifva, tr. Fördrifva. Thenna läke
dom bortdriffuer och vthrotar vthaff sin egen 
natwr then heta wedskona. B. Olavi 84 a.

Bortdölja, tr. Fördölja, skyla. Gudh 
... haffuer bortdolt sitt ansichte, han seer 
thet (den ogudaktiges verk) aldrigh. Ps. 10:11.

Bortfalna, intr. Falna, förvissna. Wij 
äre alle bortfaalnadhe såsom löff. Es. 64: 6.

Bortflyga, intr. Förflyga; framila, the- 
ras teelningar borttflygha såsom stofft. Es. 
5: 24. Mina daghar äro snarare borttfloghne 
än en wäffspole. Job 7: 6.

Bortflygtig, adj. thet timmeliga och bort- 
flychtiga lijfvet. Schroderus Kors. 167.
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Bortfräta, tr. Förtära, the (gräshop
porna) nu wille bortfräta allan grödhan på 
landena. Am. 7:2.

Bortfalla, tr. Fälla, såsom itt olioträä 
borttfeller sitt blomster. Job 15:33.

Bortgifva, tr. Gifva ifrån sig, gifva till 
pris. Thet är icke the Romerskas sedh, 
bortgiffua någhra menniskio til at förgöras, 
förr än then som beklaghat warder ... fåår 
rwm til at förswara sigh j sakenne. Ap. gern. 
25:16. — Refl. Förskrifva sig åt djefvulen. 
Bern van Melen hade förskaffat sigh en 
gammall gråskallot bösseskötte, alle man 
mente om honom att han hade bort giffuit 
sigh, ty han skööt aldrigh feell. Svart Kr. 89.

Bortglaspa, tr. Med glam, prat förnöta. 
The sträckia sig alla, taa sig en god blund, 
Eli’ sittia bortglaspa sin arbetes stund. 
Törnevall B 7 a.

Bortgå, intr. Försvinna, lust och glädhe 
skola the få, och werk och suckan moste 
borttgå. Es. 35:10. mine daghar äro bort
gångne såsom en röök. Ps. 102: 4.

Bortgömma, tr. Undangömma. Altså 
moste tu ock . .. bortgöma tigh, och vpsökia 
itt feste för fiendanom. Nah. 3:11. hon ... 
icke borttgömde olyckona för mijn öghon. 
Job 3:10. grooff j iordena, och bortgömde 
sins Herras penningar. Matth. 25:18.

Borthverfva, intr. Gå förlorad? [Isl. 
hverfa, försvinna.] Inleedh oss icke j fre
stelse, At wij icke borthwerffue, Vthan frels 
oss från allo thy, Som oss måtte förderffua. 
Psalmb. 1572 10 b.

Borthvätta, tr. Bortbryna. sedan stålet 
är borthvättat aff knijfven, så kan han intet 
mehra bijta. Schroderus Hoflef. 109.

Borthäfva, tr. Häfva undan, skaffa bort. 
Alle the som wilia borthäffua honom (stenen), 
the skola förslijta sigh på honom. Sach. 
12:3. iagh skal borthäffua idhra höghder. 
3 Mos. 26: 30. tu haffuer bortthäffuet the 
Lundar vthu landena. 2 Krön. 19:3.

Bortkasta, tr. Förkasta, afskilja, aflägga. 
j haffue bortkastat Herran. 4 Mos. 11:20. 
skalt borttkasta thet onda jfrå tigh. 5 Mos. 
22: 21. Gudh haffuer icke bortkastat sitt folck. 
Rom. 11:2. lät oss bortkasta mörkersens 
gerningar. 13:12. j bortkasten Gudz bodh, 
och hållen menniskiors stadgar. Marc. 7: 8. 
Jagh bortkastar icke Gudz nådh. Gal. 2:21. 
intet (är) bortkastandes (förkastligt) som 
medh tacksäyelse taghit warder. Ty thet 
warder helghat genom Gudz ord och bönen. 
1 Tim. 4: 4.

Bortkastelig, adj. Förkastlig, alt thet 
gudh scapat haffuer thet är gott, och icke 
bortcastelighit. NT 1526 1 Tim. 4:4.

Bortkastelse, f. Förkastelse. om theras 
bortkastelse är werldennes försoning, hwadh 
bliffuer tå theras vptaghelse annat, än lijff 
jfrå the dödha. Rom. 11:15.

Bortlägga, tr. Aflägga, afskaffa. tu

borttlegger tijn styggelse. Jer. 4:1. Finner 
hon (öfverheten) någhot ibland laghen, som 
.. . icke haffuer skäl medh sigh, thet skal 
hon . .. borttleggia. L. Petri Krön. pred. 
B 4 a. Börger Jerl... bortladhe then laghen 
om iernbördona. Ders. misbruket skal bort- 
leggias. Dial, om mess. 90 b.

Bortläna, tr. Låna bort. när man wil 
wara en rätt christen, så skal man bortläna 
huad man formå, frijdt och vtan all fordeel. 
O. Petri 1 Post. 129 a.

Bortlöpa, intr. såsom itt skep bortlöper 
j wåghenne. K/sft. 5:10.

Bortnimma, tr. Borttaga. Han wille 
hans lijff bortnimma. Psalmb. 1572 93 a.

Borto, adv. Borta. Sij, wij förgåås och 
bliffue bortto. 4 Mos. 17:12. Holofernj war 
hoffuudhet bortto. Judith 15:1. så war mo-, 
dhet them bortto. Ders. fick hon see sin 
son longt bortto, och kende honom strax. 
Tob. 11:6. Reser man egenvilligt bort ifrån 
sin fästeqvinno, och blifver ... borto öfver 
åhr och dag. Lag 1734 G.B. 4:8.

Bortrappa, tr. Bortroffa, undanrödja. 
man bortrappar och rycker thet som giffuit 
är. L, f etri Dial, om mess. 135 b. wardt 
han (Joh- döparen) mitt j sitt bästa skedhe 
och ämbete bortrappader aff then tyranniska 
Herode. P. Erici 3:130 a. bortrappadher 
och dräpen. 6: 94 a.

Bortryka, intr. j om daghen bortryyken 
såsom itt stofft. Zeph. 2: 2.

Borträdda, tr. Bortskrämma. såsom man 
bortt reddar floghmatkar, tå man offuerfaller 
them. Es. 33:4. Jfr Rädda.

Bortsaknas, dep. Saknas, tilförning 
(af boskap) ... förminskes och bortsaknes. 
Stjernman Com. 1:174 (1561).

Bortsjucka, intr. Sjunka undan. [Isl. 
sökkva.] skola ock strömenar bortsiucka 
och förswinna. Es. 19:5.

Bortsjuda, intr. Bortkoka, genom kok
ning bortdunsta, heett watn bortsiwder aff 
stoor eeld. L. Petri Jes. proph. 64: 2

Bortskrapa, tr. Utplåna, utrota. Offuer- 
skyyl icke theras misgerning, och borttskrapa 
icke theras synd. Neh. 4: 5. effter tu haff
uer medh tijn styggelse och affgudhom orenat 
min Helgedom, skal iagh ock bortskrapa tigh. 
Hes. 5:11.

Bortskynda, tr. Skyndsamt bortskicka. 
De bortskyndade den falske Sturen på et 
fartyg från Marstrand til Rostock. Dalin 
Hist. III. 1:191.

Bortslå, tr. Förskingra, förslösa. [T. 
verschlagen.] the wredhe trättare (process- 
makare)... bortslå och förspilla alt. P. Erici 
5: 230 b.

Bortsmittra, intr. (SeSmittra.) bom
ber och eldkulor ... bortsmittra utan värkan. 
Dalin Vitt. II. 6: 43.

Bortspilla, tr. Spilla ut, slå ut, tömma 
ut. och dreff them alla vth aff Templet...
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-och bortspilte wesslarenars penningar. Joh. 
■ev. 2:15.

Bortsqvittra, se Sqvittra.
Bortstinga, tr. Undanstinga. samme 

Personer ... hit til Stockholm komme motte, 
och icke hemeligen bliffwe bortstungne och 
fördulde. Thyselius Handl. 2:319 (1547).

Bortstinka, intr. Löpabort. (Se Stinka.) 
ett wilfarande fåår, som ifrå hiorden bort- 
stunckit är. A. Simonis L9a.

Bortstryka, tr. Swenske nu alle Gudhi 
tacke, Som bortströök aff theris nacke ... 
Thet Tyrannisklige Däners oock. En liten 
Crön. K 4 b.

Bortsuga, tr. Theris godz oc blodh haffue 
the borttswget. En liten Crön. F 2 a.

Bortsätta, tr. Pantsätta, han hade för
pantat och bortsatt mongh land och län vndan 
Noriges crona. O. Petri Kr. 274.

Borttagen, p. adj. Lam. borttagen i 
högra låret. U. Hjärne Surbr. 179. bort
tagen på vänstra sijdan. Ders. 187.

Borttagenhet, f. Lamhet. Ledernas 
darrande, slag, borttagenheet. U. Hjärne 
Surbr. 22.

Borttorka, tr. Låta fortorka. Jagh skal 
. .. borttorka all theras grääs. Es. 42:15. — 
Borttorkas, dep. Borttorka, förtorka, för
tvina. thes starcke quistar wordo sönder- 
brotne, så at the borttorkadhes. Hes. 19:12. 
mijn wätska borttorkadhes. Ps. 32:4. mina 
lender borttorkas medh allo. 38:8. Mina 
kraffter äro borttorkadhe. 22:16. nu är wår 
siäl borttorckat. 4 Mos. 11:6. menniskionar 
borttorkas för reddhogha skul. Luc. 21:26.

Bortvika, intr. På then tijdhen skal hans 
byrda borttwijka jfrå tina skuldror. Es. 10: 27.

Bortvända, tr. 1. Afvända. Gudh sina 
wredhe medh allonne bortwenda wille. 2 
Macc. 8:29. — 2. Förhålla, undanhålla. 
Therföre wil iagh tagha mitt korn och most 
igen j sinom tijdh, och bortwenda mina vll 
och lijn. Hos. 2:9. the fem tusend Siklar 
silffuer som mine embetzmän aff Templens 
vpbyrd bortwendt haffua, the skola åter år- 
ligha Prestomen tilhöra. 1 Macc. 10:42.

Bortåt, adv. andra dygder fordrar Gudh, 
andra wår näste, andra en wän än en fiendhe, 
andra en glader och riker än en bedröfwat 
och fattigh, och så alt bortåt (och så vidare). 
P. Erici 4: 57 a. Een part fördela hela 
humblegården uthi serdeles stycken, thet 
eena bruka the til humbla, thet andra til 
kåål, 3. til löök, fierde til morötter, 5. til 
pepperrot, 6. til erter och altså bortåth. Co- 
lerus 1:360. jag har enfaldigt ända bort 
åth (rått fram, rent ut) sagt min mening. 
Lindestolpe Surbr. 73.

Boskap, m. 1. Bohag. Cronobeks spetal 
med boskap. Gust. I reg. 4:314. — 2. Hus
håll. forhugge the . . . eke och böke skog, 
besynnerlige vm vinteren, tiil theris booskap. 
dust. 1 reg. 1 1:235.

Boskapa, intr. Sköta bo, hus och hem, 
hushålla, then eene och sedan then andre 
afflötter och fara fast illa medh hemmanen, 
och bliffua the så fast förlammade att ingen 
kan bo ther opå, Fougterna haffwa och ingen 
tilsyn medh sådana lätinger, huru the bo- 
skape. Landt. instr. 25 (1583).

Boskapsting, n. Bohagsting. [Isl. bii- 
skapsping.] Om then deel som blef efther 
Mesther Ingolf, hwat som ær i boscapstingx 
taa laather tet faa hans arfwingha. Gust. 1 
reg. 1: 63.

Boskapsty, n. Bohag. Boscaps thy vthj 
kæreld, fadh och annadh slikth. Gust. 1 
reg 4:34.

Bosliten, p. adj. Utarmad, som måste 
gå ifrån hus och hem. Den fattige och 
huusarme gifver (vid pålaga efter gårdtalet) 
lijka medh den rijke och förmögne, hvari- 
genom månge blifva booslitne och hemma
nen ödelagde. Stjernman Riksd. 1:742 
(1620).

Boss, n. minsta smolk, ett boss, etf ingen 
ting. Bellman 2:201.

Bossa, intr. Skumma, koka öfver. Om 
något siuder ... at thet bossar öfver (ebulliat). 
Comenius Tung. 432.

Bot, f. 1. Botemedel, hine wordo ihiäl 
betne aff gräshoppor och flughur, och funno 
inga böter til lijffs. L. Petri Sal. vish. 
16: 9. på thet jag .. . kan förfara eder klago- 
måhl och besvär och ther uppå sedan böter 
skaffa. Gust. Adolf Skr. 124. feel och 
brister, som ... behöfva böter och förbättring. 
Stjernman Riksd. 2: 949 (1638). — 2. Lapp, 
klut. ingen widhersömer ena boot aff ny- 
gjordt klädhe vthi någhon gammul klädning. 
NT 1526 Marc. 2:21.

Bota, tr. 1. Laga. botadhe han Herrans 
Altare som nedherslaghet war. 1 Kon. 18: 
30. skola the bota hwadh som förfaller på 
Herrans Hws. 2 Kon. 12:5. sågh han twå 
andra brödher j båten, botandes sijn näät. 
Matth. 4:21. — 2. Tillfredsställa, åkerhöns 
komo til them jfrå haffuet, til at bota theras 
lusta. Vish. 19:11. — 3. Vedergälla. Kom
mer jagh heem, jagh skal dem boota, Som 
migh alt ondt och orätt hoota. S. Brasck 
Förl. sonen. F1 b.

Botfull, adj. Botfärdig. Himmlen aldrig 
än ett bootfullt land så rijsat, Att han ey 
effter storm en nådig sol fram vijsat. Eu- 
RELIUS Vitt. 64.

Boting, n. Bohagsting, husgeråd. Bo
ting, utensile, supellex. Helsingius. itt 
nyttigt booting, som j hwsena behöffues. 
Bar. 6: 58. gå j eens mechtigs manz hws, 
och beröffua honom hans booting bortt. 
Matth. 12:29.

Botlig, adj. botelig siukdom. Rydelius 
Förn. öfn. 10.

Botlös, adj. Obotlig. [Isl. bötalauss, I båtlauss.] sörger ey botalööss skada. H.
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Brask (HSH 17:77). sin bootlösa skada. 
Eurelius Vitt. 5.

Botråda, tr. Råda bot för, afhjelpa. 
om .. . dannemän af Cläriikeriidh äre för- 
twngade medt gestning ... skall thet och alt 
annat tiil thet besta botrådes. Gust. 1 reg. 6:57.

Botsvån, f. Förhoppning om bot. jag 
med stor ömkan hafver sedt thet olag, som 
vårt ädla moders mål hafver råkat uti... at 
snart sagdt ingen botzvån synes mer öfrig 
vara. Svedberg Schibb. d 4 b.

Bott, m. Stump, bit, litet stycke? [Jfr 
Isl. bdtr.] en foreman, huilkom hestanar 
haffua taghit beslet medh tenderna, ferdas 
öffuer wått och tortt, buskar, bergh och dalar, 
och är icke mögeligit, at han lenge så ferdas 
kan, medh mindre alt går j botter sönder. 
P. Erici 5: 255 a.

Bottei, m. Butelj, flaska. Bror Bachus 
... baar en bottel vijn. Rosenfeldt Vitt. 239.

Botten, m. 1. Grund, fäste. Tu som 
grundar iordena på hennes botn, så at hon 
bliffuer j ewigh tijdh. Ps. 104: 5. — 2. 
Bottenlag (i fråga om tvål), kaka. 1 botn 
tvåål. Stjernman Com. 1:571(1612). — 3. 
Hafsvik. then Venedische botnen. Uti. 
på Dan. 599. Bottnen : Bottniska viken. 
then olagliga handel som kôpmæn vthåff 
kexholms læn bedriffua med theris köpen
skap in vtj botnen. Gust. 1 reg. 4:197.

Bottenbräde, n. Golfbräde? botnabräde 
vtaff for eller eek. Gust. 1 reg. 4:405.

Bottenhud, f. ? Bottnehuder. Stjern
man Com. 1:172 (1560). (Jfr Bottenläder ... 
sulläder. Vendell.)

Botter, n(?) (Månne Mnt. botter, T. butter, 
smör?) Aldrigh ingen kung Christiern troor 
Uthan Segred trullkonan stoor Och Dybika 
hennes dotter, Medh hvilka han kokar botter 
{kokar ihop något ondt?). Prytz Gust. 1 
E 4 a.

Bottnekarl, m. Inbyggare vid Bottniska 
viken, i Norr- och Österbotten, the bothne- 
karla ... icke schola segla med the warer 
ther falla j landet och tiil riigha eller reffla. 
Gust. 1 reg. 2:142. Nårlenninger och Bottne- 
karer. Stjernman Com. 1:259 (1576).

Botyg, n. Bohagsting, kärl. itt bootyygh 
som öpet är, thet intet offuerteckilse eller 
band haffuer. 4 Mos. 19:15. All redskap 
och botyg så fasta han lagar, Att näplig the 
hålla i två ell’ tree dagar. Törnevall B 7 b.

Brack, adj. Ej frisk, skämd? [T. brack?] 
barnen med mundsår af en brack och hetsig 
miölck kunna antastas, thet man Torsken 
kalla plägar. Lindestolpe Frans. 35.

Bracka, f. Byx, byxor. Bracka, subligar, 
fémorale. Helsingius. de Svenske och 
Finske ryttere ... när the höre een Pålack 
nempnas, hadhe the så godtt som skittitt i 
brackan. RR ,0/s 1601. Regner ... med the 
ludna brackorna. Schroderus J. M. kr. 484. 
Skola the oss så länge slijta och rycka, Vist

tå våra bräcker i tu spricka. Chronander 
Surge E 8 a.

Brackefnes, m. ? Hvad är thet för en 
brackefnees, Som - löper effter och ropar så 
hees. Rondeletius 83.

Braf, adj. Tapper. De brafva hjeltars 
fall. Celsius Æn. 8. jag efter et så dyrt 
vunnit slag aldeles ej var mer i stånd genast 
en starkare och brafvare fiende at angripa. 
M. Stenbock (Lönbom Anek. 2:298).

Braft, adv. Dugtigt, kraftigt. Ach, kunde 
iagh migh på tigh hämna, Huru brafft skulle 
iagh tigh klämma. Dalius Hec. C 5 a.

Bragd, f. Prakt? Salomo nu skulle in- 
vija sitt herliga tempel, som skedde med 
bragd, ståt och stor högtid. Svedberg 
Sabb. ro 1: 568.

Bragda, intr. Lysa, tindra. [Isl. bragda.] 
och bragdar himmelen ganska degheligha 
aff the klara stiernor. L. Petri Sir. bok 
43:9. en mechta herliga bragdande stierna. 
Svedberg Sabb. ro 1:553.

Bragdande, n. Bragd, adeligt bragdande. 
Dalin Vitt. I. 2:6.

Bradgas, dep. Vara bragdrik. det stånd, 
som Sverige pryder, Bragdas i dygder. Dalin 
Vitt. 3:5.

Bragg, Bragd, n. Brygg, brygd? håller 
iagh mehra aff gott Svenskt ööl och dubbel- 
bier, än the månge uthländske bragg. U. 
Hjärne Surbr. 73. Ey mon man vijn och 
söte dricker achta, Men effter starcka humble- 
bragget trachta. Schroderus J. M. kr. 147. 
upsiuda vatnet. .. medh malt och humbla, 
hvilken coction eller bragd man kallar ööl. 
Sparman Sund. sp. 118. (Jfr Eng. bragget, 
ett slags maltdryck eller mjöd.)

Braka, intr. Brista, kroppen, som är 
siälennes hydda, genom siukdom brakar, och 
hon (själen) måste dragha ther vth. P. Erici 
3: 27 b. kroppen såsom en arm hydda, som 
genom siukdom och swagheet altijdh brakar,, 
warder bortlagd j iordena. 5: 294 b.

Brakan, f. Brak. Styckerna (kanonerna) 
sputa uth eld med hefftig dundrande brakan. 
Leyonstedt 16.

Brakare, m. = Prackare? en fattig 
och eländig brakare (Fr.gueux). Österling 
1:303. du ringaste bland brakare (Fr. fa
quins). Ders.

Brakna, intr. Få brakor, spricka, effter 
thet miölona löfvet braknar icke så lädret, 
som effter annor bark. Colerus 1:325.

Bram, n. Ståt, prål, braskande, skryt. 
bram och högmodh. Stjernman Riksd. 1: 
2C0 (1546). Han thorde ey gå rätte stråten 
fram, Vten kröp j smuger med ringe bram. 
En liten Crön. I 3 a. thenna Gudz tiensten 
synes slett och eenfalligh, vthan werldzligit 
bram och sken. L. Petri Om nattv. C 2 a. 
Tu . . . haffuer vnderkuffuat landet genom 
woldzwerck, och besittet thet medh stoort 
bram. Jobs bok 22: 8.
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Brama, Bratnma, intr. Pråla, braska, 
skryta the elska huadh som bramar. A. 
Andreæ Försp. till Uti. på Dan. b 7 b. Tu 
må brama medh tina monga Rike och stora 
landzskap som tu intaghit haffuer. Uti. på 
Dan. 395. Ther til the ock än ther aff bramme, 
At the ock kunde mera bortrame. En liten 
Crön. E 7 b. Påwen sitter och bramar j Rom. 
P. Erici 3: 78 a.

Brammande, n. Hwad hielper oss nw 
wort brammande? Sal. vish. 1536 5:8.

Brand, pl. -ar, m. [Isl. brandr.] 1. Eld
brand. Simson ... toogh brandar... och tende 
eeld på them. Dom. 15:4. — 2. Eld på 
härden, på spisen, han vptagher rökepan- 
nonar vthu brandenom. 4 Mos. 16:37. — 
3. Vedbrand, bränsle. Gamla stubbar och 
rötter af graan, tall, een etc. tiäna ... at 
brukas till brand. U. Hjärne Ved. 12.

Brand, pl. -ar, m. [Isl. brandr.] 1. Ytter
sta ändan på en takås ; flöjstång. (Se Ord
lista till Stjernhjelms Here.) Som wij för- 
nimme... så tagha the danske Kong Chri- 
stierns nedherlegning ganska letzligha före, 
och aeta til ewentyrs föra wårt folk på bran
dana (“föra på tinnarne“, på farans brant) 
och skandza med oss. Gust. 1 reg. 8:33. 
Hanan (väderhanen) å gyllande brand sprin
ger inte meer om. Stjernhjelm Here. 501. 
— 2. Giller af stänger eller stockar, att 
fånga foglar, harar o. d. Presterna äga 
och tionde taga af skogsvahrom, vare sigh 
af skytterij i fogleleek, snarom, brandom, 
fällom eller gildrom. Laurelius Kyrkord. 
414. — 3. Svärd. Unger svenn drager sin 
brune brand, Sv. forns. 1:297. Hialmar 
draar uth sin bruna brand, han glimmar alt 
som solen den röda. Eurelius Vitt. 73 
(ur en gammal “Vestgötavisa“). i mäd then 
rödha brånd vele skelia mit hufve frå halss. 
Br. G. Visbok 138. hvifta den gnistrande 
brand, Som aldrig drogs ut utan bana (bane). 
Dalin Vitt. I. 3:13.

Brandanus, m. Brännare. skulle Kar
sten Tode föra then brandanus Söffring Norby 
om bord ... oppå thett att Söffring Norbys 
kraffwell skulle bliffwa opbränd med then 
brandaneus. HSH 2:28 (153') paa thet fien- 
derne icke skole ... komma jnn tiil ider 
vförwarandes eller driffue någon brandianus 
jnn paa skippenn. Gust. I reg. 10: 292.

Brandare, m. Brännare, brandskepp. 
[T. brander.] huffuudflåtan, bestående i 23 
... orlogskep föruthan brandare och last- 
dragare. A. Oxenstjerna Bref I. 4:177. 
skipen där kundhe liggia säkre för storm, 
ijsgångh och brandhare. HSH 35:372(1659).

Brandberg, n. Eldsprutande berg, vul
kan. [T. brandgebirge.] desse brandberg 
i ställe för röök och eld sputa uth salta 
hafzwatnet. U. Hjärne Anl. 239.

Brandet, se Brandie.
Brandhus, n. Brandhus, uthi hvilke för

varas stadsens brandredskap. Stjernman 
Com. 4:118 (1675).

Brandjern, n. Brännjern. Brandiern, 
ther medh vårt kött brännes. Schroderus 
Hoflef. 67.

Brandie, Brandet, m. Ett slags dans 
(ringdans, långpolska). [Fr. branle.] Nu 
sig i en Courant, nu i en Brandie svinga. 
Spegel Guds verk (1745) 219. Uppl. 1685, 
s. 228: Brandel. Columbus Ordesk. 9: 
Brandel. Dione . .. sang ett heelt partie aff 
menuette och brandel. Wexionius Vitt. 396.

Brandmästare, m. Tjensteman, som i 
krig hade att ombesörja sköfling, brännande 
och brandskattning. Adlersparre Afh. 370.

Brandset, m. Brand. Jag kunde visa 
ärr och märken Af köld och bransel. C. 
Gyllenborg Vitt. 117.

Brandsätta, tr. Sätta i brand. I Skåne 
hade sig ovännen svåra rotat Och taget faste 
in och brand satt landet kring. Eurelius 
Vitt. 35.

Brasetd, m. Eldbrasa, en braaseeld 
emot kölden. Schroderus J. M. kr. 142. 
en starck braaseldh. U. Hjärne Surbr. 50.

Brask, n. [Mnt. brasch.] 1. Brak. Han 
giorde en härnad med buller och brask. 
Sv. forns. 2:382. Se Åskebrask. — 2. 
Braskande. Jactantia, Stååt, Brask. Schro
derus Lex. 21. Krämarena ... biudha oss 
til gäst, och vijsa oss theras brask, som for
domdags var en Grefve för stort. R. Foss 
467. Ständerne höllo fritt prål och brask. 
Brahe Tänk. 34. verldens brask och pomp. 
Tankar öfver fattigdom och rikedom (1738).

Braska, tr. Svira, “festa“. [Jfr Söder- 
wall o. Rietz.] Then ther mykit församlar 
och sich sielffuom intit gott gör, han samlar 
åt androm och andre skola braska thet vp. 
Syr. bok 1536 14:4.

Brasker, adj. Barsk? Han (Cupido) stält 
sig brasker an, han ville ingen skona Af 
ungersvenner, möör. Rosenfeldt Vitt. 217.

Brass, m. Surf röra, smörja, skräp. 
[T. érass.] Österrike ... med hela brassen, 
så väl med den armée som hafver stådt i 
Hollstein, som en annan nykommande utur 
Ärflanden, fallit in i Kongl. Maj:ts Pommern. 
Ehrensten (Lönbom Sv. arch. 3: 29). Hu
strun, bonden, pijgan, drängen, Hela brassen 
drog på engen, Hvar som bästa platsen fans 
Till at Stella an en dans. Rosenfeldt 
Vitt. 244. Hvem är så frommer ock, som 
icke varder vreder När styggelsen han seer 
å denne stadens seder? Hvem gitter tåhla 
dem? Hvem skull’ att lasta slijkt Eij uthan 
Phoebi tack få lust till rim och dickt? Neij, 
neij, at qväda vähl om all den onde brassen, 
Man eij behöfver högst upklifva på Parnassen. 
Düben Boil. sat. 10. Hvar til församlen 
I från alle riketz kanter Så mycket vapen, 
folck, med vagnar, elefanter, Så månge store 
skepp och annan örligsbrass? Boil. bref 3.
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Brassa, intr. Frissa, ruckla. [T. bras
sen, prassen.] wara rijk, pråla och brassa. 
P. Erici 1:15a. Hwsfadren wil...j hwart 
-Callatz spela och brassa. 1:137 b.

Brassan, f. prål och brassan. P. Erici 
i: 178 a.

Brassare, m. Fràssare. [T. prasser.] 
krogar ... fulle medh dobblare och brassare. 
P. Erici 5:252 b.

Brasse), n. Knakande. [T. brassel, 
prassel.] Jag hör ett raas, ett brassel, braak 
och dåhn, Ach! fallen, fallen är dhen stolta 
Babylon. Wexionius Sinn. C 8 b.

Brata, intr. Rumla, ruckla. [T. brassen.] 
Jägha, spela, fråtza och brata, Pråla på gatan 
och gå lata. R. Foss 189.

Bratande, n. Knakande, brakande. (Se 
Rietz brata.) Himlarne skola förgåås med 
stoort bratande, Elementen skole försmelta. 
P. J. Gothus Fastapred. 86.

Bratare, m. Skräflare, storskrytare. [D. 
brauter.] var ther tå een Dansk man, be- 
nembd Magnus Dijsevald, een mechta bra
tare och ... een hufvudhielte och kaxe för 
allom. L. Petri Kr. 79. Tå satte the en 
bratare till Höffwitzman. Svart Kr. 156.

Bratt, adj. Brant. [Isl. brattr.] j wäghe- 
nom .. . woro twå bratta klippor. 1 Sam. 
14:4. then brätte bergzklint. Spegel Guds 
verk 66. Han steg sakta och varsamt utföre 
Jen bratta stranden. Ban. 2:408.

Bratt, m. Brant. Bratt, præcipitium. 
Helsingius.

Bratta, f. Brant, man i brattan snafver. 
Düben Boil, skald. 3.

Breckenfeller, m. Ett slags knif. [Mnt. 
brekerfelder, benämning efter staden Breker- 
feld i Westfalen, som förr hade en ansedd 
kniffabrik.] en breckenfeller med massur 
skafftt. Skråord. 317 (1545). en brecken
feller med brixeliä (Brasilieträ) skafft. Ders.

Bred, adj. 1. Utförlig, vidlyftig. Altså 
hafve wij... beslutet och förafskedat, såsom 
här effter bredare och omständeligare be- 
skrifves och uthtryckes. Stjernman Riksd. 
2:1120 (1649). — 2. Stor, betydande. Ty 
xjväder man ännu den stora kungens slackter, 
Hur han och effter döön (döden) nedlagdt 
så breede mackter. Eurelius Vitt. 14.

Breda, tr. 1. Tillreda, iordningställa 
{medelst utbredda täcken, mattor o. d). en 
stoor Saal, breedd (àviu-feov èorpcupévov) och 
tilpyntat. Marc. 14:15. han skal wijsa idher 
en storan saal breeddan. Luc. 22:12. — 2. 
B. p å, slå. the wille breda vppå them medh 
så mong hugg the mest orkade bära, doch 
så att the ingen aff them skulle slå ihiäell. 
Svart Kr. 155. så frampt the Christne på 
sidstonne icke wilia wara kroppenom, såsom 
enom mootwilligom, olydigom tiänare, aldeles 
vndergiffne, så moste the ... wäl twinga, tämia 
och breeda vppå then genwördiga, mootwilliga 
lylpelen. P. j. Gothus Catech. Cc7b.

Breda, f. Rad af utbredt hö. (Se Rietz.) 
hopräfsa det afslagne gräset i flyter, stränger 
eller bredor. Linné Vestg. resa 98.

Bredd, f. Brädd, rand, marginal. paa 
thetta bladhet som j breddhen sthaar scriff- 
uith. Gust. 1 reg. 3: 255. the . .. antecknat 
uthi bredden på theras Cröniko thesse ord. 
Schroderus J. M. kr. 124. see vpå the 
fåå oord som j bredderna stå, för thy the 
wijsa tijt j then helgha scrifft, ther såådant 
alt klarligha bewijsas. O. Petri Men. fall 
O 6 b.

Bredhet, f. Bredd, the gåffuo sigh vppå 
iordennes breedheet (rymd). Upp. 20:9. 
hans (stadens) långheet och högheet och 
bredheet äro lika. NT 1526 Upp. 21:16. 
himelens stoorheet, breedheet och vijdheet. 
P. J. Gothus Rel. art. 109.

Bredvid, prep. och adv. Tillsammans 
med, tillika med, jemte. tin brodher må 
leffua bredhe widh tigh. 3 Mos. 25:36. vthi 
thet Nyia Testamentet warda ock bredhowidh 
nådhennes läro monga andra läror giffna. 
Försp. till G. Test. effter wij nu sende 
thessa wår sendningabodh ... til the Romare, 
... så haffue wij ther bredho widh befalt, at 
the skulle ock fara til idher. I Macc. 12: 
17. Simon offuerste Presten och Judeska 
folcket haffua skickat sijn sendningabodh 
til oss, til at förnyia wenskap och förbund 
emellan oss, och haffua ther bredhowidh sendt 
oss en gyllene sköld. 15:18. Göra allom 
gott, thet är wel hans sedh, Doch är han 
retwijs ther bredho wedh. Tob. com. B 2 a.

Brefdragare, m. Brefbärare, sändebud 
som medför bref. Söffuerin haffuer hafft 
sziin sendtningebudt och breffdragare tiil 
konungh Cristiern. Gust. 1 reg. 2:100. Tiil- 
skickendis epther edher egen begæren Erich 
abramson til våre scriffwelses breffdragare. 
4: 47. ett sendebwdh eller breffdragere skall 
nw komme til Wiborgh ifrå Storförsten. Fin. 
handl. 8: 266 (1555). Wåre tienere både breff- 
draghare och andre them Wij medh våre och 
rijksens verff och ärender lathe utskicke. 
Stjernman Com. 1:265 (1577).

Bref lig, adj. Genom bref meddelad. [T. 
brieflich.] wtann brefflige förwarann heller 
stadfestann. Fin. handl. 6:188 (1530). Finnes 
ock någon, som utan vårt eller våre förfäders 
breflige tilstånd och gåfvo sådane (torp) bygdt 
och nutit hafver. Schmedeman 344 (1664).

Brefskaper, pl. Papper, handlingar. [T. 
briefschaften.] de sökt. .. upfiska alla mina 
försända och i säkerhet satte brefskaper. 
M. Stenbock (Lönbom Anek. 2f3O0).

Brefvisare, m. Uppvisare, ihnehafyare 
af ett bref, en urkund. [Mnt. brefwiser], 
Jach... stadfäster och fulborder the breff, 
som framlidne infödde herrer vndt och giff- 
uit haffue thenne breffuisere Anders Simon
son. Gust. 1 reg. 1:2. The breff som iak 
fik med thenne breffuisere. 1:53.
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Bremm, se Bräm.
Brevier, n(?) Breviarium, kyrkohandbok, 

messbok, bönbok. [T. brevier, n.] presterna 
dragha sijdh clädher,... stoor krono, breuier 
etc. L. Petri Dial, om mess. 125 b.

Bricka, f. Bröst. Vij klappa hvar andra 
på mun och bricka. Chronander Bel. 
12 b. Thet sveed henne vidh brickan och 
bröstet, och steg up åth halsen. U. Hjärne 
Surbr. 193. Hon bröstar halsen upp, och 
vädrar blotta brickan. Kolmodin Qv. sp. 
1:199. En groda mot en oxe svor, At hon 
var likså god och stor; Hon blåste up sin 
bricka, Tils man såg henne spricka. Dalin 
Vitt. 6:428.

Bricka, f. Brink, brant, begynte the 
rulla och välta grufveligen stora stenar uth- 
före brickan på bärget. Sylvius Curt. 380.

Brig, f. Kabal. [F. brigue.] om i her 
effter söken medh all flit att bättra eder och 
afläggia alla briger och intriguer. Carl 12 
(till Nils Bjelke, HSH 17:286).

Brigsle, n. Förebråelse, försmädelse. 
[Isl. brigzli, n.] Der (i helvetet) du i evigh 
vee, bekymmer, oändelig ängslan, Obeskriff- 
veligh harm lijder och bedröffliga brigslen. 
U. Hjärne Vitt. 83.

Brilla, se B r y 11 a.
Brillekrämare, m. [T. brillenkrämer.] 

en brillekrämare, thet är en bedragare. L. 
Petri Kr. 134. (Se följ. ord, talesättet “sälja 
brillor“ )

Brillor, f. pl. Glasögon. [T. brille, af 
L. beryllus.] Men heller vil iag dock med 
Mosis brillor skåda Hur himmelen är bygd. 
Spegel Guds verk 56. Hon satte sina brillor 
och las i sin bok. Dalin Vitt. 6:186. Den 
gamle läkdoms gud tog på sig sina briller, 
Han såg pedantiskt ut och liksom full af 
griller. Livin 55. — Bildl. Bedrägerier. 
the Danske gåå icke ... mett annet vm, vtan 
mett skalkhetter och briller. Gust. 1 reg. 
13:68. Sätta b. på någon, sälja b. till 
någon, bedraga honom, the (Danskar ne) 
wele szå sette oss Swenske brijllerne opå. 
RR 30/e 1545. the (påfviske) tagha then rett, 
som hela Christenhetenne tilhörer, henne 
ifrå, och göra honom (rätten) sigh til Priui- 
legior, settiandes j slijka måtto briller vppå 
the enfaldigha, som icke kunna theras hem- 
ligha list begripa. L. Petri Dial, om mess. 
54 a. Höfvitzmän sälia sine knächter offta 
fuchssvantz och brillor. R. Foss 195.

Brink, m. Nu är jag på brincken af mitt 
förderf. Missförståndet 24.

Bristaktig, adj. 1. Bräcklig, osunde och 
bristachtige barn. Schroderus Mod. sk. 
40. — 2. Full med brist, theras leffuerne 
är bristachtigt och ofulkommeligit. P. J. 
Gothus Rel. art. 223.

Brits, m(?) Karbas. [T. britsche, f.] 
Men hararne vor’ alt för snälla, Ty bäste 
skyttar sköt förbij, Och säjes uppå jachten

händt, Att tije britzen ha Förtient. Sten
bock A 2 a. Men om vij vårt gevähr ey 
bättre i acht taga I qväll, än förr i dag, må 
vij väl britzen få. Dens. B 1 b.

Britsmessa, f. S. Brigittas dag, den 7 
Oktober. Dijkman 151.

Bro, f. the bror, som haffue leget nedre. 
Hist, handl. 13. 1:271 (1566).

Broa, Broga, intr. och tr. Göra bro, för
se med broar. [Isl. briia.] Gud ... (hafver) 
broghat här för oss, öffuer thetta watnet. L. 
Petri 1 Post. H l a. wägharne säkre och 
brogadhe woro. P. Erici 3:63 a. Annor
städes broar man broghar . . . såsom och 
bryggior. Comenius Tung. 473.

Broafjöl, f. Bropåle. Broafiol vel broa- 
stock, Lat. sublica, palus pangendo ponti aptus. 
Spegel Ord. starka strömar Utbryta så at 
spång och broafiölen rymmer. Guds verk 106.

Broddhals, m. Halsband med broddar. 
Broddhals, Millus. Schroderus Lex. 98.

Broddäxel, m. = Broddhals. Brodd- 
äxeln (skyddar hunden mot vargen). Co
menius Tung, 410.

Broderskap, Broderskap, m. och n.
1. Broderligt förhållande, brödralag. kwn- 
ger och förster haffwe beswaaret sig i broder- 
scap, ath bliffwer en aff them fördreffwen, 
tha scole the alle then hielpa. HSH 20: 213 
(1507). bägge konungarne svore hvar annan 
broderskap (“braebralag“) sin emellan. Pe- 
ringskiöld Heimskr. 2:9. the giorde fridh, 
och skulle nu vara såsom bröder. Dock 
effter samme broderskap icke myckit väl 
var grundat, vahradhe han icke heller myckit 
länge. L. Petri Kr. 35. thet förnyiadhe 
brödherskapet, som rette Christne haffua j 
honom (Christus). Mandr. Dia. j thesse 
församblingene är itt såådana brödherskap, 
ath alla andeligha gaffwor äre här almenne- 
ligha. O. Petri Men. fall. E5a. munkar 
haffua bedraghit oss medh theras falska brö
dherskap. Sakr. förord 1. Thet synes wara 
ganska gott ath warda deelachtigh aff the 
godha gerningar som skee aff closterfolk, 
medh läsande, siwngande, fastande, wakande, 
bidhiande och annat sådana, Ty gåår man 
til och köper theras brödherskap och giffuer 
them ther päninga före. Ders. iagh skulle 
borttagha brödherskapet emellan Juda och 
Israel. Sach. 11:14. så sende wij doch lik- 
wel bodh til idher, til at förnyia och stadh- 
festa brödherskapet och wenskapen emellan 
oss. 1 Macc. 12:10. the holländer... theres 
broderskap förbrutet hafve mot riket. H. 
Brask (HSH 13:71). — 2. Collegia eller 
Broderskap. Stjernman Riksd. 2: 893 (1634). 
— 3. Brorskap, brorskål. Brödherskap drijcka 
du icke förglöm. Messenius Blank. 57. 
Hertig Carl med alle desse förstår drack 
broderskap. Dalin Hist. 111. 2:90. sväria 
broderskap och dricka duskål. Empora- 
grius Kyrkord. 217.
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Brodervänlig, adj. alt Her Gesanten 
ved sin heemkompst K. M:tt i Danmarck ... 
ville förmele H. K. M:tts brodervenlige hel
sen. Gust. Adolf Skr. 286.

Broga, se Broa.
Brogning, f. Broläggriing. Brogningar 

uthi sanka måsar. Colerus 1:820.
Brok, f. Byx, byxor. [Isl. bråk] byxor 

brook, brackor, femorale, bracca. Comenius 
Tung. index, the ville nu både Om thenna 
fatiga brokena rådha,... Hon är här wphängd 
medh itt togh. Doct. Simon 2. När iagh om 
morgonen var stånden op, Föruthan brook 
iagh ååt Frwstugsn lop. Messenius Signill
5. I tiänst komo the uthan brook, Nu haa 
the gull och klädher nook. Ders. 28. Af 
lijtet kläde blifver en trång brook. Grubb
6. En tiock rumpa vil ha en vijd brook. 
Dens. 118. Rädder man haar hiertat i broken. 
Dens. 700.

Brok, f. Ljumske. Lind Ord.
Bro-, Bryggekikare, m. Brouppsynings- 

man; tullbetjent, besökare, någre betrodde 
personer aff borgerne ... förordnede bliffua 
motte, som upå sådane saker {de Lybskes 
handel), meere än the brokikere göre pläge, 
flitig ackt och tilsyn haffue vilde. Stjern- 
man Com. 1:117 (1550). Brokikeren för boom 
upslutningen skal aff hvart skip ... bekomme 
två öre. 1:459 (1600). Bryggekijkare en eller 
två uti siöstäderne, som achta på skeppen, 
skutor eller båtar, eller och på handelen, 
som går in och ut eller drifves i staden. 
1:738 (1619).

Bromma, se Brumma.
Brone, Bronne, se Bråne.
Brosa, intr. Småle, mysa. [Isl. brosa.] 

Men vidare tör iag tit (nattens) mörker nu 
ej rosa, Ty si Dictynna sielf begynner åt 
mig brosa. Spegel Guds verk 89.

Broskesam, se Brådsksam.
Brotan, f. Brottning. Luctatio, kempning, 

kamp eller brotan. Var. rer. voc. K 2 a.
Brott, n. Falla i b., få fallandesot. 

upkom en sådana siukdom, at han begyntes 
såsom medh them som pläga att falla uti 
brott. Link. bibi. handl. 1:118 (1597). han 
föll flera resor om dagen i brott. Svedberg 
Catech. 780. Jfr Schlyter Gloss.

Brottfall, n. Fallandesot. [Isl. brotfall.] 
L. Petri Dryck. D2a. Kellgren 3:228.

Brottfull, adj. brottfullt bröst. Lidner 
1:182.

Brottfällig, adj. Som lider af fallande
sot. [Isl. brotfeldr.] Spegel Ord. 606.

Brottfälling, m. En som är “’brottfällig“. 
Bråtfellingar. Spegel Guds verk 180. — 
Äfven : en som lider af svindel. Brottfäl- 
lingar och förryckte äre icke Herran borta 
ifrån fallande soot. Comenius Tung. 812.

Brottlös, adj. Som ej förbrutit sig. 
Kongl. M:tz intention aldrig är, at någon 
brottlöös ifrån den honom anförtrodde tienst

skulle removeras och afsättias. Stjernman 
Riksd. 2:1499 (1664).

Brottslig, adj. hon är brotzlighen til een 
misgerning. 3 Mos. 5:1. så göre j migh 
brotzlighan til dödhen (skyldig till dödsstraff) 
in för Konungenom. Dan. 1:10.

Brottväder, n. itt brottwädher. L. Petri 
Jes. proph. 28:2. (Bib. 1541: itt skadhelighit 
wädher; Öfv. 1878: en olycksstorm.)

Brovaktare, m. = Brokikare. Skall 
ock ingen sitt godz uthi tullschriffuarens 
och broovachtarens frånvaru upslå låthe. 
Stjernman Com. 1:127 (1552).

Brudabloss, n. Bröllopsfackla, hölt sitt 
bryllop . . . medh pipande, dantzande och 
brudabloss. P. Erici 4:122 a.

Brudabång, n. Bröllopsfestligheter. På 
inga stora Högtidhes daghar, såsom Jwl, 
Påscha, Pingzdagha etc.... skal Brudabång 
haffuas för hender. L. Petri Kyrkord. 54 a. 
Brudbång, das Hochzeit-Gepräng oder Ge
tümmel. Lind Ord.

Brudahof, n. Bröllopshögtid. Så skal 
thet... altijdh så laghas medh Brudahooff, 
at Predican eller Messan ther igenom icke 
warder förhindrat. L. Petri Kyrkord. 54 a. 
En bättre glädie än then brudahof kan giöra. 
Spegel Åt. par. 17.

Brudbänk, m. Brudstol. [Isl. bråö- 
bekkr.] De satte bruden i brudebänk, Och 
herrar och riddare bar för henne skänk. 
Sv. forns. 2:143. Satte dee den unge brudh 
Opå den brudebänck. 1:265. frågan lyder 
så: Om skalder aldels skadelöst i brudbänk 
kunna gå? J. G. Hallman 183.

Brüdd, m. Brodd, thå som brudden 
gick vp och skulle göra frucht, thå syntes 
och ogrässit. NT 1526 Matth. 13: 26. jorden 
bäär vthaff sigh sielff, först brudd, sedhan 
ax, sedhan fulbordat hwete j axena. Marc. 
4: 28. åkrar blefve gröna Af brudden som 
kom up. Spegel Guds verk (1745) 99. af 
then litsla rot upstiger späda brudden. Ders.

Brudda, tr. Brodda. brudde en hest. 
Skråord. 315 (1546).

Brudframmeöl, n. Gästabud, som efter 
bröllopet anstäldes för brudfrämman m. fl. 
till brudskaran hörande personer, the otil- 
börlige brudframme öl, som plägar altid skee 
om söndags nätterne, ther the rijda och 
ränna, svärja och bannas, och stundom slå 
hvar annan ihiäl. Stjernman Riksd. bih. 
192 (1562).

Brudhane, m. Tupp, vanligen förfär
digad af socker eller bakverk, hvilken plä
gade öfverlemnas till brudparet på sängen. 
[Mnt. bruthan.] han gaf rådh, at Kon. Ung
vin skulle ... redha till bröllops; ty när tijdh 
vore, ville ock han komma tijt och föra 
honom brudehanen. L. Petri Kr. 33.

Brudkexe? frantziske, långa, tiocka och 
om halsen Haxande kragar eller blå brudh- 
kexe. A. Laurentii Verld. speg. 361.



Brudlag — 125 Brusig

Brudlag, n. Bröllop, biläger. [Mnt. 
brutlacht.] i scriffue vm wort brudhlagh. 
Gust. 1 reg. 7: 5.

Brudman, m. Brudsven. [Isl. brdSmaSr.] 
förtroppen är framkommen af hurtiga brud- 
män, Dundrande med sin skott. Stjern
hjelm Bröl. 23.

Brudmessa, f. Afessa, som sjöngs vid 
brudvigsel. Brudepellet medh brudemessan 
skal man bruka öfuer unga hustrur, som 
träda i echtenskapet, men icke öfuer gambla 
quinnor, som äre gångne utur barnsbörden. 
Laurelius Kyrkord. 242. them vil han göra 
een skön och härligh Epithalamion eller 
Brudhamessa. A. Laurentii Hust. 183.

Brudstol, m. Det otijdige löpande på 
gaturna mädh brudhstolarna uthur kyrckian 
och heem till brudehuuset. HSH 31:61 
(1661).

Bruka, tr. 1. Behandla, handtera, be
gagna sig af, använda, utöfva. the som 
brukadhe harpor och pipor. 1 Mos. 4:21. 
bruka wåra tienst såsom tigh teckes. Judith 
3: 6. Kära barn, bruka tijdhen. Syr. 4: 23. 
hålla Gudz ord, och bruka kerleek. Micha 
6: 8. The höghferdighe bruka håån och spott. 
Syr. 28 (27: 31). Ästu kallat j träldom, half 
ther ingen sorgh om, Doch kant tu frij warda, 
så bruka thet heller. 1 Cor. 7:21. iagh 
bedher idher, at iagh icke skal nödhgas . .. 
bruka then dierffheet, som man migh tilleg
ger. 2 Cor. 10:2. brwche sin ondsko på 
eder. Gust. 1 reg. 4:123. then som slickt 
fôrræderske stycke brwchade på honum. 
Ders. — 2. Förrätta, han motte göre sina 
resze til gottland, att brwke ther sijt biscopps 
embete. Gust. 1 reg. 4:327. — 8. Refl. a) 
Använda sin kraft, förmåga, verksamhet. 
läter oss leffua wel, medhan wij kunne, och 
bruka oss medhan wij vnge äre. Vish. 2: 6. 
Hon brukar sigh på vll och lijn, och arbetar 
gerna medh sina hender. Ord. 31:18. The 
Romare brukade sigh vidh muren medh 
stormtorn. Schroderus Liv. 422. b) Sys
selsätta sig, befatta sig. sex daghar j we- 
konne ... måtte man bruka sigh medh thet 
timliga. L. Petri 2 Post. 256 b. Kon. Erich 
brukade sig med rof i siön och stordt öfver- 
vold. Kr. 122. c) Bete sig, bevisa sig. 
Thetta bodhet befaler iagh tigh,... at tu 
brukar tigh ther vthi som en godh krijgs- 
man. 1 Tim. 1:18.

Bruklig, adj. Brukbar, användbar, nyt
tig. han warder itt helghat faat til hedher, 
Hwssherranom brukelighit. 2 Tim. 2: 21. 
han .. . wårtt rike Swerige nyttig, tienlig och 
brukelig wara och bliffua må. Thyselius 
Handl. 2:179 (1542). vattnet begynte utflyta 
och deraf vägarna bruklige blifva. S. Elofs- 
son 218. Så lenge en är bruckligh, finner 
han wel then honom brukar. L. Petri Sir. 
bok 13: B. Predicoembetet är ... alsomnödh- 
torfftigast och bruklighast. Kyrkord. 1 a.

han är en brukeligh karl. Hallenberg 
Handl. 136 (1622).

Brukning, f. Bruk, begagnande. Thetta 
skal wara Altarens brukning när man offrar, 
at man legger ther brenneoffer vppå. Hes. 
43: is. en krukomakare . . . gör allahanda 
käril til wår brukning. Vish. 15:7. på then 
samma daghen haffuer iagh vthfördt idhra 
härar vthu Egyptj land, ther före skolen j 
och alle idhre effterkommande hålla thenna 
daghen j een ewigh brukning (firande). 2 
Afos. 12:17. männenar haffua ofFuergiffuit 
then naturligha quinnonnes brukning, och 
haffua brunnet j sin lusta til hwar annan. 
Rom. 1:27. Wij skole leggia misbruket bort, 
och beholla tinget vthi een rett Christeligh 
brukning. L. Petri Kyrkord. 26 a.

Brukskarl, m. Bruksarbetare. Hammar
smeder, smedsdrängar, kolare och dylike flere 
brukskarlar. Stjernman Com. 5: 868 (1700).

Brulla, intr. Ryta. [T. brüllen.] han 
brullar såsom ett leyon. P. J. Gothus 
Rel. art. 456.

Bruloxe, m. [T. brüllochs.] en bruloxe 
eller tiwr. P. J. Gothus Calv. B 6 b.

Brum, n. Sorl, ljud. [T. brumm.] på 
din graf et vackert rycktes brumm Erhåller 
dig altfoort i lifsens land et rumm. Co
lumbus Vitt. 93.

Brumma, intr. Musikanter, brommer på 
spelen! Stjernhjelm Bröl. 32.

Bruna, intr. Blifva brun. [T. bräunen.] 
beenet. .. haffuer blänckt som en spegel, 
brunat, blåånat, rodnat. P. J. Gothus Tål. 
A 4 b.

Brunebock, m. Bruneget, f. Horbock, 
horget. (Jfr Brå ne.) I helvete, ther the 
brunebockar och brunegetter för sin bronna 
få med eld och svafvel i evig tid brinna. 
Svedberg Sabb. helg. 541.

Brunne, se B rå ne.
Brunst, f. 1. Brand, eldsvåda, uthi Rom 

begyntes en brånst, och vordo alle the huss 
emot elfven Tyberis ... til aske förbrende. 
Schroderus Liv. 545. — 2. Brand, hetta. 
solens brunst. Kolmodin Qy. sp. 1:165. 
— 3. Brand, brinnande begär. Paulus . .. 
medh största brunst törstade effter the Chri- 
strognas bloodh. P. J. Gothus Catech. 
T 4 b. Ringa voro då min gunst, Om hon där 
medh (med hög börd och rikedom) kiöpas 
kunde, Om migh något annat bunde Uthan 
en rätt kärlekz brunst. Rosenhane Visor 31. 
brunst til strijdh. Balet om hela verldens 
fröjd (1645) C 4 a. — 4. Begärelser, lidelser. 
Ungdomens åhr uthi brunst rasa fort, som 
en ijlande hvirfvel. Stjernhjelm Here. 491.

Brusande, pres. part. han ... var brusande, 
röder (rödbrusig). Stjernhjelm Here. 41.

Bruse, m. Gumse. Lind Ord. Snöpa 
brusar. Ders.

Brusig, adj. Brusande, brusig sjö. Dalin 
Vitt. 5:244.
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Brusig, adj. Rödbrusig. Raglande skugga, 
brusiger min, Skapad att Bacchus gå tillhanda. 
Bellman 3: 87. Man lopp med brusig hy 
från nattens svalg och yra. Celsius Glist. 
Vasa 93.

Brusk, m. Halssjukdom hos barn. [Månne 
Nd. bruusch, T. brausche, blodblåsa, blod
svulst?] för Brüsken tagh brände gädde 
tänder stötte til pulwer. B. Olavi 178 a. 
Tagh xiij stycken peparkorn och stööt til 
pulwer, thet blanda medh hwijt hånig, och 
bruka på Brüsken. Ders.

Brusk, Brüske, Bruska, m. Brosk. 
(fiskar, hvilkas) kropp är mäst af brüske 
giorder. Spegel Guds verk (1745) 189. 
Brusk, m. Lind Ord. Näsbrusken. Dalin 
Vitt. 6: 441. Der var bruska för ben. Mörk 
Adal. 1:338.

Brusk, m. (Se Rinman Bergv. lex.) hålla 
små bygnader (i smedjor) vid makt, som 
är hammarskaft, lyftarmar, bruskar, kilar. 
Stjernman Com. 5: 924 (1703).

Brutt sequens? iblandh theris collatz, 
ther the spelthe brutt sequens. Hist, handl. 
13. 1:143 (1564).

Bry, n. Hufvudbry, bryderi, kroppen 
ey mera mächter uthärda vid ständigt arbete, 
än sinnet uti dagligt bry och besvär. Her
melin D 5 a. thet skal oss intet bry giöra. 
Svedberg Schibb. 151. Jag med tusend bry 
och ängslan månde gå. Kolmodin Qv. sp. 
1: 13. förskonas för bry af riksvårdande 
ährender. Malmborg 56. Hans Nåd har 
mycket bry. G. F. Gyllenborg 3: 318.

Brya, f. Vattengrop? (Se Rietz ) The säja 
han (Nilen) begyns i Congo ur en rås, Thet 
jag på Gtithnisk mål kan bättre brya kalla. 
Spegel Öpp. par. 37. (Jfr Isl. bryöia, ho,ränna.)

Bryda sig, refl. Bry sig. jag vet ingen 
ting at säja honom, och ej heller bryder jag 
mig något därom. Modée H. Smulgråt 98.

Bryeri, n. Bryderi, hufvudbry. Thet 
rådh man tager sigh aff sigh sielff, ther är 
bryller och bryerij underkastad. Sylvius 
Curt. 505. Astrologien ofta giorde honom 
fåfängt bryeri. Dalin Hist. III. 1:472. Mitt 
olycksöde ej en enda stund förgiäter At gie 
mig bryeri. Palmfelt Qv. skol. 62. Bryeri 
och nattevakande. Malmborg 35.

Brygga, tr. han hade wel bryggiath baade 
her j Suerighe, skone och hallandt saadane 
twædrecth. Gust. 1 reg. 2:100. wort clerc- 
kerij ... all then owilie bruggit haffue. H. 
Brask (HSH 16:125).

Bryggekikare, se Brokikare.
Bryggekikcri, n. Jfr Brokikare. Att 

dhet myckle onyttige och skadelige bryggen- 
kikerijedt affskaffas. A. Oxenstjerna (HSH 
26: 264).

Bryggstol, m. Bryggeri, bryggerirörelse. 
(Se Söderwall.) bruka anten bryggestoohl 
eller ölsälning sampt annen borgere näring. 
Stjernman Com. 1:352 (1589).

Bryhan, m. Ett slags öl. [T. breihahn, 
breuhahn. Se Grimm Wort] Halbersta’ 
Bryhan. Stjernhjelm Here. 217.

Brylla, Brilla, tr. Förbrylla, förvirra, 
oroa, göra bryderi, theras ögnaskalckhet, 
medh hwilko the brillade folck. L. Petri 
Ehr,j)ina V 4 a. thetta krigzsätt och ordning 
vardt uthaff the Romares häfftighe och fram- 
herdighe anfall brillât och förstört. Schro- 
derus Liv. 414. han folket hafver förvillat 
Och all theras sinne så aldeles brillât, At 
the honom för en Gudh uthropa. Laur- 
becchius A 4 b. Athenerne ... landet bryl- 
lade och anfächtade. Sylvius Curt. 85. De 
verdzligh vijse män sin hierna mycke brylla. 
Medeen B 2. några bryllade (orediga, otyd
liga) rum (i boken) kunnat uthredas och ty- 
deligare öfVersättas. Peringskiöld Jord. 
företal, på thet han icke måtte olämpa och 
brylla thet som rätt skickas borde. Ders. 77. 
Detta införer icke jag, at jag den glädie, som 
här nu hafves för händer, til det ringeste 
vill brylla. Wennæsius 224. han af den 
almänna oron var bryllad. Malmborg 50.

Brylla(?), Brilla(?), f. ? Förvirring, oreda, 
bryderi, oredig tanke, fohr han uthi landet 
Thessalien, ther honom förestodh icke alle
nast städerna at befrija, uthan och mykin 
oordning och briller uthi them at affskaffa. 
Schroderus Liv. 508. (Jfr Bryller.) de 
dag och natt mig i hufvudet liggiande bryller. 
Wennæsius 223. Jag vet ej hvad jag sagt, 
Min sorg i mitt förstånd har tusend bryller 
lagt. Celsius Ing. 21.

Bryllaktig, adj. Bedräglig. Then galna 
... låter hvirfla sigh öfver ända aff een bryll- 
achtigh och söth tunga. Sylvius Er. 01. 330.

Bryllan, f. Förbryllande. Med denna 
bryllan menar du dig kunna förblinda Christi 
fårs ögon. Raimundius 35.

Bryller, n. (the) hoos sigh öfverlade, 
hvad för ett bryller (turbatio) och oväsende 
rijket hade öfvergådt, therföre at fästningarna 
vore ifrån rijket söndrade och afskilde. 
Sylvius Er. 01. 385.

Brylleri, n. Bråk, hufvudbry, grubbel. 
besvära hufvudet medh diupsinniga specula- 
tioner, svåra studier, förvicklade reckningar 
eller annat bryllery. U. Hjärne Surbr. 90.

Bryllerska, f. En räf förbrådde een 
gång een kräffta, att hon var intet anna än 
en bryllerska, som inte vijste sielf hvadh 
hon ville, gick nu fram, nu tillbaka. Co
lumbus Vitt. 285.

Bryning, f. Bryn. vatnets bryning. Cel
sius Æn. 5.

Bryst, se Bröst.
Bryta, tr. och intr. 1. Bry, bråka, uj 

(vi) icke haffue en Tydzsk Secreterer . . . 
och lijda ther vtöffuer mykit bekymber atuj 
sielffue skole bryta vort huffwt på the Tydz- 
ske breff her vt skriffuas skole. Gust. 1 reg. 
10:9. — 2. Kufva, tygla. Fölgh icke tijn
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onda begärelse, vthan bryyt tin wilia. Syr. 
19 (18:30). wij ... genom Andan bryte för- 
nufften, och troo Christo j hans löffte emoot 
alla förnufft. P. Erici 1:224 a. — 8. Lida 
skeppsbrott. Söffuerin norbys skiip som 
bröth wthij Calmarna swndt. Gust. 1 reg. 
3:31. — Bryta sig, refl. 1. = Brytas 1. 
otamde hästar bryta sig i betslet. Celsius 
Er. 14 hist. 219. — 2. B. sig ut, bryta ut. 
han (oviljen) ökades meer och meer, till thes 
han sigh omsider bröt uth i itt så bittert’ 
haat, at ingenthera then andra lijdha kunde. 
L. Petri Kr. 21. — 3. Bry sig, oroa sig, 
bråka sin hjerna. iagh haffuer migh offta 
siälffuer ther öffuer brutit och bekymbrat. 
P. Erici 5:125 a. — 4. Hafva qväljningar. 
the som hafva vämmielse uthi magan, och 
bryta sigh myckit, och kunna icke kasta up. 
A. Månsson Ört. 236. Jfr Bräcka sig. — 
Brytas, dep. 1. Brottas, våldsamt röra sig, 
streta, arbeta, anstränga sig. synden brytz 
j oss. Försp. till Rom. The fremmande barn 
försmechta, och brytas j sina boyor. Ps. 18: 
46. en ilsken hund brytz i kädionne. L. 
Petri 2 Post. 67 a. the (biskoparne) icke 
heller samma Latiniska Messosett gilla kunde, 
vthan höllo sigh epter the Greker (ee huru 
fast Påuen brötz). Dial, om mess. 6 b. Snärd 
fogel giör sitt band, ju mer han bryts, ju 
svårar’. Frese 232. — 2. B. med, sträfva 
med, dragas med, göra sig omak med. The 
(biskoparne) kwnna tesbætther skötha gudz 
ordh ... ath the icke haffua brythes med 
manga hoffmen. Gust. I reg. 4:255. hann 
är en suak och gamal man och giter ecke 
mykit brytes medt ostyrugt folk. 5:157. hans 
högmectighet icke haffuer lust til at brytas 
med mykit krigx folk, huar han icke for- 
mykit bliffuer ther trengd til. 7:367. Öffuer- 
giff altsammans hwadh tu här til dagz haff- 
uer brutes medh. L. Petri 3 Post. 117 b. 
Ehuru tu ock fiker och brytes med tin läs
ning, ... tu kommer äntå icke lengre än Gud 
vil. Svedberg Ungd. reg. 234.

Brytelse, f. Brytande, brödz brytelse. 
Ap. gern. 2: 42.

Brå, intr. [Isl. bregöa.] 1. B. af: Afvika 
ifrån, the så skendeliga brå vtaff sijn natur- 
ligha och aff Gudhi inplantadhe art, in vppå 
een fremmanda wanart. L. Petri Mandr. 
D2a. — 2. B. på: a) Yrka, påyrka, för
fäkta. man haffuer bråt vppå then rett. L. 
Petri Dial, om mess. 57 a. Jagh haffuer wel 
hört och läsit aff noghra kettare fordom som 
slijkt skulle giffua före, Theslikes ock at än 
nu skola noghre wara som brå vppå samma 
sinnet (meningen). Ders. 99 a. Gregorius 1 
war then förste som begynte brå vppå thessa 
monga Messor. Ders. 139 b. b) Anfäkta, 
ansätta. Så snart jag pennan tar, Apollo, 
tyckes mig, Förfährad ropar: halt! hvad dår
skap brår på dig? Düben Boil, bref 1. — 
3. Brås. Folkungaslechten ... brådde in på

sin gamble art och okynne. L. Petri Kr. 
72. (Se ofvan 1.) hon brår hvarcken på far 
eller mor. Modée Fru Rangsjuk 65. — 4. 
Förebrå. Hur’ vil du utan blygd in för din 
Gud bestå, När han begynner dig din hier- 
tans tankar brå? Rydelius Vitt. 48.

Bricka, intr. Locka på kreatur (jfr 
Rietz 61). the gingo valla, lillade (lulladéy 
och bråckade. Gyllenius 283.

Bråcksnidare, m. Bråckskärare. [T. 
bruchschneider i] Bruchsnidare. Stjernman 
Com. 4: 90 (1675).

Bråd, f. Vildbråd. åtel. [Isl. brdd.\ Giff 
honom (höken) en blodig bråå. Sv. forns. 
2: 265.

Bråda Bräda, tr. Steka. [Mnt. bräden ; 
jfr Isl. brceifa.] lät han draghan til eelden, 
och j pannone brådhas. 2 Macc. 7: 5. Gåsen, 
som är skiön och feet, Må settias väl til 
elden heet, Ther brådas och steekas med 
hast. J. Sigfridi D 7 a. Kall är hon af sig 
sielf, men mig hon bråder i älskog. Stjern- 
hjelm Öfverskrifter. Jagh skall them steekia, 
sveeda och bråda. S. Brasck Ap. gern. 
H 4 b. På stekespettet bråder han (köttet). 
Comenius Tung. 431 (7 uppl. bräder). Tu 
svettas blodh uti tin nödh, Emedan tigh 
Gudz vredes glödh Så hiskeliga bräder. 
Amnelius 119.

Bråddrifva, tr. Jag har sedt et fredsslut 
brådrifvas, för det at en vällustig man ej fick 
njuta i ro sin middagssömn under den tiden 
som underhandlingen påstod. Tessin Bref 
2: 245.

Bråddö, intr. om någhor oförwarandes 
brådhdöör. 4 Mos. 6: 9. vthi een hand stund 
brådhdoo alt thet ädhlast war ibland theras 
afffödho. L. Petri Sal. vish. 18:12.

Bråddödlig, adj. Bevar hvar christen 
siäl från ett brådödligt fall. Warnmark 351.

Bråddöma, intr. Monge lära, kan ske, 
helst i första påseendet, icke mykit tyckia 
om thetta vercket, och således brådöma, at 
thet vore fåfengt och onödigt til at anvenda 
ther så mykit bekymmer och arbete uppå. 
Svedberg Schibb. 441.

Brådebänk, m. Bråbänk, brobänk. wij 
haffue latiid leggie then stora kraffuelen på 
Brådebenckien, så alt oss formoder, ath han 
mett thet snareste skall bliffua ferdig. Gust. 
1 reg. 9:174.

Brådeliga, adv. Hastigt. Brådeliga the 
ther nederfulle Til iordena. O. Petri Jesu 
pina F 4 b.

Brådfalla, intr. Falla hufvudstupa. han 
brådfaller nedher aff lofftet. L. Petri Sir. 
bok 20: 20.

Brådfiken, p. adj. För mycket fiken, 
som går hastigt, obetänksamt till väga. 
Eens trijffuens mans anslagh dragha in rike- 
doom, Men then som brådfijken är, han 
warder grm. L. Petri Sa7. ord. 21: 5. Och 
var jag intet så brådfiken, utan tog god tid
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och vellugt råderum til. Svedberg Försvar 
88. Vi moste intet vara bråfikne til at bruka 
them {orden) som helt ofgamla och longo- 
sedan äro ur bruket komne. Schibb. 412.

Brådfikenhet, f. man moste temperera 
sigh och hålla tilbaka medh aliahanda brådh- 
fijkenheett och förflugen begärelse. L. Petri 
Krön. pred. C 8 a.

Brådflyga, intr. örnen brådhflygher til 
maten. L. Petri Jobs bok 9:26.

Brådför, adj. Fortfärdig, brådskande. 
de kunna göra sina förrätningar i största 
hast; men jag märkte af de många felsteg, 
som här blefvo begångne, at sådana brådföra 
hufvuden mera. pryda än nytja et land. 
Roman 189.

Brådgör, adj. Brådskande i sina göro- 
mål. [Jfr Isl. bräögörr.] iagh tviflar intet, 
fast än han haar varit mycket brådhgiör 
och alt för qvick, at han ju i längden, med 
åhrens tiltagande, lärer rätta sigh och ändra 
det han alt för arla begynt. U. Hjärne 
Orth. 123.

Brådhasta sig, refl. Thetta hafver hollit 
min hog... i tygeien, at jag intet hafver 
bråhastat mig. Svedberg Schibb. d 4 b.

Brådilning, f. Öfverilning. Carl XI 
igenom snar ånger helade de igenom dess 
brå-ilning sårade sinnen. Tessin Bref 2:218.

Brådkast, n. tänckte han ... Franckrijke 
i så måtto at utmächta, at thet i bråkast icke 
skulle kunna sigh igen uprätta. P. Brask 
Puf. 64.

Brådklok, adj. Obetänksam. Varom intet 
för bråkloke och hastige til at andra {ändra) 
thet som gammult är. Svedberg Schibb. 143.

Brådlåter, adj. Lättretlig. En brådlåter 
och snarsticken måste styra sitt hastige hufvud 
och vällande sinne. U. Hjärne Surbr. 89.

Brådordig, adj. “Hastig i orden“. Sved
berg Schibb. 316. [Isl. bräöordr.]

Brådpanna, f. Stekpanna, skall han 
göra . .. ena bråde panno. Skåord. 231 (1545).

Brådsinnighet, f. Häftigt sinnelag. Then 
man som icke rådher sijn brådsinnigheet, 
han är lijka som en stadh then öpen och 
vthan mwr är. L. Petri Sal. ord. 25: 28.

Brådsint, adj. Brådskande, ifrig, obe
tänksam. at iagh ... går så långsamt om 
medh sakerna, ther om är iagh esomofftast 
utaff the unge och bråsinte beskyldt vorden. 
SCHRODERUS Liv. 349.

Brådsksam, adj. med bråsksam ifver. 
Celsius Æn. 22. Norrby broskesam för 
hela hufvudhären Vid morgonväktén sielf 
stod färdig i gevären. Gust. Vasa 131.

Brådsnar, adj. Var icke för bråsnar at 
förachta, döma och förkasta thet, som tig ei 
strax vel likar. Svedberg Schibb. e2a. 
varom icke brå-snare at förandra effter vår 
godtyckio. Ders. 163.

Brådspringa, intr. en brådspringande ... 
stöter sig. L. Petri Sal. ord. 19: 2.

Brådsteka, tr. = Bråda, the brådstek
tes uti en glödhet stod eller kopparbelete. 
Svedberg Casa 601. then H. Laurentius 
vardt brådstekter på ett halster. Dödst. 544.

Brådsticken, p. adj. Snarsticken. En 
brådsticken man vpwecker trättor. L. Petri 
Sal. ord. 15:18. Achilles vare fritt bråd
sticken. Düben Boil, skald. 25.

Brådstupa, intr. han (hästen) brådstupar 
under dig. Düben Boil, bref 44.

Brådstupa, adj. et högt bråstupa {vatten)- 
fall. Linné Sk. resa. 107.

Brådstupa, adv. en strider forss . . . 
brådstupa bottnen hinner. Düben Boil, 
skald. 8. Böljan har lyfft up ditt skepp til 
skyn hel nära, Och åter stjelper dig til af- 
grund ner brådstupa. Malmborg 550.

Brådstörta, intr. han brådhstörte nidh 
af hästen. L. Petri Kr. 46.

Brådstörtning, f. Brant stupande ställe, 
bråddjup, tvärdjup. Grottan ... är ganska 
vijd och förskräckelig, medh många bråd- 
störtningar. U. Hjärne Anl. 254.

Brådtaga, tr. Gudh brådhtager honom 
lijffuet ifrå. L. Petri Jobs bok 27:8.

Brådvis, adj. 1. Inbilsk, sjelfklok? tå 
Paulus them then Christeligha trona och 
frijhetena lärdt hadhe, funnos strax någhre 
brådhwijse, som sigh läto mykit tyckia. För- 
sp. till 1 Cor. brådvise Liturgister ... säja, 
som David klagar: Vår tunga skal hafva 
öfverhandena, oss bör tala. Raimundius 81. 
Vår Svenska Psalmbok, säger man, måste 
ock af de brådvise Liturgister, ja Jesuiter, 
gå igenom en hård och streng mönstring. 
Dens. 110. — 2. Förhastad i sitt omdöme, 
sin mening? hafver jag icke varit bråvis, 
utan gerna bespardt til thet lengsta at be
visa mina konst. Svedberg Sabb. ro 1 : 
b 3 b.

Brådvisligen, adv. försmädare och falske 
uttydare, som upplocka och tillsamman hämta 
några korta sententier och meningar af deras 
(fädernas) skrifter ... och dem sedan bråd
visligen försmäda och förskiuta. Raimun
dius 79.

Brådvred, adj. {Barnet är) Otåligt, brå- 
vredt, stiknas snart. Lucidor Qq 2 b.

Bråfiken, se Brådfiken.
Bråfrö, s. En kreaturssjukdom (bråd- 

frysning, bråd förkylning? Jfr Rietz Frö, 
s. 165.) Kooen skulle haffva bleffvit dödh 
... på slätta marken afF brååfröö, dhe kalla. 
HSH 39:348 (1677).

Bråhasta, Bråilning, se Brådhasta, 
Brådilning.

Bråk, f. Bråka. [Mnt. Brake.] Brååk, 
Malleus stuparius, Flachsbreche. Schrode- 
rus Lex. 30. Lijn och hampa rötas uti flyy, 
och när the äre torkade, bråkas the medh 
brååk. Comenius Tung. 497.

Bråka, tr. Bräcka, bryta, krossa. [Mnt. 
braken.] Försmädhelse bråkar migh hiertat
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sönder. Ps. 69:21. skiöt hans (Lybska 
skeppet Styr-Schwedens) stoora mast öfver 
bord, så at han ther aff bleff illa bråkat. 
Girs Er. 14 kr. 80. Ther elfter bleff han 
bråkad (rådbråkad), och omsijder halsshug- 
gen. Ders. 112. man genast begynte med 
ett ijdkeligit skiutande staden at bråka. 
W[DEKiNDi 180. slår honom (oxen) dödh 
och bråkar alle hans been. Risingh 77. 
(Gud) hafver lagt vår siäl i leerkar som ä 
svaga, Som ... smelta såsom vax och bråkas 
såsom glasen. Spegel Guds verk 281.

Bråkast, Bråklok, se B rå d ka st, Bråd
klok.

Brånad, m. Brand, hetta, kärlekseld (i 
sedlig mening), med utvärtes is vår inre 
brånad hölja. S. Triewald 84. Förr fruch- 
tad’ iagh bekänna Hvad brånad som iagh bar. 
Rosenhane Visor 7. Af stadig eeldh kan 
steen förtäras, Doch af min brånad ey ditt 
hierta röres. Gripenhjelm 0.

Brånd, se Brand.
Bråne, Brone, Bronne, Brunne, m.

[Isl. bruni.] 1. Brand, hetta, låga. Stier- 
norna stoor heta förorsaka, Men hafva dock 
i sig alz ingen eld och bråna. Spegel 
Guds verk 158. gnistor utaf helvetes bråna. 
Pass. and. 111. vardt sjuk af en hastig febri 
eller skälfva, hvilken varade på några dagar 
intill hettan och bronan begynte sakta sig. 
S. Elofsson 110. Bildl. genomskijn migh 
medh tin helgha bronnas eeld. Schroderus 
Kegel. 61. otuchts bronne så brinner, at then 
röker longan väg. Svedberg Sabb. ro 2:1642. 
— 2. Brand, eldsvåda. Gudh ... genom 
förskreckeligen brona och wådheeld affsopat 
mest alla städher j Riket. A. Andreæ Försp. 
till L. Petri Kyrkost. B 6 a. — 3. Brånad. 
the haffua sijn lust och brunna hwar natt 
medh nyia brudh. P. Erici 1:135 b. han 
offta vptender echtafolk til oloffligh kärleek 
och bronna. 1:138 b. wäya oordentligh brona 
och beblandelse. 4:109 a.

Brånefull, adj. Het, brännande. Soolen 
... blifver Än meera brånefull. Spegel 
Guds verk 155.

Brångas, dep. 1. Bråka, hafva besvär 
med. medhan werlden och synnerliga hans 
(den aflidne rike mannens) dryckes bröder 
brångades medh kroppen (vid begrafningen), 
och arffuingarna brutos medh ägodelarna, 
förde diefflanar hans siäl til heluitis. P. 
Erici 2:146 b. — 2. Brottas. Profoss, sade 
iagh, ledh uth honom: och som the brånga
des på gålfvet och i dören, vaknade iagh. 
H. Hans. dröm. B 4 b.

Bråsint, Bråsnar, se Brådsin t, B råd
snar.

Bråsksam, se Brådsksam.
Bråssa, Bråtza, f. Spänne (till prydnad). 

[Isl. braza; Mnt. brace, brase, brasse, bratse. 
Jfr Schlyter Gloss, braz.] Periscelis,bråtza. 
Var. rer. voc. E8b. 12 förgylta bråsser. 2

lilla bråsser. Gust. 1 reg. 7:18. en förgylt 
lehen(?) brossa. Dipl. Dal. 3:153 (1553).

Bråssad, p. adj. En kungens hofbetient, 
en silfverbrossad flep. Kolmodin Qy. sp. 
1:12.

Bråstupa, se Brådstup a.
Bråta, tr. 1. Göra bråte, stänga medelst 

bråtar. Gudz Son ... vprödde för oss wäghen, 
som tilförenne med syndenne igen brottat 
war. L. Petri 2 Post. 78 b. Hvart fienden 
sigh tänkte fram, (han) Lät bråta skogh och 
vägar tå. Olfson Christiern 69. — 2. Bråka. 
Bråta ... hampa och lijn. Colerus 1:319.

Bråvis, Bråvred, se B råd v is, Bråd
vred.

Bräck, f(?). och n. 1. Bräcka, remna. 
Tu som gör iordena beffuande och remnande, 
hela hennes breck. Dav. ps. 1536 60:4. — 
2. Bräcklighet, krämpa, skada; brist, fel, 
ofullkomlighet. En part (läkare) hafva böker 
läsit, at the igenom en okänd recept alla- 
handa bräck hela kunna. R. Foss 460. thenna 
rosenhonung må brukas til alla bräck och 
siukdomar. Colerus 1:235. förbättra hvad 
som felar, När helsan någon bräck af sjukor 
lida kan. Eldh Myrten 18. Jesus ... allom 
hielper som komma til honom ää hwadh 
breck the haffua. O. Petri 2 Post. 8 a. 
the bekenna theras breck och skröpeligheet. 
Ders. Laghen är menniskionne storliga aff 
nödhenne, at hon ther igenom kan see sina 
synd och bräck. Sal. C 2 a. all wår breck 
tagher han på sigh och botar them. L. Petri 
Chr. pina F 6 b. wij förmerckt haffue ganske 
stortt fel och breck vdi Stocholms stadh 
både medh stadzens bygningar och elliest. 
Stjernman Com. 1:149 (1557). — 3. Brist, 
afsaknad. ther fans braeck i hans reginskap 
til ixclxxv gyllene. O. Petri Tänk. 81. 
then brech och nöd wij ther tiil (på vapen) 
haffue. Gust. 1 reg. 10:86. breck är både 
om ööl och brödh. 10:164. wijdt Wijborg 
är någen breck för peninger till att löne 
folckett medt. Fin.handl. 7:278(1549). leedh 
stoor breeck och mangel på fetalie. Tegel 
Gust. 1 hist. 2: 71. the Spaniske hafva stoor 
bräck på tienligit folck. Stjernman Com. 
1:916 (1625). — 4. Misshällighet. alle twister 
och brecker, som än nw emellom beggie 
Rigerne vfördragne äre. Gust. 1 reg. 13:266.

Bräcka, intr. Brista. [T. brechen.] Thet 
ene föll, thet andre brack. Stjernhjelm 
Jubelsång. — Bräcka sig, re fl. Hafva 
qväljningar. lT. sich brechen.] Jfr Bryta 
s i g. Näglikor ätne äre them godhe som 
hafva vemielse i maghan, och breckia sigh 
myckit, och vilia kasta up. A. Månsson 
Ört. 6.

Bräckande, n. Brytande (af en lans), 
tornering. öfva sigh medh torney, stäckande 
och bräckande. L. Petri Kr. 74. stäkande 
och bräkande. Svart Kr. 136.

Bräckfällig, adj. Bräcklig. Cronan närer
9
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i spetalerna alla besatte, uhrsinniga, spetäl- 
ska, dee som hafva kräfvetan och lijkmatken, 
sampt andra sådanne bräckfälliga. Landt. 
instr. 248 (1648).

Bräcklig, adj. Svag, usel. the ther j 
vppenbara synder och onda sedher bräklighe 
äro. Försp. till Rom. Gudh giffuer bräke- 
liga Öffuerheet för vndersåternas synder skul. 
P. Erici 2: 3S3 a.

Bräcklighet, f. Förderf, skada, vntflyy 
swadane ville och bräcklighet som i monghe 
motte är vpkommen aff the tryckte böker. 
HSH 16:28 (1526).

Bräckskifva, f. Torde hafva varit en skifva 
eller plåt, som fästes på bröstharnesket när 
man ämnade “ränna med skarpt“, d. v. s. 
med glafven. Namnet synes utmärka, att 
glafven-udden bräcktes mot skifvan. Adler- 
sparre Afh. 216.

Bräda, se Bråda.
Bräda, tr. Belägga med bräder. [T. 

brettern. Skullan är brädat (laquear est 
tabulatum). Comenius Tung. 551.

Brädd, f. han giorde itt Haff guttit, tiyo 
alnar breedt jfrå then ena bräddenne til then 
andra. 1 Kon. 7:28. hennes iungfrur gingo 
vth medh bräddenne aff elffuenne. 2 Mos. 
2: 5. Jordan ... full war til bådha brädder. 
1 Krön. 13 (12:15). äro och någhor före
språk och små vthtydhilse medh satta ther 
och hwar j brädderna (af boken). NT 1526 
försp. 4 a.

Bräde, n. Spelbräde. Spela i brädet. J. 
Rudbeckius Kon. reg. 10. — Hafva ögat 
på brädet med någon eller något, 
gifva akt på, se upp med. haf ögath paa 
brædit med ath han siigh ey vndstinger. 
Gust. 1 reg. 1:60. Ær for then schuldt nyt- 
tugt at haffua ögeeth medt paa brædit e huadt 
som helst paa komma kwnne. 2:27. the 
wilia haffua öghath paa brædhit med the 
skoogxtiwffwar och icke see egenom fingher 
med them. 2:154. doch haffuer han (Gud) 
jw öghat på brädhet medh them (de ogud- 
aktige). L. Petri Jobs bok 24:23. synes 
nyttigt at laghmannen sågho dem ... på brä
dhet. Gust. Adolf Skr. lo. (Talesättet 
förklaras annars sålunda, att bräde skulle 
betyda räknebräde. Se Dipl. Dal. suppl. s. 52.)

Brädsel, m. och n. “Varm sorpa, som 
man gifver boskapen om vintern“ (ordlista 
till Stjernhjelms Here.), strö, boss. Dyrt 
måste han (gödoxen, som slagtas) sin brädsl, 
sijn ryckt och hafra betala. Stjernhjelm 
Here. 360. Een frögd at man fick see then 
bara markens skorpa, Ändock hon låg betäkt 
med möglot brädzl och sorpa. Spegel Guds 
verk 115.

Brädsia, tr. Eg. bereda brädsel; bildl. 
nära, underhålla, tillfredsställa, männi
skornas passioner och önskningar ... växa 
och yttra sig i den mån som de förnöijas 
och brädslas. Brovallius Holb. 25.

Brädverk, n. Alt titt brädhewerck haffua 
the giordt aff Furoträä. Hes. 27: 5. (Öfv. 1878: 
“båda dina bredsidor“, i fråga om fartyg.) 
dörar, fenster, hörn . . . och brädhewerck. 
41:16. (Öfv. 1878: träpanelningen.)

Bräk, n. Bräkande, dumma hjordars 
bräk. Dalin Vitt. 5:82. Gumsens bräk. 
Bellman 2:157. hon fick ändtlig se det lilla 
usla kräket (killingen), Som utan svårighet 
hon kände strax på bräket. Livin 23.

Bräkare, m. Brytare. [T. brecher.] helge- 
dags bräkare. L. Petri 2 Post. 259 b.

Bräm, m. Han gifver jägaren en bräm 
på sina kläder. Spegel Guds verk 201. 
bremm. Es. 3:20.

Bräma, v. ? inga bärg eller skogar äro 
att afväria nordanvädret, myckit mindre ved 
att bräma och värma sig. Rudbeck Atl.
1:385.

Bränna, f. Brand. [Isl. brenna.] Herren 
skal slå tigh medh ... heta, brenno, torrheet. 
5 Mos. 28:22.

Brännande, n. 1. Brännskada. Skadhar 
henne någhot, tå skal han giffua ... bren- 
nande för brennande, såår för såår. 2 Mos. 
21:25. — 2. Brand (bål?), the giorde intet 
brennande offuer honom (efter hans död). 
2 Krön. 21:19.

Brännesjuka, f. Hetsig feber, heet Fe
ber, thet är Brännesiwka. B. Olavi 88 a. 
Brennesiwkor och heta Febrer. Dens. 96 a.

Bränning, f. Brännsår. Om någhors 
manz köt warder såårt på hwdhenne aff eeld- 
brenning, . . . och Presten beseer honom, 
och finner håret förwandlat til hwijtnat ther 
brenningen war,... så är wisseligha spittelska 
worden aff then brenningenne. 3 Mos. 13: 25.

Brännesten, m. Svafvel. [Isl. brenni- 
steinn.] Sulphur, brennesteen. Var. rer. voc. 
P5a. Lind Ord.

Bränska, intr. Bränna, krigzfolck . .. 
för thenne helighe Herre icke meera kunde 
beståå, än hampablåår emoot en bränskande 
eldzlogha. Svart Ärepred. 63.

Brästa, tr. Sprätta. Brästa up en söm, 
eine Naht auftrennen. Lind Ord. Se Rietz.

Brästig, adj. Brusten, bristfällig. [Isl. 
bresta, brista. T. bresthaft.] snälle män, 
Som hade konst och mod och kunde bot’ 
igän Hvad bräst- och sundrigt var. Stjern- 
hjelm Jubelsång.

Brätta, tr. [Isl. bretta.] B. fram, skjuta 
ut. (hon) brätte buken fram med stolter 
svantzegång. Kolmodin Qv. sp. 1:19.

Bröd, n. Uttr. våga bröd på någon? 
Ware snyppeligit (om) i riikit skulle ingen 
fijnnes som wille eller (kunde?) före nagon 
god man tiil dage och wage bröd på honom 
tiil thes han kwnne komme tiil dage (ifråga 
om borgen för någon som ville stå till rätta). 
HSH 24:56 (1516).

Bröder, m. pl. Testiklar. [Mnt. brodere, 
T. bräder.] R. Foss 555, 563, 581.
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Bröderlig, adj. Broderlig, förmanar han 
them om brödherligha hielp til the fattigha. 
Försp. till 1 Cor.

Broderskap, se Broderskap.
Brödfrätare, m. ther igenom (pesten) 

the onyttige brödfrätarne något förminskade 
blefvo. P. Brask Puf. 294.

Brödpenning, m. haffua någon liten 
brödpenning på sin handel eller embete. L. 
Petri 1 Post. Q 2 a.

Brödra, tr. Kalla för bror. de ... brödra 
käckt hvarannan. G. F. Gyllenborg 1:102.

Brödrabref, n. (Se Söderwall Ord.) 
the (klosterfolk) haffua och draghit annat 
folk medh sich til at förlata sich på theras 
brödrabreeff, aflat, messor. O. Petri Klost. 
E 1 a.

Brödskota, f. Brödspade (hvarmed bröd 
skjutes in i ugnen). Infurnibulum, greessla, 
brödskota. Var. rer. voc. 11 a.

Brödstark, adj. Som har stark matlust, 
äter mycket. Min Byrger är nu stora kul
tingen: han är redan brödstark. Dalin Arg. 
2, n. 26

Brödsäck, m. The (munkar) ther lärde 
wore och duglige till att predica, them wille 
han wehll försöria medh godh vnderhold. 
Men the andre onyttige brödseckiar motte 
wehll see sigh om, och nära sigh vti sin 
änneswet. Svart Kr. 102.

Brödtarf, n. Lönen näppliga kan til bröd- 
tarf årliga spisa. A. Nicander Vitt. 203.

Brödätare, m. Som äter en annans bröd, 
är i hans tjenst. thet giorde Christo ock så 
swåra ondt, at hans eghen brödätare (Judas)
... skulle wara hans förrädhare. L. Petri 
Chr. pina I 4 b.

Bröke, n(?). Grus, grusadt murverk. 
[Mnt. broke, breke; T. bruch?) Bröke, Ru- 
dus, Schutt. Schroderus Lex. 36. thet 
(huset) faller omkull, och ther blifva fall och 
bröke (ruince ac rudera) uthaff. Comenius 
Tung. 537.

Bröllopskost, m. Bröllopsfest, wj ... 
haffwe hollet teris festning i thenne förlidne 
Jwle dagher ... Nær edher teckis fulfölia 
then begynnelsse meth teris brödlops kost, 
thet sette wj till edher. Gust. 1 reg. 3: 337.

Brömsa, tr. Sätta kapson på. [T. brem
sen.) dhe hafue Pålackerne brömsalt, i det 
att deres krigzfolk, som till Småländskou 
dragne äre, hafue thett så beenstigett, att de 
Påler der inne äre begäre, att de måghe 
allenest medh Iijfued sigh deruth begifua. 
Hallenberg Handl. 74 (1615).

Bröst, n. 1. Center, the hadhe alt för 
vijdt uthgrenat och uthsträckt sina armar 
(flyglar) och voro fördenskull uthi bröstet 
nästan försuagadhe. Schroderus Liv. 77. 
The Romare voro stelte uthi bröstet, och 
the Latiner uppå beggie armarna. Ders. 614. 
— 2. Bröstbetäckning, bröstharnesk. Se 
Kräfveta.

Bröstbränna, f. bröst brenna. L. Petri 
Dryck. D 2 a.

Bröstduk, m. Halsduk, halskläde. Ma- 
millare, halscläde eller brystdwk. Var. rer. 
voc. E6b. Enn gull (gul) gyllene bryst- 
duuck vnderfodratt med mårdar. Hist, handl. 
2:38 (1548).

Bröstgänges, adv. Rakt fram, utan om
svep. begasradhe (Svenska sändebuden). . . 
at the godhe herrer aff Danmark wille ... 
besta (besörja) samma fortaghna handel alff- 
uarligere och nærmære æn som the her tiil 
giort haffue och gå brystgangis at hwar an- 
nen mwnnelighe med swar och genswar. 
Gust. 1 reg. 7: 484.

Brösthugg, n. en sådan bekandskap är 
offta på comoedier giord, och sådan venskap 
plägad, som oroar ens sinne, och lemnar 
brösthugg i kroppen och nyck i hiertat. 
Svedberg Ungd. reg. 28. the (lasterna) be
tunga samvetet med nyck, och syndaångest, 
brösthugg och hierteve. Ders. 35.

Brösthäfta, -täppa, -ånga, -ängja, f. 
Andtäppa, besväras aff kijka (brösttäppa, 
brösthäffta, bröstängia). Comenius Tung.wtb. 
Bröstånga (Peripneumonia). Lindestolpe 
Pest. 16. (Jfr Än ga.) Bröst-ängia eller 
trångbröstigheet. Palmberg 298

Bröstråd, n. Inrådan. (Jfr Söderwall.) 
then orädelige (oredliga) begynnelse han aff 
edher nades stämplan och bröst Rad emot 
riichit ... fore tagit haffuer. HSH 24: 89 
(1516).

Bröstslag, n. Slag för sitt bröst. [T. 
brustschlag.] Gör med then euangeliska 
tulleneranom ett saligt brystslag och sägh aff 
hiertat: Gud miskunde sigh öffuer migh 
syndare. P. J. Gothus Fastapred. 255.

Brösttäppa, se Brösthäfta.
Bröstugn, m. Rostugn? bruka hytter 

och brystwngnar i skoghen. Gust. 1 reg. 
7:144. man skall boka honom (malmen) små 
och lata löpan igenom brystungnen. Thy- 
selius Handl. 2:67 (1534).

Bröstvärja, f. Bröstvärn. [Isl. brjost- 
verja, bröstharnesk. B. Hald.] Brystwärien 
skall ware fyre eller fem allner tiock ... och 
fyre alner högh. Hist. bibi. 2:122 (1579).

Bröstvärn, f. och n. Pansar. Giffuer 
han oss en brystwern, som han kallar rät- 
ferdigheet. P. Erici 5:264 b. Poike, tagh 
hijt min brynia blå,... Mit brystvärn vil jagh 
uppå migh spänna. S. Brasck T. krig. D 3 a.

Bröstånga, -ängja, se Brösthäfta.
Buck, m. Bock, bugning. [T. buck.) 

Hvar en med nig och buck mig tedde allan 
heder. Kolmodin Qv. sp. 1:118. han giorde 
en ohöflad buck vid hvart och ett ord han 
talade. Sv. nitet. n. 18.

Bucka, intr. Buga. [T. bucken.] Jagh 
wil tigh (Gud) ähra, för tigh bucka och nijgha, 
Och begärar tina hielp, iagh fattigha pijgha. 
Tob. com. E 2 b. Ähr thet under iag är
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blyger? Buckar, bugar och mig smyger? 
Stjernhjelm Parn. tr. 6 intr. en skara, 
Som niger, buckar och ej vet, Hur hon sin 
vördnad skall förklara. Dalin Vitt. 5: 24. — 
Refl. Bocka sig, böja sig. hwadh högdt är 
ibland menniskior, thet moste bucka sigh. 
Es. 2: U. hwar och en skal bucka sigh, och 
hwar och en ödhmiwkat warda. 5:15. Bucka 
tigh, at wij måghe gå offuer tigh. 51:23. Jach 
böyer och buckar mich ganscha mykit. O. 
Petri Men. fall M 5 b. För storm sig mäst 
buckar then högste grantopp. Törnevall 
C 3 b. rön sig buckar och böijer hvart vä
dret blås. Svedberg Sabb. ro 1:162.

Buckler, se Böklare.
Buda, tr. Båda, förkunna, iach budhar 

idher stor glädhi oc gammen. Psalmb. 1536 54.
Budbrott, n. straffat för bodhbrotet. L. 

Petri Skyld. F 5 b.
Budbössa, f. Bössa, fodral, kapsel, som 

innehöll tjenstetecken för kronans budbärare. 
wij wåre breffdragere och tijänere antingen 
medt teckn (som kallas Bodhbysser) eller 
medt wårt forseglde paszbortt och breff, i 
wåre och Riigsens egne konungslige saker 
och ärender wtskicke. Thyselius Handl. 
2:166 (1541). ingen wedh halss straff them 
(fria skjutsningar) tage skal, med mindre han 
haffuer . .. wårtt passbordh eller bod bösse. 
Fin. handl. 4:339 (1557). — Jfr Postbössa, 
Budvapen.

Budlöpare, m. Budbärare. [T. boten- 
läufer.] En trötter bodlöpare trängtar effter 
herberget. P. J. Gothus Poll. 11 a.

Buds, adv. Bus. (Se Grimm Wort, botz; 
Kalkar Ord. buds; Rietz bus.) Kom för 
hwsedt till 100 man starck, sloge budz vppå 
dören. Svart Kr. 87.

Budskap, n. och m. 1. Budbärare, sände
bud. itt bodhscap kom til Saul och sadhe. 
Skynda tigh och kom. 1 Sam. 23: 27. Gåår 
åstadh, j snare bodhskap. Es. 18:2. Sij, 
på berghen komma ens godh bodskaps fötter, 
then ther godh tijdhende bär. Nah. 1:15. 
— 2. Bud. thetta är thet bodhskap som j 
haffuen hördt aff begynnelsen, at wij skole 
elskas inbyrdes. 1 Joh. 3:11.

Budskapare, m. Sändebud. [T. bot- 
schafter] Olof Haraldson ... skickade sin 
marskalk Biörn som budskapare til Sverige 
at handla om fred. Dalin Hist. 1:634.

Budskapsdag, m. Bebådelsedag. Jom- 
ffrw Maria bwdskapzdag. Leg. om Manfred 1.

Budvapen, n. Plåt, bricka med riks
vapnet, hvilken bars af budbärare eller ut
skickade till tecken att de voro stadde i 
kronans ärende, flere sätt Wij ther till (till 
förekommande af olagliga skjutsfärder och 
gästningar) bruket hafue, som äre medh 
vägebref, budvapner, tärepeninger. Stjern- 
man Com. 1:326 (1584). Jfr Postvapen.

Buffel, m. Odåga. Wenceslaus ... lijtet 
lät sigh om rijket vårda, och var en full-

komligh båffel och affskrap. P. Brask Puf. 
310.

Buga, f. En inrättning af vidjor, hvari 
bördor bäras på ryggen. (Jfr Rietz.) een 
gill buga höö. Tegel Gust. I hist. 2:160. 
4 bugor höö. HSH 39:316 (1649).

Bugan, f. Bugning, göra wyrdning medh 
bughan eller knäfall. NT 1526 försp. 8. then 
tiänist, nijghan och bughan som honom (ko
nungen) skeer aff vndersåterne. O. Petri 
2 Förman. A 3 b.

Bugen, part. prêt. Böjd. [Isl. boginn.] 
Ähr och en punct som icke är lughen, Ar 
han förvänd och krokot bughen. Messenius 
Ret. B 4 a.

Bugla, f. bula, bugla, protuberantia. Co- 
MENius Tung. index.

Bugna, Bogna, intr. Bugta sig, vara 
bugtig. [Isl. bogna.] vara stadig och fast 
som en muur på klippan, den för hvarje- 
handa väders storm och böliors raass intet 
svichtar eller bognar. U. Hjärne Vatt. 52. 
The krökia sine lööf at the som skölden 
bugna. Spegel Guds verk 124.

Bugt, m. Bugning. [Isl. bugt.] en bukt, 
reverentz. Leyonstedt 34. för en ungkarls 
bukt en jungfru måste nijga Tre resor aldra- 
minst. Keder 367.

Buk, m. 1. iagh är så full medh ordom, 
at min ande ängslas j minom bwk. Job 
32:18. Effter iagh sådant hörer, så är min 
bwk (mitt inre) bedröffuat. Hab. 4 (3:16). — 
2. The Creter äro altijdh liughare, ond diwr, 
och late bukar. Tit. 1:12. the late buukar 
prelater, caneckar, prebendater och andre 
oförstondige prester. Svart Kr. 115. Munc- 
karne ... voro en hoop feeta, onyttige buukar. 
Girs Gust. 1 kr. 64. — 3. Rund upphöjning. 
twå stodhar medh bukar och knappar offuan 
på bådha stodhernar. 2 Krön. 4:12. knap- 
panars bukar. 4:13.

Buka, intr. Uppspänna, uppblåsa buken. 
Lind Ord. Buka sig, einen Bauch bekom
men. Ders.

Bukbet, n (?). Bukref; bildl. obehag, 
skada. [Mnt. bukbet, m. D. bugbid.] the 
fare alth med förtaekte stycker. thet dogh 
them komber tiil bwkbeeth med tiden. Gust. 
1 reg. 1: 63.

Bukbroder, m. 1. Medälskare, rival. 
Riuales kallas the som älska ena quinno, 
bwkbröder. Var. rer. voc. C 5 b. rival, buk
bror. Svedberg Schibb. 296. Nitisk (svart
sjuk) kärleken är, och bukbror tåler han icke. 
A. Nicander Vitt. 146. — 2. Fråssare. Sväl- 
gare och buukbröder. Schroderus /. M. 
kr. 145.

Bukfoder, n. Foderverk af buken på 
djurskinn, itt gråskindz buke foder. Skrå- 
ord. 314 (1546).

Buklopp, n. Bukflöde, durklopp, utsot. 
[T. bauchlauf.] Rödhsott... och blodhgång 
förorsaka bwklopp. Comenius Tung. 303.
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the son hafva förmyckit lösen och buuklop. 
A. Månsson Ört. 232.

Bukmyndig, adj. Grötmyndig. En buk
myndig köpman. Dalin Arg. 2, n. 9.

'Bukpredikare, m. [Mnt. bukprediger.] 
Fabler och lögnunder... dragha offerprästom 
och bvkprädikarom vinst i köken. R. Foss 
540.

Bukrif, n. Bukref. [Isl. rif.] en omettelig 
fråssare ... haffuer halssbrenno och bwkrijff. 
Syr. bok 1536 31:24.

Bukrike, m. [Luther bauchreich.] then 
girughetennes wakan och omsorgh, som werl- 
dennes barn leggia på thet förgängeliga Bwk- 
riket, skole wij wenda på thet oförgängeliga 
Gudz Rike. P. Erici 2:258 b.

Buksorg, f. Näringsomsorg. [T. bauch- 
sorge.] Altså haffuer gijrigheet och bwk- 
sorgh alltijdh giordt j Gudz ord och Gudz 
tienist skadha, och gör alstädhes aff Predi- 
carom skrymtare. Försp. till Mal. Hon 
håller alt sijn radha koos fram j otroon och 
bwksorger. L. Petri 2 Post. 246 b. Buk
sorg skadelig är, sig sjelfve de girige mörda. 
A. Nicander Vitt. 155.

Buksyster, f. Medälskarinna. Konung 
Valdemar . . . kränkte en höghboren möö, 
giorde then ene systeren til thens andres 
buuksyster. Schroderus J. M. kr. 552.

Buktjenare, m. [Mnt. bukdener, T. bauch- 
diener.] the Epicuriske bwktienare. P. Erici 
2:306 a. The som ... köken fylla och för
nämliga ther på predika, at the mågha äta, 
the äre bwktiänare. R. Foss 358.

Buktjenst, f. [T. bauchdienst.\ Buk- 
tienest och swina leffuerne. P. Erici 1:14 a.

Bulad, p. adj. Besatt med bulor, bucklor. 
et bulat sölfbälte. Dipl. Dal. 2:212 (1533).

Buldagel, n. och m. Buldan. något bul- 
dagel, som hans nåde var sändt frå vester- 
landen. Gust. I reg. 5:139. buldtagel. Stjern- 
man Com. 1:136 (1555). Boldagel här väfves, 
som god är och dugelig. 2:675(1651). Bun- 
dagell. Civ. instr. 5 (1541).

Bulen, p. adj. Bulnad, uppsväld. bulit 
tannaköt. Var. rer. voc. D4a. thet är gott 
för bulna lungo. A. Månsson Ört. 45., 
hafva en bolen magha. Ders. 164. Konun
gens skep voro . .. thunge och bulne thär 
utaf, at the hela sommaren samt hösten ... 
hade legat ute på siön. Pf.ringskiöld 
Heimskr. 1:717.

Bulkig, adj. Bugtig, knölig. Somliga 
(näsor) äro bulkiga med en kulle eller ätte- 
backe midt på. Dalin Vitt. 6: 441.

Bulle, m. Ett slags dryckeskärl, skål. 
[Isl. bolli.] Obba, bulle. Var. rer. voc. 
H l a. The (Danske) haffua ... drucket them 
(Svenskarne) til en besker bulle. En liten 
Crön. F 4 a. pelegrimers . . . drycke bullar. 
L. Petri Kyrkost. 69 a. Gå här i svang stoore 
barkenmeyere, bullar och bolkar, Fylte på 
brädd; diupe tumblar och humpar och höge

bocaler. Stjernhjelm Here. 206. vatnbullen 
(får han) för (i st. för) öhlet. Törnevall 
E 3 a.

Buller, n. Uppror, uppståndelse. Nielss 
karlsson som thet stora bwldher hade för 
hendher j dalena (Dalarne). Gust. I reg. 
2:68. Niels Dacke ... begynte uppå igen at 
fulfölia sitt buller och förrädeligh uproor. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:178. motus, upstånd, 
buller. Svedberg Schibb. 285.

Bulleri, n. = Buller. [Mnt. Bulderie.] 
the haffwe tre eller fyre lester smör, ther 
the begäre wårt förloff till att före aff Rijkit. 
Så äre wij ther medt tilfridtz, så Herren ther 
icke kommer något bullerije eller mytherije 
aff iblandt Borgerene. RR le/4 1544.

Bullersam, adj. Upprorisk, folkit war 
alt förmykit bullersampt wordet, ther aff at 
theres stora affgudhar widh Vpsala nider- 
slaghne woro. O. Petri Kr. 43. Rätt een 
elak och bullersam karl, Een förförare han 
(Kristus) må nämpnas. S. Brasck Ap. gern. 
A 2 b.

Bullfång, m. Kapprock. (Se Rietz.) 
skal han (båtsmannen) hafva att bekomma 
... hvart tridie år en bullfång. Stjernman 
Com. 5:123 (1690).

Bulsan, m. [Mnt. bulsan.] 1. Väder
flöjel. Bulsan, pinnaeulum vel pennieulum 
in summitate tecti. Helsingius. — 2. 
Flagga, vimpel, gick amiralen med hela 
flottan til segels ... med flygande fänikor, 
flaggor och bulsaner. Tegel Er. 14 hist. 
166. Masterne ... vore medh månge store 
bolsaner uthstofferadhe. Samlaren 9: 177 
(1624). Uthi baakstammen varder fahnan 
(bulsanen, vexillum) satt. Comenius Orb. 
pict. 183. pryden ehr skepp med nya blå- 
rendige flaggor,... Slepper bultzanerna löös 
och läter dem svängias i vädret. Leyon- 
stedt 16.

Bult, m. 1. Black, stock. [Mnt. boite.] 
huar noger sig forbryter och bliffuer sackfelt 
tiil liffuet, then skal Hoffuitzmannenn lata vel 
foruara j bulthenn, tiil tess han komber hiit 
j vort rüge igen. Gust. 1 reg. 10:131. then 
samme skal stå j bulthen på våre slott eller 
gårder ... görendis vårt och kronones arbete. 
Stjernman Com. 1:86 (1546). Treedzkas 
han, så sett honom j bulten. L. Petri Sir. 
bok 33: 30. lät han kasta them i thet aldra- 
versta fångatornet, och ähn tå ther till medh 
i stoora bultar och halsiern. Kr. 91. pro- 
fossen haffuer. .. taget forme fonge ther vth 
(ur fängelset) och slaget honom vdi en bultt. 
Hist, handl. 13. 1:245 (1566). the honom 
satt uthj jernet, och ener (när) han kom 
uthur jernet, blef så sedhen igen uthi bult 
satt. HSH 39:140 (1595). de gemene fångar 
gå uti en bult och arbeta. Tegel Er. 14 
hist. 99. — 2. Kloss, grobian, grofhuggare. 
Isgrim (vargen) then hungroge bulten. R. 
Foss 475. Bli hvad raggen jag vil. så är
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ändå den bulten nu mer än jag. Dalin 
Vitt. II. 5:54.

Bulta, tr. välta eller bulta sin åker. 
Colerus 1:96.

Bumra, intr. Dingla. [Jfr T. bummeln, 
baumeln.] är heela beenet nu vordit så 
svaagt, at... thet är lijka som halffdödt, hen- 
ger och bumrar vid migh. P. J. Gothus 
Tål. A 4 a.

Bumsa, f. Otymplig,grof, obildad qvinna. 
jag går här liksom den argesta bondbumsa. 
Dalin Arg. 2, n. 10. så snart man går i 
förtroende med sådana bumsor, så bli de 
näsvisa. C. I. Hallman 323.

Bund, n. Förbund, förbindelse. [T .bund.] 
Jak skall aldrig binde bund med nogen Suen- 
skan Herra . .. androm till skada. Gust. I 
reg. 1:4. Pålackarne icke ville bruke deres 
macht Emot Ryssen, och vara med honom 
i bund. Carl 9 rimkr. 51. dhet bund, vår 
älskog då besegla’, Var mächta kiärligt. 
Wexionius Vitt. 364. Du echtenskapsens 
Gudh, som dhetta bundet stiffta’. Ders. 887.

Bundagel, se Buldagel.
Bundsbroder, m. Förbundsbröder. Bland 

dessa kungars mängd .. . Den tappre Anti
gone er enda bundsbror är. Kellgren 3: 9.

Bunga, f. Trumma. [Mnt. T. bunge.] 
Loffuer honom j bwngo oc choro. Tideb. 11. 
The loffue hans nampn vthi dantze, med 
bungor och harpor spele honom. Dav. ps. 
1536 149:3. En part the pijpade, en part 
sungo, The bläste baswn, slogho på bungor. 
R. Foss 565.

Bungande, n. Trummande, iagh motte 
haffua leedhsaghat tigh medh frögd, medh 
siungande, med bungande och harpande. 1 
Mos. 31:27.

Bungsot, f. Trumsjuka. [T. bungen- 
sucht.] alle, som supa mycket brännevijn, 
äro benägne til matthet, väder- och bungsoth. 
Lindestolpe Fross. 13.

Butik, m. Dunkande. Så blifver slagans 
bunk på logan tidigt hörder. Borneman 4.

Bunke, m. Lastrum (på fartyg). [Isl. 
bunki, skeppslast; Mnt. bonik, bonk, lastrum, 
skeppslast.] skiött store kraffvelens dragerep 
aff, så att råå och segell fulle nedh i buncken. 
HSH 2:52 (153'). try hufvud tågh (blefvo 
afskjutna), at seglen föllo nidh i bunckan. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:62. (Ordet har utan 
grund ansetts betyda däck. De här anförda 
exemplen förklaras deraf, att den äldre tidens 
fartyg ofta saknade däck öfver lastrummet i 
midten. Se Kalkar Ord.)

Bunkelega, f. Liggande i bunke (hög, 
hop). Det gagnar sädesrågen rätt mycket at 
få en tilräckelig bunkelega om 8 à 10 veckor. 
Carleson 637.

Bunksur, adj. Bunksur sill. Fiskare- 
reglem. 1754 art. 2 § 5.

Bunt, adj. [T. bunt.] 1. Brokig, bunta 
och brokota klädher. J. Rudbeckius 4 Pred.

D 4 b. Floras bundta pracht. Wexionius 
Vitt. 381. des (Cupidos) bundta vingar. Sinn. 
A2 3 a. — 2. Förvirrad, underlig. Om sa- 
kernes förlöp så j fredztractaten som kriget 
... suspenderar jag billigt mit ringa senti
ment: Ty jag sijr alt löpa bundt om annedt. 
A. Oxenstjerna Bref 2. 427. ehuru sel- 
samt och bundt thet ock enom förekommer. 
Svedberg Casa 526. Gud af nåde lönar 
här och ther hvad vi... them fattigom gott 
bevise, ehuru bundt och bistert thet ock i 
verldenne undertiden må se ut. Ders. 548.

Bunta ? Bunta, Cycladis sustentaculum, 
Wulst. Schroderus Lex. 28.

Buntad, Buntig, adj. Brokig. [T. bunt.] 

klädningen är rynckiatoch buntat. Svedberg 
Ho tror 13. upsatt, skurit, rutigt, brokot och 
buntigt. Sabb. ro 1:167.

Buntbyxor, pl. Skinnbyxor? värjan ... 
gick igenom min bundtebyxor, som på den 
tiden brukades, och in i tröjan och skar 
skjortan sönder. Lönbom Uppl. 1:52 (1605).

Buntverk, n. Pelsverk. [Mnt. buntwerk.] 
itt timber buntwerck. Skråord. 314 (1545).

Bur, m. Bonde. [Mnt. bur, T. bauer.] 
Min lust är til siösz och i skogh Ther fånga 
fisk och skiuta diur. I Tyskland kan sådant 
hvar bur. Messenius Blank. 5. then plum- 
ske bur. N. Holgeri D 3 b. Borgare och 
köpmän vilie ädlare vara, än bönder. Men 
borgaren och buren Skil (skiljer) allena mu
ren. R. Foss företal A 2 a.

Bur, m. = Fatabur 1. När tå maten 
är all, toma faten samlad i buren. Stjern- 
hjelm Bröl. 24.

Bura, tr. Bygga, [af Isl. bur, hus, bo
ningsrum.] Spegel Ord. Gud af intet haar 
all verldens grundvaal burat. Guds verk 29.

Buraktig, adj. Bondaktig. Rusticus, bur- 
actig. Var.rer.voc. C 8 a. frijaren burachtig 
til sinnes ähr. Tempeus 168.

Burgången, p. adj. Hemmastadd, the 
(detta) j fulle visso förnummit hade af them 
som thär allesfädhes landkunnig och bur- 
gångne vore. Bureus Påv. stämpl. B 4 a.

Burkaff, n (?). Ett slags tyg. (Se Kalkar 
Ord.) 1 alen burkaff. Stjernman Com. 
2:233 (1639). Burkaff eller trijp. 2:457(1646). 
Jfr Trip.

Burman, m. Borgare. [F. Sv. buraman.] 
giöra sin borgeliga ed, och sättia borgen för 
sig, at han åtminstone i 6 åhr vil buurman 
vara och allan stadzrett uppehålla. Stjern
man Com. 1:748 (16 1 9).

Burspråk, n. Se Söderwall Ord. 1. 
Erchebiskop Götstaff... drog till Helsinge - 
land, hölt burspråk i hwario Sokn. Svart 
Kr. 22. i hwart burspråk lätt iu Erchebispen 
höre sin oförnuptelige beplichtelse. Ders. 
han (konungen) wille genom samtaell och 
burspråk, personliga talandes widh almogan, 
stilla theras vprorske sinne. Ders. 99. Tå 
hölt han (konungen) ett ganska nogsampt
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burspråk medh almogen på gamble Vpsale 
högar. Ders. 102. scriffue j ath nogit roop 
skedde j distingx marcknath om mesther 
Michels predican etc. Saa forwndhrar oss 
storligha hwj saadanth schulle ropas j wort 
burspraach epther thet athuj j saadane szaker 
inthit haffua bestella. Gust. 1 reg. 3:100. 
— 2. Hans Konglige Maj:t gick wtt aff slottet 
och wp j burspråkett till att tala med almo- 
ghen. Carl 9 rimkr. 197 (1587).

Bursven, m. Kammartjenare. Sv. forns. 
1:376. Sv. folkv. 1: 247.

Bursa, f. Kassa (börs, penningpung). 
[Mlat. bursa, Mnt. burse.\ skal honom för 
hvar dag han försummar, afräcknas och af- 
kortas både uti kläde och penningar, så 
mycket som på then dagen kan belöpa, oeh 
komma uti gemene bursan. Schmedeman 
Just. 35 (1560), Man skal the fattige föräldrar, 
som sine barn haffua hemma ... och icke 
vilia låta them tiena, ingen almose aff gemene 
kistan eller bursan eller ehest giffua. E. 
Erici C l a.

Buske, m. när the Romare såge sin för- 
deel, så skulle the sättia troo och lofven 
baak om buskan. Schroderus Liv. 210.

Buske, m. Buska, färsköl. Lind Ord.
Buslig, adj. Faslig, hemsk. Denna kräf- 

veta... är luden öfveralt med bleka hår, 
hvaraf hon ser buslig ut såsom en spindel. 
Linné Sk. resa 312.

Buss, m. Plugg. Lind Ord.
Busse, m. Buss. [T. bursch.] Lind Ord.
Butenverk, n. Utanverk. [Mnt. buten, 

utanför.] Så borde ingenieuren sij till, huru 
Elffzborgh medh butenverck något kunde 
vara att hielpa. A. Oxenstjerna (HSH 
26:236). Kexholms stadh emot landet för
bättres medh buttenverck anthen aff jordh 
eller steenvärcke. Dens. (26:238).

Buter? Liibesk metvurst, Russiske butrar 
(troligen felaktigt för Rigiske buttor), rökade 
skinkor. Stjernhjelm Bröl. 24.

Butt, adj. Grof, ohyfsad; butter. [T. butt.] 
som en dryg och butt skattebonde i en gäste- 
budsstufva tränger sig igenom förnäma gäster. 
Ehrensten (Lönbom Anek. I. 5: loo). Han 
är en butt karl. Lind Ord. Utom et full
komligt begrep om hvad anständigt och an
genämt är, så blefven I butt. Tessin Bref 
1: 267. en butt och sträng sedolära. 2:134. 
tvära och butta människor. 2: 292. Hon ... 
tycktes vara på sin kant och äfven litet butt 
vid första påseende. Dalin Vitt. 5:174. 
Naturen gjordt dem butte. Malmborg 83. 
jag aldrig sett något kallsinnigare slägte, eller 
oginare och buttare i omgänge. Roman 107.

By, m. Stad. itt hws j sådana byy, ther 
ingen mwr om är. 3 Mos. 25:31. Timotheus 
flydde til Gazara, en fast byy. 2 Macc. 10: 
33. Wardbergz by. Gust. 1 reg. 10:280. en 
by benemd Askersundh. HSH 19:183 (1550). 
Stocholms by. Messenius Krön. 21.

Bybok, f. Stadsbok, stadens lagbok (må
hända den s. k. Bjärköarätten ; se Schlyter 
SM. föret. I). forbiude wij bådha parthana 
nogot hinder, qual eller åwerkan göra på 
huan annan pa thessa forma aegor (i Streng- 
näs)... vid plickt oc nefftz som bybochen 
inneholler. Gust. 1 reg. 4:134.

Bycka, f. Hynda. [Isl. bikkja.] Klaga 
för hunden, at byckian beet. Grubb 416.

Byfogde, m. Stadsfogde. Eneköpingz 
Stadz Inbyggere må ... vthwelie sigh theris 
eigin Byfogdte. Gust. I reg. 2:2.

Bygga, tr. 1. Skapa, bilda. Gudh bygde 
ena quinno vthaff reffuet, som han vthtaghet 
hadhe aff menniskionne. 7 Mos. 2:22. —
2. Uppgöra, ingå. Så är ock icke lijtet för
nöden till at veeta, hurulunda, med hvem 
och uthi hurudana måtto man skal bygga 
och hålla venskap. Brahe Oecon. 29. —
3. Bota, laga, lappa, the j båtenom bygde 
sijn näät. Marc. 1:19. bruka sitt embethe 
och handvärke, som är att bygge ketzler. 
Fin. handl. 7:191 (1546). lappare som bygger 
gambla kläder. Comenius Tung. index.

Byggenskap, m. 1. Gård och gårds
bruk. sittia hema wid boo och byggenskap, 
bruka åker och äng. Svart Kr. 56. the så 
elskade theras åker och byggenskap, at the 
läte Gudz Rike fara. L. Petri 2 Post. 145 b. 
— 2. Byggande. Han hafver förtrodt sinom 
tienarom thet embete, at kunna upbyggia 
Christi lekamen, . .. men huru lamt och 
sömnigt går thet til med thenna byggenska
pen. Svedberg Sabb. ro 2:1650. När thenne 
grunden är vel lagder, hafver jag varit sorg- 
fellig om byggenskap på honom. Sabb. helg. 
tillegnan.

Byggmästeri, n. Om byggemästerij (De 
fabrilibus artificiis, Von den Bauhandwer- 
ken). Comenius Tung. 522.

Byggning, f. 1. Byggnad, hans mwrs 
bygning war aff Jaspis. Upp. 21:18. — 2. 
Byggande, hugga steen til Guds Hwsz 
bygning. 7 Krön. 23 (22:2). Tå hindradhe 
folcket j landet Juda folcks hand, och aff- 
skreckte them aff bygningenne. Esra 4: 4.

Byggningsman, m. En som bygger, 
byggmästare, bygninges männenar ladhe 
grundwalen på Herrans Tempel. Esra 3:10. 
tine (staden Tyri) byggningesmän haffua til- 
pyntat tigh som alraskönest. Hes. 27: 4. han 
förderffuar bådhe bygningzman och bygning. 
P. Erici 3:84 a. Kyrkionnes bygningzmän. 
6: 79 b.

Bygla, f- Bygel. Honom släpadhe een 
häst till döds, ther footen var fastnadh i 
byglon. L. Petri Kr. 62.

Bygång, m. hon haffuer ingen tijdh ... 
at förspilla medh dantz, medh bygångh, medh 
squaller. J. Botvidi Brudpred. 55.

Byka, tr. magan mere styrkes genom 
ett stycke saltachtigt kött, än genom then 
bästa soppan, althenstund thet förra styrker
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magan, thet senare byker (urlakar) och gör 
honom slapp. Lindestolpe Surbr. frag. 43.

Byke, n. Byk. Hafva et fullt byke. Lind 
Ord. Hon har så länge klappträ brukat, 
Och gjort så rent i sina dar, Tils hon et 
flygtigt hjerta mjukat; Men lär i byket sjelf 
bli qvar. Dalin Vitt. 4:371.

Bylta, f. Bylte, byltor. Gust. 1 reg. 
10: ISO. Jagh taar bylthan och korgen medh 
hast. Olfson Tre vise män C 2 b.

Byman, m. Stadsbo, borgare. [Isi. 
bymadr.] oss elskelige bymen i Köpingh. 
Gust. 1 reg 6:49. Borgare och Byeman. 
Stjernman Com. 1:598 (1614).

Byndel, n. Bundt, knippa, knyte. [T. 
biindel.] uthi itt Byndel, uthi itt Knyte ... 
sammanfatas. A. Andreæ Tillegnan af L. 
Petri Dial, om mess. A 3 a. Mijn öffuerträ- 
delse är försigld lijka som vthi itt byndel, 
och tu haffuer inknyytt mijn misgerning. 
L. Petri Jobs bok 14:17.

Byra, tr. Skålla; skölja med hett vatten. 
(Se Rietz.) barka, byra och passera alla
handha slagh lädher. Skråord. 38 (1596). 
Byra drickestunnor. Lind Ord.

Byrdig, adj. Genom börd berättigad, 
arfsberättigad. han war byrdig till Rijket 
effter sin fadher. Svart Kr. 104. kunne 
icke the bönder ther nu sittie opå [på egen
domen) med nogon skääll bewijse att the äre 
rätt byrdige till, vthan berope sig allenest på 
gammel heffd. RR 28/a 1546.

Byrgdaman, m. En som inbergar, 
skördeman, [af F.Sv. byrgp, inbergning.] 
iagh vpfylt haffuer wijnpressen, intet mindre 
än sielffue byrgdamännenar. L. Petri Sir. 
bok 33:17.

Byrännare, m. Landstrykare. Byrän- 
nare, Erro, errans, vagabundus. Helsingius.

Bysa, f. Byse, m. ? Fiskarfartyg. [Mlat. 
busa, bussa; Isl. buza; Mnt. buse, T. büse, 
f., litet fartyg till sillfångst.] lathe byggie 
.. . Häringzbysser effter thett sätt som the 
bruke Westwartt till fiiske. RR "p 1548. 
de som kunna bringa uti fahrvatnet och til 
fisket goda tienliga och varacktiga sillebyser, 
the samma skole på bemälte byser niuta 
vidh tullens ehrläggiande en hel monterat 
skepps frihet. Stjernman Com. 3: 767 (1669). 
{de som) understå sig släppa sielfva sille- 
fisket... och låta bruka desse byser på fräckt 
eller någon seglation ... {skola hafva) bysen 
förvärkat. 3: 768. noot och näät, krook, kat- 
zor, rysjor, håmar Upfylla tidt med fisk skipp, 
skutor, bysar, pråmar. Spegel Guds verk 188.

Byske, Bösk, Böske, n. 1. Buskskog; 
ris, buskris. Byske, Arbustum, Gesträuch. 
Schroderus Lex. 8. må effterlåtas at hugga 
svedhieland ... i the bysken, ther hvarcken 
bärande trää eller timber eller byggningz- 
vercke skeer skadha. Stjernman Riksd. 
2:1007 (1642). Gödzler kan man föröka, ther 
man theruthi legger halm, huussopor, skiäf-

vor af lijn, af hampa, spånor af vedh, liung, 
eller och medh allehanda små byske blandar. 
Risingh 21. han {åkern) moste... medh halm, 
rijs och byske medh eeld öffuerbrennas. 
Dens. 25. kom med trehundrade Svenske 
kneckter igenom skog och bösk. Girs Joh. 
3 kr. 21. månge vordo uthi skoghen ibland 
törn och böske slagne. Schroderus Liv. 
651. — 2. Boss, halmboss. verldens folk 
har hiertan lika fnyske; De fatta synden 
snart, som gammalt halmebyske Begärligt 
fattar eld. Kolmodin Qv. sp. 2:277.

Byssa, Bössa, f. [Mnt. busse, T. biichse.] 
1. Låda, dosa, burk, ask. Pixis, bössa til 
at haffua örter eller annat vthi. Var. rer. 
voc. G 6 a. Bysse och krws, ther läkedomen 
vthi förwarat är. A. Simonis LU b. kleckte 
fram dessa superfina kloklingar, som tedde 
sigh hopetals, lika som uthur Pandoras byssa. 
U. Hjärne Orth. 133. een bössa medh ko- 
steligh och Iiufligh salva. Schroderus Al
bert. 4:127. — 2. Liten kanon.

Byssegjutare, m. Kanongjutare. [T. 
biichsengiesser.] Tormentarius, bössegiutare. 
Var. rer. voc. D 2 a. Byssegiutherne ... måtte 
vpwaske och försmelthe allt koperwask och 
vpgiuthe thet vdi godhe och warafftige schytt. 
HSH 27:130 (1565).

Byssehus, n. Tyghus. [Mnt. bussenhus, 
T. bächsenhaus.] Hwij haffwe i ... giordt 
kyrkierne till Byssehws, hestestall, kruttorn. 
Ernhoffer 51 b.

Byssekrämeri, n. Handel med små- 
kram. [Jfr D. bissekram, bissekrcemmer.] 
den handell som dee fremmande och ser- 
deles dee Danske drifue med allmogen ... 
med deres bysse-krämerij, de Danske löpe 
landed op och neder med. Landt. instr. 
106 (1616).

Byssepulver, n. [Mnt. bussenpulver, T. 
biichsenpulver.] Bysse puluer eller krut. 
Fin. handl. 4:122 (1556).

Bysseskytte, -skyttare, m. En som 
skjuter med “byssa“ {kanon), artillerist. 
[Mnt. bussenschutte, -schütter; T. biichsen- 
schiitze.] en gammall gråskallot bösseskötte 
... skööt aldrigh feell. Svart Kr. 89. Vid 
hvart skytt {kanon) var en eller två bysse- 
skyttare förordnade. Röding 171. haffue 
wpseende med bysseskytterne, att the icke 
lade {ladda) skytten medh mere krwdt, än 
them böör göre, och skole the försöke hwad 
krafftt krwtedt haffuer, för än the lathe lade 
skyttenn ther medh. Fin. handl. 3: 226 (1555). 
forsöke the bysseskytter, som äre opå Ny 
slott, om the och well kunne sichtte och 
rett skiuthe. 4:97 (1556).

Byssesten, m. Sten, hvarmed “byssor“ 
{kanoner) laddades. [Mnt. bussensten, T. 
bächsenstein.] en godh steenhuggare som 
kan hugga byssosteen. Gust. 1 reg. 8: 66.

Byssja, Bössja, f. 1. Boss, ströhalm 
under kreatur, the (kalfvarne) skola icke
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liggia i sin egen träck, uthan altijd rensas 
under them och offta gifvas them ny bysia 
eller ströö. Colerus 2:37. — 2. Läger för 
svin. en oren so tilbör een oreen bössia. 
Schroderus Kysk. speg. E 4 b. han s&som 
itt svijn ligger uthi bösian. Cogn. 91. Een 
laat dräng och varm säng skilias så nödigt ååt 
som soon uhr byssian. Bondeprakt. F 8 a.

Bysven, m. Stadstjenare, polisbetjent. 
Illgärningsmän genom bysvennen [Victor]... 
måghe fast tagas. Comenius Tung. 668. 
Sbirri, bysvenner. Laurelius Påf. anat. 186.

Bytelig, adj. Som kan ombytas, förän
dras. moste man och tillse hvilka book- 
stäfver som äro byteliga. Rudbeck Atl. 1:18.

Bytteöl, n. Besök på flera ställen under 
samma resa; “fara i byttöl“, helsa på öf- 
verallt, der man färdas fram. (Rietz.) the 
som drage wmkring wdi bythe Söll, på horerij 
eller med andre theris pimpe ärender,. .. 
wille alle haffue frij kost och täring hoos 
prester, ländzmän och andre wore wnder- 
såtter. Fin. handl. 4:196 (1556)u

Byxtjuf, m. Ficktjuf. dierfve byxetiuf- 
var. Spegel Guds verk 64.

Båda, f. Klippa i hafvet, som endast 
räcker upp till vattenytan och märkes af 
vågornas brytning deremot. (Rietz.) Emel
lan Hangöö udd och thetta skiäret (Segulskär) 
äre bodor långt til siöss. J. Månsson 10. 
en hoop medh små klippor och bodhar. Ders.

Både, pron. Neutr. sing. Tu skalt icke 
bära skökio löön eller hundapenningar vthi 
Herrans tins Gudz hws, ty bådhe är Her- 
ranom tinom Gudh een styggelse. 5 Mos. 
23:18. Mongahanda wigt och mååt, bådhe 
är Herranom een styggelse. Ord. 20:10. 
Thet war bådhe jemmerlighit, at folcket så 
alztinges förskreckt, och offuerste Presten så 
bedröffuat war. 2 Macc. 3:21. the Saduceer 
säya, at ingen vpståndelse är, och ingen 
Ängel och ingen Ande, men the Phariseer 
bekenna bådhe. Ap. gern. 23: 8. — Neutr. 
plur. the woro bådhen naken, menniskian 
och hans hustru. 1 Mos. 2:25. the wore 
bådhen Abraham och Sara gammul. 18:11. 
Itt hörande öra och seende ögha, Herren 
gör them bådhen. Ord. 20:12. then thet 
fåår höra, honom skal gella j bådhen hans 
öron. I Sam. 3:11. Hwadh skal man tå 
aff the bådhen vthwelia? Pred. 9:4. han 
... aff bådhom hafiuer giordt itt (6 icoeqoaç 
xà åp/pétspa êv). Eph. 2:14. — Mask. plur. 
och giorde bådhe itt förbund medh hwar 
annan. 1 Mos. 21:27. the skola offra en 
vng stwt och en wädhur aff hiordenom, the 
bådhe vthan wanck äro. Hes. 43:25. sadhe 
han thet bådhom sinom brödhrom. 1 Mos. 
9: 22.

Båffei, se Buffel.
Båga sig, re fl. en angenäm flod, som 

bågar sig fram emellan klyftorna. J. Wal
lenberg 204.

Båge, m. 1. Regnbåge. Min bogha haff- 
uer iagh satt j skynom .. . Therföre skal min 
boghe wara j skynom. 1 Mos. 9:13, 16. — 
2. Stråke. [T. bogen.] Nycklegijgans sträng 
den styfva boge skurar. Eurelius Herden, 
tillegnan.

Bågsäck, m. Koger. Corythi, bogha- 
secker. Var. rer. voc. Lia.

Bål, m. Stam (på träd), qwistana haffwa 
theras lijff och grönsko aff bolen, och kunno 
inghen fruct göra medh mindre ath the äro 
sitiandes j bolen, och fåå theras krafft aff 
honom. O. Petri Men. fall E 7 a. såsom 
een Eek och Lind, som än nu haffua bolen, 
ändoch theras löff affslaghen warda, Een 
heligh sädh skal sådana bol wara. Es. 6:13. 
alle himmelens foghlar såto på hans kullfalna 
bohl, och all wildiwr ladhe sigh på hans aff- 
hugna quistar. Hes. 31:13.

Bål, f(?). Bål (af ved). Ve, Sodom, ty 
en bål tu sielf i afton tänder. Kolmodin 
Qv. sp. 1:28. timra up then alrastörsta bål. 
1: 47.

Båldeligen, adv. Djerft, dristigt, hö
randes man .. . ursächta honom, som giordt 
sin möijeliga flijt, och boldeligen budit til 
at bära fram, där til hans axlar voro för
svage. U. Hjärne Orth. 123.

Bålverka, intr. och tr. Göra bålverk, 
förse med bålverk. [Mnt. bolwerken.] lathe 
skantze och bulwärke innen for muren. Fin. 
handl. 4: 265 (1556). när man gick till storms 
emot staden, befanns också, att invånarne 
... låtit boiverka för portarna. Hallenberg 
Hist. 3: 28. de begofvo sig innom den utaf 
dem tilförene bolvärkade porten. J. Wer- 
wing 2:36.

Bålvirke, m. Bålverk. [Isl. bolvirki.] 
upresandes här och ther torn och bolvirke. 
Schroderus J. M. kr. 829.

Bång, n. Ljud (bingbång). Juleklockorna 
(ljuda) med heligt bång. Spegel Guds 
verk 162.

Bång, adj. Rädd, modfäld. [T. bang.] 
bief han så ångse och bång, at han öfvergaf 
befästningen. Tegel Er. 14 hist. 281.

Bång, f(?). och n. Ängslan, räddhåga. 
[Mnt. bange.] han för hiertans wee och 
werck skul icke retzligha kan weta huart 
vth han sig wenda skal. Ja sådana bång 
warder honom tå, at hela werlden icke är 
honom wijdh nogh. L. Petri Skyld. E 8 a. 
Min owen gör migh så stoort bong. Psalmb. 
1572 19 a.

Bång, Bångt, adv. Ängsligt, bekymmer
samt. [J fr T. es wird bange.] så skal idher, 
som sittien så oredde, warda bång. L. Petri 
Jes. proph. 32:10. När Sivardh thet förnam, 
vart honom bångh. Kr. 33. them skulle 
warda illa widh och bong nogh. Chr. pina 
P 4 a. Tå var Söfverijn Norrby bångt at 
komma uth genom'Sundet. Girs Gust. 1 
kr. 29. Konungh Erich vardt bångdt i sinnet.
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Er. 14 kr. 89. tå bleff honom bångt om 
hiertat. Ders. 107. När desse förnummo, 
det fienden var 80000 stark ... vardt dem så 
bångt at de ei viste hvad de göra skulle. 
Joh. 3 kr. 38. Öfverföll så Hannibal. .. the 
Romares lägher oförmodeligen och giorde 
the Romare myket bångt. Schroderus Liv. 
311. emedan menniskian sigh uthi Gudz 
vilje icke begifva, och hielpen af honom 
förvänta vil, så är henne thes bångare. 
Kors. 268.

Bångas, dep. 1. Bråka, streta, möda 
sig. Konungar brytas och bångas ... medh 
penningar, gul, selff och stoor herligheet. 
L. Petri 1 Post. F 4 b. hvad Pålen vid
kommer, så bongas theras konung med intet 
högre, än huru han må oss ett krig påföra. 
Gust. Adolf Skr. 210. Lax, som vida går 
och bångas, I Svenska strömmar kan så lätt 
och ymnigt fångas. Spegel Guds verk ( 1745) 
89. en menlös fisk med skadekroken bångas. 
Kolmodin Qv. sp. 1:39. Tig stilla, mitt 
förnuft, låt dig af trone fångas, Ty du för- 
gäfves dock med dina tankar bångas. 2:33. 
— 2. Yfvas, stoltsera. the gå och svantza 
med släp, och bongas med utspenta kiortlar. 
Svedberg Casa 151.

Bångas, dep. Vara rädd. [T. bangen.] 
at vij ey skulle skräckas och bångas, I him
melen ha vij medlare många. S. Brasck 
Fört. sonen Ila.

Bånghet, f. Ängslan, rädsla, hiertans 
ångest och bångheet. Schroderus Kors. 10.

Bångighet, f. Ängslan. [T. bangigkeit.] 
Hiertebångigheet. Stjernhjelm Fredsafl 3 
intr.

Bångsam, adj. Bångstyrig. Bångsam, 
Effrenatus. Schroderus Lex. 79. ofredeligh 
och bångsam. L. Petri Kr. 37. Hugsens 
blinde, bångsame reetningar. Stjernhjelm 
Lycks. är.

Bångse, adj. Bångstyrig. Bångse, Tu- 
multuosus. Schroderus Lex. 81.

Bångse, adj. Rädd, ängslig, en syn- 
nerligh siukdom och kranckheet, then man 
kallar Incubum, gör menniskian i sömpnen 
så bångse och ångerfull, at hon ock offta 
inbillar sigh at thet är en ande och itt spöke 
för handenne. A. j. Gothus Theor. 247. 
Ähren j för reesan bångse? Prytz O. 
Skottk. B 2 a.

Bår, n. ? Båår, Flocci, das unnütze Ding. 
Schroderus Lex. 49.

Bårdskärare, se Bardskärare.
Bårnät, n. (Bonnett?) han sköt på samme 

markariar att de fölle nedh af merserne och 
neder på bårnätet then ene efter then andre 
och ingen fördristade sig sedan dit upp. R. 
Ludvigsson 268.

Båsa, intr. Göra bås. [Isl. bdsa.] then 
bittida båsar Får offta seent koo in om låsar. 
Rondeletius 10. Det är icke åt båsa för 
oburit fä. Rhodin 33.

Båt, m. Vinfat, hållande omkr. 180 kan
nor. [Sp. bota, T. boot.] Een båth Mal- 
mesij eller Candijss vijn håller 3 ååhmer. 
Een båth Sächt håller 3 ååhmer. A. J. 
Gothus Räkn. 132.

Båta, intr. Hafva båtnad, vinning, huar 
szamme Söffuerin norby wille ... giffua sig 
her noger stædis in j landit... wela the tha 
... fölgie honum saa wth ighen, att han föga 
baatha schall. Gust. 1 reg. 3:54. wij bâte 
så föge pg thenn bränning... vtan tage fast 
större skade. RR okt. 1544. Hoo haffuer 
någhon /tijdh båtat ther vppå, at han haffuer 
leghat fionom til filtes? L. Petri Jobs bok 
9: 4. så båtar ock ingen . .. ther vppå, at 
han giffuer sigh til kamps medh Gudh. 3 
Post. 46 a.

Båtan, f. Båtnad, vinning, ath man later 
sigh nöya är båtan noogh. NT 1526 1 Tim. 
6: G.

Båte, m. Båtnad. [Isl. bati.] Ther aff 
hade vij lithen båthe. Hund Er. 14 kr. v. 180.

Båte lig, adj. Båtande, vinstgifvande. 
Är icke mykit båteligit, at menniskian ... 
ei vil betrachta sin dödelighet. Svedberg 
Ungd. reg. 302. båteligh, quæstuosus, lu- 
crosus. Comenius Tung. index.

Båtna, intr. Gifva båtnad, gagna. [Isl. 
batna.] än doch the släpa nogh och draga, 
så är thet likwel förgeffues, thet båtnar them 
intet. L. Petri 1 Post. Z 5 a. en saligh 
endelycht båtnar mera än gull och silfver. 
Schroderus Kegel. 456. sådane medel.. . 
som både förslå och båtna til rijkzens sty
relse, hägn och försvar. Stjernman Riksd. 
2:1236 (1655).

Båtning, f. Båtnad, vinst, inkomst, een 
pijgha som hadhe en spådoms anda ... droogh 
sina herrar mykin båtning til medh sin spå
dom. Ap. gern. 16:16.

Båtnyttig, adj. Tjenlig till båtfart. (un
dersöka) strömmarne ... om the kunna göras 
bååt nyttige eller navigable. Bidrag 3:71 
(1630).

Bäckslem, n. Beckiasleem behaghar ho
nom wel. (Glossa: Thet är kötzligh wellust 
och godha daghar.) Job 21:33. [Luther: der 
schlam des bachs.] Den nya öfvers. har 
orenlighet.

Bäfning, f. Skakning. Vettensxaper och 
bokliga konster lågo ännu i lägervall efter 
de stora bäfningar, som Svenska regeringen 
undergått. Dalin Hist. III. 1:322. Af tidens 
bäfning rörs den största monarki. Vitt. 3: 212.

Bäfsam, adj. Bäfvande. ett ängzligt och 
bävesampt anskrij. Schroderus Liv. 617.

Bäfven, p. adj. Bäfvande. hoo som ey 
för kruut och runde loo var bäfven, Han 
spänte bältet kring och greep til snäll kar
bin. Eurelius Vitt. 34.

Bäfvenhet, f. Bäfvan. förskräckelse och 
bäffuenheet. P. P. Gothus Ffia. the 
bliffua i ewiga bäffwenheet, skälffua och
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rätzla. P. J. Gothus Synd. sp. G la. een 
gruffuelig bäfuenheet... vthi alla kropsens 
inwertes och vthwertes lemmar. Ders. K 8 a.

Bäfvergäll, m. Biurens . . . bäbergääl. 
Spegel Guds verk 236.

Bäfving, f. Bäfvan. [Mnt. bevinge.] 
them war bäffuing och häpenheet på kom
men. Marc. 16:8. kenna sin stora brwt 
... och ther medh komma til en ånger och 
bäwinge widh sich sielff. O. Petri Men. 
fall K 7 a.

Bägga, f. Tacka, fårhona. een bägga 
är drächtig uti fem månader. Colerus 1: 
858. Om beggan, som lambat hafver, vil 
icke kännas vid sitt lamb. 2:128. Bägga, 
bägsa. Lind Ord.

Bäla, intr. Bräka. Här haar han (målaren) 
sat it lam, som synes villia bäla. Spegel 
Guds verk 269.

Bälg, m. Buk. [Isl. belgr.] plösa (fylla) 
sin bälg. Moræus 390.

Bälgpipa, f. Säckepijpa eller Bälghpijpa. 
Helsingius.

Bälgpipare, m. Säckpipeblåsare. Ven- 
tricularius, belgpipare. Var. rer. voc. 0 4 a.

Bäll, n. Skällande. [T. gebell.] hunda 
bäll. Messenius Signill 5.

Bältare, m. Gördelmakare, sadelmakare. 
Bältare, zonarius, cingularius. Helsingius. 
olaff beltthare ... motthe frij och obehindret 
medt hans ærbetis werck, riidtygh och annen 
deel som han giort haffuer, giffua sigh nidh 
wfij smaalandt ath forytthra thet. Gust. 1 
reg. 3: 281. the szom kunde smijde och för
tinne thet tunne bläck, szom Bältere bruke 
pläge. RR °/s 1544. (I mandat om köphandeln 
1546 upptagas Sadelmakare och Bältare så
som särskilde handtverkare.)

Bälterör, n. Pistol. Kallades äfven 
Sadel rör.. Adlersparre Afh. 221.

Bältesknif, m. Ett slags dart. Röding 
156.

Bända, tr. Spänna, böja. [Isl. benda.) 
en man bende sin bogha hårdt, och skiöt.
1 Kon. 22:34. Bendt boghan medh tinne 
hand. 2 Kon. 13:16. Jagh vill min boga 
kraftigt bända. Tisbe 13. Dijns ögons strålar 
... Ha bänt mitt sinne Under tiänstbarheets 
ook... Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr.

Bände, n. Hylla. (Se Rietz bänna, 
bänne 2.) Ehvart jag mig omkring uti mitt 
visthus vände, Satt hunger här på krok, ther 
armod låg på bände. Kolmodin Qy. sp.
1:495.

Bänk, m. Sittbänk. Gud forlate thet 
them aff wort clerckerij som all then owilie 
bruggit haffue med theris nye ewangelium 
som Luther haffuer dragit unden benken. 
H. Brask (HSH 16:125). (barnen) gå vth 
med benken (kunna ej gå för sig sjelfva), 
och sugha än nw aff spönan. O. Petri / 
Post. 134 b. een ting, then han serdeles 
elskar, låter han icke wräkas j wrå, eller

vnder beneken. L. Petri 1 Post. Tia. 
Skrymtachtige Scribenter sticka under bänc- 
ken, öffverhölia och nedergraffva laster och 
allehanda misshandel. Phrygius Agon 43. 
til Kofva är list, bedrägerij, falskheet och fuch- 
svantsande så gäfft och gängse, at then som 
icke väl höflat är, moste liggia baak om 
bänken, och blifva uthhvislat. Schroderus 
Hoflef. 145. — Bänk i tingssalen. (Se Schly- 
ter Ord. Ihngbenk.) bediom vi eder atj 
ville settie vp vj (6) aff edre swäne och vj 
aff vore med eder pa benken at ranzsaka 
thet ärende. H. Brask (HSH 17:71).

Bänk, m. Bank, penningbank. en benek 
i hvar stadh eller åth minste i de förnembste 
måtte anrättas ... hvarest den torfftige på en 
säker pant och för ett redeligit interesse 
kunde få up så månge penninger, han någor
lunda kunde tient vara i sin handell medh. 
Stjernman Com. 1:715(1619). Länebänck. 
2:800 (1656). Vexelbänck. 2:807. man an- 
steller j Stokholm en bänk aff lähningar. 
A. Oxenstjerna (HSH 37:184).

Bänk, m. Bank, sandbank. Man seer 
ved hafsstranderna, när stora stormer äro, 
hvad för höga bänkiar och backar de kasta 
op aff idelig sten och sand. Rudbeck Att. 
1:35. kastade vatnet en sandbänk up. Ders.

Bänka sig, refl. Sätta sig (på bänk). 
Lind Ord.

Bän karm borst, n. [T. bankarmbrust.] 
Balista, benkarmborst, boghe som kunde 
skiutas stenar oc stoor skot med. Var. rer. 
voc. L l b.

Bänkdyna, f. Dyna, hvarmed i förnäm
ligare hus sittbänk betäcktes, bænkiadynor. 
Gust. 1 reg. 4:37.

Bänkehund, m. Knähund. Bencke- 
hundar eller keffvarne. Colerus 2:156.

Bänketing, n. Olagligt, icke offentligt 
ting. när någre halssaaker eller andre vich- 
tige saaker för handen ähre, tå låte the them 
ee som offtast uthi the bänekieting för gåf- 
vor, mutor och theris egin fördeel skull 
uthan lagh, dom eller rätt öfvertalede, för- 
lijkte och förtystadhe blifva. Stjernman 
Riksd. 1:145 (1540). Schall här med för- 
budit ware the Bencke tingh, som här till 
äre förmyckit brukede, och schole inge saker 
försones, för än the lagligen på häredz tingh 
äre förhörde vordne. Landt. instr. 7 (1563).

Bänkhård, adj. Eg. Som sitter qvar på 
bänken, icke reser sig upp för någon ; för
näm, högdragen, stolt, the sittia benek- 
hårde och styldrade medh werldzliga macht 
och bijfal. A. Andreæ Försp. till L. Petri 
Kyrkost. A 8 b.

Bära, intr. Bäras, dep. the gingo tijt 
som wädhret baar. Hes. 1:12. wäderet war 
sönnan och liudet aff klockone bar alt vp 
ått Socknene. Svart Kr. 15. Denna här 
beskrifna siorm ... bar gerad åt Skottlands 
klippor. J. Wallenberg 13s. — B. på,
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bära af, taga vägen, waare skiip kwnne 
.. . folgies aath alle wthij een flottha huart 
thet thaa kan bære paa. Gust. 1 reg. 3:270. 
Thenne falla j wanhop ... och wårda icke 
hwart thet bär vppå. Försp. till Roni. — 
Bära, bäras vid, behöfvas, fordras, tarf- 
vas. thet bäär icke mykit widh, för än så
dana personer warda förtörnade, ther man 
än med them talar sachtmodeligha. L. Petri 
Chr. pina a 5 a. Dät bärs så litet vid, at 
afsides stiga, förän du genast afledes tillika 
ifrån Gud. Hermelin B5a. — Bäras till, 
bära till, hända, baars icke bättre till för 
honom, än att han ther af Hadingh dräpin 
vardt. L. Petri Kr. 16. Så illa baars thet 
till för Konungenom, at han .... tappadhe otta 
slachtningar. Ders. 45. — Bäras till handa, 
vederfaras. (Jesus) hielper migh igenom gå 
Ehwadh som helst bärs til handa. Psalmb. 
1572 49b. — Bära åt, göra åt, göra ver
kan, hjelpa. Thenne trogne varning bar ey 
åth. Messenius Ret. D 3 b.

Bärig, adj. Bördig. Finnes icke i vårt 
land sådan herligh och bärigh åker som fol
ket kan önska sigh? Rothovius 4 Pred. 
C 5 a.

Bäring, Bärning, f. Bergning. Hafva 
sin näring och b. är ett ofta förekommande 
uttryck.

Bärma, f. Drägg. [T. barme, bärme; 
Mnt. barm, berm.] tag ... bärma aff thet ölet. 
Colerus 1: 279. Nytt vijn haar mycken 
bärma. Grubb 573. Der du druckit ditt öl, 
kan du spilla din bärma. Rhodin 28. Jfr 
Pärma, Ölbärma.

Bästa, n. Huru mycket har hon til bästa? 
Jo, hon har in emot 10000 plåtars ränta 
åhrligen. Modée H. Smulgråt 26.

Bästrådighet, f. Aristocratia, Bestrådig- 
het, när regementet öffverantvardas någhrom 
aff the beste och förnemligeste, hvilka med 
enhälligt rådh regeringen förstå oc utföra. 
L. Paul. Gothus Mon. pac. 109.

Bätter, Bättre, adv. Sedhan droogh han 
bäter (längre) fram tädhan til itt bergh. 1 
Mos. 12:8. Ther näst bortt bäter ligger 
Babylon, och än bäter bortt ligger Persen. 
Försp. till Es. drogh bäter söder. Svart 
Kr. 23. tå moste tu medh blygd begynna 
sittia nedh bäter (vid bordet). Luc. 14: 9. 
Min ven, sitt vp bäter. 14:10. wardt han 
så häpen, at han war ey bätre än dödh (var 
nära på död). Judith 13: 29. Tå sprang 
Biscopen vp, föga bäter än rasande. Svart 
Kr. 116. theras troo war ganska ringa, och 
fögho bättre än vthsluken. L. Petri 1 Post: 
P3a. Jag blef så hårdt hållen, at jag var 
föga bättre än förtviflad. Dalin Vitt. 3: 343.

Bättringslös, adj. the som obootferdige 
äro och bättrings löse. L. Petri 2 Post. 38 b.

Bödel, m. Lictor, stadztienare, bödil. 
Var. rer. voc. C 7 a. — Böfvel. Tag mig 
bödelen! Ehrenström 40. Bödeln fare i

den gamla narren för sina griller! Knöppel 
Mötespl. 8. Hon ... Bedt dem för tusan 
bödlar ränna. Lidner 2: 93.

Bödeli, n. Bödelns bostad, som brukades 
till fängelse. [Mnt. bodelie, T. büttelei.] en 
vthi itt bödelij til daglig pino innestengder. 
Uti. på Dan. 605. så håller hon menni- 
skionnes hierta j twiffuelsmål oc later thet 
aldrigh komma til någon wiss och fulkom- 
ligh tröst, hwilket icke annat kan wara, än 
itt daghligit bödhelij. L. Petri Chr. pina 
n 6 b.

Bödelska, f. Qvinlig bödel. /Is. Ban. 
1: 4SI.

Bödla, tr. Sikta. [Mnt. budelen, T. beu
teln.] Pollintor, then som bödhlar eller sich- 
tar miöl. Var. rer. voc. N 1 b.

Böfvel, m. Bödel. Illgärningsmän genom 
... skarprättare (böflar) måghe . . . marteras. 
Comenius Tung. (1 uppl.) 668. fängelse, 
böfvel, galga. A. Laurentii Hust. loi. en 
fattigh syndare (rädes) för böfvelen. Ders. 
268. Menar tu, om tu migh ihiälslår, Tu icke 
böfvelen på nackan får. Alle bedl. speg. 30.

Böfvelsmat, m. Mat för bödeln. Jag 
troor ingen är så later Som han är, then 
bofvelzmather. Moræus 392.

Bögla, f. Bugt, inböjning. Then trinde 
figuren ... har ingen . .. bögla, bocht. Co
menius Tung. 760.

Böglot, adj. Bugtig, pucklig. Ett smaalt 
änne är svijnachtigt, ett böglott (gibbosus) 
åsneachtigt. Comenius Tung. 245.

Böja, tr. och intr. t. Vränga, förvränga. 
Tu skalt icke böya tijns fattighes rett j hans 
saak. 2 Mos. 23: o. Tu skalt icke böya frem- 
lingens eller thens fadherlöses rett. 5 Mos. 
24: 17. Then ogudhachtighe tagher gerna 
gåffuor, til at böya retzens wägh. Ord. 17: 
23. — 2. Afrika, han .. . wandradhe j allom 
sins fadhers Dauidz wägh, och bögde hwar- 
ken på höghro sidhona eller på then wenstro. 
2 Kon. 22: 2. Största konsten ähr at gå på 
en rett fot, och ehuru man moste för orsa
ker skuldh understundom göra en diversion 
j gongen, at man lijkväl ifrån målet intet 
böijer. A. Oxenstjerna Bref 2: 385.

Böjelig, adj. Böjd (för). Tobaksrökande 
... gör kroppen bögelig til skörbugg. Linde- 
stolpe Skörb. 21. skarpt och til förrutnelse 
bögeligit blod. Surbr. 26. de äre til hastiga 
affecter bögelige. Ders. 81.

Böjelighet, f. Böjelse. Then ene hafver 
böijelighet och lust at fara til siös, then andre 
til landz. Svedberg Catech. företal c 4 a.

Bök, f. Bok (trädet). Böök. Es. 41:19; 
60:13. Böök, Fagus. Schroderus Lex. 51. 
böketrä. Var. rer. voc. R 4 a. På flakka fältet 
haar then hårda eek sig rotat, Samt sköna 
böken. Spegel Guds verk 118. Tityre, 
tu, som hvilar i skygd af lommuga böken. 
Palmfelt Virg. 1.

Böklare, Buckler, m. Ett slags sköld.



Böl — 141 Bönhas

[Isl. buklari, Mnt. bokeler, F. bouclier.] Pelta, 
böklare. Var. rer. voc. L1 b. Tagh skölden 
och böklaren, och statt vp til at hielpa mich. 
Dav. ps. 1536 35: 2. til enviges kamp skal 
ingen gå medh någon slags försilfrat skiöld 
elier buckler. Peringskiöld Vilk. 248.

Böl, m. Samdr. af Bödel, Böfyel. Han 
är sigh sielff en bööl, sin eghen pijna födher. 
Sparman Sund. sp. 179. en afvundz full... 
är sin egen bööl. Ders. 181. taag mig en 
bööl! LyciDOR C la. håcken tunger bööl! 
han häar wäll i dagh så fylt sigh medh 
ööl. Tisbe 45. Du biuder hyt gäster, din 
gamble bööl; täncker du, wy ha så mykit ööl? 
Ders. 56. (Månne de två sista exemplen 
höra hit? Kanske till nästfoljande ord, 
med bildlig bet. stock, luns?)

Böl, m. Bål, stam. Fast vijnträäts bööl 
togs bort, een tälning oss doch gläder. Eu- 
RELIUS Vitt. 78.

Bön, m (?). Loft, vind. [Mnt. bone, T. 
bühne.] Contignatio, böön oghan (ofvan) på 
bielkalaghet, lofft eller saall. Var. rer. voc. 
G 4 b. han föll nedh vthaff tridhie bönen. 
NT 1526. Ap. gern. 20: 9. (Bib. 1541: botnen.) 
ofvan oppå sahlen (t Visby slott) . .. ähre 
stora spannemåhls och proviantz böhnar, så 
låga att man knapt kan der uthj gå räter. 
HSH 29:874 (1652).

Böna, intr. Bönfalla. [Isl. bcenai] Ther- 
före badh iagh, och migh wardt giffuit för
stånd, Jagh bönte, och bekom ther med 
Wijshetennes anda. L. Petri Sal. vish. 1: 7.

Böna, tr. Rengöra (träkärl), på thet man 
kan bekomma thes mehra flöter, skal man 
låta them (mjölkkärlen) böna medh libbe- 
sticka. Colerus 2: 21. Siuda ... eenerijs och 
ekelöff, och tvätta eller böna bunkarna. Ders.

Böna, f. Brukas (såsom Mnt. bone, T. 
bohne) i bet. af någonting värdelöst. All 
theris troo loffwen . .. Hon är ey wärd een 
böne. En liten Crön. K 8 a. Then arbet 
icke vill belöna, Han är doch aldrigh värd 
en böna. R. Foss 450. the achta een lögn 
icke högre än een böna. Schroderus 
Hoff. väck. 336. Thesse lärjungar äro mächta 
sköna, Som äre icke värde een ruten bööna. 
S. Brasck Ap. gern. E 2 b. det duger icke 
det ringaste och är icke värdt een utgammul 
böna. U. Hjärne Orth. 149. När sanningen 
kommer till röna, är lögnen ej värd en böna. 
Ordsjjråk.

Bönefart, f. Vallfart, pilgrimsfärd. [Mnt. 
bedevart, T. betfahrt.) Pelegrims resor eller 
bönefarter. R. Foss 220. medh the böne- 
farter och aflat hafver ijdel boofverij och 
bedrägerij varit. Ders.

Bönegärd, f. Frivillig, ej påbjuden gärd. 
bönderna ... aere veluilioge til ath vthgöra 
för en bönegserd höö huarie xij skattabönder 
om eth gott vintherlass. Gust. I reg. 4: 365.

Bönehjelp, f. = Bönegärd. må tu 
wäl handla mett presterne och bönderne ...

såå att the komma them till hielp på skipenn 
mett någhen ringa gerd ... dog så att thet 
kommer oss inthet widtt, vthann elles för 
en bönehielp. Gust. 1 reg. 8:220.

Bönehåll, n. Förböner. [Isl. bœnahald.] 
Thetta (att få en viss man till kapellan) är 
alles vora (konventets i Skeninge kloster) öd- 
myka bön oc viliom vi thet förskylla med 
ödmyukt bönehaal nat oc dag bediandis för 
eder_nad. HSH 17:74 (1523).

Bönemål, Bönsmål, n. Frieri. Böne- 
mål, Petitio conjugalis. Schroderus Lex. 
87. Thenna jungfruna .. . begiäradhe Hother 
sigh till hustru af hennes fadher, men een 
mächtig Förste ... hadhe ock hafft ther samma 
bönemåhl. L. Petri Kr. 23. väcker Kong 
Rolof sitt bönemåhl, så jungfrun thet hörde. 
Verelius Götr. 147. Jokul begynte sitt böns
mål till Olof (en kungadotter), att få henne 
till hustru. Reenhjelm 93.

Bönesedel, m. Sedel, innehållande ett 
tillkännagifvande om någon händelse, hvil- 
ken kungöres från predikstolen att blifva 
föremål för församlingens böner, när wij 
höre j wåra församblingar aff Böne zedlerne 
huru Gudh thenna ödmiukar och j nödh falla 
läter, men en annan vphöyer och hielper 
vthu nödhenne, så skole wij såsom theras 
brödher och systrar alle för them ödmiuke- 
liga tacka och bidia. P. Erici 5:239 a.

Bönfall, n. är wår willie ... atj . .. wele 
begiffue sådana eders bönfall in till oss. 
Gust. 1 reg. 7: 9.

Bönfallen, part. prêt. Bönfallande, j äre 
begären och bönfalne tiil oss ... atuj wilde 
stadfestä thet wall. Gust. I reg. 6:118. i 
äre bönfalne til oss för eders frende. 6: 275. 
Han screff them gunstelige och endeles 
bönfallen till att the skulle wähll göra och 
komma honom till vndsettning. Svart Kr. 73.

Bönfällig, adj. Bönfallande. Szå äre 
och dhe godhe männ bönnfeliige til h. N., 
att h. N. wille tillata ... Gust. 1 reg. 7: 72.

Bönhas, Bönhås, Bönås, m. [Grimm 
Wort, bönhase, “eigentlich bodenhase, na
mentlich ein Schneider, der kein meister ist, 
heimlich unter dem dache, auf der bühne, 
auf dem boden arbeitet, wie ein gejagter 
hase auf den boden flüchten musz“. Jfr 
Skråord. 124 (1536): en part aff borgerne 
her j Stocholm plega mygit bruge frem- 
mande Screddere (och en part thorn ther i 
then motten föga forfarenhet haffua) huilka 
the besluta och innelucka vdij theres huss 
ock wåninger, szå ath them ingen beslå kan.] 
Ingen bönås, men mesterskreddare jagh är. 
S. Brasck T. krig. I 2 a. eder för en narr 
och för en bönhås skälla. Düben Boil, 
skald. 27. Jag är allenast ännu en klåpare 
och bönhås i detta handvärcket. Lager
ström Pol. kannst. 27. den gjutnings kon
sten ... ganska sällan lyckas, i synnerhet 
när profven göras af bönåsar. Sahlstedt
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Tuppen om sagan 8. Kolmodin (Qv. sp. 
2:176.) brukar bönhås om en usel läkare.

Bönhasa, Bönåsa, intr. och tr. Vara 
bönhas, fuska. [Mnt. bonhasen, T. bön- 
hasen.] dem, som komme ifrån landsbyg
den, och settie sig neder på Mallmerne till 
att bönhoasa, som man seije pläger. Skråord. 
38 (1616). Lährepoikar ... blifva aldrig deras 
lähreåhr hoos mästerne uth, uthan dem för
löpa, och ... settia sig neder i städerne och 
bönåsa. Stjernman Riksd. 2:1148 (1649). 
bönhasa i hvarjehanda sysslor. Carleson 
4. Om jag skulle råda en bonde ... at köpa 
ur staden alt det han bönhasar hemma, så 
giorde jag orätt. Dens. 40. bönhasa med 
hjulmakeri. Dens. 51. bönhasa bort det sköna 
till ett fånigt prål. Thorild 3: 210. Bönåsa. 
Lind Ord.

Bönhörlig, adj. Värd att bönhöras, tin 
grååt är anammeligh och titt suckande bön- 
hörligit. Schroderus Kegel. 215.

Boning, f. Vind, loft. [Mnt. boninge, 
T. biihnung. Jfr Bön.] En förnemligh tull- 
enär uthi Vijborgz stadh ... uphängde sigh 
på sin egen böning. Kemner 72. Thet är 
fuller allgemeent, at han (spanmålen) hålles 
vel torr antingen på boningar eller luffter, 
eller i torre groopar. Risingh 31. til korn
hus brukas mest i alle land bönningar eller 
lofft. Dens. 32.

Böra, v. Thetta är thet Leuiternar böör 
(tillkommer, åligger). 4 Mos. 8: 24. vthi the 
stycker som min Fadher tilhöra, bör migh 
wara. Luc. 2: 49. Then äldste skal tala, ty 
thet bör (tillkommer, anstår) honom, såsom 
then ther förfaren är. Syr. 32:4. gåffuo 
the steen och trää sådana nampn, som them 
intet boorde (tillkommo, passade). Vish. 14: 
21. honom borde icke (han borde icke få) 
leffua lenger. Ap. gern. 25: 24. I gåår borde 
(gälde) migh, j dagh tigh. Syr. 38: 23. wij 
på idher tencke, såsom thet bör sigh (är 
tillbörligt) at tenckia på brödher. / Macc. 
12:11. wij icke sökte honom (Gud) såsom 
thet boorde sigh. 1 Krön. 16 (15:13).

Börd, f. Foster, såsom eenne quinnos 
otijdhigh börd see the intet solena. Ps. 58: 
9. födha otidhogha börder. P. Erici 4:45 a.

Börd, m. 1. Skyldighet, åliggande. De 
Stockholmiske lotsarnes egentelige börd och 
plickt är att lotsa de ifrån staden utgående 
till Dalerön och Sandhamn. Stjernman 
Com. 5:637 (1697). Konungar likna himme
lens planeter;... bägges börd är at under 
et ouphörligt lopp hålla verlden i ordning. 
Tessin Bref 1:188. Min börd är at rikta E. 
K. Höghets syfte på Svenska mäns välgång. 
2:201. Stora herrars börd är at sysselsätta 
stora konstnärer. 2: 344. — 2. Tur, ordning. 
[Holl. beurt.] när börden dem (lotsarne) träf
far med Kongl. Maj:ts egne skepps lotsande. 
Stjernman Com. 5:641(1697). lotsarne (skola 
lotsa) .. . efter de dem emellan särskilt af-

fattade börder. 5:650. Kunna de förtära andra 
menniskor, tänkte jag, så lär väl börden äf- 
ven komma till mig. J. Wallenberg .135.

Börda, tr. Lägga börda på, lasta, be
tunga. [T. bürden.] iu nemmare hans bort- 
färd vaar, iu större steen bördade kärleeken 
på hans biärta. U. Hjärne Vitt. 51. Lät 
oss af korsset ditt eij altförmycket bördas. 
Rydelius Vitt. 67.

Bördeliga, adv. Såsom en börda, på 
betungande sätt. [T. bärdlich.] iac kunde 
icke lengre bördeliga liggia ten värdige fadren 
Bispen på halssen. Fin. handl. 6:275 (1549).

Bördeman, m. Ättemän, stamfader. 
Noah .. .Jag är utaf tin ätt,... Tu äst min 
bördeman, iag tin bröst arfving. Spegel 
Guds verk 85.

Bördig, adj. Skyldig, (af Böra.) Troen, 
kärleken och hoppet... styra oss til dät vi 
Gud äre bördige. Hermelin B 8 b.

Bördlös, se Bör lös.
Bördsbref, n. Skriftligt intyg om heder

lig och äkta börd. [T. geburtsbrief] ingen 
varder promoverad til någon gradum eller an
tagen til något anseenligit embete, för än han 
hafver lagdt fram sitt bördzbreff och låtit see, 
att han uthaf ährligh slächt och föräldrar 
födder är. J. Rudbeckius Kon. reg. 68.

Bördsdag, m. Födelsedag. A. Nican- 
der Vitt. 244.

Bördslem, m. Födslolem. U. Hjärne 
Surbr. 26.

Bördsregister, n. Slägtregister. Neh. 
7: 64.

Börfast, adj. Qvarhållen af brist på 
förlig vind. Säll den som fooga kan sig 
vijsligt effter vind ... Och när han börfast är, 
mäd tålmod väntar böör. Columbus Poet. 
skr. C 2 a. the någhre daghar aff ett stoort 
nordan vädher lågho böörfaste. Schroderus 
Liv. 421. Livius lågh vid Delium någhre 
daghar börfast, ty emillan öijarna Cyclades 
... är altidh bläst och hårdt vädher. Ders. 
582. Nordanvädhret . . . them uthi någhre 
daghar hölt börfaste. Ders. 583. Flottan . . . 
måste ligga börfast för et continuerligt mot- 
väder öfver 6 veckors tid. Lönbom Hist, 
märk. 4:109 (1675).

Börja, intr. När hon borde (började) 
brefuet läsa, tilrade tårar af kinder. Tisbe 36.

Börlig, adj. Tillbörlig. [Mnt. borlik.] 
ær icke börligit ath wij skole mistæ (våra 
gods). HSH 20:290 (1510). Jag försökt at 
mäd en brudlöfts dikt På thenna högtijdz 
dag tee fram min börlig plikt. Lucjdor 
G 1 a.

Börlighet, f. Tillbörlighet. Män hvart 
gåår iagh min koos, Mäd fåfäng orde-prakt 
en sådan hieltes roos, Som effter börligheet 
ey skrifvas kan, at skrifva? LuciDORT4a.

Börligt, adv. Tillbörligt. Här veet jagh 
... Hur som jagh rättlig skall min Jesus 
börligst ära. Lucidor Cc2a.
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Börlös, adj. Utan förlig vind. [Mnt. 
borelos.] Paulus måtte ... liggia lenge börd- 
lös. Rolander 18.

Börr, m. Bör, medvind. [Isl. byrr.] Seg
len mädhan i haffuen börr. Messenius 
Blank. 19.

Borst, m. och f. Borst, helbregda svijn 
bära sina börster rätt upp. Colerus 2:212. 
håret reser sigh som börster i ända. U. 
Hjärne Anl. 254. Börst. Lind Ord.

Börsta, tr. Borsta. Börsta och kämm 
titt håår. Colerus 1: 377.

Bösk, se B y s k e.
Bössa, se Byssa.
Bössja, se Byss ja.
Bösta, tr. och intr. Klappa, bulta, slå. 

[Isl. bevsta.] klappa, bösta, pulsare, Co-. 
MENius Tung. index, böstadhe (dem) ... 
medh yxehambrar. Svart Kr. 156. Huden 
... böstas med een klubba. Colerus 1: 324. 
Råkade jagh honom, jagh skulle honom bösta. 
S. Brasck Ap. gern. F 2 a. the bösta sön
der hvar min knoot. Chronander Surge 
D 8 a. ditt svärd, hvar med du mången gång

haar Böstat på fiendens rygg, icke mindre 
än slagan på lofven. Leyonstedt 13. Des 
hiärta i dess lijf mån som een slägga bösta. 
Eurelius Vitt. 28.

Böste, n. Skinka. [Isl. beysti.] Vår 
svånge magha oss tå mätta löste Medh en 
torr spikebogh och fläske böste. Schrode- 
rus J. M. kr. 147.

Böta, tr. Bota. bättra, försona. [Isl. 
bœta.] huad fell och brister på färde äre 
skole thill thet beste bötas. Gust. 1 reg. 
6:56. Unn migh o Gudh så lenge leffua, til 
thes iagh bööter mina synder. P. J. Gothus 
Rel. art. 465.

Bötare, m. Botare, lagare. Räffna (rifna) 
gårda bötare. L. Petri Jes. proph. 58:12.

Bötasten. Bautasten. Mörk Adal. 2: 881.
Böte, n. Böter, bötesbelopp, skal ... på 

uppenbara synder böte läggias. Comenius 
Tung. 667. dher bolerskan befinnes vara 
fattigh och bolaren förmögen, skal han och 
uthleggia bötet för henne. Laurelius Kyrk
ord. 206. han thär genast hela bötet fram- 
läggia skulle. Peringskiöld Heimskr. 1:048.

C.
Caball, m. Ridhäst, klippare. [L. ca- 

ballus, Isl. kapall.] Kamphester och Ca- 
baller. A. Olai 10. een ståteligh hengsth 
eller Caball. Bergius Nyttförråd26S(\56\). 
Om oxen höö upäta skal, Så dör aff hunger 
min (St. Görans) Caball ... Och iagh skal 
rijdan alle daghar. J. Sigfrid! F7a.

Calcant, m. Orgeltrampare. (af L. cal- 
care.) Vesterg.fornm.för. tidskrift 4: 90 (1632).

Cantori, n. Sångchor. The helige änglar 
... äre Gudz Cantorij, och siunga ganska her- 
liga och liuffliga Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
och Gloria in excelsis. P. J. Gothus Post. 
768. alle Gudz helige .änglar och alle helige 
menniskior varda medh förclaarada, reno- 
uerada tungor och medh himmelska basuner 
och instrument siungandes thet evigvarande 
Sanctus och Te Deum laudamus uthi thet 
himmelska Cantorijt. Tål. H 1 b. han (Kri
stus) och Cantorij haffuer, icke kallat och 
bestält jfrån Italien, icke jfrån Franckerijket, 
uthan haffuer sine egne Componister som 
uthsiunga hans res gestas, ... icke medh 
fyre, fem, sex eller tijo, uthan medh någer 
tusende stemnor, begynnandes vydh thetta 
sättet: Ähra vari Gudh j högden. E. Sve- 
nonis E3b.

Carecant, Caricant, m. och n. Ett slags 
halsband eller halskedja af ädla stenar. 
[F. carcan, i äldre språket carquant, char- 
chant.] En caricant med 4 stora rubiner. 
Lönbom Uppl. 2:19 (1563). Herr Peder

Ryning til Lagnö bar (vid Carl 9:s kröning) 
CareCantet. J. Werwing 2:165. Så tog 
Archiebiskopen den konungsliga kiortelen 
af altaret och, med marskalkernes tilhielp, 
satte den uppå Hans Kongl. Maj:t, hängandes 
Carecantet der utan på. 2:174. Jfr Berch 
(Sami. 4: 422).

Casel, f. Mess-skjorta. [L. casula, T. 
easel, Mnt. kasel. Se Grimm och Schiller- 
Lübben Wort.] fyr stycken Casular aff sijlke. 
Fin. handl. 8:159(1554). plattor och caseler. 
P. J. Gothus Rel. art. 442.

Chor, m. och n. 1. Ett antal (sjungande) 
personer, the sågho twå Chorar medh Pro- 
pheter prophetera. 1 Sam. 19:20 — 2. Kor 
i kyrka. Choren giorde han innan til j 
Husena, at man skulle ther inne settia 
Herrans förbundz Arck. 1 Kon. 6:19. then 
indra Choren aff Templet kasta vth, ... Ty 
han ärgiffuin Hedhningomen. Upp. 10(11:2). 
Migh (Oden) hafva the ey bygdt ett Chor Til 
ähra. Messenius Svan. 3.

Chorkappa, f. Korkåpa. Kyrkionnes 
klädher, ähwadh thet är andghen Messe- 
klädher, Altareklädher, Chorkappor eller 
annat. L. Petri Kyrkord. 48 b.

Cinamen, Cinamet, m. Kanel. [L. cin- 
namomum, T. zimmet; Luther cynnamet.] 
iach haffuer vpsmuckat mitt läghre med mey, 
mirram, aloes och cinamen. Sal. ord. 1536 
7:17. Jach gaff en liuflig lucht ifrå mich, 
såsom Cinamet. Syr. bok 1536 24: 20.
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Cis, Sis, f(?). Accis. [Mlat. assisia, Mnt. 
sise.] han förökar then cisz som. påladhes 
j fiord ... så ath the (köpmännen) her epter 
giffua Vs öre åff huart marka werdegodz the 
tijt föra. Gust. 1 reg. 7: 390. riked saa för- 
twingat med nya aalegninga, Ciise oc andra 
owanlega ... tunga. 1:27. giffwe oss och 
Cronone ther aff (skeppslasten) enn skälig 
och mottelig skatt eller sijss, som hwart skip 
kan ware stoor till. Fin. handl. 7: 208 (1547). 
then ölzitz szom faller wiid Salegruffuo. 
Gust. 1 reg. 10:212.

Cissere, se Sissare.
Claret, m. Ett slags trumpet. [Mnt. 

klarit, F. clairon.] Lituus, skarp tromeet, 
clareet. Var. rer. voc. O 3 b.

Claret, n. Ett slags kryddadt vin, till
satt med honing eller socker. [Mlat. clare- 
tum; Isl. klaret, Mnt. klaret.] Mulsum, 
wijn bemengt med hanig eller suker, såsom 
clareet eller hypocras. Var. rer. voc. 13 a. 
Clareet, mulsum. Helsingius. Clareet är 
en gemeen dryck vthi Italien, hwilken man 
ther nempner Stellädia. B. Olavi 48 a. 
Mädan blandar iagh thet klareet, Som taar 
bort både siäl och vett. Messenius Blank. 
64. Then rike man drack klarheet och Wijn. 
Psalmb. 1572 (Wijsa om dryck. A 3 b).

Corant, Courant, m. Ett slags dans. 
[F. courante.] Rietz korant. Skole vij 
dantza en Corant? Prytz O. Skottk. C2b. 
Nu sig i en Courant, nu i en Brandie svinga. 
Spegel Guds verk (1745) 219. Op med 
snabba, snella fötter, Steller an en Polnsker

dantz, Eller vill ni på sin Frantz Ha cou- 
ratter(l), minuetter? Rosenfeldt Vitt. 216. 
Hvar taga sig nu till med snabba, snella 
fötter, Ded bästa man här lärdt, at dantza 
minuetter, Curanter, Polinska, paspied och 
andra fleer. Ders. 217.

Cornett, m. och n. [F. cornette.] 1. En 
trupp ryttare. Rytteriet (var indeladt) uti 
Fanor, som ock kallades Cornett. Hallen
berg Hist. 1:140. — 2. En sådan trupps 
standar. Hallenberg anf. st. — 3. Ett 
slags qvinlig hufvudbonad, hufva, mössa. 
Sitt änne medh itt gyllende korneth ... pryda. 
A. Laurentu Verld. speg. 335.

Cortina, f. Sänggardin. [It. cortina, F. 
courtine.] draga Cortinan igen. Messenius 
Signill 37.

Credentz, Credentzie, f. Kreditif, skrift
lig fullmagt. [Mnt. credentz, credencie.] 
Fursten sin Cantzeler... vthskickar medh... 
instruction och credentz. P. Erici 2: 41 a. 
Hermann Israeli kom till oss men eder 
(Lybeckarnes) beseglda och fulmyndugha 
Credentzie. Gust. 1 reg. 8: 282.

Cymbel, Cymbla, Cymble, f. Cymbal. 
Cymbaal, cymbla, cymble. Comenius Tung. 
index. Cymbalum, cimbla. Var. rer. voc. 
O 4 a. Loffuer honom j symblor wellyuden- 
des, loffuer honom jnnan frögdenes symblor. 
Tideb. 11. Loffuer honom med clara cym- 
bler, loffuer honom med klingande cymbler. 
L. Petri Dav. ps. 150: 5.

Cypress, n. itt Cijpress på Hermons 
berg. Syr. bok 1536 24:17.

D.
Dadtig, Dadlös, se Dåd lig, Dåd lös.
Daffert, adv. Tappert, kraftigt, dugligt. 

[Mnt. dapfer, dapper; T. tapfer.] mötte 
bönder honom med staffsliungor och andra 
ringa wärior, höllo honom doch daffert aff. 
Svart Kr. 23. sloge the så daffert iffrå sigh, 
att fiendener satte ther elfter 35 karar. Ders. 
40. J fr D a p p e r t.

Dag, m. 1. wij hörde (detta) jdagh otte- 
daghar (för 8 dagar sedan)'. L. Petri 2 Post. 
58 b. — 2. Utsatt tid eller termin, inom 
hvilken något bör ske; stillestånd; anstånd, 
uppskof, rådrum. (Jfr Söder wall Ord.) en 
frij dag som stod emellom Seuerin norby 
och vår nådigiste herre. Gust. 1 reg. 4: 77. 
Doch bleeff ther ingen slachting aff, vtan 
ther wardt taghit i dagh. O. Petri Kr. 110. 
med them satte han i dagh i tree dagha. 
Ders. 119. Så bleff thet satt i otta dagha 
dagh. Ders. 247. Och gaff biscop Kätil så 
före, at her Boo skulle sielff haffua brutit 
daghen. Ders. 246. settia i dagh ... på en

månadz tijdh. Svart Kr. 108. Jagh wil än 
nu giffua them hundradhe och tiwghu åårs 
dagh (att bättra sig). 1 Mos. 6: 3. Han föll 
nidh och beddes dagh, han wille honom wel 
betala. Psalmb. 1536 16. iagh .. . haffuer 
åter dagh itt heelt åhr. P. Erici 2:42 b. 
monger kommer til dagha (förlikning; för
soning af sitt brott) och får fridh aff men- 
niskiom för penningar skul. L. Petri Mandr. 
E 1 b. mandråpare, som ... biudha sigh til 
dagha, mågha först få dagh och sedhan komma 
til böter. Ders. F 5 a. — 3. Sammankomst 
till öfverläggning. och haffue the (Dan- 
skarne) dogh lichwell udi midlertiid hollet 
monge dager bode med Keysaren så ock 
städerne. Stjernman Com. 1:120 (1550).

Dagatal, n. Antal dagar, iagh wil göra 
tigh theras misgerningars åår til daghataal, 
nemligha, tryhundradhe och niyotiyo daghar. 
Hes. 4: 5. Jfr D a g t a I.

Dagga, tr. Daggbestänka. [Isl. döggva.] 
den hvijta rijmuta hästen (Rimfaxé), hvilken
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daggar jorden med fraggan som kommer aff 
betzletz tuggande. Rudbeck Atl. 1:198.

Daggar, Dagart, Dagert, m. Dart. [Isl. 
daggardr. B. Hald.] Pugio, daggar. Var. 
rer voc. K 4 b. En dagartt mett en kedie 
aff sölff. Hist. Handl. 2:30(1548). bleff så 
stungen med en dagarth j brysthet. Fin. 
handl. 4: S43 (1558). han fördolde under sine 
klädher en dagart. Schroderus Liv. 62. 
Ther rychte han uth sin dagert och slogh 
then Herr Nielss Sture i brystet. Girs 
Er. 14 kr. 92.

Daggvuren (?), adj. Duggregnande? [Jfr 
D. dugvorn, rorifer.] När han (juldagen) 
på een lögerdagh är, Kommer een daggvren 
vinter medh köld och väär, Ostadigh och så 
medh myckin sniö. Bondeprakt. A 6 b.

Dagig, adj. Förekommer stundom (såsom 
T. tägig) i sammansättning med räkneord, 
t. ex. den tredagiga Warschauiske slagtningen. 
Ehrensten (Lönbom Anek. I. 5:51).

Dagtnål, n. 1. Frukost; äfven Frukosttid. 
var tå dagmål eller vid klockan nije för mid
dagen. Peringskiöld Vilk. 228. — 2. Dag
kost. at hvar och en ... meddelar åt then, 
som bör hafva, sitt dagmål eller sin månadz 
kost, som them tilförordnat är af husherra- 
nom. Svedberg Casa 635.

Dagom, adv. Med hvar dag. hon wart 
dagom wärre. O. Petri Men. fall A 8 b. 
hans troo warder iw daghom swäghre (sva
gare). L. Petri Om nattv. E 3 a. verlden 
hon är sig altid lik, tagande dagom til i 
onskonne. Svedberg Schibb. g la.

Dags, adv. thet är än nu bittijdha dags. 
1 Mos. 29: 7. j ären än nu här til dags icke 
kompne til roo. 5 Mos. 12:9. Konungen 
... stadhfeste honom j hans offuersta Presta- 
embete, och j allo andro äro, then han ther 
til dags halft hadhe. I Macc. 11:27.

Dagsfrest, f. Dag, en hel dag, en dags 
tid. när han (Josua) til Gudz werck be- 
höffde lengre dagsfrest, moste Solen emoot 
sin natur genom Gudz Sons krafft stå stilla. 
L. Petri 1 Post. P 2 a. man honom strax 
förgäter, som icke lenger än enns blott dags- 
freest gäst haffuer. Sal. vish. 5:15.

Dagsfruktig, adj. Som fruktar dagen, 
dagsljuset, dagsfruchtige skalkar. P. J. 
Gothus Rel. art. 437.

Dagsled, f. Dagsresa. [Isl. dagleii).] 
The gingo ena dagsleed. Luc. 2:44. han 
... iäghadhe effter honom siw dagsledher. 
1 Mos. 31:23.

Dagslänt, m. Dagdrifvare. (Se Rietz 
Slinta.) daghsläntar och hälgedagzkarar. 
Bureus Varn. C 3 b.

Dagslönskarl, m. Daglönare. Dränger, 
pigor, dagzlönskarlar och arbetare. Ern- 
hoffer 40 a.

Dagsmegn, m(?). “Dagsmeja“. [Isl. 
dagsmegin?] Thett ... haffuer här til legat 
fördolt vnder snön, och komber til euentyrs

väl op mett dags megn. Gust. I reg. 5: 67. 
Huilkin dickth och ildfundh haffuer her tiil 
ligath fortæckth och osmeldt wndher snöen, 
men nw ghaar hoon wp medh dagzmedhen. 
Dipl. Dal. 2: 49 (1525).

Dagsorka, f. Dagsverk, dagsarbete. (Se 
Rietz Dagorka, s. 488.) Begyn tin dagz- 
orka med bedjande. Hermelin B 2 b. en 
berömlig idughet håller tig ständigt vid tin 
dagz-orka. Dens. C 6 a.

Dagssky, adj. Dagsskygg, skygg för 
dagsljuset, han såsom een dagzsky natt- 
skäffua, vggla och lädermws hatar liwset. 
P. Erici 2:124 a.

Dagsverk, n. 1. Arbete, göromål för 
dagen. Altså lät han ther för Herrans för- 
bundz Arck Assaph och hans brödher, til at 
tiena inför Arcken altijdh, och hwar dagh j 
sitt daghs werck. I Krön. 16: 37. — 2. Dags
verke. Mine torpare ... Sköta min åker och 
äng och göra mig årliga dagsverk. A. Ni- 
CANDER Vitt. 220.

Dagsäta, -sättning, f. Dagsätt, n. Skym
ning, solens nedgång. [Isl. dagsetr, n.] 
efter dagsätan ransaka stjärnorna. Björner 
Kämp. företal 1. dagsättning, crepusculum. 
Comenius Tung. index. Thet var kl. 5 
om afftonen, mot dagsettningen. Svedberg 
Sabb. ro. 1: 796. soolen blijdast skijn, tå 
hon åt dagssätt lutar. Rudeen 254.

Dagtal, n. Datum, dragés innehållet 
korteliga ut af the skrifteliga skiäl och bevis, 
som the (parterna) vid sina inlagor fogadt, 
hvart efter thes åhr och dagetal. Lag 1734 
R.B. 22: 2. antecknande af årtal och dagtal 
för de obetydeligaste händelser. Kellgren 
3:147. Jfr D aga t a 1.

Dagtinga, f. Dagtingan. [Mnt. dege- 
dinge.] stadfeste med siit maiestatis insegle 
...alla the Degtingor. Gust. I reg. 1:27.

Dagtingare, m. daghtingare, advocator, 
advocatus — medlare, mäklare, daghtingare. 
Comenius Tung. index.

Dagvard, m. [Isl. dagverör.] Frukost. 
Jentaculum, daghward. Var. rer. voc. G 8 b. 
— Middagsmåltid. Lind Ord.

Dagväljare, m. En som till något före
tag anser vissa dagar lyckligare än andra. 
then som är en spåman, eller en daghwäliare, 
eller then som på foghlalååt achtar. 5 Mos. 
18:10. (I skolen icke achta på foghlaroop, 
eller wälia någhra daghar. 3 Mos. 19:26.) 
the ... äro dagha weliare såsom the Philisteer. 
Es. 2:6. — Se Grimm D. Myth. 3 uppl. 
1091.

Dagväljarinna, f. j Daghwäliorinnos barn. 
L. Petri Jes. proph. 57: 3.

Dala, intr. Dalas, dep. Sjunka, gå ned. 
[Mnt. dalen.) sohlen begynner daala. Ro- 
senfeldt Nav. 36. Jag ser förnöjd hvar 
afton solen dalas. Liljesträle v. 1592.

Dalk, n(?). Sladder. [T. dalk, m.] Här 
haar ock varit den tiocka skalck, Den präst

10
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alt med sitt sqvaller och dalck. Dalius 
Hec. C 3 b.

Dam (Damb), n. Rök, ånga, dimma, 
dunst, ther vpgick itt damb aff landena lijka 
som en röök aff en vgn. 1 Mos. 19:28. itt 
tiockt damb gick vp aff röökwercket. Hes. 
8:11. Röök och damb gåår före ther eelden 
brinna wil. Syr. 22: 30. Damb gick vp aff 
hans näso, och förtärande eeld aff hans 
munn. Ps. 18:9. hon (visheten) är itt damb 
vthaff Gudz krafft. Vish. 7:25. hwadh är 
idhart lijff? Itt damb äret, som en liten 
tijdh warar, och sedan förswinner. Jac. 4: 
14. Ånga eller damb vpgåår vthaff griffterna. 
P. Benedicti D1 b. Dambet som går aff 
osläckt kalk, när man slår ther vatn på. 
Sparman Ber. A 4 a. ett stilistående vatn 
eller kärr ... gifver förgifftigt damb ifrån sigh. 
Sund. sp. 23. Utaf matens tyngd besväres 
magen, därnäst hiernan utaf dät ifrån magen 
upstigande damb. Hermelin C 5 a.

Dama, Damma, f. [F. dame.] 1. Dam, 
fruntimmer. [Isl. damma.] Mongen begifver 
sigh til hofva och försörier sigh ... medh lose- 
ment, såsom och medh en sköön Damme. 
Schroderus Hoflef. 178. Härmedh faar 
väll, skiön Damma, Faar väll tu skiöna roos. 
Wivallius 245. Han dricker och svärmar, 
Han haar en Dama uthi hvar byy. Kisa 
(tr. 1694). Om aftonen så blid Gick jag med 
Dammor at spatzera. Kisa (tr. 1739). våra 
adeldamor vilja nu ei heta jungfrur, utan 
fröknar. Svedberg Sabb. helg. 161. — 2. 
Bricka (i brädspel), leeka .... medh kort... 
samt terningar och dammor, hörer dubblarom 
til. Comenius Tung. 941. — Jfr Madam.

Damask, n. Damast. [Mnt. T. damask.] 
Damascena, damask. Var. rer. voc. E 6 b. 
Damask, Damascenus, purpura. Helsingius. 
Fijnt Damask til en kiortel. Chronander 
Surge C 3 b. brokogt Dammask tyg. Sv. 
Nitet n. 2. klädde i långa koffter aff hvijt 
Dammersk. Girs Er. 14 kr. 10.

Damma, intr. 1. Ryka. hela Sinaj bergh 
dambadhe ther aff at Herren steegh nidher 
vppå thet j eeld. 2 Mos. 19:18. en weke, 
som nepliga ryker och dambar. P. Erici 
2; 242 a. om thet sigh så hende, at tijn 
wredhe och hembd dambadhe aff then gambla 
Adam. Balck Krist. ridd. I 2 a. — 2. Gå 
fram så att dammet ryker efter. Klädren 
(prestens) äro fin och len, grann och kostelig, 
kappan ock så, släpande ett qvarter efifter 
honom. Och när han så kommer demman- 
des (dammandes?), tager han halfva gatona 
in. Svedberg Sabb. ro 1:169.

Damp, m. Dunst, ånga. [Mnt. damp; 
T. dampf] en brun, hwilkin geffuer en så
dana förgifftigan damp ifrå sigh, att ingen 
fogel kan flyga ther leffuandes öffuer. P. J. 
Gothus Leiser B 3 a.

Dämpning, f. Fråsseri, sus och dus? 
J fr T. dampfen, schlemmen, schwelgen.]

hålle stor förtäring eller dämpning med 
myckin onyttig vttgift. RR 10/io 1545. Jfr 
Dämma.

Damsjö, m. Uppdämd sjö? Elffuanar 
skola vthlöpa, så at damsiöghanar skola för
minskas och torre warda. Es. 19:6. (Luther: 
“die seen an temmen“.)

Damspan, m. En span eller 'ji tunna 
på hvarje kyrkoherberge i moderförsamling 
och hälften deraf i annex, hvilken kyrko- 
värdarne fingo afskrifva för hoptorkning 
och afdamning å säden samt såsom godt- 
görelse för sitt besvär. (L. G. Linde.) — 
Genom K. Br. ae/j 1582 berättigades kyrko- 
värdarne i Medelpad att fortfarande, likasom 
annorstädes i Norrland, njuta och behålla 
den “målespan“, som dem “för deeds omaak“ 
varit af tionden efterlåten. — Kyrckioverderna 
skole efter gammal plägsedh här efter som 
här til niuta vanligit måhl eller dambspan. 
Stjernman Riksd. 2:1321 (1660). — Dam- 
spannen blef sedermera (1739) indragen till 
kronan.

Dande-, Danneman, m. 1. Redlig, he
derlig man (om medborgare i allmänhet). 
alle dandemen högha oc laaga. Gust. 1 reg. 
1:31. frelsismen, köpstaedzmen oc andre 
dandamen. 3:28. giffue icke prester anner- 
lwnda testamente æn epter lagbokene som 
andre dandemen. 4 : 243. Prester .. . skole 
oc sware på tingh oc stempne såsom andre 
dannemen. 5:26. höflfues eder ey annan 
haffua (till prest) än skälig oc vel lärd dande- 
man, ther soknen kan haffua heder, gagn 
oc bestond vtaff. H. Brask (HSH 17:168). 
bewiste Knwth Erixson sägh moth mik oppo 
edra vegna som en danne man. Fini. 408 
(1509). — 2. Gift man. Effter bröllopet varda 
the man (danneman) och huustroo (danne- 
qvinna). Comenius Tung. 592. Kijff och 
trätor... ha bracht på skam, Och icke kär- 
leek, mång danneman och tüchtig dam. 
Lindschöld Gen. E l b.

Dande-, Danneqvinna, f. Hustru. Heer 
med eder och edhra erlighe dandeqwinne gud 
beffalendes. Dipl. Dal. 2: 47 (1525). huustroo 
(danneqvinna). Comenius Tung. 592.

Dande, Dandes, Dannes, adj. (Jfr 
Rydqvist SSL. 2:425.) 1. Ärbar. Thet är 
een dande quinna som ärona bewarar. Sal. 
ord. 1536 11:16. Haff icke nijtt offuer tina 
dande hustru. Syr. bok 1536 9:1. — 2. Fri
kostig. Liberalis, giffmill, dandes. Var. rer. 
voc. R 8 a. War giffmild och dandes emoot 
then Gudhfruchtiga. L. Petri Sir. bok 12:4. 
skal een adelsperson vara idugh och arbet
sam, uthan girigheet, och dannes och kost- 
frij, uthan slöserij. Brahe Oecon. 93. Vachta 
tigh för then som är dannes uthaff ens an
nars pungh och kostfrij j ens annars hus 
och kiöke. Balck Esop. 217.

Dandeshet, Danneshet, f. 1. Rätt
skaffenhet. Rettferdugheet, thet är fromheet,
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godheet, dandesheet. NT 1526 försp. 5 b. 
uppehålla tucht, gåt regemente, ärlighet och 
dannesheet. Gust. Adolf Skr. 63. — 2. 
Frikostighet, gifmildhet. Dannesheet till 
nödtorfftige uthgåfver, till välförtient löhn, 
arbete, uthi maat, dryck och kläder, till gåfvor 
och välgerninger, härbergerning och gäste- 
budh, till almoser och hospitaler. Brahe 
Oecon. 98.

Danka, intr. Gå och drifva, vanka. 
heela morgonstunden godh, Tå jagh hälst 
vil vara i roo ... Måste jagh först til Juristen 
gåå, Och sedan tå dancka ther ifrå Strax 
bort til Fäcktemästaren, Der ifrå til Danse- 
mästaren. S. Brasck Förl. sonen F 2 b. 
Hvarföre komma j så dankandes fram? Ders. 
H1 b. Planeter, Hvars nampn uppå vårt 
spräck så myckit är och heeter Som een 
ther hit och dit ostadigt gåår och danekar, 
Ty hvar och een planet så hoppar kring och 
vanekar. Spegel Guds verk 62. Dan k a, 
hin und her gehen, spatzieren, auf und 
nieder wandeln. Lind Ord.

Danke, m. Dank. Clara sitter vid ett 
bord med en dancke för sig, och tvänne 
tiocke lius ouptände. C. Gyllenborg
Villhj. 74.

Danker, m. En som slår dank, lätting. 
Gud han tå beskyller, then orklöse daneker, 
Att fisken så lijtet om vintertijd vaneker. 
Törnevall E 2 a. Hans håls för en dan
ker, Ehvarest han vanker. Husspegel A 2 a. 
Dank, danker, ein fauler Schlingel. Lind 
Ord.

Dankhej, s oböjl. Slå d., slå dank. 
gåå och slåå danckhey heela daghen. T. 
Johannis Y8a. tå een hustru öffuergiffuer 
sitt hws, och venner sigh til at slå danckhey. 
Dens. Cc 4 b.

Dannejungfru, f. Ärbar jungfru, danne- 
quinnor och danne jungfruer ähre nogh till, 
som heder och ähre wärde ähre. Skråord. 
265 (1589).

Danneman, -qvinna, se Dande-
Dannes, Danneshet, se Dandes, Dan

de sh e t.
Danseri, n. öfva sig med dantzerij, fäeh- 

tarekonst och andra exercitijs corporis. 
Bergius Nytt förråd 21 (1637).

Dansvig, a. snäller och dans-vijg å fo
tom. Stjernhjelm Here. 32. Då taer hvar 
ungersvän en vid sin hand at föra I dans, 
mäd artigt vett ok mäd konstdansvijg foot. 
Lucidor Fl b.

Dant, n. Förtal, klander. Hvad dömer 
du (mons.r Tadler) der i, Som sielfver seer 
det snedt, tu skulle rättpåsij? Hvem kan 
då väija för ditt dant? Wennæsius 216. 
hör på, hvad dant och spe Hvart afskum ... 
af ondsko sammansmider. S. E. Brenner 
Jesu pin. 109. Jfr Tant.

Danta, tr. Klandra, kendes Clemedt 
sigh fulbyttan wara {fått i byte ett fullgodt

hemman) så adt han jnthet ther vppå någhet 
dantar. Dipl. Dal. 3: 70(1548). Jag haar än 
aldrig hört Poeter som tig (vinet) danta. 
Spegel Guds verk 123. then menniskia gör 
sig hos alla förhatelig, som vil med sin vis
het danta och mästra alla. Sal. pred. 230. 
ther uthi (i boken) icke skulle vara något 
til at förbättras, ey heller något at dantas. 
Schroderus Hoflef. 13. Cato . .. pläghadhe 
tadla och danta Africani högheet medhan han 
än lefde. Liv. 675. danta på Gudz barn 
och theras dygder rata. Vultejus 205.

Dantare, m. Bakdantare. Momus, thet 
är en dantare. Balck Esop. 234. en tve- 
taligh munbrukare och dantare. Schro
derus Hoflef. 183.

Dantelig, adj. Klandervärd, är hon 
alztinges så skön, at man på henne intet 
besmitteligit eller danteligit spörja kan. 
Schroderus Albert. 1:80.

Dapper, adj. Tapper. (Se Daffert.) 
hon (Bellona)... deras ådror fylt med dappert 
kempe-bloo. Rosenfeldt Vitt. 210.

Dappert, adv. Tappert, fiendens större 
macht gå dappert under öga. Rosenfeldt 
Vitt. 209.

Dapur, adj. Svag, matt, blek, färglös. 
[fsl. dapr.] han med vattuferg it dapurt 
arbeet visar, Thet han alt meer och meer 
med bettre glantz uplyser. Spegel Guds 
verk 220.

Darf, n. Förderf. [Mnt. vordarf.] aff- 
uergie mith fädernes ricke skade och darff. 
HSH 24:41 (1516).

Darran, f. Darrning. Fructan och dar
ran är kommen offuer mich. Dav. ps. 1536 
55: 6. Han ... lyssnar vid darran af de min
sta löf. Dalin Vitt. II. 6:30. Lind Ord.

Dasa, intr. 1. Ligga och lätjas eller 
sträcka sig. Spegel Ordl. till Guds verk. 
LIsl. dasast.] Stat up, o sköna sool! .. . 
Jag haar noog länge dasat. Spegel Guds 
verk 185. — Re]l. the liggia och dasa sigh 
på sängen. Schroderus Albert. 2:102. Se 
de små bladlössen, som dasa sig under 
bladets skugga. Linné Tal 17. — 2. Lätt- 
färdigt skämta, hafva olofligt umgänge 
med någon, liggia och dasa medh sina . .. 
bijslåperskor. Sylvius Curt. 703. Och på 
en allmän väg med allmän qvinno dasa. 
Kolmodin Qv. sp. 1:133. Dasa med et 
qvinnfolk, mit einem Weibsbild zuhalten. 
Lind Ord.

Dat, Dåt, n. och f. Dåd. [Mnt. da t; T. 
that.] Ädlingar finge aldrigh maat, Förrän 
the ridderligit daat Om mårgonen hadhe för
sökt Och sijn konst väl ther i förökt. Mes- 
senius Signill 6. Konung Götstaffz prijslige 
dåt. Svart Ärepred. 45. hans groffua dater, 
Öffuervåld, list och tyrannij. Prytz Gust. 1 
E 2 a. förnedra sin ätt med fula och nedriga 
dater. A. Nicander Vitt. 171.

Datum, n. 1. Förtröstan, tillförsigt, hopp.
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stelle sitt datum på en owiss grund. RR 
*8/io 1542. han icke sätter sitt Datum på 
timlighit, såsom thet wore hans himmelrijke. 
P. Erici 3:143 a. de myckedt haffue satt 
deres datum på samme Pirnauske tractater. 
A. Oxenstjerna (HSH 35:56). hvar och 
en som slåår sitt datum på thenna verlden, 
han bliffuer aff henne icke obesvijkin. 
Schroderus Hoff. väck. 224. — 2. Bemö
dande, sträfvande. then som icke sin reken- 
skap och Datum så gör, at han owikeligh 
tienar Gudh effter hans ord, alt in til sina 
graff. P. Erici 5:126 b. [Med dessa bet. 
brukas ordet i gammal T.]

Degen, Dägen, Dein, m. Värja. [T. 
degen.] rustninger och wärijer... nempligenn 
harnisk, allehande handskyt och röer, sped- 
zer och deiner. Fin. handl. 9:297 (1558). 
schole klingesmedherne ... förarbethe enn 
heell hoop degene klinger. HSH 27:131 
(1565). Romaren medh en kort Hispanisk 
dägen sigh uthrustat. Schroderus Liv. 172.

Degholk, m. Stor bytta, i hvilken deg 
syras. Rietz 277. En gubbe och käringh 
har iagh, The göra skada natt och dagh, Om 
natten äta the uth min degholk. Messenius 
Disa 12.

Deja, f. 1. Hushållerska (äfven Frilla). 
[Isl. deigja.] Mesther Ingolfs degia weth alla 
hans gömor. Gust. 1 reg. 1:63. her Peder 
troloffuade szin deige. HSH 29:107 (1541). 
Klerecijt... (fick) Eij degier och eij bolskap 
ha. Messenius Christm. 252. att ecktta sin 
barn som han (presten) haffuer med szin 
gamla deija. Hallenberg Handl. 48 (1544). 
Der sattes däjor til, at sköta bord och kök. 
Kolmodin Qv. sp. 2: 542. — 2. Amma. Men 
hvad för dryga ord skal man om mödrar säja, 
Som banna bort sin barn? Jag tror the haft 
til deja En vargmo. Kolmodin Qv. sp. 1:88.

Deja, tr. Amma. Carls like har man 
än i Norden icke funnit,... then Bore burit 
fram, Och Disa dejat upp af gamle Gudars 
stam. Rudbeck d. ä. Vitt. 25.

Deken, m. Dekan, diaconus. Decanus, 
deken. Var. rer. voc. C 6 a. her Jöns dæken 
(i Upsala). Gust. 1 reg. 4:119. Mesther 
erich deken j linchöping. 4: 262.

Dekendöme, n. Dekanat, dækene dö- 
meth i vpsala. Gust. 1 reg. 1: 61.

Del, m. ther til vil iac wogha liff oc al 
then del iac egher. Gust. 1 reg. 1:32. ana- 
mær mester gerlac för eder kyrkeherre ighen, 
giörendis honum then deel j eder kyrkie- 
herre ... plictuge ære ath giöra. 2: 88. the 
hollendhare . .. besökia worth riike Suerighe 
meedh salth och clædhe win och al annen 
deel szom riikit.. . kan nyttugt wara. 2 : 228. 
såsom the oss sagdt haffua, som aff begyn
nelsen thet medh sijn öghon sågho, och 
sielffue en deel woro aff thet the sadhe. 
Luc. 1:2.

Dela, tr. och intr. 1. Tilldela, och (vär

det för det sålda) deladhes hwariom och 
enom effter som honom behooff war. Ap. 
gern. 4: 35. alt thetta werckar then sannme 
ene Anden, delandes hwariom sitt, såsom 
honom teckes. 1 Cor. 12:11. — 2. Döma. 
Dela till, förklara, anse för. Hvilken som 
rymmer ifrå hopenn, när man drager för 
fienderna ... then samma deeles till en för
rädare och straffes till halsen utan nåder. 
Schmedeman Just. 21(1545). Hvilken sonn... 
varder kallat till härfärd ... och utan lagligit 
förfall thet försitter ... deles till en skielm. 
Ders. 38 (1560). — 3. Tvista. När två om 
arfftagande . .. deela (osämias, tvista). Come- 
nius Tung. 656. Gör du sådant siälf (löper 
med sqvaller), giver du tin nästa orsak at 
dela med tig. Hermelin E6b. Dela män 
om börd. Lag 1734 J.B. 6:3.

Delaktighet, f. j kalladhe ären til... 
Jesu Christi wårs Herras deelachtigheet (d. 
i Jesus). I Cor. 1: 9. Thet brödhet som wij 
bryte, är icke thet Christi lekamens deel
achtigheet. 10:16. Och bliffuo the stadigt 
ståndandes vthi Apostlarnes lärdom (lära), 
och j deelachtigheet (gemensamhet). Ap. 
gern. 2: 42.

Delelig, adj. Delbar. Alt thet godt är, 
det är till värckan och till krafft Med fleere 
deleligt. Lindschöld Vitt. 200.

Deles, adv. Dels. deeles, partim. Co- 
MENius Tung. index.

Delfin, m. Kronprins. [L. delphinus; 
Fr. dauphin.] gifftermåls handel emellan then 
höghborne furste unge Prins och Delphin i 
Sverige och een uthaff Hertigens döttrar aff 
Pryssen. Tegel Gust. 1 hist. 2:131.

Delkhorn, n. Dihorn. (Se Rietz del, 
spene, delka, dia.) ther modren aldeles af 
naturen ingen miölck i sinom spenom äger, 
hvarmed hon ... kunde föda sitt foster, tå 
bättre vore at bruka delckhorn och napp 
med koomiölck och lijtet socker uthi, än 
höra en hoop förargeliga ord af en obeske- 
delig och skamlös amma. Lindestolpe 
Skörb. 29. Qvinnfolken såg jag här allestä
des gifva sina barn dia af delkhorn. Linné 
Ungd. skr. 2: 65.

Deloman, m. Skiljeman, god man. 
Lind Ord.

Delsbroder, m. Deltagare, deels bro
der, partiarius. Comenius Tung. index.

Deltägt, f. Deltagande. (Jag) vågar icke 
slå en hatad, lömsk barbar, Som deltägt uti 
synd med mig förbundit har. J. Wallen
berg 305. Grefve Fersen, hemligt under
rättad om sin medtäflares deltägt i anlägg
ningen, ville rädda honom. Silverstolpe 
SAH 1786 5:333.

Demma, se Dämma och Damma.
Demant, Dimant, m. Diamant. Juda 

synd är... medh skarp Demant... vthi theras 
hiertas tafflor graffuen. Jer. 17:1. iagh haff
uer giordt tina panno så hårda som en De-
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mant. Hes. 2 (3: 9). En Demant är en vth- 
tydhelse och Figur til Christi Rijke,... han 
igenom ingen macht eller wåld kan bräckias 
och synderbråkas, vthan alenast igenom 
warm bocka blod. A. Simonis B 4 a. Di- 
mant. Var. rer. voc. P 5 b. 2 Mos. 28:18.

Demödig, adj. 1. Ödmjuk. [T. demä- 
thig.] Vij vilie oss svåra demödigh ställa. 
S. Brasck Förl. sonen G 3 a. Een demö
dig och välmeent önskan. Lagerlöf 23. vi 
skole vara demödige och andäcktige vid then 
heliga nattvarden. Spegel Pass. and. 55. 
sötma smakar den i dödens bitterhet, Som 
Herrans djupa slut demödig vörda vet. S. 
Triewald 55. — 2. Artig, förbindlig. Var 
demödig emot titt omgänges folk. Herme
lin C 2 b. _ Med fruntimbret (var Gust. II 
Adolf) demödig och courtois. HSH 8:24 
(1739). Hos sina dyrkare hon väcker Op- 
vaktning, trängtan, fiäs, demödiga maner. I. 
G. Werwing 324.

Demödighet, f. Ödmjukhet, vårt elände, 
fattigdom, bedröfvelse, förackt, demödighet 
skal räknas och anses inför Gud som en 
prydning. Spegel Pass. and. 78.

Demödigligen, adv Ödmjukt. Så snart 
hoon honom ansågh, han demödigligen ka
stade neder sina ögon. U. Hjärne Vitt. 29.

Demödigt, adv. Ödmjukt, the med offer 
ha demödigt velat blidka Then stoora him- 
mels-häär. Spegel Guds verk 159. han 
(elefanten) sägs buga sig för månan och de
mödigt Betyga thet han har it hierta rätt 
ärbödigt. Ders. 222.

Den. 1. Pron. dem. Sichern war tess 
landzens herre. I Mos. 34:2. tu haffuer... 
bortfördt mina döttrar lika som the ther medh 
swerd gripna wore. 31:26. Wij wilie vpsluka 
... the froma såsom them ther nedher j 
graffuena fara. Ord. 1:12. The aff Zidon ... 
woro tine båtzmän. Hes. 27:8. the j sta- 
dhenom förläto sigh på sina fasta mwrar. 
2 Macc. 12:14. Gudh göre tigh thet och thet 
(straffe dig), om tu någhot dölier för migh. 
I Sam. 3: 17. om iagh icke . . . oppenbarar 
thet för tijn öron, så göre Herren thet och 
thet medh Jonathan. 20:13. thes (dertill) äre 
j witne. Ruth 4:10. thes skal hwar parten 
macht haffua. 1 Macc. 8: 30. the witna off- 
uer migh, thes iagh intet skyldigh är. Ps. 
35:11. Gudh talar j sinom Helghedom, thes 
(deröfver) glädher iagh migh. 60:8. Joram 
vpkom offuer sins fadhers Rijke, och wardt 
thes mechtigh. 2 Krön. 21:4. kunde thes 
(derpå) icke mätt warda. Hes, 16:28. hwar 
j gåån in vthi en stadh eller byy, så be- 
spörier, om ther någhor inne är som thes 
(dertill) werdigh är. Matth. 10:11. Jagh 
weet wel, och är thes (derpå) wiss ... at ingen 
ting äro aff sigh sielff meenligh. Rom. 14:14. 
— 2. Pron. pers. huar Saul sågh en strijd- 
sam man, then toogh han til sigh. I Sam. 
14:52. Tå stoodh en för mijn öghon, och

thens skapnat kende iagh intet. Job 4:16. 
Abraham ... sadhe om sina hustru Sara, thet 
är mijn syster. 1 Mos. 20: 2. thet äro nu 
monge the tienare som giffua sigh jfrå sina 
herrar. 1 Sam. 25:10. thet ären icke j som 
talen, vthan thet är idhar Fadhers Ande, som 
talar j idher. Matth. 10:20. Thet woro twå 
quinnor. Hes. 23: 2. Thet woro j förtijdhen 
Reser. Bar. 3:26. Thet är j thenna tijdhen 
vpkommen ... en ganska stoor twist. L. 
Petri Dial, om nattv. A 2 a. The skola 
haffua theras (sitt) vppehelle aff spijsoffer. 
Hes. 44: 29. Theras kött skal förtwina mä- 
dhan the än nu stå på theras (sina) fötter. 
Sach. 14:12. the quinnor som theras (sina) 
barn omskåro, wordo dräpna. 1 Macc. 1:63. 
Theras (sina) tungor bruka the til swek. 
Rom. 3:13. — 3. Pron. rel. Wardt ock så 
Seth född en son, then han kalladhe Enos.
1 Mos. 4:26. en munn, then stoor ting ta- 
ladhe. Dan. 7: 8. tin Gudh them tu vthan 
återwendo tienar. 6:20. itt ewigt Förbund, 
thet aldrigh förgätit skal warda. Jer. 50:5. 
Judas them medh sådana sköön ord, the 
them itt hierta och moodh giorde, tröstat 
hadhe. 2 Macc. 15: 17. — 4. Best. art. 
Kain ... boodde j thet landet Nod. 1 Mos. 
4:16. The köpmän aff Saba. Hes. 27:22. 
The Syrer. 27:16.

Denne, pron. och giorde twå Cherubim 
... på bådha endanar aff Nådhastolenom, en 
Cherub på thenna (den ena) endan, en annan 
på then andra endan. 2 Mos. 37:8 thenne 
(desse) fem konungar woro fram leedde til 
honom. Jos. 10:24. han förde örligh medh 
thenna Konunganar. 11:18. kommer intet 
widh thenna männenar. Ap. gern. 5: 38. 
Huru lenge skole wij lidha thenna plåghor?
2 Mos. 10:7. Thenne äre Sems barn. 1 
Mos. 10:31. Hazor war hoffuudstadhen för 
alla thenna Konungariken. Jos. 11:10. thesse 
(fem.) book wel må läsas. Försp. till Vish. 
Wij wete ath thetta (denne) är wår son. NT 
1526 Joh. ev. 9:20. Thetta är Noahs söners 
siecht. 1 Mos. 10: l. Thetta är en stoor 
stadh. 10:12. Hwadh är thetta för städher 
.. . som tu migh giffuit haffuer? 1 Kon. 9: 
13. Thetta är then man som ... lärer . .. 
emoot Laghen. Ap. gern. 21:28. the Judar 
som emellan thetta (den närvarande tiden) 
och then tretiyonde daghen Aprilis fara wilia. 
2 Macc. 11:30. the måtte tagha sigh före 
itt aff thesso (neutr. sing.). Försp. till G. 
Test. Och iagh skal sedhan medh thesso 
minne hwdh vmklädd warda. Job 19:26. 
intet Cedreträä war thesso lijkt j Gudz Lust
gård. Hes. 3l:8.

Denning, Dening, Dänning, Däning,
m. Ett slags småmynt. [Mnt. denning.] 
Denning, Moneta Russica. Schroderus 
Lex. 26. till huar dagh .. . bleff wtspisat för 
VIII m Deninger fettalie. Fin. handl. 8:31 
(1537). thett sölff och Däninger som knech-
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terne ... bekomme wdi then skermyssell 
medh Rydzerne ... måge the niute och be- 
holle siig till gode. 8:237 (1555). 30 tusend 
daler godha denningar. Petrejus Beskr. 
2: 64. Gull- och silffdenningar. Ders. 3: 8. 
the hafva altijdh myntat. . . uthi Rydzland 
sölffmynt, som the kalla på theras språåk 
Denningar. Ders. 5:7. hundrade denningar 
göra en rubel. Ders. 5: 9. Här fins hvarken 
taska eller penning, Ha, ja icke den ringaste 
Dänning. S. Brasck Fort sonen G 2 a. 
Dänningar eller annat småt silfuermynt. 
Stjernhjelm Arch. F 3 b.

Denska, Danska, f. Korn är i Sverige 
triggiehanda slag, Korn, Flattring eller Flata, 
och Denska eller Bråkorn. Colerus 1:102. 
Uti Småland brukas Bråkornet öfver alt och 
kallas Dänska. Carleson 371. Se Spegel 
Ord. Dänska.

Der, rel. part. Som. stell tigh såsom een 
quinna, ther en long tijdh haffuer hafft sorgh 
offuer någhon dödhan. 2 Sam. 14:2. the 
Saduceer, hwilke ther neka vpståndelsen. 
Luc. 20:27. thet land ther tu en fremling 
vthi är. 1 Mos. 17:8. rwmet ther tu ståår 
vppå, är itt helight land. 2 Mos. 3: 5. ther 
war intit hwss, ther icke en dödher inne 
lågh. 12:30. thet brödh, ther iagh idher 
medh spijsat haffuer. 16:82. j hwadh som 
helst oreenheet ther menniskian kan medh 
oreen warda. 3 Mos. 5:3. j prediken thet, 
ther intet aff warder. Hes. 13:8. Jagh seer 
thet j Israels hws, ther migh före gruffuar. 
Hos. 6:10. — Den der, se Den 1.

Der, konj. Derest. vare från arfvet skild, 
ther han ej laga förfall viser. Lag 1734 Ä. B. 
15:5. komma til hielp, ther så omtränger. 
B. B. 15:1. Rådstufvurätt vare ej domför, 
ther ej fem i Rätten sitta. R. B. 23:1. Och 
ther som (derest) ingen anammar idher, ... 
så gåår vthaff thet hwset. Matth. 10:14.

Deraf, adv. När tu bygger itt nytt hws, 
så gör såsom een wärn offuan om kring på 
taket, at tu icke indrager blodh på titt hws, 
om någhon faller ther aff (derifrån). 5 Mos. 
22: 8. ther aff (deröfver) ästu så stålt worden, 
at tu så mechtigh äst. Hes. 28: 5. ther hiertat 
medh fult är, ther aff (derom) talar munnen. 
Matth. 12:34. Een quinna ther aff (af hvil- 
keri) mannen ingen glädhe haffuer. Syr. 25:32.

Derefter, adv. tu äst ock en Galileesk 
man, och titt måål (uttal) lydher ther effter 
(i likhet dermed). Marc. 14:70.

Derest, adv. 1. Derstädes. De höga ber
gen äro alramäst medh poris och små lön- 
holl öpne ... altså at därest sanckar sigh wat- 
net i största myckenhet. U. Hjärne Anl. 
150. — 2. Hvarest. Uti många orter i Tysk
land och annorstädes, derest ringa skog . .. 
är. U. Hjärne Ved. 12. Lika som ächta 
pärlor i thet land förlora sitt pris, deräst 
gemena stenar achtas så mycket som the. 
Rydelius Förn. öfn. 195.

Derföre, adv. Så håller ock j idher ther 
före (hållen er för sådana), at j ären dödhe 
syndenne. Rom. 6:11. iagh hölt migh icke 
ther före, at iagh någhot wiste jbland idher. 
1 Cor. 2:2. Håller thet icke ther före (an- 
sen icke), at troon på Jesum ... kan lijdha 
personers anseende. Jac. 2:1.

Derförinnan, adv. Emellertid. Therför- 
innan, interim, interea, interdum. Helsin- 
gius. kom han til the Edomeer . . . och 
toogh theras städher in, och lågh ther j tre- 
tiyo daghar, Ther för innan lät han alt sitt 
Kriigsfolck tilhopa komma. Judith 3:15.

Derförnedan, adv. Derunder. [Isl. J>ar 
fyrir nedan.] komma tiil wenliig handiil... 
medt xxx personer och ther fornedhen. 
Gust. 1 reg. 1: 251. all swenbarn ,.. the som 
tweggia åra och ther förnedhan woro. Matth. 
2:16.

Derhos, adv. Der bredvid, derjemte, till
städes. Såsom thet tilgår med sädhenne på 
markenne och all fruchtsam trä, Man må stå 
ther hoos så lenge han wil, seer han thes 
heller intet huru the wexa. L. Petri 1 Post. 
Z 6 b. På stor härkompst ey påcka så, Hvil- 
ken effter alt rättvist lop Är lijk en skugge 
uthan krop, Medh mindre dygden är där hos. 
Messenius Blank. 5. Landshöfdingen var 
sielf derhos. Kolmodin Qv. sp. 2: 557.

Derhän, adv. [T. dahin.] 1. Dit. Han, 
tå then Danske krigzmachten senast inföll 
för Calmar, . . . begaff sigh thär hänn medh 
ett väluthrustat regemente krigzfolck. Phry- 
GIUS 3 Likpred. 37. — 2. Bort. Tänderne 
fall’, och fahlna där hän. Stjernhjelm 
Here. 515.

Derinnan, adv. Derinom. Herren . . . 
setter haffuena sina strand ther innan thet 
alltijdh bliffua moste. Jer. 5:22.

Dermed, adv. 1. Derjemte. Och när 
daggen föll om nattena offuer läghret, så föll 
ock Man ther medh. 4 Mos. 11:9. Thet 
är bätre at en är fattigh och ther medh hel- 
bregda och frisk, än rijk och osund. Syr. 
30:14. — 2. Derigenom. han tagher sigh 
mykit före, och ther medh en tiggiare warder. 
Syr. 10:30. — 3. Hvarmed, thenna staaff 
tagh j tina hand, ther medh tu tekn göra 
skalt. 2 Mos. 4:17.

Derpå, adv. I det ändamål, i den af- 
sigt. thenne .. . hijt är kommen ther vppå, 
at han skulle föra them bundna til öffuersta 
Presterna. Ap. gern. 9: 21.

Dersammastades, se Sammastädes.
Dertill, adv. han fick see itt fikonaträä 

widh wäghen, och gick ther til (till det). 
Matth. 21:19. Han är jw alt för gruffueligha 
nedherstött, och haffuer ther til (dessutom, 
till råga på saken) ingen som tröster honom. 
Jer. klag. 1:9. then ene brodheren trätter 
medh then andra, och ther til in för the 
otroghna. 7 Cor. 6:6. Stundom tillägges 
med. hwj haffue j fördt oss vthu Egypten
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in til thenna onda platzen, ther man intet 
såå kan,. .. oeh är ther til medh intet watn 
til at dricka. 4 Mos. 20:5. the ... frågadhe 
icke mykit effter Juda och hans hoop, Ja, 
the bespottadhe them ther til medh. 2 Macc. 
12:14.

Derut, adv. Derur. Jagh wil fara tijtt 
(tili Egypten) medh tigh, och wil åter föra 
tigh ther vth. / Mos. 46:4. han fördrefF 
ther vth (ur Hebron) the tree Enaks söner. 
Dom. 1:20. iagh är när honom j nödhenne, 
Jagh skal tagha honom ther vth. Ps. 91'15.

Derutinnan, adv. 1. Deruti. ingen matk 
wardt ther vthinnan (i Manna). 2 Mos. 16:24. 
wäre fädher icke lyydt haffua thenna boken- 
nes ord, at the måtte giordt alt thet ther 
vthinnan scriffuit är. 2 Kon. 22:13. — 2. 
Derefter. mina stadhgar skolen j hålla, at j 
wandren ther vthinnan. 3 Mos. 18:4. — 3. 
Derigenom. Ther vthinnan är min Fadher 
prijsat, at j bären mykin frucht, och warden 
mine Läriungar. Joh. ev. 15:8.

Deröfver, adv. Dervid, derigenom. Säya 
honom, huru han må letteligha offuerwinna 
them, så at han icke en man ther offuer 
mista torff. Judith 10:13. Hielp tin nästa 
vth så mykit tu kant, och see tigh före at 
tu icke sielff kommer ther offuer på skadha. 
Syr. 29:27.

Desmoknapp, m. Eg. mysk-knapp, mysk- 
kula. [Mnt. desemknop.] “Thesemknöpfe 
nannte man solche wohlriechende Kugeln, 
welche die Damen vom Gürtel herabhangend 
hatten.“ Falke Die deutsche Trachten- und 
Modenwelt 2: 156.] På then tijdhen skal 
Herren borttagha prydhningen aff the koste- 
ligha skoor, och . . . bremm, snöre, desmo- 
knappar, öropspan .. . Es. 3: 20. (Öfv. 1878: 
luktfl askor.)

Dess, genit. af Den, se d. o. Gack icke 
hädhan til tess (förr än) iagh kommer. Dom. 
6:18. Man skal icke vpläta portanar j Jeru
salem til tess solen warder warm. Neh. 7: 3. 
Tu warder ther icke vthkommande, til tess 
tu haffuer betalat then vtersta skärffuen. 
Matth. 5: 26.

Dessförinnan, adv. 1. Under det att, 
medan. Gudh . . . oss orsaak giffuer med 
timligh motegång, at wij på then ewiga hwgh- 
swalelsen tenckia skole, Thes förinnan andre, 
som här på werldenne aff intet ondt weta 
säya, bortglöma thenna hwghswalelsen. L. 
Petri 3 Post. 144 b. Israels almoge vthi 
Egypten, thes meer han förtrycktes, thes 
meer wexte han til och bleff widh sigh, thes 
förinnan, at Pharao medh alt sitt folk kom 
om lijff och leffuerne. Ders. 145 b. Men thes 
förinnan hon så bar sigh åt, talade hon plat 
intet. 4 Post. 11 b. thes förinnan han alt 
sådant leedh war (han) så tyst, at han ther 
emoot icke ena reso vplät sin munn. Chr. 
pina 1 2 b. Thesförinnan Kon. Christiern nu 
så regerade i Stockholm. Krön. 149. — 2.

Under tiden, emellertid, thet skeer siellan, 
at någhot åår så förlöper sigh medh någhrom, 
at thes förinnan icke hender någor förwand- 
ling vthi hans hws. L. Petri 1 Post. H 7 b. 
The som förachta predican, så at the thes
förinnan icke wilia wara j kyrkionne. Kyrk
ord. 8 b. — 3. Derutinnan. affsäyandes så 
domen til, som hon (saken) är til, så at the 
thes förinnan ock alzingen fructa. L. Petri 
Krön. pred. B 7 a.

Dessförnedan, adv. Dessförinnan, emel
lertid. vilie wij aldelis vara fortenkthe ath 
forbetthre eders frihether och priuileghier. .. 
och måge j tess fornædhan forme bergh frijth 
bruka. Gust. 1 reg. 4: 56. (Qyarhållen de 
Ryska sändebuden i Finland) in til första 
opna vathns tiid, thess fornædhan formodhom 
wij athij vår vilie yterligare vardhe forfaran- 
dis. 4: 60.

Desslik, pron. adj. Dylik. Lotsen, igenom 
desslik deras motvillighet att taga honom om 
bord, ... omkommer. Stjernman Com. 5: 
605 (1696). dhe vänias till lättia och myckin 
annan odygd, såsom speel, dubblande, tiuuf- 
verij och deslijkt. Landt. instr. 286 (1676). 
the uthi theslijke saker aldeles finnas vara 
okunnige. U. Hjärne Surbr. föret. 2 b. 
desse såsom och flere desslijke skääl. A. 
Oxenstjerna (HSH 33:153). Församlandes 
med hast så mycket af Fruntimmer, At man 
theslika nu i intet hoff förnimmer. Spegel 
Sal. vish. 37.

Dest, adj. Däst. Deest. Lind Ord.
Desto, adv. [T. deste, desta. Grimm 

Wort.} icke ligger heller stoor macht ther 
vppåå hwrw gammalt jtt ting är, men huru 
rätt thet är, diäffuulen är gammal och är doch 
icke teste bätre. O. Petri Svar till P. Galle 
F 4 a. Gudz ord skulle genom tweggia wit- 
nes munn teste wissare troodt warda. Försp. 
till Hagg. iagh försterckte mina hand teste 
meer. Neh. 6:9. the bedriffua testa meer 
affgudherij. Hos. 7:1. genom migh skulle 
testa widhare prédicat wardha. NT 1526 
2 Tim. 4:17.

Det, konj. 1. Att. Ah thet iagh wiste 
huru iagh skulle finna honom. Job 23:3. 
Thet tu fördömd worde medh tina penningar. 
Ap. gern. 8:20. — 2. Lät vara att, om. [Så
som dass brukas i gammal T-] Thet än 
Mose och Samuel före migh stodhe, så haff
uer iagh doch intet hierta til thetta folcket. 
Jer. 15:1. Thet the än nu mykit offra ... så 
haffuer doch Herren intet behagh ther til. 
Hos. 8: 13. kan then menniskia icke wara 
honom behagelig, som haffuer itt ondt hierta, 
thet hon än j vthwertes måtto håller sigh wel 
och ostraffeliga. L. Petri 2 Post. 173 a.

Dia, intr. Gifva dia, se Rydqvist SSL 
1:120.

Difhengere, m. Eg. tjufbödel, tjufhän- 
gare; skarprättare. [Mnt. dejhenger, dief- 
henker.] han ... haffuer oss aldrig tienth för
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någhen mördare, bödell eller Diffhengere, 
som the honnom oredeliga på seya. Gust. 1 
reg. 6: 35.

Diger, adj. Stor. Hvar igenom (genom 
språket) vi hafve diger förmohn för all jor
disk kreatur. Svedberg Schibb. a 2 b. diger 
frägd. Ders. a 3 a. Gud lät theras tungomål 
komma i ett högt anseende och digert värde. 
Ders. a 4 b. diger salighet. Ders. c 2 b. Var 
en diger Gudz nåd, at boktryckeri upfans. 
Ungd. reg. 386. (Prestembetet är) ett heligt 
och digert embete. Dav. o. Nath. H 3 a. 
varda uptagen ur stoftet och komma i digert 
anseende. Försvar 157. diger vishet. Ders. 
161. Vi gerna tig, Vishetens digra moder 
(Minerva), I våra bröst upresa ärestoder. 
Lindahl Menl. 7.

Digt, Dikt, adv. Raskt, dugtigt, kraftigt. 
[Mnt. T. dicht.] upläste stadsporten och in
läto en hop af deras parti, som kommo 
samma natt ifrån Salis digt ridande. Tegel 
Er. 14 hist. 159. Jagh skall tigh rätt dicht up- 
klappa. N. Holgeri A 8 b. Fougden torkar 
dicht in hugg ock smärta. Chronander 
Surge E 8 b. Jagh dänger dikt til medh 
thenne stafver. S. Brasck Ap. gern. I 3 b. 
den tiuffvevärden och 3 poiker, som haffva 
stulitt, skole dicht slåå huar annan medh 
spöö. HSH 29: 209 (1635). Så geck han 
sielf i fällt och fäckte kring sig deckt. Eure- 
lius Vitt. 61. Men digt jag honom snöt. 
Kolmodin Qv. sp. 1:133. slå digt, så at det 
smäller. Palmfelt Qv. skol. 67. sin äm- 
betzplicht Förstod han väl och följde dicht. 
Rydelius Vitt. 62. Vår Lisa svär så dickt, 
Att hela köket rörs. Dalin Arg. 1, n. 27.

Dike, n. [Mnt. dik; T. deich, teich.] 1. 
Dam, vattendam. Gack bort och twå tigh 
j dijket Siloe. NT 1526 Joh. ev. 9: 7. Låf- 
ven i oss fathige fiskiare sönner att fiskia 
utj edra dijker. B. Baners visb. 25. — 2. 
Dam, fördämning, vall? och (vinträdet) vth- 
reckte sina quistar emoot honom, at thet 
måtte watnat warda aff hans dijke. Hes. 
17: 7. så snart ther kommer itt östan wädher 
til, så skal thet (trädet) förtorkas på sijn dijke 
(plur). 17:10. (Öfv. 1878 har på båda dessa 
ställen: “mark“, “planteringsmark“.)

Dikeslösa, f. Brist på diken, åkeren icke 
bliffuer ... tor och j rätten tijd för diskeslöso 
skuld sådder. K. br. ™le 1555.

Dikt, adv., se Digt.
Dikt, f. 1. Påfund, closterleffuerne är 

en plat menniskios dicht och påfund. O. 
Petri Klost. B1 b. — 2. Diktan, all wor 
hiertens begär och dicht är man ondt. L. 
Pet. Gothus io b. uthi thenna jämmer- 
daal är all vår dicht och prachtiserning ond 
aff ungdomen. A. Laurentii Hust. 60. huf- 
vudet medh sijn sorgh (omsorg), dicht och 
åhåga ther om betäncker, at kroppen må 
blifva uppehållin. Ders. 233.

Dikta, tr. 1. Författa, ingen ende är

vppå at dichta böker. Pred. 12:12. — 2, 
Uppdikta, hopsmida, idhre leppar tala lögn, 
idhor tunga dichtar orett. Es. 59:3. Dichta 
icke lögn emoot tin brodher. Syr. 7:13. 
Hwar Gudh icke . . . lärer huru man honom 
tiena skal, dichter hiertat och söker sigh 
sielfft Gudz tienst. L. Petri 2 Post. 96 b. 
— 3. Sträfva, äflas. Andra ligg’ i fåfäng 
sorg, Dichta, trachta, full’af ångst. Stjern- 
hjelm Fdngne Cup. 2 intr.

Diktemästare, m. Dikterare, förestaf- 
vare, ingifvare. du så klarliga gifver dina 
bref den stora och härliga titulen före, at det 
är Satans, det jag väl tror, at han hafver varit 
din dicktemästare. Raimundius 85. den H. 
Anda . .. then överste och förste dichtemäs- 
taren är til samma (Samuels) böcker, hvilken 
talat haver genom alla the helige propheters 
munn. J. Rudbeckius Kon. reg. 15.

Dile, m. Spene. (Se Rietz del.) ehuru- 
väl han (Caucasus) många åar ifrån sig kastar, 
dock af stadigvarande vattuådror, såsom ym- 
nogt flödande dijhlar (copiosis uberibus), ut- 
giuter uti Asiæ länder the aldranamnkunni- 
gaste floder Eufrat och Tiger. Peringskiöld 
Jord. 21.

Dil ka, f. Dufva. Lind Ord.
Dimla, intr. Tumla, dimpa, falla. Stoor 

fara stod titt skep, o Svea, tå tig brast Och 
dimblad’ öfver bord tijn starcke store-mast. 
Stjernhjelm Jubelsång.

Dimma, intr. 1. Falla dimma. Snart 
blås en liuflig väst, snart yret (yr det) eller 
dimmar. Lucidor S3 b. — 2. Dunsta. Then 
söker konst och lust på botnen uthi kannan 
Ok troor sigh vara klook, men (medan) vinet 
är i pannan; Så snart thet dimmar uth är han 
en dumm’re gäck Än en Areadisk häst, som 
dricker uhr en bäck. Lucidor L1 i b.

Dimmur, adj. Trög; hes. [Isl. dimmr, 
ihålig (om röst)] iag .. . har en synd-bunden 
tunga, Som hård och dimmur är, och kan sig 
ey så röra At tu med välbehag må hennes 
lofsång höra. Spegel Guds verk 219. Dim
mur röst, rauca vox & remugiens. Ordlista 
till G. verk.

Din, pron. O tu stadh som vthgiuter tinas 
(de dinas) blodh. Hes. 22: 3. Gack ... vthi 
titt hws til tina. Marc. 5:19. — Tå skal tin 
skalck j tornet föras. Jos. hist. 16. Det lögst 
din skelm och geck! Tisbe 65. Veest tijn 
boffel ey att mössan afftagha. Rondeletius 
50. Jagh skall pressa tin förbannadhe narr. 
Dens. 64. himlen, som tin skälm med reetat 
öga märker, Skall laga tig en hämd, som är 
tin arghet värd. Rudeen 205.

Dinkelkorn, n. Spelt (Triticum Spelta 
L.) eller ock Skyffelkorn (Hordeum Zeocri- 
ton L.). [T. dinkelkorn.] Far, dinkelkorn.
Var. rer. voc. Nia. Spelt (dinckelkorn). 
Comenius Tung. 127. dinkelkorn, ador. 
Ders. index.

Dinta, f. Dynt. Thessa dintor kan nian
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känna, om man bryter upp munnen på svijnet, 
om tå finnes på tungan såsom små blåser, ty 
hafva jhe dintor. Colerus 2: 216.

Diridumdej, n. Ett slags tyg, till hälften 
linne, till hälften ylle. [T. dirdendei, dir- 
dumdä; F. tiretaine.] en kjortel af blått 
diridumdej. Lönbom Uppl. 4:81 (1581).

Dirk, m. Dyrk. [D. dirk.] Hvad som i 
smedie brukz, dirk, hambrar eller tänger. 
Spegel Guds verk 131.

Dirka, tr. Dyrka. [D. dirke.] tiuffwar 
dircka up låsarna. Brahe Oecon. 84.

Disk, m. 1. Tallrik, bordkärl. [Isl. diskr.] 
och skal vthskölia Jerusalem såsom man vth- 
sköl diskar. 2 Kon. 21:13. Man plägar sant 
säija, att altid små fiskar The äro fast bettre 
än ledige diskar. Törnevall E2a. — 2. 
Bord. [Mnt. disch, T. tisch.] Påfven ... 
vårdar sigh icke till att röra sigh en gång up 
när någon konungh kommer till att kyssa 
hans fötter, mycket mindre att han skulle 
sättia någon konungh framman för sigh til 
disk. J. Rudbeckius Kon. reg. 101. Anto
nius öffuer alla måtto en prächtigh disk hölt. 
A. Laurentii Verld. speg. 341. En hund 
bödh en annan hund til disk, At plägan medh 
synnerligh läckerbisk. P.J. Rudbeckius B4a. 
lät tu man koka frisk, Fult up lät vara uppå 
vår disk. Dalius Hec. A 2 b. en laghvun- 
nen och ähreförgäten skiälm, den icke vär
dig är med någon ährlig man öfver disk och 
duuk sitta. Stjernman Riksd. bih. 251 (1598). 
De åto med aptit förutan disk och duk. Livin 
"0. Gå til duk och disk hos någon (spisa 
vid hans bord, vara i hans bröd). Lind 
Ord. Rosa intet fisken förr än du har'en på 
disken. Grubb 691.

Diskant, m. Figuralsdng. [“Eig. die 
Oberstimme, welche gegen den cantus fir- 
mus oder Gregorianus, der im Tenor lag, 
singt oder contrapunctiert; dann ein derartig 
gesetztes Gesangstück.“ Schiller-Lübben. 
stemmor, groffua och granna, som man plä- 
ghar them kalla Bassus, Tenor, Discantus 
och Altus. Balck Catech. M 5 b ] Discant 
och huad som hörer ad Musicam figuratiuam 
holler man icke heller olijdeligit j kyrkionne. 
L. Petri Kyrkost. 64 b. blomster... fördes 
til kyrckian medh ett stort process och dis- 
kantz siungande. Gyllenius 43. förr och 
effter barnetz Christendom sungess några dis- 
cantz stycker. Dens. 263. Eij skal vara til- 
stadt, retta och egenteliga toonen (i psal
merna) antingen medh röstens senckiande 
eller uphöiande på discantevijss (som en part 
göra) vrengia och förandra. Laurelius 
Kyrkord. 222. När folket tillhopa kommit 
är, begynnes strax värket (kyrkovigningen) 
medh sång, antingen Discant, der så skee 
kan, eller elliest en tienligh svensk psalm. 
Emporagrius 354.

Diskantera, intr. På vallen stodo mina 
trumpetare och pukslagare; skolan (skolung

domen) discanterade på förborgen (vid ko
nungens besök på Visingsborg). Brahe 
Tänk. loi.

Diskbroder, m. Bordskamrat. Came- 
rader och diskbröder. Sylvius Curt. 430.

Disketukt, f. Bordstukt, bordsskick, the 
gamblas disketucht . . . medh ätande, drick
ande, talande och siungande, sittiande och 
vpstående. P. Erici 2: 277 b.

Diskgängare, m. Kostgängare, spisgäst. 
[T. tischgänger.] skaffa diskgängare för sex 
styfver måltiden och en pott öl till mans. 
Hist, handl. 4:173 (1713).

Diskkamrat, m. Bordskamrat, disk- 
och sängcamrat. Keder 373.

Disklag, n. Bordssällskap. Lind Ord.
Disklagare, m. Bordskamrat. Lind Ord.
Disksten, m. Bordskifva. Stjernman 

Com. 2:19» (1638).
Disksälle, m. Bordskamrat, han lätit 

honom bliffua sin disksälle til att få sig maat 
vid sitt bord. P.J. Gothus Likpred. öfver 
Chytr. C 8 b. Disksällom höfves enigheet 
väl. Comenius Tung. 910. blefvo the först 
disksällar, hvar på snarliga fölgde en förtro
gen stallbroderskap them emellan. Pering- 
skiöld Heimskr. 1:452.

Disputerisk, adj. han må effter sina 
disputeriska siwka trätta så länge han vil. 
P.J!. Gothus Döp. G 5 a.

Diss, m. Spene. Diss, spena, über, Euter. 
Schroderus Lex. 12. spenar eller dissar. 
Dahlman 90. Jfr T iss.

Dissa, tr. Dia, suga. Grodor komma i 
fähuset, som dissa kona. Colerus 2:49. 
Ack outhtahligh frögd, när man må säker 
kyssa Två klippor aff rubin, uhr hvilka man 
kan dissa Hvad nectar öfvergår. Lucidor 
A l b. then, som sitter vidh öhl kannan 
Ock dijssar tobacks-röök. Dens. Kk l b.

Djefvul, m. Pl. diäffwular. Ernhoffer 
97b. Hafva djefvulen, vara från för
ståndet, vara besatt. Hwj söken j effter at 
dödha migh? Swaradhe folcket, och sadhe, Tu 
haffuer dieffuulen, Hoo söker effter at dödha 
tigh? Joh. ev. 7:20. Han haffuer dieffuulen, 
och är vrsinnigh. 10:20.

Djefvulskap, m. Den onde anden, onda 
andar. Johannes är kommen och hwarken ååt 
eller drack, och the säya, Han haffuer dieff- 
uulskap. Matth. 11:18. tilbådho dieffuulskap 
och affgudhar aff guld. Upp. 9: 20. Var landet 
Canaan ... Alt fullt med diefvulskap, som 
menniskor besatt, Med dem for illa fram och 
qvalde dag och natt. Kolmodin Qv. sp. 2:388.

Djefvulsman, m. Djefvulstjenare; af 
djefvulen besatt menniska. dieffwulsmen 
och kiettare. O. Petri 2 Post. 102 b. Ju
darna vthropade honom (Kristus) för en be
dragare, vproresk, ja för en Gudz försmädare 
och dieffuuls man. L. Petri Chr. pina A 6 a.

Djefvulsträck, m. Dyfvelsträck. Come
nius Tung. index.



Djekne 154 — Dofvarm

Djekne, m. Skolyngling, lärjunge. Scol- 
asticus, diekne. Var. rer. voc. C 6 b. lät 
clerker och diäknar Möda sig i sijn book. 
Stjernhjelm Here. 129. en goder schola- 
mestare får fulla (väl, visserligen) dieknar. 
P. I. Gothus Apost. gern. 145.

Djelle, n. Skådebana, scen. Skode- 
platzen [theatrum] är offentligh (uppenbar- 
ligh), men diellet [scena] förhöljes medh för- 
lååt. Comenius Tung. 954. (Se Hjälle, 
brädställning. Rietz 280. —Jfr Lafve.)

Djerfveliga, adv. Djerft, oblygt. [Isl. 
djarfliga.] När tu mercker, at hon dierffue- 
ligha om sigh seer, så see wel til. Syr. 26:14.

Djerfögd, p. adj. Som djerft, oblygt ser 
sig omkring. År hon dierffögd, så achta grant 
vppå. L. Petri Sir. bok 26:14.

Djung, m. Dös, stack, hop. [D. dynge, 
Isl. dyngja.] It Chaos, sådant ting som ingen 
skapnad hade, Ej skick, ej lif, ej lius, rätt 
som man sammanlade Een drossa eller diung. 
Spegel Guds verk 56.

Djup, adj. Otydlig, obegriplig. Thet 
folck aff diwpt måål them man intet för
nimma kan, och aff outhtydheligha tungo 
then man icke förstå kan. Es. 33:19.

Djup, n. Haf; djup, våg, svalg, tå vp- 
brusto alla stora diwpsens kellor. I Mos. 
7:11. diwpen sualladhe jfrå huart annat mitt 
j haffuena. 2 Mos. 15:8. Tina flodher fräsa 
fast, så at itt diwp brusar här och itt diwp 
ther. Ps. 42: 8. Watnen sågho tigh Gudh ... 
och ängsladhes, och diwpen stormadhe. 77:17.

Djupa, tr. 1. Fördjupa, tiefen, djupa. 
Lind Ord. Här djupas hamnar ut (utgräfvas). 
Celsius Æn. 16. — 2. Bilda till bugtig 
eller skälig form. Det förtennta jernblecket 
arbetades i sin verkstad till tallrikar, fat och 
skålar... ämnen till sådana käril blefvo ge
nom särskilda machiner djupade. Nordin 
(SAH 1796 4:139).

Djupvadighet, f. Djupgående. [Af Isl. 
vaöa, gå.] till Eders konng:e M: tienist in- 
rijkes ähre sama schipp inthet tienlige, för 
theris diupwadighet. HSH 36:215. (1579).

Djurfängare, m. De voro så länge djur- 
fängare, tills de blefve människojägare. Bo
tin Hem. 1:2.

Djurhag, n. Se Hag 2. Ther om haff- 
uer iag beflithat mig, ... alt huru iag skall 
then iungfru få uthi mit diura hagh. B. G. 
visbok 98.

Djurlig, adj. alla 3 naturens riken, så 
väl det mineraliske som det vegetabliske och 
diurlige. U. Hjärne Förb. 6.

Dobber, m. Ankarboj. [T. dobber.] 
Hvar skip för ankar ligger, ther skal altijdh 
dobber hoos vara, och således medh streng 
fästas, at han rätt öfver ankaret flyta må. 
Sjölag 1667 Sjösk. B. 8: 2.

Dock, konj. ändoch han yngst war . .. 
så hadhe han sigh doch likwel intet barnsligha. 
Tob. 1:4. är ingen större Prophète vpkom-

men än Johannes Baptista. Doch likwel then 
ther mindre är j Gudz Rike, han är större 
än han. Luc. 7:28. hörandes röstena, och 
doch likwel sågho the ingen. Ap. gern. 9:7.

Dockspel, n. Docklek. [T. dockenspiel.] 
Barnet haffuer ett dockaspel eller något annat 
spel före. P. J. Gothus Sax 104.

Dockverk, n. Lekverk, gyckelspel. [T. 
dockenwerk.] thet är icke annat än geckerij 
och docko werck, hwad the (påviske) medh 
sådana kyrkiowigning, kyrkemessor och annat 
slijkt haffua för een synnerligh Gudz tienst 
vprettat. L. Petri 2 Post. 323 b. thet ... 
icke annat är i sanningene, än barnataal och 
dåckowerk. 2 Sänd. 205. theras Hedniska 
och Judaiska Ceremonier, Dockawerck och 
Barnaleekan. P. J. Gothus Ridd. F 5 a.

Dof, m.(?). 1. Domning, dvala. Så tyckte 
migh iagh icke soff, Uthan fast lågh uthi en 
doff. J. Sigfridi Lia. (Jfr Dof ve.) — 
2. Qvalm. när han (kamelen) rhed svåra 
bördar 1 största heetans dååf rätt omildt 
varder körder. Spegel Guds verk 227

Dofdryck, m. Döfvande dryck, sömn
dryck. Doffdryck, Potio anodyna. Schro- 
derus Lex. 98. Doffdricker (dvaaldrycker). 
Comenius Tung. 795.

Dofhet, adj. Qväfvande het, qvalmig. 
Vädret är ... dåfhett och qvalmot. Linde- 
stolpe Pest. 17. solen basar starckt, och 
blir så dofvehett, At vi ei orcke gå för myc
ket damb och svett. Kolmodin Qv. sp. 1:64. 
Dofhet, dofvarm. Lind Ord.

Dofhetta, f. Qväfvande hetta, qvalm. 
om ther något kalt vid Olofsmessan hväser, 
Tå är om sommaren dofheta til förmoda. 
Spegel Guds verk 155. Dofhete, dofvarme. 
Lind Ord.

Dofna, intr. [Isl. dofna.] 1. Domna. 
Tå stoodh han och slogh the Philisteer, til 
thess hans hand doffnadhe trött aff swerdena. 
2 Sam. 23:10. Tå dåfnar han väl af, then 
arbetaren braf, Söker skiul och skugga. 
Husspegel B 2 a. Footen och sijdhan voro 
aldeles bort dåfnade. U. Hjärne Surbr. 172. 
min arm dåfnade utaf så många dristiga 
Peguaners nedhuggande. /Is. Ban. 1:93. — 
2. Dufna. Uthi vijdare faat (åmar) smakar 
thet (vinet) bättre, ty thet dofnar intet. Co
menius Tung. 446.

Doft, n. 1. Stoft, dam. när man henne 
(falaskan) rör eller blås uppå, går hon tili 
dofft. Rudbeck Att. 1:138. (han) lyfter up 
then ringa . .. som ägde ei ett doft (grand). 
Kolmodin Qv. sp. 1:169. — 2. Agn, agnår. 
Sedan kasta the henne (säden) medh kast- 
skoflen, at dofftet [paled] må skiljas ther ifrån. 
Comenius Tung. 399. Säden ... måste vara 
reen uthan dofft. Colerus 2:197.

Dofva,intr. Dufna. öIet...dofwar. Brahe 
Oecon. 79.

Dofvarm, adj. Dofvarme, m., se Dof
het, Dofhetta.



Dofve — 155 — Domväldigt

Dofve, m. Domning, dvala; blund. [Isl. 
doji.] Ty ladbe iagh migh här och ville 
soffva Och fick som nogast een liten doffva, 
För än migh een dröm kom uppå. Ronde- 
letius 16. Tillijk hon vaknad’ up, tillijk 
hon föll i dofva. Lagerlöf 48. gak, lägg 
dig såfva Och giöm allt ditt besvär uti en 
nödig dåfva. Verld. fåf. speg. 33.

Doga, intr. Duga. The dårar säya j sitt 
bierta, thet är ingen Gudh til, the dogha intet 
(de äro förderjvade). Ps. 14:1. The ... Iära 
thet intet dogher (det som är otillbörligt). 
Tit. 1:11. Thet dogher platt intet; at man 
en fattighan förståndighan försmåår, och en 
rijkan ogudhachtighan ärar. Syr. 10:26. Tin 
ögon kunna ej förutan liuset dåga. Spegel 
Guds verk 36. hvar til ... skal oförsökter 
dåga? Ders. 98.

Doglig, Duglig, adj. Tapper, behjertad. 
en doghligh och strijdsam man. 1 Sam. 
14:52. så warder hwar och en förtwifflat, 
then doch ellies dugheligh är och haffuer itt 
hierta såsom itt Leyon. 2 Sam. 17:10.

Doglösa, f. Duglöshet. Försumelse, lätia, 
doglösa, utarmar hus, by och stad. Sved
berg Casa 11.

Dogse, Dugse, adj. Duglig. Om tu weest 
någhra män ... som doghse äre, så sätt them 
offuer min booscap. 1 Mos. 47: 6. alla som 
til embete dogse äro. 4 Mos. 4: 23. theras 
arbete är föga dugse. Schroderus Cogn. 
företal A 5 b.

Dok, m. 1. Hufvudduk; slöja, doken 
eller hoffuudhklädet. 1 Cor. 11:10 (glossa). 
hon ... ladhe doken aff, och toogh sijn enckio- 
klädher vppå. 1 Mos. 38:19. iagh intet achtar 
then herligha prydhelsen, som iagh på mitt 
hoffuudh bäär, vthan håller henne såsom en 
oreen dook. St. af Esther 2:16. Marie 
nunnor... haffua en swart dooch. O. Petri 
Klost. B1 a. många (enkor) förr sin sorg än 
sina dokar slita. Spegel Guds verk (1745) 
289. — 2. Bindel. Den lilla blinda Gud ... 
Med doken för sin syn. Dalin Vitt. II. 4:26. 
När Kärlek hörde det, så ref den lilla token 
Ifrån sin späda syn den mörka tjocka doken. 
Ders. 28.

Doka sig, refl. Beslöja sig. Tå ladhe 
hon aff sijn enckioklädher som hon drogh, 
dokadhe sigh och förhölgde sigh. 1 Mos. 
38:14. brud til brudesäng gick dokad. Kol- 
modin Qv. sp. 1:95.

Doktare, m. Doktor, iagh en gång war
der frågandes: Mädh hwadh rätt en part aff 
edher kalle sigh Doctare. Ernhoffer 100 b. 
höglärdhe Theologi, Doctare i then helghe 
skrifft. Dens. 102 a. Doctaren eller Läkiaren. 
T. Johannis N 7 b.

Doktorskap, m. Doktorsvärdighet, jw 
flere the äre som forlata sich på hans docter- 
skap och wijsdom, jw grannare acht skulle 
han giffua på scrifftene ath han jngen be- 
droghe. O. Petri Svar till P. Galle C 2 a.

Doktrinna, f. En doktors (läkares) hustru. 
Doctrinna. T. Johannis N 4 b.

Dol, Doll, n. Nekande, förnekande. [Isl. 
dul f., dulr m.] tha bis. Henric eskede aff 
Larense at see swadana breff bar han ther 
dol paa (nekade han dertill) oc sagde sig 
inthet breff haffua. HSH 16:87 (1527). lagen 
äre swa liuslig med oss at ther kan inthet 
doll föregonge. H. Brask (HSH 13:78).

Dolhet, f. Öfvermod. [Mnt. dol, galen, 
öfverdådig.] han är fast stoorlåtigh, så at 
hans hogmodh, dohlheet och wrede är större 
än hans macht. L. Petri Jes. proph. 16:6. 
(Bib. 1541: ståltheet.)

Dolskeligen, adv. Dolskt, lömskt, han 
bleff aff förrädaren ... dålskeligen ihiälstuc- 
ken. P. Brask Puf. 110.

Dolsmål, n. Fördöljande, förnekande. 
Saa oppenbart oc vetherligit... at ther kan 
inthet dolssmaall förewara. Gust. 1 reg. 1:27.

Dom, Dum, Dåm, adj. Dof. Grauis 
sonus, dompt liwd. Var.rer.voc. F4 b. höres 
thet (ljudet) vth så ... skarpt, at ... alt thet 
j hela werldenne liudh giffuer ifrå sigh, må 
wäl reknas ther emoot lika som thet wore 
bådhe domdt och stumdt. L. Petri Om nattv. 
C 2 b. Et domt och sachta liud väl susar för 
hans öra. Kolmodin Qv. sp. 1: 328. Rösten 
heesnar och warder dumb. P. J. Gothus 
Synd. sp. I 3 b. itt dumt liudh ... såsom uth- 
af en stor trumma eller puka. Colerus 
1:116. En strömkarls dåmma spel och sång 
kring honom hördes. Brander Gust. 97. 
— Adv. spenner löst idhra trummor och slår 
dumdt uppå them. J. Rudbeckius 4 Pred. 
D 4 b.

Dom, m. Herren kommer medh mong 
tusend helghon, til at sittia doom (hålla dom) 
offuer alla Jud. 15.

Domfälla, tr. och intr. kunne wij...in- 
tidh mere göre till saken eller någitt ther- 
vpå domfälle för än förme wethne (vittnen) 
komme tilstädis. Hist, handl. 13. 1:145(1564). 
döme och doomfälle i thenne saak. Ders. 
155.

Domhafvare, m. then högste rättfärdig- 
heetennes domhaffvare. Phrygius Agon 21.

Domna, intr. Dufna. thet domnade är 
bortskämt vijn. Comenius Tung. 443. Jfr 
D o f n a 2.

Domsjuk, adj. Lär mig uti barmhertig- 
het min Gud att effter vandra, Att iag ey 
alt för domsiuk är och snart fördömer andra 
Vultejus 152.

Domstol, m. Domsal, bygde teslikes itt 
Förhws til Domstolen, ther man rettgång vthi 
halla skulle. 1 Kon. 7: 7.

Domväldig, adj. Som fäller af görande 
dom. Carl den Tolfte ... blef genom et dom
väldigt skott dödens vinning. Dalin Vitt. 
I. 2:7.

Domväldigt, adv. Med myndig, afgö- 
rande ton. han är vahn at... språka dom-



Doning 156 — Drabbharnesk

väldigt om alla ämnen i verlden. Dalin Arg. 
1, n. 27.

Doning, m. Don, tyg. Då Sigge skulle 
rida, såg Styrbjörn efter doningarna, om alt 
var i sin riktighet. Dalin Vitt. II. 6:108.

Donläges, adv. en liten trumma gående 
donläges eller sluttande utföre från nedersta 
ståcken utanpå väggen inuti källarsvalen. 
Stock. Mag. 1: 52.

Dopp, n. Knapp (af metall) på beslag. 
[Mnt., D. dop.] klappade han medh knijfue 
dåppett på nycklehåls skållan någre slagh. 
Adlersparre Hist, samt 1:101 (1625). Jfr 
Doppa.

Doppa, f. Buckla. [Mnt. doppe; Isl. 
doppa, “et lidet rundt Smykke af buklet 
eller ophajet Arbejde“. B. Hald.] gyllene 
span medh silffdoppor. H. Fis. 1:11. (Öfv. 
1878: silfverpunkter.) — Till en ryttares 
rustning hörde lårskenor med knädoppor. 
Adlersparre Afh. 215.

Doppa, intr. han doppadhe medh sitt 
finger j blodhet. 3 Mos. 9:9. strax blef 
hans näsa så lång, at hon doppade ned til 
botten i glaset. Dalin Vitt. 3: 320. Jfr 
Du ppa.

Doppe (?), m. Fläck, prick, en blåå man 
kan förvandla sijn hudh, och en pardus sina 
fläckiar, ja, ock ett spräcklot loodiwr sina 
doppar. Phrygius Him. lif. 121. — Jfr 
Doppa.

Doppelse, f. Benämning för åtsk. till
behör till kötträtter vid en måltid, såsom 
sallat, senap, pepparrot, rättika, rödbetor, 
kapris m. m. [thet man pläghar doppa vti, 
som är senap, agrest (sur drufsaft) eller 
annat sådana. Var. rer. voc. H 2 b.] Stekerna 
emillan sättias doppelser (embammata) uthi 
små faat. Comenius Orb. pict. 119. Dop
pelse (såd), die Tuncke, Titsche, Brühe, Salse. 
Lind Ord.

Doppkrydda, f. = Doppelse. På stekar 
varda upsatte i saltser doppkrydder (embam
mata, intinctas), salat, rättickia, pepparroot, 
och insyltat frucht, oliver, cappris, gurckor, 
rödhbeeta. Comenius Tung. 566.

Doppverk, n. = Doppelse. 1 närvarande 
dagh vinlägger man sigh til thet högsta at 
fatta och lära monge språåk; ... Thetta heter 
at . . . tilreeda en måltijdh aff ijdelt doppe- 
värck; ty slijke sakers vetskap duga til at be
krydda, men icke til någon näring. Schro- 
derus Heracl. 37.

Dopsten, Döpsten, m. Dopfunt. Doop- 
steen eller Funt. Lælius Res. 2:124. döpe- 
steen, baptisterium. Comenius Tung. index.

Dork, m(?). Kölrum. [Mnt. dork.] Sen
tina, dorck, thet rwm som är nidhre på kölen, 
ther thet illa luctandes watnet församlas. 
Var. rer. voc. P 3 a. Dorck, sentina, åvxkto. 
Helsingius.

Dosmer, m. Dumhufvud. [D. dosmer.] 
Det kan vara lika mycket, hvad en tåc-

ken dosmer förstår eller icke. Stagnell 
Bank. 93.

Dotterman, m. Måg. [T. tochtermann.] 
Jethros ... dåtterman Moses. P. J. Gothus 
Rel. art. 280. Konungh Christierns barn eller 
hans dottermän. Tegel Gust. I hist. 2 : 272.

Drabb, n. Träff. Skåttkålff, pijl och 
skechte så mycket mindre fehladhe uthi 
drabbet, såsom fienden närmare vidh hvar 
andre och Here tilsamman stodho. Schro- 
derus Liv. 650.

Drabba, tr. och intr. [Mnt. dråpen, D. 
drabe.] 1. Träffa, kunde medh slungor 
drabba på itt håår så at the intet feladhe. 
Dom. 20:16. skyttonar drabbadhe på honom 
medh boghanar. 1 Sam. 31:3. Om någhor 
slogho tigh på titt been, hand, hoffuud eller 
hwar thet kunde drabba på kroppen. L. Petri 
Dial, om nattv. F 3 a. högg han ... till sin 
baneman Hadingh och drabbadhe honom i 
footen. Kr. 17. Liungeeldz skott skola .. . 
drabba målet. Sal. vish. 5:22. Sådan en 
artig skytt är Amor, at han drabbar i mörkret. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 3 intr. rijset 
skal wel drabba och bijta igenom, tå Herren 
thet offuer them förer. Es. 30: 32. all thenna 
welsignelsen skola komma offuer tigh, och 
drabba på tigh. 5 Mos. 28:2. så skola all 
tesse förbannelsen komma offuer tigh, och 
drabba på tigh. 28:15. Ångest och nödh 
haffua drabbat vppå migh. Ps. 119:143. hans 
wredhe drabbar vppå Hedhninganar. Syr. 40 
(39: 28). The ... drabba icke rett j domen. 
Es. 28: 7. Then som fruchtar Herran, han 
drabbar vppå then retta lärona. Syr. 33 (32: 
20). The effterkommande see wel liwset,. .. 
och drabba doch icke på then wäghen ther 
man wijsheet finner. Bar. 3: 20. vnder Anti- 
ochj person bescriffuas Antichristus, och 
drabbar han ther medh in på thenna wår 
yttersta tijdh. Försp. till Dan. han haffuer 
ey så altijd drabbat påå rätta meningen. O. 
Petri Svar till P. Elice b 4 b. hoo är then 
lärare som altijd haffuer drabbat rätt och icke 
haffuer vnderstundom forseet sich? Ders. 
monga merkeliga förstår... haffua warit, som 
mykit haffua ther om beflijtat sich, at gudhi 
skulle skee tienist. .. (gudh giffue the hade 
altijdh drabbat then retta gudztienistena). Kr. 94. 
wij vthi thet alraminsta icke drabba kunne, 
hwar Gudh icke förläner oss ther til wijs
heet, framgång och vthgång. P. Erici 5:189a. 
han menar alla saker genom eghen skicke- 
ligheet kunna drabba och vthrätta. 5:189 b. 
Menniskiors anslagh drabba intet altijd öfver- 
eens med Gudz försyn. Widekindi 295. 
Segner hoos gemena man . .. drabba in medh 
the främmande mäns gambla skriffter. Rud- 
beck Atl. 1:2. — 2. Komma till drabbning. 
Hans wagnar lysa såsom en eeld, när thet 
drabba skal. Nah. 2:3.

Drabbharnesk, n. Bröstharnesk. [“Draf- 
harnisch, brustharnisch, thorax ferreus, weil
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er den stosz erhält.“ Grimm Wort.] huar 
friiborne frælsisman och forleningxman, som 
haffuer iiijc (400) marc renttho om aaret,... 
schal ther wtaff holla vj (6) godha karla medh 
tiilbörl.gha weryor, iij medh draffharnisk och 
glaffuener, huar thera medh en godh hest 
om xxx march, och andre iij medh skytthe- 
tygh, stoolboghar, spetzser, kneffuelspiuth 
eller rör. Gust. 1 reg. 3: 253. En likartad, 
föreskrift (3: 225) har deremot dragha har-

I
nesk, hvilket i ett något afvikande stad
gande der sammastädes återgifves såsom 
liktydigt med drage tyg. Jfr Drabbtyg.

Drabbtyg, n. Ett slags ryttarerustning. 
(Om dess särskilda delar se Adlersparre 
Afh. 215. Jfr Kö rits och Skyttetyg.) 
fyra drabtyg medt sijn tilhöre. Gust. 1 reg.

16:192. sköne hestar och godhe draffuetygh. 
3:282. drafftyg. 5:137. drage tyg. 2:111; 3:225. 
dragtygh. 5:127. en sådan rustning, som en 
rätt frälses man borde hålla, som var et godt 
skytt, fritt drabbtyg med en glafven och tu 
rör på en god häst. Tegel Er. 14 hist. 70.

I skulle en dugeligh karl hollas til häst med 
drabbetygh, väria och alla tilbehöringar. Girs 
Er. 14 kr. 22.

Drafvel, n. 1. Löst prat, lögnaktigt tal. 
[Isl. draft.] icke late bedragha idher med 
lögn och draffuel som nu mykit wanckar j 
landit. Gust. 1 reg. 7:339. the ther tagha 
sigh före at tala lögn och draffuel för migh. 
Dan. 2:9. Fore iagh medh draffuel, och wore 
en lögn predicare ... thet wore en Prophète 
for thetta folck. Micha 2:11. — 2. Bedräg
lighet, vanart. laater inthe drafwel eller 
falskheit befinnes med eder. Gust. 1 reg. 
1:47. Euangelium skyliar honom intet för 
hoor, moord, rooff eller annat draffuel. O. 
Petri 1 Post. 114 a. Een draffuels men-

[niskia, en wanartigh man, går om medh 
wrongom mun. L. Petri Sal. ord. 6:12. 
Wee them som kobbla sigh samman medh 
draffuels band til at göra orett. Jes. proph. 
5:18. (Bib. 1541: fåfengeligh band. Öfv. 
1878: lögnens streck.)

Drafvelsgård, m. the gamble ... kallat 
många affwelsgårder draffwelsgårder. Brahe 
Oecon. 89.

Drafvelsman, m. Lögnaktig, bedräglig, 
falsk, vanartig man. [Isl. draflsmaör.] Thet 
är jw oppenbart noogh j Luthers böker ath

I han icke formenar ära gudh j sin helgon, 
som thenne Paulus falskeliga och oredheliga 
som en drawels man honom tillägger. O. 
Petri Svar till P. Eliæ g 4 a. thet forraederij 
som the draffuelssmen emoth oss her j riichit 
bedriffuith hafva. Gust. 1 reg. 3:113. Kongen 
sadhe: tin draffvelsman, För tin falskhet skal

I
tu fåå skam! Hund Er. 14 kr. v. 422. hafva 
. .. bössa, svärd och spiut, och sig altså be
fria Från lösa drafvelsmän. Spegel Guds 
verk 140. — Drafvelsman, der Schwätzer oder 
Fabel-Hansz. Lind Ord.

Drag, n. Streck, komma (skiljetecknet), 
itt dragh eller virgula. O. Petri Men. fall 
O 7 a.

Draga, tr. och intr. 1. Släpa (med våld
samhet). han toogh fatt på honom, och fick 
honom j halsen, droogh honom. Matth. 18:28. 
leett (lät) han slaa, draga och illa hantthera 
skeparen. Gust. 1 reg. 3: 31. — 2. Bidraga, 
lända till. allt huatt som till wenskap och 
broderskap drager. Gust. 1 reg. 1:123. thet 
tall och rychte ... som wij formerkia föras j 
riichit ... tiil twædrect oc obestond draga 
maa. 2: 54. thet eder nade kunne drage til 
gode. 3 : 425. — 3. Hjelpa, bâta, duga, tjena 
till något. Och synes oss ath the skotzmåll 
kan alss inthet draga. Gust. 1 reg. 4:351. 
Så ... drager heller intit, thet nogre fore- 
giffua, at wijgdewatn skal wara döpilsens 
åminnelse tekn. L. Petri Vigv. C 4 a. — 
4. Bära, vara iklädd. Bonden droogh så
dana cledhe som han sielffgiorde. O. Petri 
Kr. 42. the som dragha len klädher, äro j 
Konunga hwsen. Matth. 11:8. han drogh 
ingen annan klädebonat än purpur. P. Erici 
2:143 b. — 5. Bära, fördraga, uthärda. 
Hwadh tu legger migh vppå, thet wil iagh 
dragha. 2 Kon. 18: 14. j leggen byrdor på 
menniskionar, hwilka the icke dragha kunna. 
Luc. 11:46. Huru kan iagh allena sådana 
mödho och tunga och trättor dragha aff idher? 
5 Mos. 1: 12. sådana starcka och förfärliga 
Gudz röst (på Sinai) förmåtte the icke dragha. 
L. Petri 2 Post. 97 a. olycko öffuerwinna 
och dragha. P. Erici 4:30 a. — 6. Gälla, 
vara värd. han skal sälia tigh thet effter 
som thet draga kan. 3 Mos. 25:16. — 7. 
Belöpa sig. sölfifuet oc peningena jcke fult 
draga til M (1000) marc. Gust. 1 reg. 6: 335. 
Templens skattpenning åhrliga drogh til några 
tunnor guld. P. Erici 2: 327b. — 8. Rymma, 
innehålla, en kruka som dragherviij kannor. 
B. Olavi 137 b. — 9. Betyda, vara af be
tydenhet, ligga vigt på. Marken är wärd. 
fyrahundrat Siklar silffuer, men hwadh kan 
thet dragha emellan migh och tigh? 1 Mos. 
23:15. ther man än fast lijder armoodh j 
werldenne, haat, nijt, förfölielse etc. ... hwad 
dragher thet doch emoot then tröst, som wij 
haffue genom Gudz ord och then Euangeliska 
lärona? L. Petri 1 Post. förspr. 3. — 10. 
Stämma, öfverensstämma. thenna meningen 
dragher likast medh sanninden. O. Petri 
Klost. A 2a. —- 11. Draga öfver ens, 
ö fver ett, komma öfver ens, stämma öfver 
ens. [Mnt. over eins dragen.] Kunna ock twå 
wandra tilhopa, vthan the dragha offuer eens 
medh hwar annan? Am. 3:3. woro the 
dagligha i handel til hopa, och kunde dogh 
icke dragha öffuer eens. O. Petri Kr. 304. 
historié scriffuarene dragha icke aldeles öff- 
uereens, huru mett thetta gifftermååll til- 
gonget är. Ders. 135. Och medh honom 
dragha offuer eens Propheternas ord. Ap.
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gern. 15:15. han betenckte sigh altså, som 
... medh Gudz Lagh offuer itt droogh. 2 Macc. 
6:23. — 12. Draga till minnes, komma 
i håg, påminna. Tå begynte Petrus dragha til 
minnes thet ordet som Jesus hadhe sagdt til 
honom. Marc. 14:72. Dragh migh til minnes. 
Es. 43: 26. han . .. droogh them til minnes 
the lyckosamma slachtingar, som the til- 
förrenna giordt hadhe. 2 Macc. 15:9. han 
skal dragha idher til minnes mina wäghar.
1 Cor. 4:17. — Part. près. Dragande, för
lig. han fick en godh dragande böör. Brahe 
Gust. I kr.

Dragare, m. Bärare. [T. träger.] offuer 
draghare och them som dreffuo til allahanda 
arbete . . . woro . . . Scriffuare, embetzmän.
2 Krön. 34: 13. Dragharenas macht är alt 
förswagh, och gruset är förmykit. Neh. 4:10. 
Dragare släpa (bära) antingen på axlarne eller 
medh bårar ... medh een draghreem af halsen 
hängiandes. CoMenius Tung. 461.

Dragge, Drägge, m. Dragg, änterhake. 
[Mnt. dragge, Ndl. dreg, D. drœg.] sedan 
svingade han (Jägemästaren, ett skepp) ack- 
ter om Troilus, . . . och fälte så sin dragge 
uppå honom. Tegel Er. 14 hist. 169. lät 
falla sin drägge, som kom fallandes på Troili 
bom. R. Ludvigsson 275 Jfr Dräg.

Dräglig, adj. Dräglig; billig, som wårt 
elskeliga rikis råd .. . pålagt haffwa (till riks- 
skuldens betalning), thet os förhoppas edher 
wel dragliget ær. Gust. 1 reg. 3: 325. bisco- 
pen findz haffue nylige pålagt nogon twnge 
på Clerkerijdt mera en ... them ær dragligit. 
4: 339. ware (våra) insager ære saa dragelige 
oc rædelighe at the oss thorn ekke neke 
kwnne. 6: 343. betaste saken etnellen honum 
och forme målsegender opå någre lidelige 
och dragelige Wäger. KR J/> 1547.

Dragnebalk, m. Uppskofsbalk. [Isl. 
dragna, släpa. Se Rietz drangän, s. 95.] 
Skrifva i, in till dragnebalken, draga ut på 
tiden, uppskjuta, så bestellat (beställa det) 
medh the gambla, at the töffuadhe medh sitt 
doop, och scriffuit in til dragnebalken til thes 
the vthrasat hadhe. L. Petri Om nattv. A 3 a. 
The skola icke medh sinne bättring göra up- 
skoff och scrijffuat i dragnebalken. L. Lau- 
rentii Nyårspred. 11 b.

Dragspik, m. “Bindande skiähl eller 
stickord“, ein bündiger Beweis oder anzüg
lich Wort, Stichelwort. Lind Ord.

Dragstol, m. Bärstol, portschäs. Uti en 
dragestohl sig maklin låta bähra. Düben 
Boil, skald. 17.

Drake, m. Hane på skjutgevär, fäng- 
krutet tog eld genom ett antändt ämne, hvil- 
ket vid hvart skott, som skulle göras, lastades 
uti draken eller hanen. Adlersparre Afh. 
223 haffuer han tagett stenenn vdur drakenn 
på sijtt röör och satt drakenn på bondens 
finger och skruffwedt fingerenn förderffwet. 
Hist, handl. 13. 1:196 (1565).

Drakinna, f. Dracena, drakinna. Var. 
rer. voc. Q 3 a. Comenius Tung. index.

Drakot, adj. Draklik. drakote fåhlar. 
Stjernhjelm Bröl. 19.

Dram, n. Ståt, prål; förhäfvelse. [Isl. 
dramb!) dramb och skryyt. U. Hjärne 
Orth. 133.

Drank, m. Dryck. [Mnt. drank, T. trank.) 
wårtt krigzfolck ther äre j Wijborg motte 
bliffue försörgde medt någre starcke dräncker, 
som the brwke och therwtaff dristige och 
frimodige bliffue kunne, när the siig emot 
Rydzerne skole brwke lathe. Fin. handl. 
8:337 (1555).

Drasut, m. 1. Klunk. Lööp tu strax, 
tagh hijt en bunka, Här skall iagh een 
draswt in klunka. Rondeletius 39. — 2. 
Slag, rapp, släng. Jagh vill och gifvan 
een drasuuth medh, För alt thet han hafver 
bannas på migh. S. Brasck Ap.gern. L8a.

Dravant, Dravantare, m. Drabant. 
[Mnt. dravant.) Konungen sadhe til sina 
draffwantar som när honom stodho. 1 Sam. 
22:17. Absalom bestehe sigh ... femtiyo män 
som hans drawanter woro. 2 Sam. 15: l. 
drawanternar som wacht höllo för portenom 
aff Konungs hwsena. 2 Krön. 12:10. Thär 
vthwalde Saul tree tusende män, som skulle 
wara hans Drauantare. Lælius Res. 1:115.

Dravanta, tr. Tjena som drabant, lif- 
vakt. the satte till honom några vnga karar... 
the honom drauanta skulle. Svart Kr. 105.

Dravantkammare, m. Drabantsal. dra- 
wantakamaren. 1 Kon. 14:28; 2 Krön. 12:11.

Drefaska, f. Pottaska ? vm thet torp 
tu begärer, ther tu wilt lathe haffwe förhän
der med then dreffaske, Szå må tu wäll 
aname samme torp till tig och lathe ther 
bruke samme dreffaske, effter ther är sådane 
lägenheet. RR “/* 1543.

Drefflig, Dräfflig, adj. [Mnt. drefflik, 
T. trefflich.) 1. Stor, betydlig, the hade 
... giordt them en dreffiigh skada. Svart 
Kr. 82. han gör fienden ett dräfligit nider- 
lagh. Girs Gust. 1 kr. 35. — 2. Förträfflig, 
dråplig, en drefligh man. Schroderus 
Liv. 448. Lucretius then dräfflighe Poeten. 
Leuchowius 89. någre dräfflige Astronomi. 
L. Paul. Gothus Kometsp. 5. then dreff- 
lighe och dyre Gudz mannen Lutherus. L. 
Laurentii Nyårspred. E 3 a. Alt hvad dräf
ligit är, hvad högt och i kostliga värde. 
Stjernhjelm Here. 415. — Jfr Dråplig, 
som är samma ord.

Drefhund, m. Lösdrifvare. å denne 
orthen . . . hooptahls dreefhundar spaante 
blijfva och hvar dhe fälas fram så kommer 
alltijd något bort i bygden. Rääf Ydre 3: 
234 (1686).

Drefis, m. Drifts. Lind Ord.
Drefnöt, n. Drifnöt, driftfä. Spegel 

Ord. Han är et drefnöt, er ist ein Faulent- 
zer, Müssiggänger. Lind Ord.
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Drefsand, m. Drifsand. A. Andreæ 
Tillegnan af L. PctrVTTial. om mess. A 7 a. 
Lind Ord.

Drefvel, m. Refvel, sandbank. Sand- 
drefvel. Lind Ord.

Dreja, tr. Svarfva. [T. drehen.] Lind 
Ord.

Drejare, m. Svarfvare. [T. dreher.] 
Lind Ord.

Drick, m. Dricksvara, wijn och a 11a- 
handa dyra dricker. Svart Kr. 81.

Dricka, tr. Röka. (Man thess [tobakens} 
bruk på vårt språk kallar drick, oanseedt 
man ther uthur ingen fuchtigheer, uthan 
sielfve röken hafver til at sugha. Sparman 
Sund. sp. 129.) både snuffua (snusa) och 
dricka tobak. HSH 31:440 (1638). man dric
ker röök tobaak. Gyllenius 268. dricka 
en pipa tobak. Lindner 51. (Dricka, äfven 
supa tobak sades tillförne, emedan man 
plägade svälja röken.)

Drickekar, se Dryckekar.
Drickeri, n. Dryckenskap, swalg, dric- 

kerij och andra laster. Thyselius Handl. 
2:229 (1544). (han) icke fan honom... j 
drickerij. P. Erici 3:9 b.

Drickeskappe, m. Dryckeskärl, bägare. 
Han älskar fylleri, har drickeskappen kär. 
Kolmodin Qv. sp. 2:898.

Drickestut, Dryckjestut, m. Drinkare. 
[Isl. drykkjuståter, ett slags dryckeskärl.] 
någre lösachtighe och offuerdådighe dricke- 
stutar sittia vthi theras ölstughur siungandes 
och ropandes. L. Petri Dial, om mess. 70 b. 
Oj fulle, galne dryckiestutar, medh edart 
Sodomitiska sväliande och naldrickande. P. 
J. Gothus Poll. T3b. en fuller buk gör 
intet gått, såsom vij seem i dryckiestutom. 
Apost. gern. 228.

Drift, f. Bedrift. [Mnt. drift ] manligha 
dreffter. Uti. på Dan. 488.

Drifta, intr. Drifva, ströfva. fara och 
drijffta her vm kringh i landett. Gust. 1 
ree. 13:19.

Driftedjekne, m. Djekne (skolyngling) 
som drifver omkring. Inge driffte-dieknar, 
som i otijd öfvergifva scholar och gymnasier, 
skola i städer och å landet lidne varda. Skol
ord. 1693. the så kallade ribalder eller 
driftedjeknar, som lupo kring landet med 
skalkstycken, och ej i rättan tid infunno sig 
i scholan. Link. bibi. handl. 2:312. Jfr 
Ribald.

Driftekari, m. Lösdrifvare. Löösdrän- 
giar, Drifftekarlar ... och andre slijke uth- 
tages och under fänikor förordnas. Wide- 
kindi 348 (1616). driftekarlar eller andra 
löse drängiar. Stjernman Com. 3: 778 (1669). 
Lättingar och drifftekarlar, som intet lagligit 
försvar eller annan låflig handtering för sig 
hafva. Riksd. 3:1886 (1682).

Driftekona, f. Lösdrifverska. Skola alle 
tienstelösa driftekonor eller pigor ingalunda

lijdas i städer eller å landet. Laurelius 
Kyrkord. 204.

Drifteiön, f. Betalning för framdrifning 
(af oxar), the i Wermelandh, ändoch the 
vttgöre oxer, szå går ther doch ingen ringe 
vmkost opå både med drifftelön och annet 
slichtt. RR *> 1545.

Drifva, tr. 1. Pådrifva. foghtarna driffuo 
them och sadhe, Fyller vp idhart dags arbete. 
2 Mos. 5:18. offuer them woro skickadhe 
(anstälde)... Leuiter... til at driffua arbetet. 
2 Krön. 34:12. Jesua stoodh medh sina 
söner och brödher... såsom en man til at 
driffua arbetarenar på Gudz Hws Esra 3: 
9. the weeksinnade them skal man icke 
driffua och seya, Thet skal tw göra, tw skalt 
wara stark. 6. Petri 1 Post. 43 b. — 2. 
Nödga, dreff han sina Läriungar, at the 
skulle gå til skeps. Marc. 6: 45. — 3. Be- 
drifva, utöfva, öfva, bruka. Thes Prester 
drijffua orett vnder Lagsens nampn. Hes. 
22: 26. driffua fåfengio (befatta sig med 
onyttiga ting). 2 Thess. 3:11. iagh skal 
driffua hemd ... på alla the Hedhningar som 
icke höra wilia. Micha 5:15. fiendanar 
driffua sin eghen wilia. IMacc. 2:7. lupo 
j Spelhwset, och sågho huru man ther ball 
sloogli, och annor spel dreff. 2 Macc. 4:14. 
Catechismus skal ... fliteligha öffuat och 
driffuen warda. L. Petri Kyrkord. 5 b. 
predicaren skall beskedeligan driffua lagenn 
och strengheetenna. Nova ord. eccl. 185. 
Huadh driffuen j jbland idher ... thetta ord
språket och säyen ? Hes. 18:2. han driff- 
uer samma ord så monga resor, at en må 
leedhas widh läsat och hörat. Försp. till 
G. Test.

Drifvare, m. 1 Pådrifvare. Moses j 
sina Böker driffuer, twingar, trughar, slåår 
och straffar gruffueligha, Ty han är en Lagh- 
scriffuare och driffpare. Försp. till N. Test. 
— 2. Körsven. En ... vagn, dragen af två 
hvijte hestar, uthan kutsch eller drijfvare. 
Stjernhjelm Virt. rep. — 3. Landstrykare. 
wägena äre otrygge i vpland för thee driff- 
were ther vanka. H. Brask (HSH 13: 55).

Drifvelse, f. Pådrifvande, maning. Gudh 
... ingiffuit honom (Moses), genom sins he
liga Andas uplysning. och drijvelse, att .han 
skulle bescrijffua verldenes historia. P. J. 
Gothus Rel. art. 2.

Drilla, intr. och tr. [T. drillen.} I. Exer
cera. Min son Ruus uti kannor och krus, 
uti grufsame bolkar Tig skal öfva med art 
och drilla på vänster och höger. Stjern
hjelm Here. 194. fäckta medh sverdh och 
drilla medh pijk. S. Brasck T. krig. B 2 a. 
Lectioner huru man skal drilla med musquet. 
Lönbom Sv. arch. 1:254. — 2. Gyckla, leka 
med, narras med, bedraga. Nu Lyckan 
med mig driller, som kattan mössen tar. 
Nachspei 1 a. lyckan ... Föör dem neder 
och opp, drillande dem. U. Hjärne Vitt.
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140. At misstro, hata, drilla, .svärta, Är nu 
v&r lefnads konst och lag. Dalin Vitt. 3: 56.

Drinkeri, n. Dryckenskap, frååszerij, 
drinkerij, och andra lustar. O. Petri Men. 
fall G 7 b. swalg och drinckerij. L. Petri 
Dryck. A 6 a. ijdhka drinckerij. Jes. proph. 
5:11.

Drista, intr. Förtrösta, lita. Herre, hör 
mina fattigha böön, som allenast på tina 
barmhertigheet dristar. Judith 9:17. tu moste 
platt intit drista på tich sielff eller på tina 
gerningar, vtan lijta på gudh aleena. O. Petri 
I Post. 36 a. Men the dristade icke fulle- 
liga på konungens breff, ther han sade them 
til frij leyde. Kr. 104. Phariseer, hwilke ... 
dristade på egen förtienst. P. Erici 2:142 b. 
höghelighén dristandes uppå sijn oskyldigheet. 
Schroderus Liv. 96. vi aldrig skole drista 
på våra egna krafter. Spegel Pass. and. 124.

Drope, m. Droppe. [Isl. dropi.] en 
drope watn. Syr. 18:8. Hoo haffuer födt 
daggenes dropar. Job 38: 28. I tigh är icke 
en drope kärleek. L. Petri 4 Post. 14 b.

Droppfall, n. Dropp, takdropp, drop- 
fall, stillicidium. Comenius Tung. index.

Dropplig, adj. Spräcklig,fläckig, skäckig. 
En dropplig häst. Lind Ord.

Dropprum, n. Rum för takdropp. [Isl. 
droparåm.] droprum emillan tvenne huus. 
Comenius Tung. index.

Droppställe, n. Gården kallas ett dropp
ställe (area impluvium dicitur). Comenius 
Tung. 547.

Droppögd, p. adj. Surögd. Ruus ... 
var brusande röder och droppögd. Stjern- 
hjelm Here. 41.

Drosse, Drusse, Dråse, m. Hög af
urtröskade sädeskorn (vanl. som ej blifvit 
rensade). [F.Sv. drosse, drusi] Then som 
wel brukar sin åker, han gör drossan storan. 
Syr. 20:30. (drussan. $yr. bok 1536) It 
Chaos, sådant ting som ingen skapnad hade, 
Ei skick ... rätt som man sammanlade Een 
drossa. Spegel Guds verk 56. Dråse. Lind 
Ord.

Druckna, intr. Drunkna. [Isl. drukna.] 
Watnet omhvälfver thet druckne qvinkönet 
(qvinnor som drunknat), och icke tillåter, 
at the skole liggia på ryggen och förblottade. 
Schroderus Albert. 1:43.

Drufmos, n. Drufvemoos är tridiedelen 
insudit vijn. Comenius Tung. 443.

Drunt, m. Slag. Een drunt aff öxen 
iagh honom giffva vil. Chronander Surge 
F 6 b.

Drunt, m. Fjert. Lind Ord.
Drunt, m. “Lat gåsse eller dräng“. Lind 

Ord.
Drunta, tr. Slå. Jagh druntade honom en 

vällugh sleng. Chronander Surge D8a.
Drunta, intr. Fjerta. Lind Ord.
Drunta, intr. Latas. Gå och drunta, 

faulentzen. Lind Ord.

Dryckeglas, n. Dricksglas. Calix vitreus, 
dryckeglas. Var. rer. voc. H 1 b. wijn drycke
glas. Ders.

Dryckehus, Dryckjohus, n. j drwcke- 
hws, ther the haffua sijn lust. L. Petri 4 
Post. 56 b. skalt tu intet gå in vthi någhot 
dryckiohws, til at sittia när them. Jer. 16:f*.

Dryckekar, Drickekar, n. Dryckeskärl. 
[Isl. drykkjarker.] Poculum, Calix, drycke- 
kaar. Var. rer. voc. Hl a. Pocillum, litit 
drickekaar. Ders. H l b. (fåret) drack aff 
hans drickekaar. 2 Sam. 12:3. j gören 
drickekaret och fatet reent. Matth. 23- 25. 
All Konung Salomos dryckekar woro aff gull. 
1 Kon. 10:21.

Dryckekrus, n. Culullus, dryckekrws 
som är aff leer. Var. rer. voc. H i b.

Dryckesbolt, -bult, m. Drinkare, fyll
hund. [T. trunkenbold.] Han var een stoor 
fråssare och dryckesbolt. Petrejus Krön. 
32. han . . . satt natten öfver och drack medh 
sine dryckesbultar. Schroderus J. M. kr. 
213. Tiberius Nero feck för sin ammas skull, 
som var en fyllpuppa, heta Biberius Mero 
eller en drycksbulter. Lnstsp. Amman 20.

Dryckesbu.lle, m. Dryckeskärl, dryckes- 
skål. [Isl. drykkjarbolli.] han läth göra aff 
hans huffudskåål een dryckesbulla. Petre
jus Beskr. 2:11.

Dryckesbuss, m. Dryckesbroder, sup
broder. Dryckeshussar (compotatores) sväl- 
gia, förtära, när hvartera skiuter sitt ther til 
och betalar. Comenius Tung. 821.

Dryckesmål, n. Dryckeslag. [Jfr Isl. 
drykkjumäl.] Vthi all rum är iagh på taal, 
Een wijsa i theras dryckesmål. Psalmb. 
1572 33b. — I dryckesmål, i fyllan. 
han strax uthi dryckesmåhl uppenbaradhe 
heela handelen. Tegel Gust. 1 hist.2-.lt>. 
the bekenna sigh en gång i dryckesmål för- 
sedt hafva. Laurelius Påf. anat. 320. Tu 
kant i dryckesmål thet tala och giöra, som 
tig framgent skadar. Svedberg Sabb. ro 
2:1137.

Dryckessluker, m. en skändagäster, 
dryckessluker. P. Erici 2: 276 b.

Dryckessyster, f. Dryckessystrar som 
sittia til drycks medh männerne, dricka halft 
eller heelt rus. Leuchowius 454.

Dryckestuga, f. Krog. [Isl. drykkju- 
stofa.] när finner man meer sälskap sam
man j dryckestuffuorna (än om söndagen)? 
L. Petri 2 Post. 257 b.

Dryckestut, se Drickestut.
Dryckja, f. Dryckenskap. [Isl. drykkja.] 

hålla sigh ifrå swalgh och dryckio. L. Petri 
Dryck. B 5 a. giffuer sigh j selskap medh 
öffuerdåduga skalekar för dryckio .. . skul. 
Mandr. B 4 b.

Dryfta, tr. Vanna, rensa sädeskorn, man 
kastar och dryfftar korn. Jer. 51:2 (glossa). 
så dryffta the ... at thet må blifva reen sädh 
uthaff. Comenius Tung. 400.
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Dryfta, f. Vanna. Hafran dryfftar han 
medh dryfftan. Comenius Orb. pict. 157.

Dryg, adj. Styf; stark, mägtig. Konungh 
UfFr vart honom tå för dryg, så at Konungh 
Hadingh måste på sidstone draga undan. L. 
Petri Kr. 17.

Dryga, tr. Göra dryg. [Isl. dnjgja.] 
man hafwer sådant i förrådh, ther man alde- 
les wäl drygar maaten medh. Brahe Oecon. 
80. the deelar; som man kan dryga kött, 
fläsk, fisk medh, såsom är rofwor, kåål, ärter, 
gryn, böner, senap, löök, ätickia, sööt och 
suur miölck. Ders. 120.

Drygvis, adj. Stolt öfver inbillad vis
dom, förnumstig, menande desse dryghvijse, 
at de gamle hafva varit dårar. U. Hjärne 
Orth. 41.

Drymta, intr. Slinka undan. (Jfr Rietz 
drynta, drömta.) Hvar poikerna äre jagh 
icke veet; De löpa gaterna up och nidh, 
Ingen kan jagh få taala vidh. Men see der 
dee skelmarna alle samman, Der drympter 
then ene effter then andra. S. Brasck 
Förl. sonen C 4 b.

Dryp, m. Släng, slag. Han gaf honom 
en dryp, er gab ihm einen starcken Schlag. 
Lind Ord.

Drypa, tr. tess himmel skal drypa dagg. 
5 Mos. 33: 28. skyynar dropo watn. Dom. 
5: 4. berghen drypa sött wijn. Joel 3:18.

Drypel, m. Dröppel. Gonorrhoea viru- 
lenta eller drypel. Lindestolpe Frans. 42. 
Så länge vahret uthur thet hemliga tinget 
uthflyter, kallas thet... drypel, efter såsom 
ther ifrån något uthdryper. Ders. 45.

Dråplig, adj. Betydande, synnerlig, märk
lig, stor, svår. [Mnt. draplik, dreplik.] skal 
han för ingom tiil rettha sthaa wthan fore 
oss, Och hans tiænare for ingom wthan fore 
honum, wthan thet drapligha saker (högmäls- 
saker) ære. Gust. 1 reg. 1:207. en dråplig 
summa penninga. 1:217. stor dråpeligh geldh 
(skuld). 1:124. thet är jtt dråpelighit alffwar 
medh thet gudh talar och gör. O. Petri 
Äkt. B 2 a. dråpeligh twedreght. Guds ord 
A 1 b. när någhon menniskia hadhe giordt 
någhon last then dråpeligh war. Sakr. 5 b. 
the fulle (föllo) offta j dråpeligha synder. 
1 Post. 26 a. dråpeligh ogerning. Ap. gern. 
IS: 14. Christus haffuer kommet oss til hielp 
j thessa dråpeliga och högha nödenne. L. 
Petri 2 Post. 235 a. giorde ... medh mord 
och brand een dråpeligh skadha. Kr. 77.

Dråpliga, -en, adv. Synnerligen,ganska, 
ofantligt. Ähr förtenschuld högtt och dråpe- 
ligen för nödhen att man lather hafwa nöghe 
achtt och tilsynn. RR I4/io 1543 dråpeligha 
mykit folck, såsom sanden j haffz strandenne. 
Jos. 11:4.

Dråse, se Drosse.
Dräfflig, se Drefflig.
Dräfling, m. Dymling, dragspik. Spegel 

Ord. 82. Rietz.

Dräg, m. Hålla, taga drägen, dreja, 
hålla undan? kom then Danske Admiral 
Jägermästeren löpande för en vind in i then 
Svenske flotte och hölt till Svanen och ville 
om bord med honom, då låts Svanen dräje 
(“så at Svanen måste låta draga undan“, 
Tegel Er. 14 hist. 169), sedan ville han om 
bord med Hercules, men han höll och drä
gen. R. Ludvigsson 274. effter Svanen 
hölt drägen, ville han borda medh Hercules, 
then sammaledes togh drägen. Girs Er. 14 
kr. 63. båten måste för vågen hålla drägen 
och således långt neder... till lands kom. 
Lönbom Uppl. 1:67 (1619).

Dräga, tr. Draga. Them rettferdiga fast 
bätre är thet litzla som han ägher, än then 
skatt the onde haffua kär, och ifrå gudi drä- 
gher. Psalmb. 1536 35. befala gudi allan 
tin wegh och itt fast håp til honom dregh. 
Ders. 33.

Dräga, intr. Dreja. een lofvar, annan 
drägar. Gripenhjelm 304. At ropa lof och 
dräg förstår han ingalund. Rosenpeldt 
Vitt. 207. At hissa segl i topp, at fira, dräga, 
brassa. Spegel Guds verk 71.

Drägge, se Dragge.
Dräggig, adj. Drägigt dricka, vin. Lind 

Ord.
Dräggläpp, m. Herr Nimmer-nychter 

med thes törstige gesäller, Dregg-leppar, 
fuchtigt folk, och hvad the kallas heller. 
Spegel Guds verk 123.

Drägt, f. 1. Dragande, then gamble 
åssnen, som widh dregt och arbete waan är. 
L. Petri 1 Post. R 8 b. wåre oxar äro 
starcke til dregt. Dav. ps. 144:14. plågha 
med swåresta slääp och dregt. Sal. vish. 
19:15. — 2. Dragstång, vagnstång. Tijste- 
len eller drächten. Balck Esop. 214. — 
3. Andedrag, den sidsta drächten af min 
and. Liljenstedt Vitt. 264. — 4. Utlaga, 
utskyld. wij icke äre till sinnes, att läggie 
edher sådantt (utgörande af materialier till 
Viborgs befästning) opå för enn åhrligh 
drechtt. Fin. handl. 10:12 (1561). — 5. 
Skörd, han (jordmånen) uthmechtat är aff 
förre åhrsens drägter. Risingh 26. — 6. 
En omgång mat, så mycket som på en 
gång frambäres på bordet. [T. tracht.] itt 
kollatz, uthi hvilket man haffuer framburit 
trij drächter medh rätter ... och uthi hvar 
drägt två och tiugu åthskillige rätter. Schro- 
derus Hoff. väck. 281.

Drägtelig, adj. Dräglig. [Mnt. drecht- 
lik.\ the Lubske skulle skicka några theris 
fulmynduga hiit jn i rikit till oss, oc lathe 
her förhandla saken tiil lidelige oc dreck- 
telige wäger på alle sider. Gust. 1 reg. 9: 68.

Drägtig, adj. 1. Bördig, regnet.. . wat- 
nar iordena, och gör henne fructsam och 
dregtigh. L. Petri Jes. proph. 55:10. Kun
gen svarade, effter at landet intet var dräch- 
tigare, han ey häller kunde mehr tyngia

11
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bonden. Columbus Vitt. 244. en mager 
åker tidigare sås, än en dräktig. Carleson 
746. — 2. Vigtig, magtpåliggande. (Jfr 
Draga 9.) wij ændeligh haffue behoff före- 
tagha then findzske rese för mang drægtogh 
rikitzens vårdhande erande skyld. Gust. 1 
reg. 4:140. — 3. Kraftig, giffua ifrå sigh itt 
ganska welligt och drägtigt Exempel. L. 
Petri Om nattv. A 3 b. — 4. Dräglig, then 
beszolding h: k: Ma:t lijdelig och drectig 
vara kunne. Gust. 1 reg. 10:36. — 5. In- 
drägtig. Drägtig handel, drägtigt ämbete, 
hus. Lind Ord. et någorlunda drägtigt 
abbotsdöme i Polen. Celsius Er. 14 hist. 
342.

Drägting, f. Drägtighet. byggia siigh 
een baath tiil en eller ij (2) lesther dregtingh. 
Gust. 1 reg. 2:192.

Drägtlösa, f. Brist på dragare. mongen 
leeffuer sijn åker osodd, och hafuer ihthett 
sädis sädh, och dij som kune nogorstedz 
bekomme, så kunne dij inthett få neder till 
iorden för drechtlöse skuld. Fin. urk. I. 1: 
132 (1597).

Drälla, intr. och tr. 1. Falla ned. Så 
kenner iagh ock, när iagh bidia ville för 
mitt kära Tydskland, at migh then bönen 
dreller tilbaka, och vil icke up åt driffua. 
P. L. Gothus Undervisn. 349. — 2. Tappa, 
spilla efter sig, etwas verzetteln, verschütten. 
Lind Ord. — 3. Draga långsamt, etwas 
zerren, als Worte, die man langsam aus
spricht. Lind Ord.

Drällduk, m. Duk (halsduk? hufvud- 
kläde?) af dräll. Theres (presternas) hus
trur och döttrar gå effter Frw wijs medh 
theres Dreiduker, wijdhe ärmer, kiortilen skal 
draghas effter. Lælius Jung. sp. A 2 b.

Dräng, m. Gosse, en dreng, then offta 
medh rijs slaghen warder. Syr. 23:10. alle 
drengerne, Konungens barn, äro dödhe. 2 
Sam. 13:32. han skulle vthsökia aff .,. 
Herra barnom någhra vnga drenger. Dan. 
1:4. små drängiers trähester. Lælius Jung, 
sp. C 3 b. K. M:s drängar (pager). K. br. 
9/« 1608. dreng som är femton åhr gammal. 
Stjernman Riksd. 1:687 (1613).

Drängefana, f. Trupp, kompani, bestå
ende af adelns tjenare. (Se Kalkar.) The
res Drenge Fhane kom thå med hast Och 
satte in på våre fast. Hund Er. 14 kr. v. 
183.

Dräpa, tr. Och drap han Jacobum . .. 
medh swerd. Ap.gern. 12: 2. somlighe togho 
fatt på hans tienare . . . och dråpo them. 
Matth. 22:6.

Dräts, Drätsel, Träsel, Trässel, m.
Skattkammare, förrådshus ; allmän kassa, 
statskassa. [Mnt. trese, tresel.] thenna 
peningar (som Judas återburit) woro orene, 
och för then skul icke kunde leggias j Tem
plens drätz. L. Petri Chr. pina Y 8 a. Alt
så gaff Hiskia vth alt thet silffuer som j ...

Konungs hwsens Träsel funnet wardt. 2 Kon. 
18:15. hele Juda lät komma fram tiyend aff 
sädh, wijn och olio j träselen. Neh. 13:12. 
Hathirsatha gaff til träselen tusende gyllene. 
7:70. Somlighe ... gåffuo j träselen til werc- 
ket (byggnaden) tiwghu tusend gyllene. 7: 71. 
ikke Sultan sielf haar i sin trässel rika Een 
eenda slik jouvel. Spegel Guds verk 117. 
man skal fliteligha tagha vthaff Konungens 
trässel, thet är aff then rento hinsidhon elff- 
uen. Esra 6:8. en träsel skulle vprettas, 
ther crononnes renta skulle leggias vthi. O. 
Petri Kr. 296. rijkesens träszell skal wara 
ther rijkis rådh beleeffuar. Ders. 204. Ta- 
uastahws medh all then rento ther vnder 
lågh, skulle haffua wordet lagdt vnder rike- 
seriå träsel. Ders. 277. apostlane och theres 
leriungar, som medh then Christeliga för- 
samblingen j Hierusalem leffde til samman 
aff en almennelighen träsel. Klost. A 2 a. 
träsil. Ders. A 2 b. the fattiga Christna, som 
på then tijdhen hade giffuit theras äghodelar 
til en almenneligh dretsle, ther aff the alle 
skulle haffua theras vppehälle. L. Petri 
3 Post. 17 b. her war intedt sammanlagt i 
Trädtzlen, icke stodh eller Konungenom till 
görandes att betalat (rikets skuld) vtaff sitt 
eget. Svart Kr. 153.

Drätt, f. 1. Drägt, dragning. [Isl. drdttr.] 
huru monnghe bönndher påå hwar bååth ähr, 
huru monnghe stycker näth hwar ägher och 
huadh the giöra aff hwar bååth och manndz 
dräth (hvad en man kan draga, fånga). 
Landt. instr. 5 (1556). huru monnghe röker 
eller krokar i hwar by ähre ssom giöre 
manndz dretter (hvad en man kan sköta?). 
Ders. 3. — 2. Drägt, klädsel. Ovuiin i sin 
drätt. Stjernhjelm Here. 16. — 3. Vägg
bonad, tapet. Dretth 10 alne lång och 13 
aine 1 quarter bredh, therudi är 7 wåder 
Sprängning och 8 wåder blåw Kögel. HSH 
37:36 (1548). vill Kongl. M:tt icke ath man 
schall bruke vdi the rum, ther Kongl. M:tt 
eller anseenlige personer schole wistes vdi, 
språngninge drätter och anneth sådant effter 
thet gamble sätt. 27:3 (1561).

Drättesoxe, m. Dragoxe, drettes oxar 
och annen boskap som behöffues på gården. 
Gust. 1 reg. 7: 390. itt paar drätte oxar. O. 
Pétri 1 Post. 110 a. att j Dannemän wille 
förskaffe idher godhe drättis oxer till att 
brwke och berge eders åker och äng med. 
K. br. ™l6 1555.

Dröf, adj. Mörk, dyster. [Mnt. drove, 
T. trübe.] Jagh sitter nu beklemd aff dröfve 
tankar. LuciDORTtib.

Dröflig, adj. Bedröflig. Hvad dröfiigt 
är, lät ey bespädas med tin pust,... Godt 
hopp thät hemtar ock uhr sielfva faasan lust. 
Rudeen 260.

Dröfvelse, f. och n. pl. Bedröfvelse, 
betryck, tröst och hughswalelse för allom 
them som j nödh och dröffuelse stadde äro.
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Försp. till Ps. Gudh war medh honom, 
och halp honom vthu all hans dröffuelse. 
Ap. gern. 7: lo.

Drög, m. Nöt, tölp. Hör hvadh then näse- 
vise drögh Här nu emoot oss säya töör. S. 
Brasck Ap. gern. B 4 a.

Dröjaktig, adj. Trög, långsam, han var 
af naturen dröjacktig. J. Werwing 1:163.

Dröjas, dep. Dröja, hans tijdh warder 
snart kommandes, och hans daghar skola 
intet dröyas. Es. 13:22. Effter thet dröyes 
så lenge, så bliffuer nu intet meer aff idhra 
prophetier. Hes. 12:22. Moses j 40 daghar 
medh the tiyo bodhen drögdes på Sinai berg. 
P. Erici 5:165 b.

Dröjelse, Dröjsel, Dröjsle, f. Dröjs
mål, fördröjande, uppehållande. Drögzl, 
Dröyelse, mora, retardatio. Helsingius. 
hans långa dröyelse. P. Erici 1:246 b. medh 
lång drögzell... uppehåldne blifva. Stjern- 
man Riksd. 1:140(1540). I ähren the Svän- 
ske gamla, Som medh ingen dröisel famla. 
Prytz Gust. 1 C1 b. när jag et dygn var 
uppehållen,.. . kom Generalmajoren sjelf at 
ursäkta min drögsel. Ehrensten (Lönbom 
Anek. I. 5:113). han förtog them alt tilfälle 
til drögsel. Peringskiöld Jord. 93. att 
the ther jngen drögzle wtinnan tage tiil att 
förkunne thorn. Gust. 1 reg. 6: 66.

Dröjsam, adj. Långsam, trög, senfärdig. 
Huru drögsam och seen i ähr! Tisbe 46. 
hvem hafver nogot sinn seedt nogon girigh 
och snijkin menniskia, som och til alla dyg
der icke hafver varit seen och drögsam. 
Schroderus J. M. kr. 321. the Lacede- 
monier äre dröghsamme, och troo sigh näp- 
ligh the ting at angrijpa, om hvilke the dogh 
viss förtröstning hafve at kunna igenom gåå. 
Liv. 895.

Dröjsamhet, f. Långsamhet och oenig
het innan man itt ändeligit sluut fäller, drög- 
samhet innan thet samma fullfölgdt blifver. 
P. Brask Puf. 285.

Dröjsamligen, Dröj sam t, adv. han gick 
medh thetta ärendet dröghsamligen om och 
ther medh förhalade. Schroderus Liv. 82. 
medh hvilket (krigståget)... thet drögsamt 
tilgick. J. M. kr. 309.

Dröm, m. Inbillningsfoster. spåmän
nenar see icke annat än lögn, och tala icke 
annat än drömer. Sach. 10:2. the predicade 
theras eghna påfunder och drömer. L. Petri 
2 Post. 183 a. störste parten thorde wel säya, 
at thet (Simeons yttrande om Jesus) icke 
annat war än en dröm eller löös fabel. 3 
Post. 54 a.

Drömma, impers, enom hungroghom 
drömer at han äter. Es. 29:8. Hwadh är 
thet för en dröm som tigh haffuer drömt?
I Mos. 37:10. Migh drömde at itt wijnträä 
war för migh. 40: 9.

Drön, m. och n. 1. Drönare, drummel. 
Bär nu omkull, tu långe dröön, Nu har tu

fååt tin tiufva löön. S. Brasck Ap. gern. 
Kla. — 2. Senfärdighet. Den som vill 
ha, han täckes befalla Utan drön och söl. 
Bellman 5:131.

Drön, n. Dån, skall. [T. drönen.] Af 
glädie höres drön och dön alt up i högd. 
StjernHjelm Fägnesång.

Dröna, intr. 1. Skalla. [T. drönen.] Hon 
(qvigan) röötar... Så att det dröner liudt i 
alle näste alf (bersgryggar). Eurelius Vitt. 
59. —_2. Rårna. [Isl. drynja.] Lind Ord.

Dröngöt, m. Sölkorf. Snälle och på- 
hittuge och rätt så till lärdom fallne som nå
got folkslag äre de (Svenskarne), fastän täm- 
meligen dröngöther. Gustaf 1 (HSH 1:41).

Dröpa, tr. Drypa. [Isl. dreypa.] han 
begieradhe at Lazarus motte doppa sit finger 
j watn och dröpa en dropa på hans tungo. 
O. Petri 2 Post. 133b. vätskan rinner... 
ned til niurarne, och dröpes så nedh i blå- 
san. Comenius Tung. 269.

Dröpel, m. Tungspene. [F.Sv. drypil.] 
dröpel, ruma, rumen, rumis. Comenius 
Tung. index. Thetta moos... torckar och 
uplyffter dröpelen som nederfallen är. Co- 
lerus 1:216.

Dröper, m. Vekling? kallandes honom 
stundom en qvinligen rädder dröper (effe- 
minatum et muliebriter timidum). Sylvius 
Curt. 453. (Drömer, dröper, m. ein Faulen
zer. Lind Ord.)

Dröpja, intr. Idisla. [F.Sv. drypia.] reene 
diwr idisla, dröpia, eller återtugga. P. J. 
Gothus Skrift, sent. Q 2 a. idisla eller 
dröpia. Colerus 2: 45.

Dröpot, adj. Veklig? ett dröpot folck 
uthan modh och mandom (imbelles). Syl
vius Curt. 652.

Dröppla, tr. Drypa, låta droppa. Hyp- 
pocrenens källa ... Hoon dröpplar tårelijkt, 
i ställe för liuffsött, Brand-salta vatnet uth. 
Lucidor V 4 b.

Dröpsik, m. Sölare, sölkorf. Jag vill 
bort gå see och höra Hvad min dröpsijk 
månde göra. Jag troor ingen är så later 
Som han är. Moræus 392.

Dröpsyl, m. Slarf. (Rietz drypsyl.) 
Ådrar til seela låter han feela, Tömmen til 
mulen, den stackars dröpsylen. Husspegel 
A6b._

Drös, f(?). Slampa, slamsa, slarfva. 
Gack, gack, jungfrw Fuit och mödomlöös, 
Titt förgylta slaggfaat, våp, tooka och dröös. 
Chronander Bel. E 7 b.

Dubbel, n. Dobbel, hasardspel. [Isl. 
dubl.] itt kårten spel, som man pläier dub
bel at nämpna. B. G. Visbok 83. thet han 
skrapat hop med ocker, dubbel, pant. S. 
Triewald 134.

Dubbelharnesk, n. Bröstharnesk med 
påskrufvad s. k. “skifting“ (se detta ord). 
Adlersparre Afh. 216.

Dubbelsbult, m. Dobblare och drinkare.
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emedan dobbel och dryckenskap gemeent 
föllias åth, ty motte sådana dubbelsbultar 
både af öfverheeten så vel som predikoem- 
betet hårdeligen nepsas. Laurelius Kyrk
ord. 203.

Dubbelsoldnär, m. I början af Erik 
14:s tid kallades de med harnesk och spet
sar eller pikar beväpnade knektarne Dubbel- 
soldnärer, emedan de fingo högre sold än 
Hakeskyttarne. Hamilton 111.

Dubbelsälle, m. Falsk, dubbelsinnad, 
tvetalig person, månge menniskior allestä
des i verlden förhanden äre, som icke aff 
hiertans grund mena thet the tala ... Men 
för theras omgänge skal man sigh flijtigt 
achta, och sådane dubbelsällar effter högsta 
förmögenheet undfly. R. Foss 524.

Dubbelt, adv. församla dubbelt offuer 
(mer än) thet the daghligha plägha. 2 Mos. 
16:5. Betaler henne, såsom' hon haffuer 
betalat idher, och görer henne dobbelt effter 
hennes gerningar. Upp■ 18:6. rekne wij 
thet icke wara nogh, at han bleff bespottat 
och begabbat aff iudarne... wij göre thet 
twsende dobbelt meer. O. Petri Ed. B 2 a.

Dubbla, tr. Fördubbla. Solen skyndar 
i skog, och dubblar å markene skuggan. 
Palmfelt Virg. 8. sine ord Hon (ryktet) 
dubblar up, ehvart hon gåår. Eurelius 
Vitt. 56. — Dublede skoor (skor med dubbla 
sulor). Skråord. 311 (1545).

Dubbla, intr. Dobbla. [Isl. dubla.] Lind 
Ord.

Dubblare, m. Dobblare. [Isl. dublari.] 
Han kommer i kast medh dubblare, Som 
plocka honom. S. Brasck Förl sonen A 2 a.

Dudendop, m. [Mnt. =]. 1. Tok, narr, 
enfaldig stackare. Här hänger lille Astrild 
kär! Ach ynka! sij den lille kropp Ther 
hänger; arme Dudendop! Stjernhjelm 
Hängde Astr. — 2. Hanrej. Som giöken 
sina ägg i kråkans näste kläcker, Och krå
kan dhem så vähl som sina seen betäcker 
Och hielper ungen fram ur dess oäckta skahl, 
Dhe ächta till stor last, då giöken der åth 
gahl; Så går digh, Dådendypp, som andras 
barn skall nära, Att fadren leer der åth, att 
du har slijk vanähra. G. Cederhielm 128.

Dudra, f. Dodra. Renses dudra och alle- 
hande ogrääs ifrån lijnet. Brahe Oecon. 108.

Duf, m. Sås (att doppa uti), [af Isl. 
diifa, deyfa, d;)fa, doppa.] duuff, embamma, 
intinctus. Comenius Tung. index.

Duftglas, n. Microscopier eller duft-glas. 
Carleson 232.

Duftig, adj. Fuktig. [T. duftig.] Teckn 
der til at man haar haft bemödningen eller 
rörelsen tilfyllest, är, när man begynner at 
blifva något lijtet duftig eller fuchtig, och 
intet ännu svettig. U. Hjärne Under. 41.

Dufva,tr. Trycka, undertrycka. [Isl. duf a, 
Mnt. duwen.] Kon. Gustaf heller hade sett 
och velat, att Kon. Erik den sak (om prin

sessan Cecilia) med tysthet hade dufvat ne- 
der. S. Elofsson 109.

Dufva, intr. Väga, drista. Lind Ord. 
Jfr Rietz duva.

Dufve, m. Dufhane. dwffue, columbus. 
Var. rer. voc. Q 4 a.

Dufvedrick, m. Döfvande dryck. (Jfr 
Dofve.) dem een dufvedrick var listigt gifven 
inn. Eurelius Vitt. vt.

Dufveputter, n. Lärcke-kirr ock dufve- 
putter, Tuppeknorr ock orrekutter Går dock 
äntlig ut därpå, At hahnan hönan nalkas må. 
Columbus Poet. skr. K l b.

Duglig, Dugse, se Doglig, Dogse.
Dugtig, adj. Duglig. Jag vil upmuntra 

honom til vigtigare tjenster, til hvilka han 
ock är dugtig. ^4s. Ban. 2:360. Honom 
skattar jag för dugtig at utföra det. 2 : 434. 
han ej var längre dugtig, med så noga för- 
sigtighet, som tilförene skedt, til tapperhet 
upfriska, upmuntra och anföra sina tilgifna. 
2: 603.

Duka, Ducka, tr. [Mnt. duken; T. duc
ken, tauchen.] 1. Böja, trycka. The achta 
ey tin skadha, Först the man måghe rådhe 
Och ducka tig plat nedh. Hert. Carls Slagt. 
L13. — 2. Doppa, sänka, han . . . dukes 
neder i kalt vatn. Colerus 1:147. man 
tager salt vatn aff siön och duker honom 
(den sjuka hunden) ther uthi. 2: 161. — 3. 

Refl. Böja sig. the genom en rätt synda 
ånger sigh för honom duka och bocka. P. 
Erici 2: 303 a. The (rapphönsen) fruchta sig 
mycket för sperringar, och så snart the see 
någon uthi vädret, duka the sig til jorden. 
Colerus 1:290. — 4. Duka upp emot, 
gå upp emot, kunna mäta sig med. [Mnt. up- 
duken, T. aufducken.] Så herligit och regei- 
bundit (är språket i Gustaf 1rs bibel), at thet 
dukar up emot the artigaste och regelbund
naste språk i hela verlden. Svedberg För
svar 162. ingen stadh til macht och rijke- 
dom någonsin haar duukat emoot honom 
(Rom) up. P. Brask Puf. 16. mon deras 
mästerstycke Väl dukar upp emot vår Carols 
läreproof? Geisler 350 med all sin ståt 
skulle de ej kunna duka up emot mig. Olt- 
hoff Plutus 35. han fann ... at han ei med 
uppenbar mackt kunde duka up emot ko- 
nungarne. Malmborg 330. — 5. Duka sig 
upp, resa sig upp, sätta sig upp emot, våga 
sig fram, töras visa sig. j skolen icke thora 
duka idher vp för idhra flendar. 3 Mos. 26:37. 
Påuans ban ... haffuer warit såå gräseligit ath 
jngen haffuer tordz ducat sich vp. O. Petri 
Svar till P. Eliæ a 4 b. bleeff siöön så fwl 
medh siöröffuare at jnghen kunde duka sich 
vpp til siöös. Kr. 150. Jfr Uppduka.

Dukas, m. [Se Schiller-Lübben dukas; 
jfr Grimm Wort, ducks.] Evfemistisk be
nämning på djefvulen. Bildligt: 1. Under
gång, förstöring. Vij flygom och fladrom 
under himmelen, men vij kommom icke in
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uthi himmelen, uthan när vij dööm, så gåår 
krop och siäl in dwkas (i putten, gå för
lorade). P. J. Gothus Poll. R 2 a. När 
hesten om faller och koon döör i fähwset, 
så gåår alt inducas, men menniskiones döda 
krop skal åter upstå. Fastapred. 72. — 2. 
Svek, knep, bedrägeri. Szå fruchter oss 
nogh, ther finnes en annen ducas vnder, än 
man än nw retteligen betenckie eller be
sinne kan. RR lji 1545.

Dularkläde, n. Förklädning. [1st. du- 
larklceöi, dulklceöi.]. Ja natten gör och thet 
at när vi samtligt trade Från skåde-markna- 
den, tå må thet dular-kläde, Hvar med man 
sig haar skyylt, från sielfva hiertat dragas, 
Och een naturlig ham igen uppå oss tagas. 
Spegel Guds verk 38.

Dulcian, m. Ett slags biåsinstrument. 
[Mlat. dulciana, af dulcis.] Stjernhjf.lm 
Fägnesång. Leyonstedt 18. en heel choor 
af skalmeje blåsare ok dulcianer. O. Rud- 
beck D. Ä. (HSH 34: 87). Den sommargröna 
Pan Blås up sin fält-schalmey och grofva 
dulcian. Wexionius Sinn. 1 b. Stemmer 
edra fioliner, Bassfiol och dulcian, Bringer 
och scalmeyor an. Rosenfeldt Vitt. 215. 
Den som står och spänner Stora dulcian. 
Bellman 3: 256.

Dulgamål, n. Mörk, outredd, tvifvel- 
aktig sak. frågeviser vil kan hända veta 
svar På några dulgamål som han i tanckar 
har. Spegel Öpp. par. 57.

Dull, adj. Galen. [Mnt. dul, T. toll.] 
svart-soot dull. Lucidor B1 b. Fritt lät 
them migh thet förvijta, At jagh är med 
dricken dull. Dens. Ss2b. Hvem kan då 
väija för ditt dant och dulle dommar? Wen- 
næsius 216. Ock kan jag sväria derpå, fast 
aldrig på skiep jag var fuller, Att både nätter 
och daar tyckts mig vara drucken och duller. 
Oxe 51.

Dulla, f. Qyast, tofs. [T. dolle, dule.] 
En hwitt fiederbusk, som hestar plega haffua 
fram vdi stiernan, mett 4 duller. Hist, handl. 
2:18 (1548). En huitt long Spanisk fieder, 
mett en dulla. Ders. 20. En huitt dulle mett 
en knap aff inszegull påå endan. Ders. 20. 
Se Vipsa.

Dum, adj. 1. Stum. [Isl. dumbr.] Jag 
såsom andra diur helt dum och mållös var. 
Spegel Tillsl. par. 143. dumb som mörten. 
U. Hjärne Vatt. l. Thess röst hvij är hon 
dumm? Lagerlöf 71. the såge på hvar 
ann med bedröfligit lynn och dumma mun
nar. Columbus Vitt. 256. — 2. Dunkel, 
matt, svag. then upfarande vättska, hvar 
utaff öghonen mörkes och dumme göras. A. 
Månsson Ört. 144. mörke och dume ögon. 
Ders. 147. the dumba och grofva kropsens 
ögon. Rydelius Sed. 8.

Dumbisk, adj. Stum. min son . .. haff- 
uer en dumbisk anda. NT 1526 Marc. 9:17.

Dumbjälla, f. Dombjällra. [Aasen dum-

bjölla; jfr Isl. dynbjalla.] Bindt en dum- 
biälla på en lefvandes råtta, så fördrifver hon 
the andra. Colerus 1:35.

Dumtia, intr. Domna, dumna i dvala. 
Stje^nhjelm Fredsafl. l intr.

Dumpig, adj. Unken. [Ndt. dumpig, T. 
dumpfig.] den dumpige och osunda luchten. 
U. Hjärne Ved. 28.

Duna sig, refl. Plocka af sig dun. hon 
(hönan) dunar sigh och släpper flädrar fram 
på bröstet. Colerus 2:177.

Dunder, n. och m. Åska. [T. donner.] 
Gudh dundrar medh sitt dunder gruffueligha. 
Job 37:5. Effter honom buldrar dundret. 
37: 4. Hoo haffuer vthskifft... liwngeeldenom 
och dundrenom wäghen. 38:25. Herren skal 
... läta höra sin dunder. Jer. 25: 30. Her
ren skal läta gå sin dunder för sinom häär. 
Joel 2:11.

Dunderbyssa, f. Ett slags grof kanon. 
[Mnt. donerbusse, T. donnerbiichse.] Dunder 
Bysser medt stocker. Adlersparre Hist, 
saml. 1:7 (1556).

Dunderskott, n. Blixt, syntes fiendo- 
men aff himmelen fem herligha män på 
hestom ... hwilke fram för Judomen drogho 
... Och skutto pijlar och dunder skott in på 
fiendanar. 2 Macc. 10:31.

Dunderslag, n. Åskslag. [T. donner
schlag.] heerdar... haffua bliffuit slaghne 
på markenne medh dunderslagh. L. Petri 
Dial, om mess. 64 b. Bildl. Påuans ban och 
dunderslagh. O. Petri Svar till P. Elice 
a 4 b. Thetta är itt hårdt ord och itt dunder
slagh emoot them, som sigh förlåta på Gudz 
helghons och andra menniskiors förtienst. 
L. Petri 4 Post. 3! a.,

Dunderstråle, m. Åskstråle. [T. donner- 
strahl] När i dhes (cederns) sköna stam en 
dunnerstråle taar. Wexionius Sinn. C2 4 a. 
ett blixt eller en dunderstråle. Sylvius 
Curt. 174.

Dundervigg, m. Åskvigg. Alle edhra 
krafftlöse grundar och svaghe bevijs bleffue 
. .. medh månge Gudz ordz dunderviggiar 
omkulslagne. Phrygius Åkt. pred. D4a.

Dundra, intr. Åska. [T. donnern ] Thet 
dundradhe j himmelen. Ps. 77:19. Herren 
dundradhe nedher aff himmelen. Syr. 46: 
20. om sommaren när thet myckit blekar 
(blixtrar) och dundrar. Colerus I: 303. 
det dundrade midt i vintern. Schroderus 
Uss. E 4 a.

Dung, m. Dunge, buskar? någon udd 
... ymnogt bevuxen medh dung och snåre, 
medh större och smärre trää. U. Hjärne 
Anl. 396.

Dunken, adj. Unken, fuktig. Situs, dün
ken lucht. Var. rer. voc. F 4 b. mulit och 
dunkit wäder. Lemnius B 4 b. Möglotta, 
dunckna (qvalmachtige). .. ting. Comenius 
Tung. 329. Halm som rutin eller dunken 
hafver varit. Colerus 2: 260. Dunken smak,
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dunken källare, dunket mjöl. Lind Ord. — 
Bildl. Finner han henne (sin tro) vankla, 
och vara dunken. Svedberg Sabb. ro 2: 
1192.

Dunkenhet, f. Unkenhet, mögel,»fukt. 
klädher... förderffuas genom dropp, duncken- 
heet eller annat. L. Petri Kyrkord. 48 b. 
— Månne hit hörer följande : The ther sittit 
haffua j mörker och dunkenheet, fångne j 
twång och iern. Dav. ps. 1536 107:10. (Bib. 
1541: dödz skugga; Of v. 1878: djup natt.)?

Dunkla, intr. och tr. [T. dunkeln.] 1. 
Mörkna, fördunklas. Ögonen dunkla sin 
koos, och synen molnar i mörkre. Stjern- 
hjelm Here. 518. Dagen (skall) dunkla i 
hast. Frese 99. — 2. Fördunkla. Vijn är 
en qvalm, ett moln uti druckne mans hvim- 
lande hierna, Som den skiära förnuftsens 
sool så styggliga duncklar. Stjernhjelm 
Here. 345. Intet mörker så tiockt, ney, ingen 
dimba skal dunckla Någon min troohetz strål. 
Leyonstedt 37. Min krona duncklad är, 
der icke dygden fins. Hesselius Erik 56. 
Och månen, gömd i moln, all klarhet dunkla 
vill. Bellman 2:103.

Dunkna, intr. Blifra fuktig. Skal kloc
karen . . . achta kyrekiones lijnkläder, chor- 
kåpor, messehakar och all annor kyrekion- 
nes klädnad,... och icke låta them dunekna, 
möglas eller rottna. Laurelius Kyrkord. 
360.

Dunsteld, m. Irrbloss, lyktgubbe. Lust- 
griller och guldgriller, nådgriller och rang
griller flyga kring dem, som trollsmör och 
dunsteldar. Dalin Vitt. 3:242.

Dunstig, adj. Full af dunster, är kulan 
eller grottan klar, så följer klart väder; men 
är hon dunstig, följer ofehlbart regn och 
oväder. U. Hjärne Anl. 68.

Duppa, tr. Doppa, han duppe j watn 
finger sitt, mijn tungo ther med swale. 
Psalmb. 1536 19. tagher itt knippe Isop, 
och dupper j blodhet j bäckenet. 2 Mos. 
12: 22. Jfr D o p p a.

Dur ? Tänk hvad een liten luhr (lufver, 
neml. Cupido), Han vill nu föra an och lähra 
upå duhr Kung Carols båtzmans folk at gå 
i land at frija. Rosenfeldt Vitt. 209.

Dura, intr. Duras, dep. Vara, hafva 
varaktighet, bestånd. [Mnt. duren, T. dau
ern.] the brunno som eld ... Hvilken jagh 
rotad’ så in, at han härdigt nu durar i döden. 
Leyonstedt 35. Jag cedrens ålder seer så 
många år tillbaka, Jag undrar hur ett trää 
så länge dura må. Rudeen 252. Freden 
duhrade icke längre. P. Brask Puf. 223. 
Oskyldigheet... Var dätta folkets vall, som 
städs fast bättre durar Änn Thebes starcka 
murar. Eurelius Herden, företal, then 
frucht fast längre blir och durar. Spegel 
Guds verk 124. Een hård frucht kan man 
vel låta frostbijtas, men tilförende afftagen 
duras hon theste längre. Risingh 47.

Duraktig, adj. 1. Varaktig, medh möda 
aff them något krijgh medh durachtigt effter- 
tryck kan fördt blifva. P. Brask Puf. 365. 
2. Härdig, uthållig. Folcket som boo up i 
bergen äro myckit starckare, duhrachtigare 
och hälsosammare än de andra som boo i 
slättmarcken och i dälder. U. HjÄRNE,/4n/. 
191.

Durig, adj. Härdig, uthållig. [Mnt. du- 
rich.] I Norige är een serdeles godh art 
klippare, durige och starcke til rijda och 
draga. Risingh 70.

Durkbringa, tr. Förskingra. [T. durch
bringen.] Penningarne durchbringa och för
slösa. HSH 31:211 (1666).

Durkliktig, adj. Genomskinlig, ett Cle- 
nodium af gull, med 3 gröne smarauder 
durcklictige. Hist, handl. 1:16 (1543).

Durksigtig, adj. Genomskinlig. [T. durch 
sichtig.] vatnet slå i ett durchsichtigt såll. 
Broms 378.

Dus, m. I, med fullan dus, full fart. 
Han ridher i fullan dus. Sv. forns. 1:76. 
Jagh gåår heem, laghar om mitt hws, Dragher 
sän fort i fullan dws. Prytz O. Skottk. 
B 3 b. dans och spel i fullan dws. Ders. 
B 4 b. the drucko och slemmade uthi fullan 
duus. Schroderus J. M. kr. 556. Si, brask 
i fullan dus! Kolmodin Qv. sp. 1:116. 
Han reser sig och up utaf sin söta hvijla 
Och hörs i fullan duus til skiöld och vapen 
ijhla. Geisler 346. Stiernshölld frijar i 
fullanduhs till Margreta Perssdotter Baner. 
HSH 28: 354 (1661). Medh hast och så medh 
fullan dus Thå fick han in Lyckeby hus. 
Hund Er. 14 kr. v. 99. Vij rychte ther in 
med fullan dus. Ders. v. 229.

Dus (t tärningspel). Men gudh giffue här 
bådhe vnga och gambla jtt gott och rett for
stånd, for ty thet kostar meer än äsz och 
dwsz, thet geller siels saligheet vppå. O. 
Petri Klost. F 4 b.

Dusa, intr. dricka, sverma, alarma, susa 
och dusa. Svedberg Sabb. ro 2: 899.

Dusa, intr. ? Thyr fölgde med ögonen 
efter detta segel der det dusade ibland vå- 
gorne. Mörk Adal. 1:14. Än stack ett 
segel fram mellan öarna och dusade mellan 
vågorne. 1:31, Kiöhlarne dusade mellan 
böljorna. 1:97.

Dusig, adj. Drucken? (Jfr Rietz dus, 
drucken.] Der (på krogen) dusig glädje töms 
ur djupa, fulla skålar. Rudbeck Bords. 3.

Dusinken, m. Ett slags kläde. [Mnt. 
dusink.] 1 alen dusinken. Stjernman Com. 
2:233 (1639).

Dussén, n. Dussin. [T. dutzend.] iagh 
will... före ett eller tu dwssen till marknadz. 
Ernhoffer 55 a.

Dust, n (?). Stoft, dam. [Isl. dust, n.] 
En modig jägar’ ey går sta I lägret haren 
til at ta, Men sökern genom dam ok dust. 
Lucidor Pp4a.
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Dusta, intr. Rida dust, tornera. om duu 
icke duster medh mig. B. Banérs Visb. 43. 
D. ihop, sammandrabba. När tvänne haft 
sak mot hvarannan på trycket eller i lösa 
papper, ha de kastat saken ifrån sig och 
dustat ihop med örfilar och skälsord. Dalin 
Vitt. II. 6:21.

Dustehus, n. Torneringshus. Så många 
då vore de sadleda hestar alt för det duuste 
huuss. B. Banérs Visb. 43.

Duts. Blifva d., blifva du, dubröder. 
[T. dutz, m., tilltal med du; D. duus.] the 
bleffue på sidlychtonne the bästa vänner 
och dutz eller svurna brödher. Fortun. 30.

Dutsa, tr. Kalla du, dua. [T. dutzen.] 
en herre plägar dutza sine käre tienare och 
söner, them han aff hiertat älskar. Schro- 
derus Albert. 2: 205.

Dval, n. 1. Uppskof, dröjsmål. [Isl. 
dvöl, f.] i denna grop skall du låta lifvet 
utan alt dval. Björner Kämp. Sorte 8. — 
2. Sömnaktighet. Spegel Ord.

Dvala, intr. 1. Uppskjuta, dröja. [Isl. 
dvala.] och wart en long tijd dwalat til ena 
tilskickade (beramad) stund. Psalmb. 1536 
85. — 2. Slumra. Lind Ord.

Dvale, m. 1. Slummer. Bleff iagh fast 
trött aff mykin mödha, Ty ladhe iagh migh, 
til at få hwilo och dwala. Tob. com. C la. 
samma synd är vyisserligha än nu til och 
leffuer, men hon ligger j dwala eller soffuer. 
L. Petri Skyld. E 7 b. jagh fast tungh och 
sömpnigh är, Hvarföre migh nedhlägger häär 
Såå länge (till dess) jagh een dvala fåår. 
Olfson Tre vise män B 4 a. en snark eller 
en djup dvale. Dalin Vitt. 6:61. — 2. 
Hvila, ro. j thenne logha är fast heet (hett), 
och ingen roo eller dwale. Psalmb. 1536 
19. Vthaff mitt fall vpretta migh, Lät migh 
komma til dwala. Psalmb. 1572 28 a. — 3. 
Hänryckning, kom en dwale (IxsTaciç) off- 
uer honom, och han sågh himmelen öpen. 
Ap. gern. 10:10. tå kom iagh vthi en dwala, 
och sågh ena syyn. 11:5.

Dvaledryck, m. Döfvande dryck, sömn
dryck. at en patient skal ej ha mykken 
pläga... Tå plägar läkiaren en dvaledryk 
bereda. Spegel Guds verk 263.

Dvalekalk, m. Berusande kalk. dreg- 
gen aff dwala kalken haflfuer tu vthdrucket. 
Es. 51:17. Sij, iagh tagher then dwalakalc- 
ken vthu tinne hand, samt medh dreggenne 
aff minne wredhes kalck, tu skalt icke meer 
dricka honom. 51:22.

Dvaleri, n. (freden) bringer å banen 
Daad-löse syslor, lärdt dvalerij, förgäfligit 
arbet, Tijdförderff uthi leek. Stjernhjelm 
Lycks. är. 1 intr. Menas dermed dvala, 
försoffning, lätja, eller betyder ordet (såsom 
Mnt. dwalerie, dwelerie) villfarelse, förvir
ring, virrighet? Jfr T. dwaler, narr, tölp, 
dumhufvud.

Dvaling, f. Villfarelse. [Mnt. dwalinge.]

alle ewangelia, episteler, prophetier the i sig 
annet haffue eller holle än tilbörligit är oc 
haffue medh sig nogre dwaling eller läre 
som är aff then helge romerske kirke för- 
dömbd eller förbudin. HSH 16:28 (1526).

Dvalm, m. och n. Dvala. [T. dwalm.] 
Döden dväler i dvalm alt hvad här lefnat 
och lijf har. Stjernhjelm Here. 71. (Se 
Ordlistan till Here.) Een dödlig dvalm in- 
taar migh mijna lemmar. U. Hjärne Vitt. 
176. Han jaga’ bort det dvalm, som Svenska 
modet söfde. Dalin Vitt. II. 5: 23.

Dvalma, intr. Dväljas. (Jfr Dväl ma.) 
den kärleek, som vij hafva til våra vänner, 
han följer fuller dem in i grafven, men han 
blifver och dvalmar intet der qvar, så at han 
förgåss, uthan han varar så länge vij lefva. 
Dijkman 14.

Dvas, n (?). Dvala, sanslöshet. [Mnt. 
dwas.] Dvas, aliter Döös, stupor, amentia, 
delirium. Stjernhjelm Ordlista till Here. 
Vett och sinne gå bort, fördvälmas i dvaas 
och i glömsko. Here. 520. lefva i sus och 
dus, i dvas och svas. Svedberg Ho tror 8.

Dvasari, n. Dårskap, fåvitska, galen
skap. [Mnt. dwaserie.] fönna (Luthers) 
dwasarij och falske lääre mykit gaar aff o- 
lerde manna oförnumsth. HSH 16: 25 (1526).

Dvasig, Dösig, adj., insensatus, uhrsinnig, 
galin, stupidus, vertiginosus. Stjernhjelm 
Ordlista till Here. [Mnt. dwasich.] fänaden 
förskräckias (då en jordbäfning förestår), 
blifva antingen dumma och dvasiga (dåsiga) 
eller ock heel yra och såsom galna. U. 
Hjärne Anl. 151.

Dvasighet, f. Dvala. Chymien, som 
länge legat fördold i stoft och mörker, fick 
tilfälle at resa up hufvudet och vakna up 
efter sin långa dvasighet. U. Hjärne Orth. 
107.

Dvelk, m. Ett slags groft lärft. [Mnt. 
dwelk, T. zwillich.] ett stycke duelch. 
Stjernman Com. 1:872 (1591). 1 styck
Dvelck. 1:573 (16 1 2). Rysse Dvelk. 1:817 
(1622). Dvälk, m. & n., gewichste oder ge
steifte Leinwand, steif Kanevas. Lind Ord.

Dverg, m. Spindel. Dvergh, Spinnei, 
Araneus. Schroderus Lex. 61. Spinnelen 
... heter och är en dvärg. Stjernhjelm 
Öfverskr. Dvärger eller spinneier. Schro
derus Hoff. väck. 155.

Dverghatt, m. sade the them (dvergarne) 
haffua sådana hattar vppå sich at ingen kunde 
see them, aff huilkit man än nw weet tala 
om dwergha hattar. O. Petri Kr. 6.

Dverginna, f. små dvärger och dvärg- 
innor. L. Paul. Gothus Mon. pac. 345.

Dvergsnät, n. Spindelväf. hans tröst 
bliffuer om intet, och hans hopp såsom itt 
dwergsnäät. Job 8:14. wäffua dwergs näät. 
Es. 59:5. thet gemene ordspråket lyder: at 
lag och ordningar äro lijkasom ett dvergs- 
näät, ther små flugor väl fastna uthi, men
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stoora bromser flyga ther igenom. J. Rud- 
beckius Kon. reg. 272. spindlerna med hast 
Sitt dvärsnät notvijss draga, Ther med att 
snäria flugor fast. Vultejus 181.

Dväla, tr. och intr. 1. Söfva, döfva. 
Stjernhjelm. Se under Dvalm. — 2. 
Dväljas, dröja. Hiälp jag mäd bättringzbot 
ej längre må förhala, Ej städse dväla fritt i 
syndz osäkre dvala. Warnmark 342.

Dvälja, tr. Återhålla, fördröja. [Isl. 
dvelja.] En förståndigh man dwel sina 
wredhe. L. Petri Sal. ord. 19:11. dvälja 
tractats-verket. Ehrensten (Lönbom Sv. 
arch. 3:95). Refl. Bort red vnger Hammar 
hin Grå, Han läter sigh intet dwellia (han 
dröjer, sinkar icke). Sv. forns. 1: 50.

Dväljas, dep. 1. Stå stilla, dröja, moln- 
skyyn j flere daghar dwaldes offuer taber
naklet. 4 Mos. 9:19. folcket förbijdde Za- 
chariam, och förundradhe sigh, at han så 
lenge dwaldes j Templet. Luc. 1:21. — 2. 
Hafva varaktighet. Wårt leffuande på ior- 
denne är såsom en skugge, och dwäls intet. 
1 Krön. 30 (29:15).

Dvälma, tr. = Dväla 1. Stjernhjelm 
Ordlista till Here. Jfr Fördvälma.

Dyfvel, m. Djefvul. [Mnt. duvel, diivel.] 
Dyffuels Moor (benämning på en kanon). 
Hist, handl. 8:2.83 (1566). Jfr Adlersparre 
Afh. 241. en dum dyfvel. Dalin Vitt. II. 
5: 68. Se der ä en hop skälmstycken, som 
likväl jag, stackars dyfvel, har ofta önskat 
få göra. Ders. 71.

Dygd, f. 1. Duglighet, godhet, verknings
kraft. plåstrets ... dygd och krafft. B. Olavi 
131 b. medikamenterne uti alla apothek måtte 
väl... tillredde varda, och derutinnan en 
likhet af kraft och dygd finnas. Wistrand 
Förf. ang. Med. väs. 8 (1688). — 2. Välvilja. 
Wi tacke eder kerlige för then äre oc dygd 
i oss altiid beuist haffue. H. Brask (HSH 
17:177).

Dygdelig, adj. Dygdig. een dygdeligh 
quinna. Ord. 31:10. wij haffue alzintet, thet 
dygdelighit är, kunnat bewijsa. L. Petri 
Sal. vish. 5:14. War hon (Arend Perssons 
hustru) tå så dygdelig, att hon gaff Götstaff 
forwarning. Svart Kr. 13. Af alle dygdlig’ 
hiertan älskas. Stjernhjelm Fredsafl c intr.

Dygdeliga, adv. Dygdigt. ärligha och 
dygdeligha leffua vthi itt nytt wesende. Försp. 
till 1 Pet.

Dygdesam, adj. Kraftig, verksam, thet 
är itt dygdasamt, ympnogt och nådharijkt 
Sacramente. L. Petri Om nattv. B 6 a.

Dygdlös, adj. Tänck hvad ett osnygt diur 
en gammal och dygdelöös man är. Stjern
hjelm Here. 495. Ett dadlöst lefverne är 
likast sielfva döden Och giör en dygdlös 
död. Spegel Öpp. par. 47.

Dyka, intr. Springa. [Isl. dika; Jfr Rietz.] 
Dyka (skumpa) lauffen, gumpen ... Han dök, 
er gumpte oder galopirte. Lind Ord.

Dyl, m. Klimp. (Jfr Knöpel.) Dyyl, 
Boteilus, Würstlein. Schroderus Lex. 43. 
Strufvor... Munkar, Knöpplar (Dylarj. Co- 
menius Tung. 408.

Dylika, adv. Lika så. Spinnelen af sin 
kropp är liten, och ingen af anseend,... 
men fuller af artiga snille: Dylijka marger 
man är slätt af skapnad och anseend, Men 
doch fuller af vett. Stjernhjelm Öfverskr.

Dyna, tr. Dyna verb. (hägna), hegen, 
lieben, werth halten. Dynad, gehegt, geheget. 
Lind Ord.

Dyng, m (?). Ris, risqvistar ? (J fr Dun g.) 
nekede Byggemesteren sigh wele lathe fylle 
dem (skanskorgarne) med jordh, utan medh 
dyngh. HSH 15:95 (1591).

Dynga, intr. Träcka. När ett kreatur 
är förstoppat och kan ei dynga som sig bör. 
Dahlman 51.

Dyngedal, m. Dyngedaal, Dyngehögh, 
fimetum. Helsingius.

Dyngeflake, m. Dyngvagn. Dyngeflakar 
tre. Dipl. Dal. 2:302 (1546).

Dyngekast, m. Dynghög. Emot våren 
för än fädyngian kastas uth, låter iag iempna 
dyngekasten alt omkring. Colerus 1:145.

Dyngöl, n. Gästabud efter verkstäld 
åkergödning, han fyller sigh i dyng- och 
slåtteröhl. RAlamb 13:19.

Dynkel, m. Sjelfklokhet, inbilskhet. [T. 
dunkel.] hwar och en skal relta sitt samwett 
allenast och altijdh effter Gudz ord, och 
ingalund effter sin eghen wilia, dynekel och 
eensinnugha hoffuud. L. Petri Exorc. D4 b. 
theras hogmodiga dynekel. Kyrkord. försp. 
6 a. thetta (om en brottsling bör straffas 
eller benådas) moste wij alle lära, icke aff 
wår eghen dynekel, weeld eller wrongwijsa 
sinne, vthan aff Gudz sanna ord. Mandr. 
G 5 b. Men thet war theras egin dynekel, 
en nattbleko och troleeldh ther medh the 
sigh sielifua bedroge. A. Andreæ Försp. 
till Uti. på Dan. clb.

Dynkelgod, adj. Sjelfklok, inbilsk. [T. 
dünkelgut.] Ther tå någhor finnes som . . . 
sådana Ordning förachtade och öffuerträdde 
(effter som slijka . . . dynckelgoda hiernar 
wel altijdh finnas). L. Petri Kyrkost. 30 a. 
Een dynckelgodh menniskia låter sigh intet 
säya. Sir. bok 3: 30.

Dynkelgodhet, f. sådana dynkelgodheet, 
ther hwar wil haffua sitt eghit sätt vthi Re
ligionen. L. Petri Kyrkost. 32 b. statt icke 
effter högre stand, och tenek icke öffuer tina 
förmågho,... sådana dynkelgodheet haffuer 
många bedragit, och theras öffuerdådigheet 
haffuer them nedherstört. P. Erici 4:54 b.

Dynt, m. Slag. [Isl. dyntr.] i förstone 
slap' någer hug löös så att någre aff them 
finge fultaga yxehammars dynter. Svart Kr. 15.

Dynt, n(?). 1. Smuts, smutsigt tillmäle,
plumpt stickord? räkna fram hvad glosor, 
dynt, förakt Ej utan löje blir om gamla jung-
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frur sagt. S. Triewald 85. — 2. Inbilskhet, 
nyckfullhet? Han eller hon är full med dynt, 
er oder sie ist voller Unart, Eigendünkel 
oder Muthwillen. Lind Ord.

Dynter, m. Körtel, svulst. (Dynt hos 
svin?) Körtzel, dynter, glandula. Come- 
nius Tung, index. Lex. Line.

Dyntig, adj. Behäftad med dynt. dyn- 
toga svijn. Colerus 1: 14. En dyntig 
sugga. Lind Ord.

Dyntig, adj. Inbilsk, nyckfull. Tu äst 
så dyntig, du bist so muthwillig oder ein- 
bildisch. Lind Ord.

Dyr, adj. Dyrbar, itt glaas medh dyyr 
smörielse. Matth. 26:7. Huru dyyr är tijn 
godheet, Gudh. Ps. 36: 8. theras biodh skal 
dyyrt achtat warda. 72:14.

Dyra, tr. Fördyra, et fördömeligt öfver- 
flöd, som dyrar maten för den fattiga. Tes
sin Bref 1:309.

Dyrbar, adj. Förträfflig, utmärkt, thet 
plåster som kalles Gratia Dej ... för sin 
dyrebare dygd och krafft skuld. B. Olavi 
131 b. Hannibal och Scipio ... the tvänne 
dyrbareste och bästa höfvidzmän, som funnos 
j verldenne. Schroderus Liv. 381.

Dyrbergssten, m. Dyrbar sten, ädel
sten. hans liws war lika som en dyrbergx- 
sten. NT 1526 Upp. 21:11. stadzmwrens 
grundwalar woro prydde medh all dyrabergx- 
sten. 21 ■ 19.

Dyrd, f. Härlighet, förträfflighet, högt 
värde. [Isl. dijrö.] Själens träffliga dyrd vi 
mänskor föga betrakte. A. Nicander Vitt. 
221. skaparen på then (menniskan) sin egen 
likhet bräckt,... fast för nesligt brott then 
dyrd förlorad (är) vorden. J. G. Hallman 
190. Af alla slag har jag funnit säldelöfvet 
vara det bästa och smakligaste för fåren,... 
och äger den dyrd uti och af sig sielf, af det 
allena kan giöra en fattig man förmögen, 
så framt han förstår at nyttia det rätt. Car- 
leson 411. Frihetens dyrd och rätta prägt. 
Hesselius Sag. om Hildur 4. Om dyrden 
af sig sjelf (han) de högsta tankar hyste. 
Franzén 1: 364.

Dyregång, m. Djurgång, vilda djurs 
framstrykande. [Isl. djjr, djur.] the (häs- 
tarne) icke kwnna begå siigh ther the nw 
ære för then dyregongh schyld som them ær 
til mens j skoghen ther the skula haffua 
sina födhe. Gust. 1 reg. 4:121.

Dyrevaror, f. pi. Skinnvaror. [Isl. dyr, 
djur.] mårdskinn och andre . dyreuaror. 
Gust. 1 reg. 1:124.

Dyrfvas, dep. Djerfvas. [Isl. dirfast.] 
om någhon Prophète dyrffues tala j mitt 
nampn thet iagh honom icke befälet haffuer 
at tala,. . . then Propheten skal döö. 5 Mos. 
18: 20. han är en Belials man huilkom ingen 
någhot säya dyrffues. 1 Sam. 25:17. tu skalt 
... för skam skul icke dyrffuas vpläta tin 
munn. Hes. 16:63. effter han emoot Ko

nungen intet dyrffdes, tenekte han at fånga 
honom medh list. 2 Macc. 14:29. Beväp
nade med troo the dyrfvas Satan bida. Spe
gel Guds verk 46.

Dyrfve, m. Djerfhet. förundre mik at 
noger haffuer then dyrffue giffue eder nade 
swadan stycken före. H. Brask (Gust. I 
reg. 1:299).

Dyrka, tr. 1. Utöfva, omfatta, hylla. 
öfva och dyrekia .. . den påfveske religionen. 
Stjernman Riksd. 2:1456 (1664). — 2. Odla. 
Hasselträ skrifves aff Auctoribus vara uthaff 
åtskilligt slagh effter som thet dyrkas i trä
gårdarna eller eliest växer vildt i skogen. 
Palmberg 26.

Dyrkas, dep. Blifva dyrare, fördyras. 
allehande waror j riichit dyrkas och ghaa 
wthur gamble sidwennien. Gust. I reg. 3: 
363. oxanar allestadz i landit stiga fast vp och 
dyrekas. 7: 414. skal fyre gånger om åhret 
sätties köp på måltijden (för vägfarande), 
efter som spannemålen kan stige op och 
dyrkes til. Stjernman Com. 1:479 (1604).

Dyrkel, m. Dyrk. Dyrckel, Dietrich. 
Schroderus Lex. 45.

Dyrklig, adj. Dyrkansvärd, stålte gud
innors Dyrcklige förbild. Stjernhjelm 
Lycks. är. 1 intr.

Dyrliga, adv. Dyrt. lättfärdige lekar och 
nattgång... dyrliga måste betalas. Stjern
hjelm Here. 364. the gåå til vppenbara 
Scrifft, . . . vthloffuandes ock så dyyrligha 
noogh retta bättring. L. Petri Mandr. H 4 a.

Dyrning, f. Fördyrande, sodane varur 
j Lybecke ... icke met ringe öffuer sättningh 
och dyrning stå til kiöpandis. Fin. handl. 
2:297 (1550).

Dyrt, adv. Mycket, högligen. konungen 
begynte så skicka ther i Danmark, at thet 
Danska riddareskapet loffuade (prisade) ho
nom icke dyrt. O. Petri Kr. 195.

Dysing, m. Bälte (vanligen af silfver), 
besatt med små bjällror eller klockor, som 
klingade då man gick. [Mnt. dusing, du- 
sink. Se Schiller-Lübben.] Bland det 
i Tuna kyrka i Dalarne befintliga silfver 
fans uti et knyte en förgylt Dysing. Dipl. 
Dal. 2:212 (1533).

Dyssetroll, n. Jätte, [af Isl. furs, Jtuss.] 
Där komme fembtan dysse troll, Alle rysta 
eld. Sv. forns. 1:92.

Dyssja, tr. Begrafva (eg. i dys, dös, 
grafhög). [Isl. dysja.] Then alt förmykket 
vil uti sin strupe häfva, Han stryper sig ju 
sielf och dyssjas i sin kräfva. Spegel 
Guds verk 296.

Dytting, m. Ett litet silfvermynt. [T. 
duting; jfr deut.] Dytting, Moneta Polonica. 
Schroderus Lex. 26. Jagh haffuer här 60. 
tusend rijksdaler, och 20. tusend Polenske 
gylden uthi dyttingar. Petrejus Beskr. 2:193.

Dyttja, f. Dyttia, Cænum, Dreck. Schro
derus Lex. 4.
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Dåda, intr. Bistå med dåd. [Mnt. då
den.] tilhielpe att råde och dåde mett forme 
her Eric Flemming. Gust. 1 reg. 10:184. 
effter vårt högste förståndh hielpa, råda och 
dåda. Stjernman Riksd. 1:195 (1544).

Dådare, m. Gerningsman, förbrytare. 
{T. thäter.] Det kan sigh ock hända, at 
någre här inrijkes på hvariehanda sätt myn
tet omskära eller förringa, ... hvarföre skal 
rijkzgvardien ... flitig spaning hafva, at då
daren blifver oppenbarad. Stjernman Com. 
3:38 (1661).

Dådendypp, se Dudendop.
Dådlig, adj. 1. Med dåd bevisad, ådaga

lagd. [Mnt. datlik, T. thätlich.] Dygd utan 
dadlige mildheet een dunst är. Stjernhjelm 
Here. 451. (Se Ordlistan till Here.) — 2. 
Manlig, tapper, dadeligh angreep. Stjern
hjelm Lycks. är. 1 intr.

Dådlös, adj. Kraftlös, orklös, overksam, 
lätjefull; äfven modlös. [Isi. dåölauss.] i 
alle rum födhas bådhe dådhlöse och raske. 
Bureus Pä v. stämpl. B 3 a. (freden) bringer 
å banen Daad-löse syslor. Stjernhjelm 
Lycks. är. 1 intr. dadlöös drenger får baak 
ugnen säker vara. Spegel Guds verk 278. 
Ett dadlöst lefverne är likast sielfva döden. 
Öpp. par. 47. vi som födas hit, ett tungt 
och dådlöst stycke, Bekomme hog och lust, 
godt vett och hurtigt tycke. Ders. 71. Mång 
trög och dådlös sven gör sig i slögder färdig, 
Allenast til at bli en utaf eder (qvinnorna) 
värdig. Geisler 384. Rådlös duger i dåd 
som dådlös duger i rådslag. A. Nicander 
Vitt. 196.

Dådlösa, f. Lätja, overksamhet. [Isl. 
dåöleysi.] och lijkade honom illa sins sons 
dådelösa. Verelius Götr. 82.

Dåhjort, m. Dofhjort. [D. daahiort.] 
Konungen begaff sigh uthi Diurehagen ... 
til att besee the dååhiortar thär inne vistades. 
Phrygius Berätt. 2. Dååhiortar äre ej så 
stoort i skyttens värde Som Cronehiorterna. 
Spegel Guds verk 232.

Dålslag, n. Fällkrage? Slag, uppslag? 
[Mnt. dalslach.] En brunn purpurianisk 
kappa med ett rött flugels dålslagh. Hist, 
handl. 2:32 (1548).

Dåm, adj., se Dom.
Dån, adj. Dunkel, skum. [Jfr Rietz 90.] 

Haselörts vatn ... är gott til mörcke och 
dåhne öghon ... thet förtärer then hinna som 
växer på ögonen, och gör synen klar. A. 
Månsson ört. 39.

Dånögd, p. adj. Mattögd. Hvij är så 
dånögd hon, så bleker hennes hy? Düben 
Boil. sat. 72.

Dårhet, f. Dårskap. [T. thorheit.] j 
haffue bedriffuit ena dåånheet, för ty i haffue 
icke rett talat, job 42: 8. the ogudhachtighas 
dårheet. Pred. 7:26. om han icke hoppatz 
hadhe, at the som slaghne woro, åter vpstå 
skulle, så hadhe thet warit förgeffues och

een dårheet at bidhia för the dödha. 2 Macc. 
12:44. wår medhfödda dårheet. P. Erici 
4: 38 a. then högsta vijsheet gör hon til dår
heet. A. Laurentii Hust. 246. en inbillad 
sielfklokhet är den största galenskapen, som 
föder af sig otaliga fiere dårheter. O. Gyl
lenborg 105.

Dårinna, f. Galen qvinna, fjolla, toka. 
[T. thörinn.] the Romare hålla druckna 
qvinnor för dårinnor. A. Laurentii Hust. 
271. then cloka dårinnan menniskligh for- 
nufft. O. Petri 7 Post. 116 b. Hörer migh, 
I dårinnor: I gåån medh then bedräghelighe 
föraren i dödhen. R. Foss 36. Ny påfund 
gör monge dårinnor. Ders. 402.

Dårlig, adj. Dåraktig, fåvitsk. somligh 
aff the Lagh (Moses’ stadgar) tyckes wara 
dårligh och fåfeng. Försp. till G. Test. I 
alt thetta syndadhe Hiob intet, och giorde 
intet dårlighit emoot Gudh. Job 1:22. Bättra 
dig, ångra, begråt din villo och dårliga van
del! A. Nicander Vitt. 33.

Dårliga, -en, adv. Tu haffuer giordt 
dårligha, och icke hållet Herrans tins Gudz 
bodh. 1 Sam. 13:13. Itt klookt hierta hand
lar wijsligha, men the offuerdådighe dårar 
regera dårligha. Ord. 15:14. Lucius Furius 
Väl och lyckeligen, och icke illa och dår- 
lighen (dåligt) thet gemene bästa förestådt 
hadhe. Schroderus Liv. 424.

Dårskap, m. och n. Dålig gerning. han 
hadhe giordt en dårskap j Israel, och belä- 
ghrat Jacobs dotter. 1 Mos. 34:7. itt stoort 
dåårskap. O. Petri Svar till P. Eliœ f 3 b.

Dårspel, n. Narrspel, gycklares upptåg. 
the laster som haffua plägat komma vnder 
vppenbara Scrifft, äro thessa ... bolerij, swalg, 
dobbel, dåraspel, geckerij etc. L. Petri 
Kyrkord. 30 a. Han brukade så månge dåhre 
spehl. Sv. forns. 1:52. Dåraspeel. Lat. jo- 
cularia. Spegel Ord. hvad som kättare 
plä vakne härom drömma. At Gud liemelte 
haaf vil til een syndflod gömma, Är dåra
speel och glam. Guds verk 58.

Dårvulen, adj. Dåraktig. Amund Slemme 
.. . var så galen, dårvulen och obetäneksam, 
... at han affskilde Skåne ifrån Sverige. 
Sylvius Er. Ol. 95.

Dädan, adv. 1. Derifrån. Tå stodho 
mennena vp tädhan. 1 Mos. 18: 16. — 2. 
Hvarifrån. skal iagh tå läta tin son komma 
tijt j landet igen, tädhan tu kommen är? 
1 Mos. 24: 5. Haffuer tu ther warit tädhan 
sniön kommer? Job 38:22.

Dädanefter, adv. Derifrån. man hade 
myndughe sendthningebudt in tiil grothför- 
sthen j rysszelandt ath beclaga then drapeligh 
seadha som tædhen epther skeer in paa find- 
landt. Gust. 1 reg. 3:132.

Däfva, tr. Fukta. Stiger han til, taar 
herdinnan i hand, den med sina läppar 
Däffver. Leyonstedt 34. Sedan lägger 
man honom (stenmossen) i en leerpotta,
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däfver honom väl med urin. Lindestolpe 
Färg. 46.

Däfvig, adj. Däfven, fuktig. Solen ... 
uthtörkar alla pussar och dääffviga rum. P. 
J. Gothus Ap. gern. 48. man haar hafft 
bemödningen eller rörelsen tilfyllest. tå man 
begynner at blifva något lijtet däfvig eller 
fuchtig. U. Hjärne Surbr. 81. denna san
den håller sig däfvig, då han är hoppackad. 
Linné Sk. resa 120.

Dägel, m. Degel. En man wardef igenom 
rosarens munn bepröffuat, såsom silffwret j 
däghelen. Ord. 27:21. man them hade i en 
dägel sammanlödt. Kolmodin Qv. sp. 1:325.

Dägga, tr. Gifva di. (Brukas äfven om 
qvinnor.) Sara degde barn. 1 Mos. 21:7. 
quinnan .. . degde sin son. 1 Sam. 1:23. 
Amman, i thet hon omfattar och famntager 
sitt fosterbarn, så deggiar hon thet medh 
sijne bröst. Comenius Tung. 229. Deg- 
giande qvinnor. Colerus 1:151. Then sör
jer icke barn, som barnen aldrig dägde. 
Kolmodin Qv. sp. 1:4.

Dfiggebarn, n. Dibarn. Haffuer the vnga 
barn och deggiobarn til sammans. Joel 2:16.

Däglighet, f. Däglig qvinna, skönhet. 
The foro landen om och valde dägligheter. 
Kolmodin Qv. sp. 1:588.

Dägling, m. Afkomling. (Af dägga.) I 
Svia-rikes ädlingar Och Gotha-landets däg- 
lingar. Rudbeck d. y. 40.

Däken, se De ken.
Däm, n. Rummel, sus och dus. (Före

kommer i förening med Släm.) Hvadh glädie 
och lust kan tilstå Skal i dagh intet felas på. 
Om thet än vore åhren fäm, Skulle ey felas 
släm och däm. Messenius Signill. 10.

Däme, n. Efterdöme, exempel. [Isl. dœmi.] 
it nyttigt däme. Spegel Guds verk 295.

Dämesaga, Dömesaga, f. Däme Saga 
kallas een historia eller fabel, af hvilken 
något exempel ock efterdöme kan tagas. 
Spegel Ordlista till Guds verk. [Isl. dœmi-, 
dœmisaga.] the ting, som månge förr för
tegat, Uprepa, så at thet en dömesaga blifver 
Och efterkommandom all dygds exempel 
gifver. Spegel Sal. vish. företal.

Dämma, demma, intr. Rumla, ruckla, 
lefva i sus och dus. [T. dämmen.] (I före
ning med Slämma, Slemma.) Alt hvadh vij 
lystom hafvom vij : Rusa, dansa och Iäfflerij 
... Här fåår man slämma och dämma fast. 
S. Brasck Förl. sonen I 2 b. Han slämde 
och dämde i fullan dws. Ders. L 2 b. the 
hemma Få raasa, slösa, slemma och demma. 
Ders. B l b. slemma och demma, dricka och 
swerma. P. P. Gothus H3b.

Dämmare, m. Rumlare. [T. dämmer.] 
Mannen är en slämmare och dämmare. 
Schroderus Albert. 2:131.

Dänga, intr. thet (hjertat) uthan åter
vändo dänger (klappar). Comenius Tung. 
274. thet gör migh ondt j alt mitt lijff, Mitt

hierta denger j minom kropp. Jer. klag. 
1:20. Mit hierta det dänger i mig och plå
gas för den olyckelige Ulysse. Rudbeck 
Atl. 1:302.

Dänning, se Denning.
Dö, intr. Thet som döör thet döö (må dö), 

Thet som försmechtar thet försmechte. Sach. 
11:9. förr än han doo. 1 Krön. 23 (22: 5'.

Död, m. Förödelse, bedher Herran idhar 
Gudh, at han doch borttagher thenna dödhen 
(gräshoppornas härjning) jfrå migh. 2 Mos. 
10:17.

Dödaktig, adj. Död, dödlik. Sares dödh- 
actugha qwidh. NT 1526 Rom. 4:19. (Bib. 
1541: halffdödha.) wij finnoms kalle och 
dödhachtighe til Gudz ord. A. Simonis 
E 4 b. Skal iagh kalla lijffvet dödhachtigh, 
eller dödhen lijffachtigh, veet iagh icke. 
Kemner 14.

Döddölja, se Dödöl ja.
Dödehufvud, n. Dödskalle. [T. todten- 

köpf.] Baak om (Tiden) står ett dödehufvud 
med tvänne dödas been. Stjernhjelm Viri. 
rep. låta sättia... vidh fötterne (pä likkistan) 
dödehufvudet. Stjernman Com. 3:727 (1668). 
den med dödhufvuden omgifna grafven. zis. 
Ban. 1:484.

Dödehus, n. Sterbhus, sorghus. [T. 
todtenhaus.] HSH 31:70, 72, 73 (1661).

Dödelse, f. Dödande, then gamla Adams 
dödilse. Dav. ps. 1536 försp. kötit moste 
dödeisen lijdha. Ders. kötzens dödelse. 
P. I. Gothus Ridd. C 5 b.

Dödgrafvare, m. Dödgräfvare. the skola 
vthskicka ... dödhgraffuare til at begraffua 
the igenbleffna. Hes. 39:14.

Dödklagan, f. Klagan öfver någons död. 
tå höllo the een ganska stoor och bitter 
dödhklaghan. 1 Mos. 50:10. Hemligha må 
tu sucka, men ingen dödhklaghan föra. Hes. 
24:17.

Dödsfall, n. Dödssätt, huru man sigh 
hålla skal hoos the döda och theras begraff- 
ning, ä hurudana dödz fall them haffuer 
wederfarit. L. Petri 4 Post. 65 a.

Dödskjorta, f. Svepning. Lind Ord.
Dödsknäpp, m. Dödsknäck: deras af- 

undsmän den sista dödsknäpp gifva. J. G. 
Hallman 49. Det olycksbrefvet har mig 
dödeknäppen gifvit. Palmfelt Qv. skol. 53.

Dödskrämsel, f. Gengångare, spöke. 
jag frågade hvad dödskrämsel det var som 
ville göra honom visite. Dalin Arg. 1, n. 17.

Dödsla, Dödsel, f. Dödskamp. Dödzla, 
Agon mortis, Todtkampf. Schroderus Lex. 
17. vidh han stalp, högg han i dödslene till 
sin baneman. L..Petri Kr. 17. han ligger 
i dödslen. Sparman Pest. A 4 a. händren 
Priamus i dödslen från sig ger. Celsius 
Æn. 18. Ragnar har i dödslen påkallat sina 
barn til hämnare. 1 Kyrk. 161.

Dödslag, n. Tå the nu så utaff the lef- 
vande diurs mord och dödhslagh sig mättat
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hade. Schroderus Liv. 772. K. Perseus 
berychtadh var för månge drååp och dödz- 
slagh. Ders. 784.

Dödslagare, m. Dråpare. [T. todt- 
schläger.] Then som icke griper dödzsla- 
garen, om han det någorledes giöra kan. 
SCHMEDEMAN JuSt. 39 (1560).

Dödslagen, p. adj. Adam och Heua ... 
j theras fall aff dieffuulen dödhslagne (blefvo). 
P. Erici 5: 76 a.

Dödsmål, n. Dödsfall, forsächring for 
wore vtlagde peninge, för dösmål skuld. 
Gust. I reg. 10:279. på alt tilstötande dödz- 
måhl eller annan tilstundande regementz 
förändring protesterar Hennes M:tt och sig 
eventualiter een arfzrätt reserverar. Stjern- 
man Riksd. 2:1371 (1660). Du (Cupido) som 
kommer åstad alt ondt och buller i verlden, 
Klaglige dödzmåål, sorg, olycka, jämmer och 
ach! Stjernhjelm Fdngne Cup. 4 intr. 
hastigt påkommande dödzmåhl. Landt. instr. 
46 (1688). sädan dett kungelighe dödemålet 
hände. HSH 28:186 (1660).

Dödsputa, f. Se Sputa. Dödhen är 
rätt betsk uthi min mun, Thet smakar iagh 
nu i thenna stund, Dödhsputor sigh see läta. 
Forsius Spec. B 3 a.

Dödssak, f. Brott, som förtjenar döds
straff. Hwadh haffuer han tå illa giordt? 
Jagh finner ingen dödzsaak medh honom. 
Luc. 23:22. Och ändoch the ingen dödz 
saak funno medh honom, beeddes the lik- 
wel aff Pilato, at han skulle dräpa honom. 
Ap. gern. 13:28.

Dödssjuka, f. P. Erici 2: 312 b.
Dödsstrå, n. Dödsbädd. Thetta moste 

nw hwar och en forfara och lijdha, antingen 
nw j sundheeten eller på dödzstråån thå 
han skal döö. O. Petri 1 Post. 55 a.

Dödssår, adj. Särad till döds. j hela 
landena skola the dödzsåre sucka. Jer. 51: 52. 
the skola dödzsåre falla ther inne (f staden) 
genom swerd. Hes. 28:23. the försmech- 
tadhe . .. såsom the ther dödhsåre woro. Jer. 
klag. 2:12.

Dödstid, f. Dödsstund, tin dödz tijdh 
är kommen. 5 Mos. 31:14. han skal j sin 
dödz tijdh intet med sigh tagha. Ps. 49:18.

Dödsvärde, n. det var dödsvärde at föra 
afvog sköld emot sitt fädernesland. J. G. 
Hallman 20.

Dödsärk, m.o Svepning. Lind Ord.
Dödår, n. År, hvarunder mycken död

lighet är. tå pestilentie och dödåår äre. P. 
J. Gothus Bön. g2b.

Dödölja, f. En aflidens ande, gengån
gare, spöke. [lsl. dauöa-fylgja, andesyn, 
som bådar döden. Cleasby-Vigfusson.] 
Hwar nw noghon dödhdölia kommer til tich, 
eller (som man pläghar seya) noghor dödher 
gåår ighen. O. Petri 1 Post. 119 b. Fabler 
och lögnunder... om omlöpande siälar och 
dödhdölior. R. Foss 540. rumora the (an-

darne) cm midnatztijdh, (kallas de) dödöllior. 
Comenius Tung. 987. Du spöke, kom här 
uth! Du dödöllia! U. Hjärne Vitt. 168.

Döf, adj. 1. Man kunde honom fram vidh 
midhnatztijdh och uthi thet döfvaste mörckret 
öfverrumpla. Sylvius Curt. 335. — 2. Slö, 
ej hvass. döfve näslor (blindnässlor, T. 
taubnesseln). Stjernhjelm Here. 500.

Döfja, tr. Döfva. Döfja kjöttet, värken.
— Döfja maten, die Dämpfe des Magens 
dämpfen. Lind Ord.

Döfna, intr. Blifva döf. Öronen döfna 
sin koos. Stjernhjelm Here. 517. Hans 
öron döfvna hört. Liljenstedt Christ. B 3 b.

Döfva, tr. D. n e d, kufva, betvinga, 
undertrycka. Hwj plåghe j doch mina siäl, 
och döffuen migh nedher medh ordom? Job 
19:2. ingen ting så godh är til at döffua 
nedh kötet medh, som korsset och lidhande. 
Försp. till Rom. Jfr Dufva, Nederdufva.

Döföra, n. För döf-öron är ej vår sång, 
ty skogana svara. A. Nicander Vitt. 261.

Döger, n. Stämning, sinnesstämning. 
Men skulle iag hans dygd utmärka som sig 
bör Och värdigt qväda alt hvad länder till 
hans ära. Så skulle iag min fiär i blijdar’ 
döger skära, Nu är, iag klaga måst, min 
munn och hand oföhr. Rudeen 251. Jag 
har full gärna ämna En lijten minnesskrift 
uppå tin lijksten lämna, Tin dygd til evigt 
prijs, som tu thät värdig äst, Men pennan 
är nu ey i så godt döger hväst. Dens. 262. 
Jfr Rietz.

Doling, m. 1. Öfvermodig, förmäten 
person, [af Mnt., F.Sv. dol, adj. Se Söder- 
wall.] att wår n: herre kunde få en godh 
Rytmestare jn j landhet... then ther icke 
wåre (vore) någhen doling eller puckare, att 
Hans nåde kunne få honom på en mögelig 
besoldningh. Gust. I reg. 8: 264. Then som 
är en stålt doling och kallas en bespottare, 
han gör öffuerdådigh werck. L. Petri Sal. 
ord. 21:24. barnen äro sielffzwyrdingar och 
dölingar. Sir. bok 22 (saknas i Bib. 1541). i 
•— 2. Odåga, lätting, [af F.Sv. dol, dåsig, 
trög, slapp, liknöjd. Söderwall.] the intet 
idas arbeta ... och upfylles landet med let- 
tingar, dölingar och odygdingar. Svedberg 
Casa 62. Doling, der Tauge-Nicht, ein träger, 
fauler Mensch. Lind Ord.

Dölja, f. Hemlighet. Här finnes Cains 
folk, som bror sin slåår i döllian (i löndom). 
Lucidor Z4b. (Förf. synes hafva tänkt på 
dulgadräp.)

Döma, tr. 1. Afdöma, utföra (en sak). 
Gudh haffuer dömdt mina saak. 1 Mos.
30: 6. — 2. Vara domare (styresman) öfver, 
skipa lag och rätt för någon, han dömde 
Israel j try och tiwghu åår. Dom. 10:2. i 
Then andra morghonen satte sigh Mose til 
at döma folckit. 2 Mos. 18:13. tu må döma 
mitt folck, ther iagh tigh en Konung offuer 
giordt haffuer. 2 Krön. 1:11.
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Dôme, Dömme, n. Omdöme. [Isl. dœmi.] 
Förfarenheten . .. bättrar dömet dag från dag. 
Columbus Poet. skr. E 2 a. läsning ... 
stärcker vårt dömme. Hermelin D5a.

Dömesaga, se Dämesaga.
Dön, m. Dån, ljud. hans taal war så

som en stoor dön. Dan. 10:6. hans röst 
(var) såsom en dön aff mykit watn. Upp. 
1:15. theras roop är såsom en dönn aff 
haffuet. Jer. 50:42. iagh hörde .. . donen 
vthaff een stoor iordbäffning. Hes. 3:33. Så 
skola ock tine mwrar bäffua affdönen aff hans 
hestar, wagnar och resenärar. 26:30. Ahia 
hörde dönen aff hennes fotter widh hon in
gick. / Kon. 14: 6. hvar och en (spelman 
med sitt instrument) giffuer ett liwfligit klang 
och döön. P. L. Gothus I Utlägg. C 3 b. 
Den svale vestvind . .. Susar i sachtan dön. 
Stjernhjelm Here. 270.

Döpelse, f. och n. Döpelsen eller nidher- 
senkningen j watnet. O. Petri Sakr. l b. 
wij som ena troo haffue, en anda och jtt 
döpelse. Ders. 13 b.

Dör, f. Dörr. Sij, iagh haffuer giffuit för 
tigh een öpen dör, och ingen kan läta henne 
igen. Upp. 3: 8. huar och en trädde j sins 
tiälz dör. 2 Mos. 33: 8. och weite en stoor 
steen för dörena åt graffuenne. Matth. 27: 
60. och vplät himmelens dörar Ps. 78:23. 
aitijdh clappar han påå wor hiertes döör. 
O. Petri Svar till P. Elice e2a.

Dörahängsla, f. Dörrhängsel. Och woro 
dörahengslonar på döranar ... aff guld. 1 
Kon. 7: 50.

Dörane, adv. Alldeles, helt och hållet. 
(Se Rietz dör.) Jagh meenar när han haa 
ätit een sill, At han skulle vara döranne full 
(smäckfull). S. Brasck Förl. sonen Lia.

Döraref, n. Dörrpost, dörrträ, håller 
wacht widh mijn dörareff (plur.). L. Petri 
Sal. ord. 8:34. (Bib. I54V. dörträä.) the 
hws, hwilkens dörareff oc öffradörträ woro 
bestroken medh Påschalambzens blod. Chr. 
pina C 3 a.

Döravård, Dörevård, m. Dörrvaktare, 
portvakt. [Isl. durvörör, dyravördr.] Döre- 
wachtare, Dörewård, ostiarius, janitor, portitor. 
Helsingius. Dörevården (portvachtaren)

öpnar. Comenius Tung. 541. För honom 
låter dörawården vp. Joh. ev. 10:3. hon 
(den kristna kyrkan) haffuer then helga Anda 
til dörawård. P. Érici 2:130 b. Döravår- 
darenar stodo hvar i sin port. Forsius 
Esdr. 47.

Döravårdinna, f. Portvakterska. Joh. 
ev. 18:16, 17.

Dörasven, m. Kammartjenare, kammar- 
junkare? Thet skedde keyser Karll för få 
åhr sedan, att hans döraswenner och hem
liga rådgifware togo till sig all bref, och intet 
swar till them gifwit. Gust. I reg. 9:376.

Dörebrott, n. Dörrs uppbrytande, han 
hade ... giurtt dörebrått. Hist, handl. 13. 
1:208 (1565).

Döregåt(a), Dörrgåt(a), f. Öfre delen 
af en dörrkarm; äfven dörrkarm i sin hel
het. [Isl. dyra-, dyrigcetti, n.; gått, f.; se 
Aasen gaatt.] uplyfft man footen, at tu 
icke stötern emoot tryskelen; och båcka 
nedh hufvudet, at tu icke ränner thet i öfre 
tryskelen (döregåtan). Comenius Tung. 541. 
han klemmer sine finger ... imellan dören 
och döregåten. Schroderus Albert. 2:165. 
een dörrgåta aff marmorsteen. Lælius Res. 
2: 111. Dörgåt. Lind Ord.

Dörne, n. Dörrpost, dörepostar, dörne, 
dörestolpar. Comenius Tung. index.

Dörstock, m. öffwre dörstocken bäffuadhe 
aff theras roops röst. Es. 6: 4. (Öfv. 1878: 
trösklarnes underlag.)

Dösig, se D va s i g.
Döss, adv. / full fart? [Jfr Isl. Pysja, 

storma fram, rusa åstad.] the finge thee 
Lupskes skiip i siktedt, och lotho stå döss 
epter them. Gust. I reg. 9:166. läthe the 
medh alla theras segel stå döss effter them. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:34.

Dövika, f. Svicka, tapp. [Mnt. dovicke, 
N. Sax. döveke.] Dövika, Spina, Zäpflein. 
Schroderus Lex. 39. Suppositoria (stol
piller), giorde som små tappar eller döwicker. 
B. Olavi 68 b. upslaget afftappas thet (vinet) 
medh tapp (dövika). Comenius Tung. 445.

Dövika, tr. Tillsluta medelst tappar eller 
tränaglar, en tunna lax packat och döuekat. 
Skråord. 333 (1574).

E.
E, interj. Åh,åhd! [T. ehi\ Ther ropte 

Her Götstaff sielff till Söffrin (Norby)... och 
sade, att han skulle förwenta sigh gästning. 
Söffrin kende görliga hans röst, swarade, 
seiandes, Ee Götstaff äre I där? Svart 
Kr. 63. — Jfr Ej.

E, adv., se Ä.

Ebba, impers. Thet ebbar (det är ebb). 
Lind Ord.

Ebbe, m. Ebb. Ebbe flodh. Schro
derus J. M. kr. 96. the theras land . . . 
medh wallar, dijker och bollwerke emot op- 
stijgande grymma haffzens flodh och äbba 
... förwara. A. Andreæ Försp. till Uti. på
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Dan. dl a. när floden (ebba) gick opföre 
åth elfven. Sylvius Curt. 692.

Ebräkeri, n. Äktenskapsbrott. [Mnt. 
ebrekerie.] Adulterium, hoor, eebräkerij. 
Var. rer. voc. P 2 a.

Ebräkersk, adj. Äktenskap sbrytande. 
[Mnt. ebrekersch.] Eebräkerska slectet, så 
kallar Christus Judhanar, thet är hooractugt 
eller troobräkerskt slecte, och thet sinom 
brudgumma (thet är gudhi) ingen troo hölt. 
NT 1526 Försp. 5 b. Thetta wronga och ee
bräkerska slächtit. O. Petri 2 Post. 59 b.

Eda, tr. Besvärja, han them (kreaturen) 
eedhade och beswor. L. Petri Vigv. C 2 b. 
— Ref]. Svärja, förbanna sig. [T. sich 
eiden.] huad skäl är tå thetta at man skal 
så gruffueliga och förfärliga eedha sich. L. 
Petri Vigv. C 2 b. man swär och eedhar 
sigh. 2 Post. 220 a.

Edande, n. sådana eedhande och swer- 
iande som nw j almennelig brwk kommet 
är. O. Petri Ed. A 3 a.

Edare, m. Svärjare. harmwredha edhare 
med gicht och podagel... straffadhe warda. 
P. Erici 5:15la.

Edbråckig, -bruckig, adj. Menedig. [T. 
eidbrüchig.] skälmer, böswichter, edbråchige 
äreförgätere. Fin. handl. 10: 88 (1563). han 
solenniter dömbdes till ährelös, edbruchig 
och infam. A. Oxenstjerna (HSH 37: 269).

Edebuk, m. Svärjare. thesse smälige 
munnar och eedbukar. L. Petri 2 Post. 
219 b. Edebukar ... sällan kunna lyffla sin 
mun upp, med mindre de skola sväria,... 
gifva sig den onde i våld och bidia så mång 
tusend taga sig. J. Rudbeckius Kon. reg. 
397. Ah gånge tå tu edebuker i Herrans 
namn ju förr ju hellre ifrå tin fördömliga 
och fasliga svordom. Svedberg Ödn. 316. 
gräseliga och fasliga eder, som edebukar 
utgiuta. Sabb. ro 2:1022. Hur mången ede
buk tå stårcknar midt i eder! Kolmodin 
Qy. sp. 1:214. Edebukar pläga sin svordom 
thermed försvara, at the icke sverja på osan
ning, utan på thet som sant är. Rydelius 
Förn. öfn. 303.

Edemun, m. öfverdådige edemunnar, som 
esomofftast, emoot trogna förmaningar, ... 
fåfengeligen sväria. Emporagrius 97.

Eder, pron. poss. edhra skälmar iagh vist 
betaaler Een annan gång. Chronander 
Bel. 11 b. — Jfr D i n.

Edman, m. pl. Edgärdsmän. Ther någor 
Clerck warder berychtat eller anclagat för 
någor last,... then samme skal icke bruka 
sitt Prestaembete, för än han lagliga haffuer 
lagdt sig thet ifrå, Oc skola hans Eedmän 
wara Prester. L. Petri Kyrkord. 70 a.

Edsband, n. Edsförpligtelse. Konun
gen och rijksens ständer, högre och lägre, 
hvar androm medh eedzbandh förknippadhe 
och förbundne varda. Stjernman Riksd. 
1: 724 (16 1 7).

Edspligting, f. thet krijgz folk .. - icke 
äre vdj wor eedzplictingh (genom ed för- 
pligtat sig till vår tjenst). Gust. 1 reg. 
10:184.

Efter, prep. han plägadhe sittia effter 
(för att få) almoso, widh then Sköna dörena 
för Templet. Ap. gern. 3:10.

Efterarta, tr. Brås pä. [T. einem nach
arten.] barnen them (föräldrarne) icke efter- 
aarta. Schroderus Mod. sk. 53.

Efterdömelse, f. och n. 1. Efterdöme, 
föresyn, j oss för een effterdömelse haffuen. 
Philipp. 3:17. j ären wordne itt effterdömelse 
allom troghnom. 1 Thess. 1:7. Jagh haff
uer giffuit idher effterdömelse, at såsom iagh 
giorde idher, så skolen j ock göra. Joh. ev. 
13:15. — 2. Varnagel. Gudh . . . haffuer 
giordt the städher Sodorna och Gomorra til 
asko, vmstört och fördömt them, Och satt 
för itt effterdömelse them ogudhachtighom 
som sedhan komma skulle. 2 Pet. 2: 6.

Efterfara, tr. 1. Efterforska, söka att 
utgrunda. Jag hafver åfta och tijdt tänckt 
och effterfarit, hvarföre... vårt rike och fä- 
derneslandh af så mångom och esomofftest 
blifver anfächtedh. Gust. Adolf Skr. 213. 
— 2. Eftersträfva. Ej verlden blitt i villo 
bragt, Om hvaren ljuset sedt och sanning 
efterfarit. H. C. Nordenflycht 99.

Efterflott, n. ? han slogh henne medh 
spitälsko, så at uthur hennes kropp rann 
itt sådant oreenligit, rutit och illastinkande 
effterflott, at man thet medh intet vatn afftvå 
kunde. Schroderus Albert. 2:100. (Månne 
tryckfel for etterflott? Se Etterflöd.)

Efterfängta, tr. Se F ä n g t a. de (väl- 
lusterna) effterfängta både krop och siäl. 
Hermelin C 7 a.

Efterfärd, f. Förföljelse. [Isl. eptirferö.] 
hastade tå alle till skips,.. . varandes rädde 
för effterfärdh. L. Petri Kr. 22.

Efterfölja, tr. 1. Lyda, hörsamma, ji 
förberörde (befallningsman) jon oison epther- 
fölgt haffwe in til thenne dagh. Gust. 1 reg. 
4: 7. — 2. Iakttaga, alle som redeligheten 
vele effterfölia. Gust. 1 reg. 4:161. — 3. 
Fullfölja, beginna !.. ny rymningh pa gamble 
silffbergieth oc then aluorligan eptherfölia. 
Gust. 1 reg\ 4: 96.

Efterföljare, m. Medföljare, anhängare. 
theris anhangh och effterfyliare. Gust. 1 reg. 
4: 356.

Efterföljd, f. Följd, rad af efterkom
mande. Ett ädelt ursprung utaf stora hieltar, 
Som komma skola, samt en långlig efterfölgd 
Af kungar. C. Gyllenborg Andr. Sia.

Eftergärd, f. 1. Hvad som efter en af- 
liden göres (medelst gåfvor, förböner m m.) 
till hans själs frälsning. [Isl. eptirgerd, 
-görö.) man haffuer giffuit them siuka före 
om stoor efftergärd, som the nämpnat, medh 
Messor, Vigilies, begängilse etc. och lärdt 
at man genom sådant skulle förwerffua nådh,
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syndernas förlåtelse och then ewigha salig- 
hetena. L. Petri Kyrkord. 58 a. then be- 
drägeliga siäla hielp och efftergärd som hoos 
the Påueska plägar skee för eller effter the 
dödha. Kyrkost. 07 b. eftergärder och för
böner för lefvandes och döda, och annat 
afguderi, som de Påfviska i deräs messor 
mycket bruka. Raimundius 75. — 2. Efter
rätt, desert, “efterkost“. Lind Ord. — 3. 
Bihang. Eftergiärd eller anhang til then 
Disputation, som ... under mitt præsidio här 
i Stockholm höltz. Runius 2: 80.

Efterhållen, p. adj. 1. Som håller efter, 
håller strängt på något, snål, sniken, han 
predikar såsom en engel på predikstolen, at 
man intet skal vara girig och effterhållen, 
men när han kommer hem, skonar han 
ingen, utan pressar af then elenda och nöd- 
torfftiga hans endaste svett. Svedberg 
Sabb. ro 1:38. Leviterna ... voro så giruge 
och effterholne, at the icke giorde then rin- 
gesta tienst i templet, ther the icke skulle 
hafva vedergelning före. Casa 113. Ästu 
egennyttig, girig och effterhollen at sökia titt, 
och icke tins nästas. Ders. 246. — 2. Som 
håller i, enträgen, när man är förmykit 
effterhållen och förträgen i bönerna (i att 
begära något), så plägar thet vara obehage- 
ligit. Svedberg Sabb. ro 1:122.

Efterkast, n. Eftersläng iagh haller 
tilbaka, och syndenne, som itt så skadeligit 
effterkast giffuer, icke fölier. L. Petri 2 
Post. 168 b. iagh hans lögn trodde fast, Ther 
medh han migh gaff effterkast. R. Foss 300.

Efterklapp, n. Eftersläng. Ondt välde 
får ondt effterklap, Så gick medh Jesbel och 
Achab. R. Foss 279.

Efterkomma, tr. E. en skada, taga 
skadan igen, godtgöra den. [T. nachkom- 
men. (Judas) tenckte . .. effterkomma then 
skadha som han tycktes haffua ther aff, at 
han icke fick the tryhundrade penningar j 
sin pung (för smörjelsen, som Maria utgöt 
på Jesus). L. Petri Chr. pina Dia.

Efterkommande, p. adj. Efterföljare, 
efterträdare. Jesus befalte sina iäriungar 
och theres epterkomipande, at the predica 
skulle. O. Petri 2 Post. lOOa.

Efterkommare, m. 1. Efterkommande. 
epterkommarene mogha lära aff theras för
fäders welferdh eller forderff. O. Petri Kr. 
l.. han och hans barn och efterkommare. 
Gust. Adolf Skr. 298. posteriteten och 
alle våre rättsinnige effterkommare. Stjern- 
man Riksd. 2: 998 (1642). — 2. Efterträdare. 
hans son och effterkommare uthi rijket. 
SCHRODERUS Liv. 527.

Efterkomst, f. Efterkommande, afkomma, 
afkomling. Din (Evas) illa lystna tand haar 
nu den maaten kändt, At all din effterkomst 
sig känner än ömtändt. Columbus Poet. 
skr. A 3 b. Han lemnar svett och suck sin 
effterkomst til arf. Ders. B l a. för all efter

komst i dygd ett mönster blifva. Geisler 
340.

Efterlack, n. Lank, efterlank. Vijn och 
miödh iagh än aldrig drack, Uthan porssööl 
och effterlack. Messenius Signill 4. Bond
gumman hade brännt brännvin och där hade 
hon satt något efterlack i en skål på hyllan. 
Sahlstedt Sag. om tuppen. 34.

Efterlacka, intr. Rinna efteråt, utgöra 
efterlank. Thes (kokosnötsaftens) förste 
spiritus är skön som Moscateller, Och kallas 
Nypa, men thet som vil efterlakka Är utaf 
sämbre pris och kallas ther Uracca. Spegel 
Guds verk 125.

Efterlefvare, m. Han skal... ingen effter- 
leffuare (hafva) vthaff sitt hws. L. Petri 
Jobs bok 18:19.

Efterlefverska, f. Enka. Konung Chri- 
stiern toogh drotning Dorotheam, konung 
Christoffers epterleffuerske, sich til förstinne. 
O. Petri Kr. 211. Frw Christina Her Steen 
Stwres effterleffwerska. Svart Kr. 48. .

Efterlefvor, f. pl. Qvarlefvor. bedröf- 
veliga efterlefvor af präktiga, men kullfallna 
ärestoder. Tessin Bref 1:219.

Efterlemne, n. Qyarlåtenskap. En väi- 
tryckt gudlig bok är vackert efterlämne. 
Kqlmodin Qv. sp. 1:168.

Efterliknelse, n. och f. 1. Efterbildning, 
afbildning, bild. tå han sågh itt Altare som 
j Damascon war, sende Konung Ahas itt 
effterliknelse til Presten Vria såsom thet 
giordt war. 2 Kon. 16:10. en konung haff- 
uer lust til at see vthi någrahanda spell eller 
epterliknelse thet han weet sigh haffua wijs- 
ligha och manneligha bedriffuit. L. Petri 
Dial, om mess. 35 a. Gudharnas belätten 
och effterlijknelser. Schroderus Liv. 410. 
— 2. Efterdöme, förebild, wij haffwe ho
nom och hans oord och gärningar för itt 
exempel och efftherliknilse. O. Petri Men. 
fall. G 5 b. thenne bönen är itt rätt effther
liknilse, och effthersyn, ther wij alla woro 
(våra) böner skola lagha effther. Ders. G 8 b.

Efterlyda, tr. Åtlyda, efterkomma, them 
som ... ey wilia effterlydha sanningenne, vtan 
effterlydha oretwisonne. NT 1526 Rom. 2: 8. 
Alt thet Herren sagdt haffuer wilie wij göra 
och effterlydha. 2 Mos. 24: 7. ett helsosamt 
råd, thet vi altid böre betenckia och effter- 
iyda. Svedberg Försvar 110. theras bud 
och betalningar höra och effterlyda. Catech. 
tillskrift b 1 a.

Efterlåta, tr. Efterlemna. Herr Steen 
Stures effterlåtne huusfru. Girs Gust. 1 
kr. 2. hans efterlåtne förälldrar ähre ållder- 
stigne. A. Oxenstjerna Bref I. 4:147.

Efterlåtelse, f. Eftergift, tillåtelse. För 
tullen skall ingen vara .frij, undantagandes 
synnerligen them som hafva Kongl. May:tz 
nådigeste effterlåtelse. Stjernman Com. 
1: 284 (1577). Skall och ingen uthan vår 
villie och günstige effterlåtelse fördriste sigh



Efterlåten — 176 — Eftertala

her af rijket något Svenskt myndt... att uth- 
föra. 1:343(1586). snöpligit vore att anmoda 
H. K. M;t att regera af andres mäns efter- 
låtelse. Gust. Adolf Skr. 297.

Efterlåten, p. adj. Försumlig. Later 
uti sina verf samt efterlåten i syslor. A. 
Nicander Vitt. 70.

Eftermynta, tr. Efterapa ett mynt. År 
1613 hade Gustaf Adolf låtit mynta en summa 
penningar i rundstycken, som äfven blifvit 
eftermyntade och förfalskade. Hallenberg 
Hist. 3: 354.

Eftermålning, f. Kopia, een skön sko
ren figura, munster eller föremålningh aff 
sitt afftryck och efftermålning kend warder. 
P. Erici 4:32 b.

Eftermåtta, tr. Eftertrakta. Franchrijke 
nu intet annat efftermottar, än att uthvidga 
påvedömet. HSH 28:241 (1659).

Efterrättelse, f. Berättelse, underrättelse. 
Collegierne skole vara förbundne åhrligen att 
gifva...een fullkombl. efterrättelse om dhe 
förnämste sine förrättningars frucht och be
skaffenhet. Stjernman Riksd. 3:2118 (1693). 
altijdh kunna hafva effterrättelse, hvadh som 
passeradhe. HSH 31: 349 (1662). then efter
rättelse som vi hafve om the gamlas vishet, 
är nästan alt ofullkomlig. Rydelius Förn. 
öfn. 257.

Eftersinnelig, adj. Upptänklig, på alt 
efftersinneligit set sökja sådant förekomma 
och afböija. HSH 33:342 (1723).

Eftersned, m. Bakslugt, bedrägligt på
fund. ladhe han ... tuhundradhe utlii Tyrr- 
heo uthi besatning, medh thet efftersneedh 
(T. hinterlist), at the, lijka såsom gisell och 
löfftesmän, komma skulle uthi konungens 
macht och våld. Schroderus Liv. 562.

Eftersnika, tr. Se Snika. den som 
samvetslöst slem vinning eftersnikar. Kol- 
modin Qv. sp. 2:16.

Efterst, adj. Efterste, eftertrupp. the 
. . . slogho tina efftersta, alla the swagha som 
effterst drogho. 5 Mos. 25:18. iagher effter 
idhra fiendar, och slåår theras efftersta. Jos. 
10: 19.

Efterstå, intr. Återstå, bethale same 
kneckter i Schåne theris efterstondende rest. 
Gust. 1 reg. 11: 22.

Efterställa, tr. [T. nachstellen.] 1. Efter- 
sträfva, eftertrakta, höghe och mächtighe 
qvinfolks kärleek efterställa. R. Foss 531. — 
2. Ställa försåt för. jw större våld the bruka 
emot tigh, och tigh efterstella, jw diupare 
göra the sigh grufvan (gropen). Schroderus 
Kors. 377. Sathan tidt de trogna efterställer. 
Frese 16. således kunna the emotstå hin 
onda, som them efftersteller och vil fella. 
Svedberg Ungd. reg. 73. han ... med list 
oss efterstäldte. P. Brask Vitt. 304. mig 
på alt sätt efterställes, hälst af dem som jag 
är i vägen. B. Oxenstjerna (Lönbom Sv. 
arch. 2:165). (Se även under Antaga.)

Efterstämpla, tr. 1. Stämpla emot. 
hvilkendere aff them then andre medh list 
och föresååt hadhe effterstämplat. Schro
derus Liv. 757. Hans lif effterstemplas. 
Svedberg Sabb. ro 1: 400. — 2. Efterspana. 
bleff han ... uthaf vederparten til at dräpas 
effterstämplat. Sylvius Er. 01. 72. Han 
efterstämplas allestädes. Lind Ord.

Efterstämpling, f. Efterspaning. Undgå 
ens efterstämplingar. Lind Ord.

Eftersyn, f. 1. Förebild, effter som iagh 
wiljvijsa tigh een efftersyyn til tabernaklit, 
...så skole j göra thet. 2 Mos. 25:9. see 
til at tu alt gör effter then efftersyyn som 
tu ... seedt haffuer. 25:40. Dauid gaff sinom 
son Salomo een efftersyyn til Förhwset. I 
Krön. 29 (28:11). hon Gudh sin skapare ... 
lijk wara skal, såsom itt beläte sinne effter- 
syn. P. Erici 5:155 a. — 2. Afbild, sinne
bild. Så är nu aff nödhen, at the himmelska 
tings efftersyner (tabernaklet och de kärl 
som brukades vid gudstjensten) skola medh 
sådant (med blod) renat warda. Ebr. 9: 23.

Eftersång, m. skal ock hvar och en 
husfader ... hielpa sijn hustru och barn til 
någhon förmögenhet, så berömma the och 
komma honom ihogh så länge the leffua. 
Män gör han thet intet, förtärer alt och leef- 
uer inthet sin hustru och barn, så är thet 
honom en ond efftersångh, så länge man 
kommer honom i hogh. Leuchowius 475.

Eftertal, n. 1. Efterräkning, quith och 
frii för alth efftertal för forma LX mark. 
Gust. 1 reg. 1:41. — 2. Rykte efter döden 
(i god mening), odödeligt renomée och efter- 
tahl. Stjernman Riksd. bih. 376 (1658). 
dygdens ädla barn sku hedras i hvart sinne 
Långt effter deras död med vördsamt lof och 
minne, At lofvärdt efftertal dem gifves af 
hvar man. Riseli. 460. — 3. Baktal, ondt 
rykte, wppaa thedt att ther jcke skal wexe 
medt obestondh wtaff, menig Swerigis Rike 
tiil stort effther tall. Gust. 1 reg'. 6:94. 
medh ondt efftertaal honom hans heder och 
ähra affskära. Phrygius Brudpred. E 2 a. 
lijda förfölielse och efftertaal. U. Hjärne 
Surbr. 158. hela staden blir upfylld af efter- 
tahl och elaka gissningar om deras lefverne. 
Dalin Arg. 1, n. 3.

Eftertala, intr. och tr. 1. Göra efter
räkning. geffua wii förma Morten quith, 
frii och saeker för oss och allom them ther 
kunne efftertala i framtiiden. Gust. 1 reg. 
1:143. — 2. Omtala, berykta något efter 
någons död. såsom Gudh Hans sal. M:tt 
medh ett heroiskt, oförskreckt och resolut 
hiärta begåfvet hadhe, som ingen fahrligheet 
eller dödh ansade; altså kan dedh och bör 
H. S. M:tt medh störste beröm efftertalas. 
A. Oxenstjerna (HSH 24: 234). — 3. Säga 
på någons bak, baktala. them ingen otroo 
eller oähra blifver tilvidt och efftertalat. 
Schroderus Liv. 200. man skulle effter-



Eftertona — 177 — Egendöme

tala och til mäta honom nâgen trolössheet. 
Ders. 236. vij måste hålla troo och låfven, 
... elliest skulle vij vara illa eftertalte uthi 
verlden. A. Oxenstjerna (HSH 26: 200).

Eftertona, tr. Eftersjunga. Han före
sätter them een sång at eftertona. Spegel 
Guds verk 205.

Eftertota, tr. Försöka göra efter. Jag 
vil väl eftertota, Men stanar när iag seer at 
stoora hinder mota. Spegel Guds verk 112. 
Lohenstein ... En art för Lohman lämnat 
uvar, Sin penna eftertota. Frese 320.

Eftertryck, n. 1. Eftersättande, påträn
gande. angrepp, förföljelse. [T. nachdruck.] 
sättia i fara så månge tusendt redelige Sven
ske män, som nu uthi Pryssen theras blodh 
för fäderneslandet våga, genom hvilckes för- 
tappelse ... vij som hemma äre annat icke 
hafvom att venta än fiendens eftertryck och 
vår yttersta undergångh. Gust. Adolf Skr. 
301. resolverade (anföraren) at gå tilbaka 
igen (med krigsfolket).. .. förnimmandes icke 
thet ringaste af fiendens efftertryck. Nordin 
Krigshist. 1: 88 (1657). — 2. Påtryckning, in
tryck, inverkan. Lijffsarffvingarne theras sa
lige herr faders sidsta vilia intet låta vara hoos 
sigh uthan efftertryck. U. Hjärne Surbr. 6.

Eftertrycka, tr. Eftersätta, ansätta, 
tränga på. The plägha altijdh giffua flycht 
När them hårdt varder efftertryckt. Prytz 
Gust. 1 C 4 a. han väl viste, hvadh för en 
efftertryckiande fiende han hade at nappas 
medh. Sylvius Curt. 314.
Efterträd, n. Effterträd, Successio. Schro- 

derus Lex. 92.
Eftertug, n. Eftertrupp. [T. nachzug.] 

togh han medh sigh . .. några bönder och 
ther. medh föll in uppå fiendens efftertugh. 
Girs Er. 14 kr. 103.

Eftertänkan, f. vi af läsande allena så 
stor fördel hava, som af omgänge och effter- 
tänckan tilsamman. Hermelin D5a.

Eftertänkande, n. 1. Ämne för efter
tanke, begrundande. Böcker.. . aff stoort 
efftertänckiande. U. Hjärne Surbr. 90. — 
2. Betänklighet. Françosernes procedere och 
tilstondt göra mig allehanda eftertenckiande. 
A. Oxenstjerna Bref 2: 536. månge effter- 
tänkiande och besvärligheeter. Stjernman 
Riksd. 2:875 (1634).

Eftertänklig, adj. 1. Som fordrar be
tänkande, eftertanke, (som förtjänar över
vägas l. besinnas; tänkvärd). Thet är en 
efftertenckelig historia, som evangelisten 
Mattheus oss berettar. Svedberg Sabb. ro 
2: I486. svåra och eftertenckeliga syslor. 
Rydelius Förn. öfn. 162. Et eftertänkeliget 
språk, ein nachdencklicher Spruch. Lind 
Ord. — 2. Betänklig. H. Furstel. Durchl.
. . . skrifvet ett heelt eftertänckeliget bref til 
K. M:tt. Stjernman Riksd. 2:1421 (1664).

Eftertänklighet, f. Betänklighet, der 
något af sådan efftertänkeligheet och vichtig-

heet förefaller, at General Gouverneuren 
förmehnar sådant (afdömandet) ythom Hans 
Kongl. M:tz egen vettskap och förklaring 
iche skee böra. Landt. instr. 262 (1665).

Eftervräkare, m. Förföljare, hämnare. 
[af Isl. reka, Mnt. wreken.) Aruidt ösgöthe 
ith forswarelssze breff besynnerlige för en 
hanss karl ther slaghen bleff... at hans 
eptherureckiare icke schulle szamme Aruidt 
offorrettha. Gust. 1 reg. 3: 63. thet man- 
slagh han wthij kommen ær för sin granna 
Erich oison .. . huars arffwingha och epther- 
wreckiare honum feygdha ... och twingha 
mena tiil mandtzbooth. 3: 303.

Efterätt, m. Efterkommande, afkomma. 
Han mätt aff macht och åhr måå seent till 
himbla gåå Och see sin effter-ätt sig lijk 
på jorden ståå. Lagerlöf 29. Fale Bures 
efter-ätt. Frese 68.

Egedöme, n (?). Besittning, vj alla haff- 
uom hafft troona (kristna tron) ower iiij0 
(400) aar oc æn haffuom i vore aegedöme. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 3:423).

Egen, adj. Lifegen, träl. [Mnt. egen.] 
Ther thet oordhet Seruus står på latina, är 
stundom satt trääl, och stundom eghen, och 
stundom tienare. NT 1526 försp. 5 a. then 
som j träldom kallat är j Herranom, han är 
Herrans frij. Sammalunda ock then som 
kallat är j friheet, han är Christi eghen 
worden. 1 Cor. 7:22. wij äre vthi enom 
Anda alle döpte til en lekamen, ehwadh wij 
äre Judar eller Greker, eghne eller frije. 
12:13. han wille platt göra the Suenska til 
egna trälar. O. Petri Kr. 333. — Jfr Ester.

Egendiktad, p. adj. Sjelfdiktad. genom 
menniskio fund och eghendichtat medhel. 
P. Erici 5: 27 b

Egendom, m. Lifegenskap, träldom. 
[Mnt. egendom.] träldom eller eghendom. 
NT 1526 försp. 5a. En (kristendoms-)brodher 
eller syster är icke bunden til eghendom j 
sådana fallom (till tvång att förblifva i äk
tenskap med en icke troende). 1 Cor. 7:15.

Egendomligen, adv. Till egendom, till 
uteslutande besittning, de skepp, som af 
ek uthrijkes bygde och af våre undersåtare 
. . . ägendomligen kiöpte äre. Stjernman 
Com. 2:700 (1652).

Egendöme, n. 1. Egendom, the gode- 
mend j Danmark szom her haffua äygendöme 
j riikit. Gust. 1 reg. 10:186. — 2. Egande- 
rätt. Kyrkian haffuer ey egendöme pa nagen 
then deel hon æger, vthan hörer til almogen. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 1:305). — 3. Lif
egenskap. vi i thenne iii (3) riiche ære swa 
gott som kompne til edzsta (Ester) oc egen
döme. Gust. 1 reg. 1:51.

Egendöme, n. Exempel (till ens eget 
omdöme)? [Jfr Isl. eindaemi, sjdlfdcemi.] 
Christus giffuer oss j lijknelsen om bryllopet 
... tröstelighe och nyttighe egendömer at 
betrachta. P. Erici 2:300 a.
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Egennyttig — 178 Eke

Egennyttig, adj. Till egen nytta, för 
egen räkning, wij for then wpborne scath 
icke haffwa köpth nogon iordgotz eller eghen- 
nyttuge egedela. Gust. 1 reg. 1:278.

Egenvillig, adj. Egenmägtig, olaglig. 
Placater... emot egenvillig skiutz- och gäst- 
ni ng. Stjernman Riksd. 3:1939 (1683).

Egenvillighet, f. Egenmägtighet, god
tycklighet, sjelfsvdld. någre egenvilligheeter 
af de tullbetiente föröfvas. Stjernman 
Riksd. 2:1540 (1668). Begår knechten någre 
egenvilligheeter. 3:1924 (1683).

Egga, Eggja, f. Egg. äggan på liyanar, 
hackonar, gafflanar och yxanar wardt slio. 
1 Sam. 13:21. Rakeknijfvens äggia. Co- 
MENIUS Tung. 584.

Eggelag, n. Egg, bett. låta reda lijar 
och skäror med vintervatn, theste bättre 
äggielagh få the. Brahe Oecon. loi.

Eglig, adj. Vacker, täck, fin? (Jfr Rietz 
eglen.) En herde bär vel omsorg för hela 
hiorden; men lamben, som spädare och 
egligare äro, elskar och vårdar han fast mera. 
Svedberg Ungd. reg. 369.

Egn, Egnd, Engd, f. Trakt, nejd. the 
skolæ ... forbidhæ i then engn ther the nw 
ære, HSH 19:154 (1506) giffue sigh jn i 
then egnen moth hælsingeborgh. 19:158. 
then engdh om kringh Strengnes ther thegel- 
ladhur sera. Gust. 1 reg. 2:233. han kom 
i then engdh vnder blegingh side. 3: 204. 
besågh then hela engden widh Jordan. 1 
Mos. 13:10. boodde ... j samma engdes stä- 
dher. 13:12. Gudh vmstörte the städher j 
then engdenne. 19:29. them som boodde j 
dödzens egnd och skugga, är itt Liws vp- 
gånget. Matth. 4:16. han skulle dragha 
vthu theras egnd. Marc. 5:17.

Egn, Egnd, f. Egendom. [Isl. eign.] 
Ingen af ingo skadd til lem, lijff, ägn eller 
ähra. Stjernhjelm Here. 387. Siälen är 
hvars mans ägnd. Ders. 431. Ägn, Posses
sio, ab äga, possidere. Ordlista till Here.

Egna, tr. [Isl. eigna.) 1. Göra till egen
dom, tillhörighet, förvärfva. någre tompter, 
som ther j Åbo vnder Altare, Clöster och 
Gillestuffwer leget haffwe, och Borgerene 
vnder sich gärne eegne wele. Fin. handl. 
7:119 (1544). Möen ägnade Claes von Un
gern under Arensborg, men Hertig Magnus 
ville ägna den under Sonnenborg. Girs 
Joh. 3 kr. 50. — 2. Tillegna. wij oss måghe 
tiltagha och eghna hans dödh och segher, 
likawist som wij thet sielffue giordt hadhe. 
Försp. till G. Test.

Egodel, m. Egendom, förmögenhet, the 
haffua warit rike och mechtige män, som 
haffua hafft mykin äghodeel. L. Petri 2 
Post. 136 b. Jagh hadhe större eghodelar j 
fää och fåår än alle. Pred. 2: 7.

Egor, f. pl. 1. Tillhörigheter, (lösegen
dom. Theres (soldaternas) äger the bort- 
numme. Hund Er. 14 kr. v. 194. Them

han fick någen affvundh opå, Först han man 
kunde theris äghor fåå, Thet plägade han 
inthet glömma, v. 371. — 2. Håfvor. Gudh 
vthskiffter icke sina äghor effter förtienst, 
vthan effter sina oförtienta nådh. P. Erici 
3: 54 b.

Ehegadde, m. Äkta man. [T. ehegatte.} 
ehn förtrethlich oc mödesam Ehegadde. L. 
Pet. Gothus 4 b.

Ehuru, konj. Hur än. Kom och sett 
tigh här ehwru titt nampn är. Ruth 4: l.

Ehvad, pron. (Vad helst.) Sedhan skal 
en mechtigh Konung vpkomma,... och skal 
göra ehwadh han wil. Dan. 11:3. alle the 
quarleefde aff thesso ondo folcke ee på 
hwadh rwm the äro. Jer. 7 (8:3). Jfr un
der Ä.

Ehvadan, adv. (Från vilket håll än.)• 
Jagh skal giffua tigh foghlom, ehwadhan the 
flygha, och diwrom på markenne til spijs. 
Hes. 39:4. man icke skal föruthan åth- 
skildnat antagha tiänare, ehvadan the och 
komma löpandes. Schroderus Cogn. före
tal A 5 a.

Ehvarest, adv. Hvarhelst. Ehvarest jag 
ock är, så sväfvar han altid för mina ögon. 
Mörk Adal. 2:321. Han rådde mig... til 
andra länder fara, Ehvarest likast var at jag 
min föda fick. Kolmodin Qv. sp. 1:557.

Ehvilken, pron. (Vilken än, vilken som 
helst.) ehvilket thetta heller var. L. Petri 
Kr. 98. Ehvilke the äro som haffua fram
faret, Hans onda anslagh väl haffua förfaret. 
Messenius Ret. Dia. hon kunne honom 
(örnen) skikka ! luften hit och dit och låta 
honom taga Ehvilken fogel, som hon månde 
helst behaga. Spegel Guds verk 203.

Ej, interj. Ah, ack, bah! Motte nw 
noghor seya, Ehi haffua thå alle wore för- 
äldra farit wille? O. Petri Guds ord C 3 b. 
Ey tå (seger nogor) gör icke så mykit ther 
aff. L. Petri Vigv. A 4 a. Ey, låter migh 
tala, och sedan dömer. Rondeletius io. 
han som är ransoningen för heela verldenne 
varder sålder för fämton dalar, Ey een her- 
lig summa, som tu äst aff them verderader. 
P. J. Gothus Sol. 37. Ey! Jagh veet icke, 
hvadh migh är, Ty jagh fast ängsslas. Olf- 
son Tre vise män B 1 a. Eij! sade han, 
hvad snack! Columbus Poet. skr. A 3 b.

Eja, interj. [T. eia.] Eia huat dödhen 
han är gröm. B. G. visbok 84. menneskian 
är aff quinna födh, Eia huat hun är snart 
förödh. Ders. 85. Eija, rätt nu är iagh lu- 
stigh och gladh. R. Foss 71. Eja, vår nå
diga grefvinna lefve! Dalin Vitt. 4: 462. 
Eya, det gifve den Högste utaf högden ! 
Lindsten 389. Eja, du salige dag ... Som 
på jämmer och ångst skal göra en glädelig 
ända! A. Nicander Vitt. 195.

Eke, n. Ekvirke, ekskog. [Isl. eiki.j 
hugge eke. RR 19 h 1540. Ekett är ... för- 
ödt. Ders.



Ekäpple — 179 — Elfverits

Ekäpple, n. Galläpple. [T. eichapfel.] 
löpen i skoogen och församlen ekeäple. P. J. 
Gothus Poll. O 7 a.

Elak, Ilak, adj. 1: Dålig, oduglig, otjen- 
lig, olycklig, må man wel nempnat een vsel 
och elaak gläde, then icke är beständigare, 
än såsom man kastadhe en näffua halm eller 
itt stycke papeer j brinnande eelden. L. 
Petri 2 Post. 57 a. Så finnes ock wäl än 
nu några landzkyrkior, ther antighen alzingen 
predikestool är, eller elaak och oskickeligh. 
Kyrkord. 8 a. Bocken hålles för en elack 
trägårdsmestare. Risingh 46. (vi skola) 
skipzflottan uthi staden för (t stället för) 
elacka båtzmän medh godt och dugeligit siö- 
folck besättia. Stjernman Riksd. 1:840 
(1632). bondegårdar, som ähre elaka och 
illa kunna sin skatt bethala. HSH 31:21 
(1663). vi hamnat här Uppå en illak ridd 
(redd). Spegel Tillsl. par. 87. ändtlig skal 
det onda een illak ende få. Lindschöld 
Gen. Dia. — 2. Svag, kraftlös, ilaak, svagh, 
æger. Cömenius Tung. index. Brijtha Kurk 
hafver varit elack och siuk ... Maria Sparre 
ähr fallen i brennesiuken och var för 3 dagar 
sedhan rett elack. A. Oxenstjerna Bref 
I. 4: il. de (fångar) som elackast voro och 
icke mäcktade sträcka fort, blefvo skutne 
ihiäl. Tegel Er. 14 hist. 268.

Eld, m. Kall eld, kallbrand, iagh 
haffuer befruchtat mig then kålda eelden 
skulle slå ther til (det sjuka benet). P. J. 
Gothus Tål. A 4 b. (Jfr K a 11 f y r.) Sankt 
Antons eld, rosen (hvilken sjukdom kal
lats den heliga elden, jfr Rosen), äfven 
spikböld. Sacer ignis, sancti Anthonies eeld. 
Carbunculus, Anthrax, idem. Var. rer. voc. 
E3a. (Se Grimm Wort. Antoniusfeuer.)

Elda, tr. 1. gull... thet eeldhat och be- 
pröffuat är (luttradt i eld). NT 1526 Upp. 
3:18. — 2. Tända, det andlige liuset, Ded 
som oss Skaparen i vårt bröst hafver eldat 
och uptändt. Stjernhjelm Here. 375.

Eldberg, n. Eldsprutande berg. Eld
berg grufliga vidt sina vågor i luftene kastar. 
A. Nicander Vitt. 151.

Eldblys, n. Lyktgubbe, eldblyss, som 
i kärren lys. Palmfelt Vitt. 374.

Eldbrand, m. 1. Eldsvåda, then eeld- 
brand som eder elöster är vtöffwer gångin. 
Gust. 1 reg. 6:331. then vforuarende eld- 
brondh, szom oss offuergick ... på Stocholms 
Sloth. 10:103. — 2. Brinnande trästycke. 
Vthafif hans munn fara bloss och eeldbran- 
dar. Job 41:10. then ther heemligha vth- 
skiuter eeldbrandar eller annor moordskott. 
L. Petri Sal. ord. 26:18. — 3. Vedbrand, 
bränsle, han schal niwtha, brwka och obe- 
hindret beholle mwlebethe, fiske wathen 
och eldtbrandt. Gust. 1 reg. 3: 87. the 
måge hugga frijtt wedh till theras eldbrånd. 
4: 304.

Eldbränning, f. Brännskada. Om nå-

ghors manz köt warder såårt på hwdhenne 
aff eeldbrenning. 3 Mos. 13:24.

Eldfänge, n. Antändningsämne. en 
mordbrännare ... skulle kastas på elden, om 
han blef gripen med eldfänget i handen. 
Dalin Hist. 1: 633.

Eldfasta, f. Eldskyffel. (Se Rietz.) Köke- 
redskap äro ... Eldfästan, Eldpannan, Eld- 
föret... CoMENIUS Tung. 434.

Eldföre, Eldfyre, n. Elddon. [Isl. eld- 
feeri.] the eeldföret hantera, och eeld upslå. 
T. Johannis 0 9 a. Så måtte jagh sielff up- 
leeta eeldföret, Sielff veeden inbära, sielff eld 
upgöra. S. Brasck Förl. sonen H 4 a Hon 
had’ ett eld-fyre på sijn hand, stål, tunder 
och flinta. Stjernhjelm Here. 28. (Ord
listan till Here, har: Eld-fyre, Ignarium, a 
fyra op Elden, i. accendere Ignem. Fyr 
etiam Svethice est Ignis. Minus igitur rec
tum Eld-före.)

Eldhäne, m. Hane på bösslås. en långh 
bössa med sine låås och två haner, som är 
eldhane och lunthehane. Stjernman Com. 
1:518 (1607).

Eldkara, f. Eldraka, ugnsraka. Lind 
Ord.

Eldmörja, f. Lava. Vesuvius eldmör- 
jan sputar ut. Spegel Tillsl. par. 89.

Eldpanna, f. Kolpanna. Se under Eld- 
fästa.

Eldsak, f. Brott, för hvilket man domes 
till bålet, ketterii med modersysther . .. ær 
eld sak. Gust. 1 reg. 5:27.

Eldskofvel, f. Eldskyffel. Batillum, eeldz- 
skoffuel. Var. rer. voc. G 6 b.

Eldslampa, f. siw eeldzlampor brunno 
för stolen. Upp. 4:5.

Eldslukt, f. Brännlukt. man kunde icke 
kenna någhon eeldzlucht vppå them (som 
varit inkastade i den uppeldade ugnen). 
Dan. 3: 27.

Eldsmat, m. Bränsle, vthi Herrans Ze
baoth wredhe är landet förmörkrat, så at 
folcket är lijka som en eeldzmaat. Es. 9:19. 
(Öfv. 1878: rof för elden.) menniskian är 
worden... en wild och förbannat tornebuske, 
som intet annat är än eeldzmaat til heluitis 
eeld. P. Erici 6: 71 a.

Eldverk, n. Hvilken aff skipsfolcket... 
medh lius, eld eller hvario bahrt eldvercke 
gånger under öfverlopp. Sjölag 1667 Skipm. 
B. 17.

Elefantinna, f. Schroderus Albert. 
2:10.

Elfte, räkn. Then elloffte. 1 Krön. 24:12.
Elfva, räkn. elleffua barn. 1 Mos. 32:22. 

elloffua åår. Jer. 52:1.
Elfvebläst, m. Blemmor på huden, ref

ormar. Somlige få höga hvijta fleckar, som 
elfvebläst, öfver kroppen. Lindestolpe 
Skörb. 59.

Elfverits, m. Ett slags fisk, Cyprinus 
Phoxinus. [T.elritze.] Spegel Guds verk 197.



Eljes 180 — Emedan

Eljes, adv. (eiest. Gust. 1 reg. 4:259. 
elledis. 10:24. elles. Job 8:12; 24:8. O. 
Petri 1 Post. 143 b.) Det förutan, ändå. 
Vtharma icke then fattiga, ty han är ellies 
fattigh. L. Petri Sal. ord. 22:22.

Eller, konj. Tu skalt icke dragha här 
jgenom, eller iagh skal (i annat fall skall 
jag) möta tigh medh swerd. 4 Mos. 20:18. 
kom fort til tnigh in, Eller får tu pisk på 
pälsen din. Dalius Hec. A 3 a.

Elpenben, n. Elfenben. [Mnt. =] Ko
nungen giorde en stoor stool aff Elpenben. 
1 Kon. 10:18. Konungen giorde en stoor 
Elpenbeen stool. 2 Krön. 9:17.

Elände, Älende, n. Landsflykt. [Mnt. 
elende.] Christus genom sin mandom så
som en wägfarande vpslagit sitt tiel j thetta 
exilio och elände. P. Erici 1:55 a. för- 
drifva them ifrå hws och heem uthi älende. 
Schroderus J. M. kr. 14. han var förjagat 
ifrån Rom i elende. Liv. 171. han gaaff 
sigh uthi sielfvilligt elende. Ders. 710. Ci
cero bleff fö.rvijst uthi älende. Ders. 942.

Elände, Älende, adj. 1. Bortavarande 
från sitt eget land; landsflyktig. [Isl. er- 
lendr, Mnt. elende.] haffua gått elende 
(nXoivoipkringirrande) j ökner. Ebr. 11: 
38. Jagh förmanar idher såsom fremmande 
och elenda (Tf/psxiorip.ooi;, gäster.) 1 Pet. 
2:11. wij thin fatigha barn äre skilde j fråå 
tich, äre älende här vpåå thesse vsla werl- 
denne. O. Petri Men. fall. H 4 a. moste 
han giffua sich til Scotland... och bleeff 
ther älende i siw åår. Kr. 40. bleff erche- 
bispen dödh på Öland, fögho bettre än en 
älende man. Ders. 261. han (S. Norby) hade 
nu hwarcken frij hampn eller tilflucht... 
szå att han war allestedz älende. Svart 
Kr. 84. — 2. Eländig, olycklig, iagh är 
elende och fattigh. Ps. 70: 6. en elende, 
förachtat och fördriffuin man. Jer. 22:28. 
Han skal behålla thet elenda folck widh rett. 
Ps. 72: 4. han tencker icke mykit på thetta 
elenda lijffuet. Pred. 5:19. Herren haffuer 
grundat Zion, och ther skola hans folcks 
elende haffua tilflycht. Es. 14: 32. Herren 
haffuer hughswalat sitt folck och förbarmat 
sigh offuer sina elenda. 49:13.

Elände-, Älendeligen, adv. Eländigt. 
i fengilset älendeligen medh dödh affgången. 
Uti. på Dan. 16. Han utdref diefvulen ur 
the elendeligen besatta menniskior. Sved
berg Sabb. ro„ 2:1002.

Eländhet, Älendhet, f. 1. Landsflykt. 
Doch annamade han them i theres älendheet, 
och forlänte them en gårdh. O. Petri Kr. 
121. haffuer han (David) länge förhållit sigh 
här och thär i älendheetenne, til thes han 
kom på sidstonne ... til rijksens regering. 
P. J. Gothus Rel. art. 8.. han wardt fångin 
bårtföörder i älendheetena til Babylon. Ders. 
318. Kyrkian förskräcker medh föriagelse i 
älendheetena (terret exiliis). Apost. gern.

557. — 2. Elände, han haffuer icke förach
tat... thens fattighas elendheet. Ps. 22: 25. 
See vppå min jemmer och elendheet. 25:18. 
the haffua ... förtiänt älendheetena som Gudh 
them tilfogar. P. J. Gothus Tål. Bl b 
vndergåå mångahanda vedermöder, älend- 
heeter och plågor. Ridd. A 3 a. många
handa försökelser och älendheeter i thetta 
lijffuet. Rel. art. 145.

Eländighet, Äländighet, f. 1. Lands
flykt. Miridatis frw .. . hafver fölgdt sin ko
nung i elendigheet, när han vardt aff landet 
fördrifvin. A. Laurentii Hust. 250. — 2. 
Elände, olycka, thesse mongfaldige plågor 
och äländigheeter, som ähre siuchdomar, 
pestilentie, mordh, buller, vproor, krigh, 
jämmer på säden, oår och swår dyr tijdh. 
Thyselius Handl. 2:231 (1544).

Eländigligen, adv. monge tusende älen- 
digligen förförde menniskior. Schroderus 
Hels. beg. skattk. 175.

Ember, Embor, n. À mbar. Dhe ösa 
med ember. Sv. forns. 2:4. Watn skola 
flyta vthu hans embor. 4 Mos. 24: 7. em- 
boret gisnar widh brunnen. Pred. 12:6. en 
drope, then vthi emboret bliffuer. Es. 40:15.

Embete, n. 1. Förrättning, göromål, 
befattning, syssla, wij vthi en lekamen 
haffue monga lemmar, Men alle lemmar 
haffua icke alt samma embete. Rom. 12: 4. 
Leuiternar... tiena skola j Herrans embete. 
4 Mos. 8: il. Leuiternar woro skickadhe til 
allahanda embete vthi Herrans Hwss boning.
1 Krön. 7 (6:4S). skal Pharao .. . settia tigh 
(munskänken) åter til titt embete. 1 Mos. 
40:13. han setties aff med gestgiffuare em- 
betet. Stjernman Com. 1:177 (1561). ju 
yngre the komma thil krigsmans embete, 
ju bettre läta the sigh lära... the styckier 
som en krigsman tilhöra. Gust. Adolf 
Skr. 37. — 2. Handtverk. mester hans ham- 
mersmid ær oss och rikit med silh embethe 
ganska mykit nyttoger. Gust. 1 reg. 4:188. 
dreffuo til allahanda arbete j all embeten.
2 Krön. 34:13.

Embetsfolk, n , -karl, -man, m. Handt- 
verkare. ati wele settie någre aff edre barn 
till gott Embetzfolk i städerne, latendis them 
läre gode embeter. Gust. I reg. 13:203. 
skomackre, screddere och andre . . . embitz- 
karla. 3: 323. fly oss hiit j landit nogra godha 
plaatheslagare, theslikis och andra goda em- 
bitzmen. 2:174. en embetzman brukar sin 
reedhskap. O. Petri Men. fall A 5 b. Em
betzman, opifex, artifex, mechanicus, artem 
mechanicam exercens, operarius manualis, 
opifex manuarius. Helsingius.

Embetsskrifvare, m. fandz och någre 
andre små partzeler vdi hans gömer såsom 
han vnderstungitt hade sigh till godhe then 
tijdh han war embetisschriffwere opå Stoc- 
holms slott. Hist, handl. 13. 1:133 (1564).

Emedan. 1. adv. Emellertid (under tiden).
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then hielp som empnath war. .. wethe wij 
icke ... om hon kan wthgaa eller ey, eme- 
dhan sthaa ligewel gellen (gälden, skulden) 
obettaleth. Gust. 1 reg. 3:122. the (presterna) 
vela bliffua wijd theris gambla siduenio e 
huad hon ær rett eller oreth, emædhan lig- 
gia lechmen vnder och förswagas. 4: 210. 
emädhan stoodh Presten för portenom. Dom. 
18:17. tu weest at wij för tina skul för
smådde warde, Emädhan håller oss titt ord 
vppe tå wij thet få. Jer. 15:16. Jagh faar 
nu åstadh, och wil wara snar, Ee mädhan 
blijff tu när Raguel qwar. Tob. com. E 3 b. 
— 2. konj. Medan, så länge som. the onda 
begärelsen bliffua j oss ämedhan thetta lijff- 
uet recker. L. Petri 2 Post. 178 a. the 
släpa och draga ämedhan the någhot orka. 
Ders. 221a. Nu emedan han sådant taladhe, 
sågh Jungfrun alt stadsint på honom. Kr. 19. 
Han bliffuer tin träl emädan han leffuer. 
Jos. hist. 12.

Emellan, prep. Pilatus och Herodes 
wordo wenner emellan sigh (med hvarandra). 
Luc. 23:12.

Emellanskott, n. 1. Mellanskjutande. 
äro thesse ord, som eiltest hengia til hopa, 
. .. igenom andra ords emellanskott åtskilda. 
Svedberg Schibb. 203. — 2. Parentes, vi 
moste icke bruka för mycket emellanskott 
eller som vi kalle parentheses. Svedberg 
Gram. 80.

Emellertid, adv. I medhel tijdh förnam 
Lysias, at... / Macc. 6:55. I medhel tijdh 
tå Demetrius förnam, at.. . 9: l wij haffue 
j medhel tijdh stora nödh lidhit. 12:13. I 
medhel tijdh skulle fienderna huarken brenna 
eller mörda. O. Petri Kr. 319.

Emotlefva, tr. Hans Kongl. May:tt ville 
... vår giorde Förordning, såsom een af oss 
eenhälleligen vedertagen lagh, af ingen, ehoo 
han ock voro, emotlefvas låta. Stjernman 
Riksd. 2:1633 (1668).

Empfindtlig, adj. Känslig, ömsint. [T. 
empfindlich.] et menniskligit och empfinte- 
ligit hierta. Spegel Pass. and. 406.

Empfindtlighet, f. Grannlagenhet. [T. 
empfindlichkeit.] empfindtlighet och vett i 
taal och svar. Rudeen 285.

En. I Bib. 1541 öfverallt en mask., een 
fem. Likaså i L. Petri skrifter. 1. Den 
ene. han sågh twå båtar,... Tå gick han in 
vthi en båten. Luc. 5:8. een stierna gåår 
offuer then andra j klarheten. 1 Cor. 15:41. 
vthi eno årena skal itt rychte gå, och sedhan 
j andro årena. Jer. 51:46. boonadhen haff- 
uer på enne sidhonne femton alna,... och 
femton alna på then andra sidhonne. 2 Mos. 
27:14. — 2. En och samme. Icke giffuer 
een kella aff itt holl bådhe sött och beeskt 
watn? Jac. 3:11. Hwj skulle iagh mista 
idher bådha på en dagh? 1 Mos. 27:45. j 
talen alle itt. 1 Cor. 1:10. — 3. Ensam, 
allena, the lypske ... eene vele haffue allen

siön oc vethe sin fördeel. Gust. 1 reg. 3: 
421. oss står jcke ene tiil för wår persone 
att rigge (rygga) oc tiil jnthet göre så mån
gens mandz jncigle. 6:125. Och så droogh 
Jesus vp til Jerusalem, och toogh sina tolff 
Läriungar ena (*«’ iSv/v, för sig sjelft, af- 
sides) til sigh på wäghen. Matth. 20:17. 
han (Petrus) gaf sig ju i dödsfara, när han 
blottade sit ena sverd emot hela then väp
nade hopen. Spegel Pass. and. 158. — 
4. Ende. han är then ene som hielpa kan. 
O. Petri Men. fall O 3 a. offuergåffuo the 
theras fädhers sedher, hwilke monga gudhar 
hadhe, På thet the måtte tiena them ena 
Gudhenom j himmelen. Judith. 5: 8. ther 
war intet annat skep än thet ena som hans 
Läriungar woro vthi steghne. Joh. ev. 6: 22. 
— 5 En viss, någon, man. en stool wardt 
satt j himmelen, och på stolen satt en. Upp. 
4:2. iagh hörde en tala. Hes. 1:28. thet 
ogudhachtigha wesendet förer en til synd. 
Ord. 13: 6. Mykit gott kommer enom genom 
munzens frucht. 12:14. Medh rijkedom kan 
en hielpa sitt lijff. 13: 8. Till berghning 
hielper icke at en är snäll. Pred. 9:11. skal 
man offra ... så mykit en förmå. Hes. 46:11. 
-- 6. Obest. art. til ens dåras rygg hörer 
rijs. Ord. 10:13. Hwilken en elende för- 
achtat och fördriffuin man är doch Jechania. 
Jer. 22:28. hwilken een stoor och starck 
troo han hadhe til Gudh. Försp. till Dan. 
huadh är iagh emoot så stoor een werld? 
Syr. 16:16. — 7. Öfver ett, öfver ens. 
[F.Sv. ivir, over eno.] som ... medh Gudz 
Lagh offuer itt droogh. 2 Macc. 6: 23. Hanne 
ord och predikan komo alztingz öffuer itt 
medh Engelen. L. Petri 1 Post. G 6 b.

Ena, tr. 1. Förena, liuset sig med mör
ker icke enar. Eldh Son. 24. Där dygd 
med adel ser sig dubbelt enad vara, Der 
måtte lyckan sielf en tienerinna bli. Myrt. 
29. två förnöjligt enta vänner. Ders. 26. 
Och städs detta par i sin sällhet förstärk, 
Dess enade hjertan välsignelse gif! Dalin 
Vitt. II. 4:69. Vår fägnad har den bästa 
grund, Ty hjertat enas med vår mun. Ders. 
3:63. — 2. Förlika. Skaffa fred och stora 
tvister ena. Eurelius Vitt. 50.

Enbak, Enbake, m. 1. Större eneggad 
knif. (Rietz ) Een vil knijfvas i qväll, een 
annan fordrar i morgon Antingen hugg af 
thep hårde palatsch eller bredaste eenbaak. 
Stjernhjelm Bröl. 24. — 2. Ett slags kort, 
eneggadt svärd eller sabel, intet järn biter 
på honom, förutan din enbake (lsl. sax). 
Björner Kämp. H. Bran. 15. een sax, som 
vij nu kalla enbacke (värja). Rudbeck Atl. 
1: 653.

Enbar, adj. Enkel. Dubble och enbare 
spetsar. Stjernhjelm Bröl. 22.

Enbett, adj. För blott en dragare. (Se 
Beta 4.) ett eenbett lass spanmål räknas 
för två tunnor. Stjernman Com. 1:811(1622).



Enboren, 182 — Endstå

Enboren, p. adj. Enfödd. [T. einge
boren.] Christus war gudz faders eenborne 
son. O. Petri Guds ord A 4 b. hans een
borne Son. L. Petri 2 Post. 227 b.

Enbänd, adj. Envis. Pertinacia och 
enbänt hufvud skadar som oftast och ju 
aldramest i rådslag. S. Elofsson 176.

Enbändhet, f. Envishet, trots. Thet 
sättet beholla ä och ä alla tyranner, at the 
twert moot lagsens och Euangelij lära och 
all godh skäl aff enbendheet förfechta theras 
wrongwisa och ogudactigha mening. Uti. 
på Dan. 96.

Enbändig, adj. Trotsig, sturske, en- 
bendighe och genstörtighe. L. Paul. Go
thus Mon. pac. 767.

Enbändighet, f. Motspänstighet, envis
het, trots. Bucephalus ... begynner ... fächta 
emot betzlet medh en stoor enbändigheet. 
Sylvius Curt. 71. fiendens enbendigheet 
förorsakar att krijget continuerar. Gust. 
Adolf Skr. 309. Kongen i Pålands obsti
nation och enbännighet. Lönbom Sv. arch. 
2:70 (1624). ther iw vederpartens eenbän- 
digheet och blodhtorst vore så stoor, at han 
till ingen billigheett förstå ville. HSH 38: 
225 (1636). hvadh j medh enbendigheet in
tet gå igenom och nåå, ded skole j medh 
höffligheet och complimenter intet öfver- 
vinna. A. Oxenstjerna Bref 2:264.

Enda, adv. Endast. Hvij är vår kunga- 
troon til sorger eenda giord? Eurelius 
Vitt. 28. Begge (egenskaperna) kan hvar 
man hoos Kung Carl enda finna. Ders. 41.

Endaste, adj. Enda. iagh war mins 
fadhers son, spädh och then endeste för 
minne modher. Ord. 4:3. hans klädhnat 
är hans hwdz eendista offuerteckilse ther 
han vthi soffuer. 2 Mos. 22:27. then fat- 
tighe (hade) icke vthan itt litit fåår, hans 
eendesta. 2 Sam. 12:3. iach troor och för- 
läther mich vpåå min endista gudh. O. 
Petri Men. fall D8a. Tu äst icke then 
eendeste som synd haffuer, alla menniskior 
äre grooffue syndare. Handbok D 1 b. thet 
är ingen som wäl gör, Ja, icke then eendeste. 
L. Petri 1 Post. K 6 a.

Endels, endeles, adv. [Mnt. en dels, 
en deles.] 1. Till en del, delvis, thet skal 
wara endeels itt starckt och endeels itt swagt 
Rike. Dan. 2:42. wij förstå endeels (ev. 
p-Épouc), och prophetere endeels, Men tå thet 
kommer som fulkomlighit är, så wender 
thet åter som endeels är. 7 Cor. 13:9, 10. 
j skolen ock så befinna oss alt in til endan, 
såsom j haffuen oss endeels (à-nb pipouç) 
befunnet. 2 Cor. 1: 14. må Messan wel 
vnderstundom hållas vppå Latijn antighen 
eendels eller all. L. Petri Dial, om mess. 
58 a. — 2. Alldeles, helt och hållet (rent av). 
förmodhcr oss well ati endeles alle haffue 
vndfongit war scriffwelsse. Gust. 1 reg. 6: 
101. äre wij... hans målszman, oc wele at

han sigh endels effter oss skicke skall. 6: 
320. all Closter endeles äre nw ödhe lagth. 
6: 357. Therföre satte the nw så mong wel- 
kor och articlar konungen före, at honom 
skulle endeels wara mödha och arbete at 
halla them. O. Petri Kr. 275. tå han gick 
aff rådzslughun, kom han eendeeles listeligha 
på slottet igen. Ders. 289. han war eendeles 
förtwi fflat. Ders. 325. Erchiebiskop Göstaff 
... sade sig villia upgifva slottet och fara till 
sina Domkyrckio, men honom vart svarat 
at thet var nu endels förseendt, sädhan 
så mong man för hans skull var kommen 
om halsen, therigenom han meer ähn nog 
sit Biskopsembete förverkat hade. L. Petri 
Kr. 143. förhölt Söffrin Nörby sigh alt vppå 
Gotland, hollandes hwarcken medh Danska 
eller Swenske, vthan endeles medh ingen. 
Svart Kr. 77. the skenckte honom endeles 
meera än the hade rådh till. Ders. 121. 
Stockholms stadh är huffuudet och endeeles 
låset för heela Sverige. Tegel Gust. 1 hist. 
2: 69. Rättereting endeles i mannaminne icke 
är här i rijket hållit bleffuit. Stjernman 
Riksd. 1:509 (1600).

Endrägteliga, adv. Endrägtigt. sam- 
kadhe the sigh til hopa endrechteligha, at 
the skulle strijdha emoot Josua. Jos. 9:2. 
Propheternas taal är endrechteligha gott för 
Konungenom. I Kon. 22:13. åkalla Her
rans nampn, och tiena honom endregteligha. 
Zeph. 3:9. all folck skulle endregteligha 
enahanda Gudztienst hålla. 7 Macc. 1:43.

Endsatt, -sätt, Entsett, m. och n. Und
sättning. [T. entsatz.] Men gaff sitt folck 
förtröstning tå At snart endsatt aff Danmark 
få. Olfson Christiern 31. H. K. Maj:t ville 
komma deras stad til ensatt emot Wallenstein. 
Lönbom Hist. arch. 3:10 (1628). the Påve
ska . . . sändt vår fiende Konungen i Polen 
stoorändsätt. Stjernman Riksd. 1:813(1629). 
man icke sågh, att något virckeliget entset 
hedan ifrå skulle kunna förväntas. Gust. 
Adolf Skr. 299.

Endskylla, Enskylla, tr Undskylla, 
urskulda, ursäkta. [T. entschulden.] vij af 
ridderskapet väl hade orsaak at... endskylla 
oss ifrån uthskriffning aff våre landboer. 
Stjernman Riksd. 2:952 (1638). En präst 
han måste lära tigh, Vil tu ey acktat, haar 
han sig För Gudh enskylt i ämbet sitt. 
Törnevall A 2 a. På hvad sätt vil du en
skylla ... det förakt som du gjort af min 
kärlek? Knöppel Mötespl. 35. mitt för
räderi kan jag intet enskylla. Malmborg 539.

Endskyllan, Enskyllan, -skylling, f. 
Ursäkt. I borde . . . giöra hos honom er 
enskyllan. C. Gyllenborg Sprätth. 101. 
Predicanterner giorde sijn endskylling att 
the rådde ther intedt före. Svart Kr. 98. 
Så lathe wij oss medt sådane tin enskylling 
benöije. Fin. handl. 7:127 (1544).

Endstå, Entstå, intr. [T. entstehen.]



Eneiunda — 183 — Enhällig

1. Undgå, gå ur händerna, de ville fast 
häller vara döde, än en slik by (stad) skulle 
dem endstå och biifva oeröfrad. Tegel 
Er. 14 hist. 185. — 2. Uppstå, uppkomma. 
then farligheett och schade, ther vth ent- 
ståår, vm thett (stadens befästande) icke 
skeer. Fin. handl. 10: S3 (1562).

Eneiunda, adv. På ett och samma sätt. 
iagh idher iemt eneiunda scriffuer. P. Erici 
4: 26 b.

Enestäds, se En stads.
Enfald, n. Vårt enfald är det fel, hvar- 

för vi oftast plikta. Rudbeck Borås. 4.
Enfaldelig, adj. Enkel, okonstlad, [lsl. 

einfaldligr.] förarghar sigh på thet eenfal- 
leligha taal. Försp. till G. Test.

Enfaldeliga, adv. Enkelt, simpelt, rätt 
fram, utan omständigheter. [Isl. einfaldliga.] 
hwar och en sigh medh klädhnat och alt 
annat eenfaldeligha ... halla skal. L. Petri 
Dryck. D 8 a. Eenfalleligha haffuer iagh lärdt 
henne (visheten). Vish. 7: 13. Hwar nu 
någhrom jbland idher fattas wijsdom, han 
bidhie aff Gudhi, then ther giffuer enfalleligha 
{åFkmf) allom. Jac. 1:5. procederendes med 
samme personer enfalleligen effter vår Or- 
dinantzie, eij seendes medh någon genom 
finger. Stjernman Com. 1: 659 (1615).

Enfaldig, adj. 1. Enkel, vthi henne 
(visheten) är en förståndigh ande,. . . een- 
falligh och margfalligh. L. Petri Sal. vish. 
7: 22. Och thesse äre the enfallige kroppar, 
aff hvilke the förmängde urspringa. Come- 
nius Tung. 28. Saltet är antingen enfaldigt 
eller sammansatt. U. Hjärne Förb. 12. en
faldiga rättvijsan. Girs Gust. 1 kr. 100. —
2. Oskyldig, menlös. Haffuer iagh doch 
thetta giordt medh enfollugt hierta. 1 Mos. 
20: 5. Warer ... snelle såsom ormar, och 
enfållighe som duffuor. Matth. 10:16.

Enfaldighet, f. Enfald, oskuld, rätt
sinnighet. the gingo j eenfallugheet och 
wiste intet aff sakenne. 2 Sam. 15: 11. 
Jagh weet, min Gudh, at tu pröffuar hiertat, 
och enfålligheet är tigh täck. 1 Krön. 30 
{29:17). loffuadhe Gudh j theras hiertas en- 
falligheet. Ap. gern. 2:46. så warda ock 
idhor sinne förwend jfrå enfålligheten j 
Christo. 2 Cor. 11:3.

Enfälling, m. Enfaldig menniska. Ack! 
du enfälling, menar du at den ena intet kan 
unna den andra pest och död i hjertat, fast 
han är höflig och vänlig? Dalin Vitt. II. 
5: 75. Jag har hittils varit så godtrogen och 
låtit mitt förnuft försäkra mig, at dygd, vett 
och frägd i alla mål böra visas i siälfva 
värket, och jag arme enfälling har intet 
vetat, at blotta anseendet deraf är alt nog. 
Arg. 1, n. 41.

Engel, m. Sändebud. Haggaj, Herrans 
ängel, som Herrans bodskap hadhe til folc- 
ket. Hagg. 1:13. Prestens leppar skola be- 
wara lärona, at man må befrågha Laghen aff

hans mutin, Ty han är en Herrans Zebaoth 
Ängel. Mal. 2: 7.

Engelborg, m. St. Angelo, then oöfver- 
vinlige Romerske befestningen Engelborgen. 
Laurelius Påf. anat. 380. Ty sätt för tin 
ähra så fastan en bohm, Som Engelborgz 
portar the hafva i Rom. Törnevall D 4 a.

Engelot, m. Ett slags guldmynt med 
bilden af en engel, eller måhända ett En
gelskt mynt. (Jfr Schiller-Lübben 1 : «63, 
6:120) på wort slott Stocholm anammede 
wij af honum ... Engelotter tre. Thyselius 
Handl. 2:158 (1541). ett hundrede engel
lotter rechnes för tryhundredhe gyllen. Hist, 
handl. 13. 1:297 (1567). gaf iagh honom . 
een ängelot och 3 gambla d:llr. Rääf Ydre 
3:412 (1594).

Engelsk, adj. Som tillhör englar, eng- 
lalik [T. englisch.] Then engelska helsan 
(helsningeri) Heel Maria full medh nådh.
O. Petri 2 Post 224a. theras kroppar... 
skola medh engleska klarheet vpstå. P. Erici 
2:117 a. Ängelska qualitates eller egenskaper.
P. J. Gothus Tål. G 5 a. Ängelsk substans 
eller varelse. Ders. Om iagh kunde tala 
medh Engelske tungo. E. Svenonis Da a. 
Gud ... har satt sin tankebild uti de ängelska 
andar och i de mänskliga själar. Fabri- 
cius 373.

Engelskt, adj. n. Engelskt kläde. [Isl. 
engilst.] X alna ængilsth. Gust. 1 reg. 1: 
200. en manne Jacka aff ängilst. Skråord. 
312 (1546). Ett stycke godt beredt Engeist. 
Stjernman Com. 1:134 (1555). Oberedt En
geist. Ders. Wdi ett stycke ängelst längd 
skall ware 44 aine. Fin. handl. 8: 211 (1555). 
Engeist fodrat medh mårder eller räffuer. 
P. Erici 2:266 a. Halfft Engelst gäller in
tet nw, Pijgan vil klädhas som een frw. 
T. Johannis Husregla. Blått, rödt, licht- 
gult, svart, brandgult, papegoyegrönt, hvitt, 
Iiffärgadt, brunt, dystergrönt, askfärgadt En
gelskt. “Bland dessa intager blått Ängelskt 
med så mycket större skäl första rummet, 
som åtgången deraf varit störst. — Rödt 
Ängelskt var, näst blått, det som mest nytt
jades, både till kläder och husgeråd.“ Mur
berg Kläd. 88,90.

Engift, p. adj. En gång gift. han alle
nast eengifft varit hafver. Schmedeman 
Just. 218 (1622).

Enhet, f. Enstämmighet, endrägt. man 
skal ingalunda bliffua j eenheet medh them, 
som ... icke wilia sigh medh skäl låta seva. 
L. Petri dial, om mess. 58 a.

Enhorn, n. Enhörningshorn, narhvals- 
tand. en staaff aff ehnhorn. Petrejus 
Beskr. 1: 31 ; 3:9.

Enhållig, adj. Entydig, annorledes tagha, 
vthtyda och tolka, än som hon (den hel. 
skrift) sielff j sin ord, sinne och eenhol- 
lige förstånd lydher. A. Andreæ Försp. till 
L. Petri Dial, om mess. A 6b. Gudz vth-
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walde Kyrkios rena eenholliga lärft. Ders. 
B 4 b.

Enhällig, adj. 1. Enig, ense, som håller 
med någon, skreff han breff till sine vän
ner, förvanter och frender, och them, som 
medh honom enhällighe voro. Schroderus 
Liv. 541. — 2. Enstämmig, samstämmig, 
Gud lärdt oss i musicen vara enige, enhel- 
lige. Svedberg Schibb 103.

Enhälligen, adv. Enhälligt. Ständerna 
kommo enhälligen öfverens att uppdraga 
honom hela riksstyrelsen. Hallenberg 
Hist. 1:192.

Enhändig, adj. Enhänd. eenhändigh, 
mancus. Comenius Tung. index.

Enhänding, m. Enhänning, Unimanus. 
Schroderus Lex. 96.

Enhärdig, adj. Ihärdig, envis, (han 
blef enhärdig vidh det han hade begynt. 
U. Hjärne Orth. 13.

Enhörne, m. Enhörning (buffel), een- 
hörne. Var. rer. voc. P 8 b mitt horn seal 
vphögt warda såsom ens enhörnes. Dav. ps. 
1536 92:11.

Enig, adj. [T. einig.] 1. Ende. Herren 
wår Gudh är en enigh Herre (den ende, som 
är herre). 5 Mos. 6:4. iagh skal vpweckia 
them en Enigh Heerda then them födha 
skal. Hes. 34:23. Dauid skal wara theras 
Konung och allas theras Enige Heerde 37: 24. 
vthi henne (visheten) är en ande som för- 
ståndigh är, heligh, enigh, (enkel), margh- 
falligh. Vish. 7: 22. hon (visheten) är enigh 
(icke mer än en), och gör doch all ting. 
7: 27. Ryssen bekom en enig fånge. Petre- 
jus Ber. C 32. Mig undrar om här finnes 
En eenig man äll’ quinna, Som mig ey mond 
tilbedia. Stjernhjelm Fdngne Cup. 1 intr. 
— 2. Enlig. den anstalt göra, som med 
Kongl. May:ts nådige villia enig är. Stjern- 
man Riksd. 2:1868 (1680). det befinnes ... 
medh långlige tijder öfvade praxi enigt vara. 
2:1864.

Ening, f. [Mnt. eninge, T. einung.] 1. 
Enighet. Wij nw nödughe see landzens 
syndringh, ther wij waar halss offtha före 
waagat haffwe ath thet tiil eningh och be- 
stondt komma schwlle. — Wij wile ... holla 
edher och alle Suerigis inbygiare wthij eningh, 
friidt, och wenscap med hwan annen. Gust.
1 reg. 2:57. Ening allt har sammanbragt, 
Gör, att allt förblifver : Mensklighetens stör
sta vett Vore just att hålla ett. Thorild 
11'192'. — 2. Förening, ett äcktenskap det 
står i sinnens ening ... För än som presten 
giör de bägge entes mening Igenom lysnin
gen och vigseln uppenbar. Eldh Myrt. 28.

Eningis, Enings, adv. 1. Under e., 
helt och hållet, i grund. [Mnt. undereinin- 
g"es ] vele... wij alle ecke göre wort folk 
oc skep til syös, tha förderflue fyenden 
Swerige vnder eningis. Fini. 425 (1509). — 
2. Oafbrutet, oupphörligt, i ett. (Jfr Aasen

Eining.) om iagh hade nödgat edher alt 
enings at blifva i staden ... så haden j kla- 
ghat... at j mosten så fiärran vara stadde 
ifrån edhert fädernesland. Schroderus Liv. 
346. Rytterna . .. redho alt för eningz ibland 
them (fienderna), at the sigh icke uthi ord
ning Stella kunde. Ders. 520.

Enkande, Enkede, Enkende, adj. och 
adv. [Mnt. enkede, enkende.] 1. adj. Afg/ord, 
bestämd, ecke var vor höglige eller en
kande begær at nogor odrægeliig twnghe 
skulle leggias vtoff edher paa kyrkerner. 
Gust. I reg. 1:232. Ok giif oss tin enkæde 
swar i geen hurv tu tegh her vti besynne 
wil. 1: 79. •— 2. adv. Noga, säkert, vj ecke 
alle the gode mæn j then Landzende enkede 
kenna. Gust. 1 reg. 1:194. Om han retz- 
ligha war siuk, eller lät han så rychtett gåå,
... kan man icke enkande weta. O. Petri 
Kr. 274. atuj motte änekiende förwette oss 
... med then landzänden. RR °/i 1543.

Enkannerlig, adj. Särskild. [Isl. ein- 
kanligr.] Om jag skulle i längden förtälja 
allt. .. så skulle dertill fordras en enkan
nerlig traetat (afhandling). Schroderus 
Uss. K 3 a. ingen enkannerligh tvist och 
oenigheet var upkommen. Liv. 15 Jag för
skriver tig ey något enkannerligt sätt att 
bedja. Hermelin B 4 a.

Enkannerliga, adv. [Isl. einkanliga.]
1. Synnerligen, i synnerlig måtto, then kär- 
leek, som iagh enkannerligha (itEptaaoTspiuc) 
haffuer til idher. 2 Cor. 2:4. — 2. / syn
nerhet. Idher helsa all helghon, enkanner
ligha (jiiXtata) the som äro vthaff Keysarens 
hws. Philipp. 4:22

Enkedom, m. Enkestånd. [Isl. ekkju- 
dömr.] the ... leffde j enkiodom. 2 Sam. 
20 :3. tu skalt... tins enkedoms neso icke 
meer ihoghkomma. Es. 54 : 4. hon behölt 
sin enkiodom alt in til graffuena. P. Erici 
1: 90 b.

Enklok, adj. Sjelfklok. Then ther vil 
understå sig til at retta andra, helst myn- 
duga, kloka, ja gamla män, han moste vara 
öfverklok, eller enklok, mykit förmäten och 
dumdristig. Svedberg Schibb. d 4 b. enklok 
man, som endast på sin myndighet pockar. 
Försvar 13. Konungarne ville vara enkloke 
och regera effter sin och intet effter Gudz 
vilja. Dödst. a 6 a.

Enkom, Inkom, adv. 1. Endast, allenast. 
Doch skedde thet icke wthan med Rikisins 
rådz råd och samtyckie, ther före menar 
hans nådhe att thet enkom icke bör för
kastas honum. Gust. 1 reg. 6:147. Thetta 
scriffuar jach jcke inkom j then acht ath 
jach will giffua mich vth för Luthers för- 
swarare. O. Petri Svar till P. Elice a 2 a.—
2. Synnerligen, mycket, en Boijartt... som 
enckom god wore. Gust. 1 reg. 8 : 279. —
3. Göra något på enkom, med flit, med 
föresats. Lind Ord.
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Enleds, adv. Pd ett och samma sätt. 
At iagh idher så enledz scriffuar. P. Erici 
5: 293 a.

Enlefnad, m. Ogift lefnad. enlefnads 
stånd. Svedberg Sabb. ro 1:642.

Enlett, adj. Enfärgad. [Isl. einlitr.] 
Jacob behölt aff hiordenom alt thet som 
hwitt och så lunda eenleet war. / Mos. 30: 32 
(glossa). aff them hwita och eenleetta hior- 
denom. Ders. brokot eller fleckiot icke 
gerna födhes aff eenletto. Ders. itt enlett 
åhrsgammalt lamb. Laurelius Rel. speg. 129.

Enlig, adj. 1. Jemlik, likartad, likadan. 
lijkare och eenligare kan een menniskia 
icke warda dieflenom, än när hon begynnar 
hata och försmäda Gudz ord. L. Petri 
/ Post. Y 5 a. språketz förbistring var det 
bästa medel att hålla den ena menniskian 
ifrån den andra: såsom eliest ett enligt 
språk det binder alla menniskior tilsamman 
både i handel och vandel. Rudbeck Att.
1: 41. J fr E n 1 i k. — 2. Enig. Han hördes tid 
från tid på eenlig sämja yrka. Geisler 347.

Enliga, adv. På ett och samma sätt. 
enliga och jemliga skrifva. Svedberg Gram. 
försp is.

Enliga, adv. Ensligt, i ensamhet. [Mnt. 
einlik, enlik.] leffde han enlige och älende 
vti alsomstörsta sorg. Svart Kr. 162.

Enlighet, f. Enhet, gemenskap, then 
naturliga och noga förening, enlighet och 
noga förvanskap, som är emellan echta folck 
och emellan naturliga föräldrar och barn. 
Svedberg Sabb. ro 2:1478.

Enligst, adv. Endast. Man måst’ eij 
eenligst hafva blygd At giöra hvad som 
moot all dygd; En måst’ ock sij at man 
förtaer Hvad nånsin skeen til odygd haer. 
Lucidor Qq 4 b.

Enlik, adj. Lik, jemlik. wara besatte 
aff dieffuulen, och hans heluete eenlijk. 
P. Erici 2:109 a. Gudz belätet, effter huil- 
kit han oss först j Paradijs skapat hade, så 
at wij wore honom eenlike. 2: 245 b. Thet 
stora himmels kloot... Thet hafver menni
skian . . så länge sökt och huxat Til thes 
hon funnit haar itt eenlikt himmelmönster 
(en glob.) Spegel Guds verk 259.

Enlikhet, f. så kan man intet tvifla om 
Scyto-Gothicæ & Germanicæ lingvæ en
likhet. Spegel Ord. föret, dl b.

Enlyding, m. Vokal. Svedberg Schibb. 
f2a;60. JfrSjelflyding.

Enlätig, adj. pertinax, envis, enlåtig. 
Svedberg Schibb. 239. Jfr Söderwall 
enlatogher.

Enlåtig, adj. Samljudande. Hafver också 
Gud lärdi oss i musicen vara enige, en- 
hellige.och enlåtige. Svedberg Schibb. 103.

Enmäle, n. Enskildt samtal? [Isl. ein- 
mœli.] Si sådant hafver varit mitt enmäle 
och vårt enskylta samtal. Svedberg Sabb. 
ro 1 : a 4 b.

Enodel, m. Enskild egendom, jord. 
nedra strömmen som är kyrkennes oc vor 
enodel. H. Brask (HSH 13:63). en deell 
af samma quern . . . staar oppa biscopsbord- 
zens eenodell. Dens. (Ders. 17:186). Jfr 
Kalkar Endel.

Enords, adv. Enkom. [Isl. einvirdis.] 
Många ... från Stockholm ha rest enordz dit, 
at få smaka osten. Dalin Arg. 1, n. 12.

Ens, adj. [Isl. eins, T. eins.] 1. En och 
samme, enahanda, lika beskaffad. Bådha 
drömerna, Pharao, äro eens. I Mos. 41:25. 
iagh . . . skal giffua them allom eens hierta 
och wesende. Jer. 32: 39. så äre wij doch, 
så fierran thet geller sielena vppå, wisser- 
liga allesammans eens, Alle äre wij syndare. 
L. Petri l Post. O 3 b. — 2. Ense, öfver- 
ens, öfverensstämmande. the om sakena 
eens wordo. 2 Macc. 14:20. Laghen är icke 
meer emoot oss, vthan eens medh oss. 
Försp. till Rom. Haffuer någhor prophetiam, 
så ware hon eens medh troonne. Rom. 12: 6. 
j ären eens til sinnes, lijka kärleek haff- 
uandes. Philipp. 2: 2. Apostelens och Euan- 
gelisternas mening haffuer wäret eens. L. 
Petri 1 Post. b 3 b.

Ens, adv. 1. Pd samma sätt. [Isl. eins.] 
Så haffuer hon (messan) och icke altijd eens 
wordet hollen offuer heela Christenheetena, 
såsom hon än nw icke warder hallen medh 
itt sätt j all land. O. Petri 1 Mess. A 2 b. 
Menniskionar döö icke alla eens. Sakr. 
29 a. oss tycker som Gudh icke är eens til 
sinnes emoot alla menniskior. L. Petri
1 Post. X 7 b. (Jfr Ens, adj. 1). — 2. Om 
ens, ändtligen, nödvändigt. Han gaff sigh 
vth för en Gudh, och wille om eens ther- 
före aff allom hållen wara. L. Petri Dryck. 
C 5 a. Gudh ... wil om eens, at hans be- 
falningar skola håldna warda. Mandr. E5a. 
Gudh wil om eens haffua mandråpare tim- 
ligha straffadhe. Ders. G 8 b. — 3. En gång, 
ändtligen. [Mnt ens, T. eins.] iach eens 
när lägligheten gåffue tilfellet, wille tala ther 
noghot ytterligare om. O. Petri Klost. A l b. 
samma geldt kunne bettalas ... att vij ens 
måtte bliffua vtåff medt thet dagliga kraff. 
Gust. 1 reg. 5:143. han (freden) gifver till
fälle the stora besvärligheter at bota, som 
en tijd bortåt varit hafver, och så ens komma 
till den önskeliga punkt allmogens pålagor 
och tungor at kunna lindra. Gust. Adolf 
Skr. 185.

Ensak, f. the saker oc brotemol som vore 
(vdre) ensaker ære epter lagen. Gust. 1 
reg. 3: 29.

Ensam, adj. Ogift; enka. Ingen eensam 
eller ofruchtsam skal wara j tino lande.
2 Mos. 23: 26. then eensamma haffuer flere 
barn än then som man haffuer. Es. 54:1. 
The samme haffua bortfördt änkionnes kära 
söner och bedröffuat the eensamas döttrar. 
Bar. 4:16.
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Ensides, adv. Afsides, afskildt, enskildt, 
särskildt. der endteligen tijdernes förlopp 
något Cammar Collegio aftvunge att ändra, 
att det då skeer collegialiter och eij een- 
sijdes. Civ. instr. 56 (1655). Kongl. Maj:t 
vil falla odrägeligit och omöjeligit alla sådane 
klagemåhl vid riksdagen ensides at afhielpa, 
som eljest på behörige orter uti begge par- 
ternes så åklagarens som svarandens när- 
varu borde med bevis och documenter af- 
giöras och afdömas. Stjernman Riksd. bih. 
42» (1668). tå må thet vitne först ensides 
höras, så at parterne ej när äro. Lag 1734 
R.B. 17: 22. — Med adjektiv användning. 
ensides uptuchtelse (privat undervisning.) 
Emporagrius 361.

Ensidig, adj. Eensidige skriffter, ther ey 
mehr än en aliénas underskrifft är, böre 
icke hafva krafft något at bevijsa. Sjölag 1667 
Skipmåla B. 9:1.

Ensidigt, adv. Åt särskild sida. Ögonen 
the venda sig tillika (på en gång) Til thet 
the villja see, och intet thera vika Eensidigt 
bort för sig. Spegel Guds verk 294.

Ensidling, m. Eremit. [T. einsiedler; 
Mnt. ensedeling.] Svedberg Schibb. 263.

Ensig, adj. Enda [T. einzig.] offta een 
eensigh omständigheet ett heelt consilium 
förandra kan. Stjernman Riksd. 2: 932 
(1635).

Ensinnad, -sinnig, -sint, adj. Egen
sinnig, envis. Bätre är at boo vthi itt ödhe 
land, än näär een trättosama och eensin- 
nadha quinno. Ord. 21: 19. Erchebiscop 
Göstaff war en stijff och eensinnat man, 
och wille ingens mandz rådh lydha, vtan 
wille alt göra elfter sitt eghit sinne. O. Petri 
Kr. 309. en Biscop bör wara ostraffeligh.... 
icke ensinnigh. Tit. 1: 7. eensinnige, orolige 
hiernar, som all enigheet förstöra.. A. An- 
dreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. B 4 a. 
eensinnigh, morosus, pertinax. Comenius 
Tung. index. Desse (Dalkarlarne) äga, af 
ortens och luftens beskaffenhet, en tvär, 
hård och ensinnig natur. Celsius Gust. 1 
hist. 1:86 thetta rådhslagh var grundat på 
godh skiäl och väl thet endeste som gella 
kunde thenna ensinte fiende att beveka. 
Gust. Adolf Skr. 295. the icke äro för- 
mycket ensinte uthi theras mening, utan 
gerna höra andres betänckiande. L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 692. han hade itt gan
ska styfft och eensint hufvud. Schroderus 
J. M. Kr. 187. han sig visar ensint, Döf 
till ditt råd. C. Gyllenborg Andr. S 1 b.

Ensinnighet, f. Egensinne, envishet. 
sijn genstortiga eensinnigheet med hans 
(Gudz) ord .. . smucka. L. Petri Exorc. 
D 4 b. Fienden igenom sin eensinnigheet 
hafver förment medh en långsam belägring 
för staden Norenberg att skulle kunna 
uthungra och försvaga H. K. M. armee. 
Stjernman Riksd. 1:838 (1632).

Ensinnigt, adv. Envist. En dåre vid 
sitt råd ensinnigt blifva vil. Frese 49.

Enskelighet, Enslighet, ensamhet; ogift 
tillstånd. Gudh ... icke haffuer skapat nrien- 
niskian til munkars och nunners eenske- 
ligheet uthan til ächteskaps förkoffring och 
förökelse. T. Johannis Fästn. D 2 a. Gudh 
icke vil at menniskian uthi eenskeligheet 
sin heela lijffstijd förnöta skal. Dens. Ee3b.

Enskylla, se E n d s k y 11 a.
Enslig, adj. 1. Hvar för sig, enstaka, 

särskild. [Jfr Isl. einsligr.] Skole knec- 
terne epter inthet byte fara enten ... rottewiss 
eller enslig. Gust. 1 reg. 10:47. bleff för- 
benembde skipsfolck ... uppeholdne, bådhe 
enslige och rothevijs. Tegel Gust. 1 hist. 
2:71. Rijkzsens flotta undantagendes någre 
enslige skep, som hijt och dijt försendes, 
blifver tilsammans hollen. A. Oxenstjerna 
(HSH 26: 96). — 2. Enskild, af skild, en slätt 
ensligh person ... och then som är j ämbete 
P. Erici 5: 8 b. eenslige privat personer. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:302. han om morgo
nen i sin kammar (den han enslig för sig 
hade) var död funnen. S. Elofsson 148. 
then eensliga eller hemliga afflöösningen. 
P. I. Gothus Rel. art. 199.

Ensliga, Ensligen, adv. 1. Enskildt, i 
enrum. [Isl. einsliga.] priuatim eller eens
liga ... tala til vilfarande syndiga menniskior. 
P. J. Gothus Rel. art. 271. begärade at 
tala medh honom ensligen. Schroderus 
Liv. 172. — 2. Privat. The Tarquinier voro 
så til sinnes, at the ingalunda kunde lefva 
eensligen, uthan åstundadhe at regera. 
Schroderus Liv. 63.

Ensligt, adv. Ensamt, endast och alle
nast. han skal sigh allena medh sin egen 
afvels säliande, så ock til sitt egit hws nöd- 
torffts upkiöpande ensligit och aldeles åt- 
nöija låta Stjernman Com. 1:695(1617).

Enspringa, intr. Hafva sitt ursprung, 
framkomma. [T. entspringen.] Min fader 
var then högste Guden Jupiter, Uthur hans 
kloke hierna iag ensprungen är. Stjern- 
hjelm Parn. tr. 4 intr.

Enspännare, m. 1. Ryttare, som i fält 
höll blott en häst, hvilken han sjelf red. 
Adlersparre Afh. 273. — 2. Kurir, skic
kade en courier eller, som han då kallades, 
enspännare till Stockholm. Hallenberg 
Hist. 1:332.

Ensrådighet, f. Envälde. Monarchia 
eller ensrådighet. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 106.

Enst, adv. En gång, framdeles. [T. einst.] 
Giff...At iagh enst qväda må medh frögd 
och fägna stoor, Ulrica, himmel tack! är 
dubbelt rijkzens moor. Wexionius Sinn. 2 a.

Enstads, -städes, Enestäds, -städes, 
adv. 1. På ett ställe, scrifften bådhe en- 
stadz och annerstadz sägher, ath man moste 
troo. O. Petri / Post. 126 a. her j landit
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mosthe och bestellas sendtningebudh baadhe 
eenstadz och annor. Gust. 1 reg. 3:134. 
scrifften segher ey enestedes vtan monge- 
stedes, at ingen kan leffua j reenleffnat... 
medh mindre at gudh giffuer ther nådhena 
til. O. Petri Klost. B 4 a. Enstädes be- 
klädes hon (jorden) medh grääs ... annor
städes medh fruchtbärande och ymnighe trää. 
Schroderus Hoflef. 304. — 2. Någonstädes. 
skalt tagha syndoffrens oxa och vpbrenna 
honom enstadz j Hwsena. Hes. 43:21. en 
betyghar enestädz (itoo) och sägher, Hwadh 
är menniskian, at tu tencker på honom? 
Ebr. 2:6. tå the werck fulbordat woro aff 
werldennes begynnelse, sadhe han eenstadz 
om then siwnde daghen altså, Och Gudh 
hwiladhe på siwnde daghen aff all sijn werck. 
4:4. han (Moses) skulle jw förra jw bätre 
föra them (Israels barn i öknen) til roligheet, 
at the måtte weta hwar the enestädz bliffua 
skulle. P. Erici 5:167 b.

Enstaka, adj. en enstake fogel. Svart 
Ärepred. 72. Ther var ei något diur som 
icke hade maka, Men han, som herre 
var, gick ogift och enstaka. Spegel Öpp. 
par. 59.

Ensträfvighet, f. Egenmägtighet. medt 
trwg och ensträuigheth främie theris vilia ... 
och twinge sina soknabönder til olaglig 
twnga. Gust. I reg. 5: 2.

Ensträng, adj. Enträgen, ifrig, envis. 
Konung Sven var så ensträng til at feigda, 
så at ingen kunde honom ther ifrån draga. 
Schroderus J. M. kr. 526. thenne en
stränge träta. Liv. 85.

Enstränga, tr. [Jfr Isl. einstrengja.] 
1. Strängt, ifrigt ansätta, om man för 
högdt enstrengde dem, kunde de väll gå 
en annan väg. HSH 33:101 (1635). ther nå
gon fattig och nödstelt hafver satt något i 
pant hos tig . .. tu en sådan intet enstrengia 
skalt. Svedberg Pest. 104. Håller tu, yng
ling, jemnt uppå at enstrengia mig om svar 
och besked. Ungd. reg. 137. — 2. Refl. the 
wilde enstrengia sigh jn medh honom (göra 
honom intrång i den uppröjda marken). 
Dipl. Dal. 3:78 (1548).

Ensträngeligen, adv. Enständigt. han 
lade sigh ensträngeligen ther emot. H. Hans. 
dröm. A 2 a.

Ensträngt, adv. 1. Allt stadigt, oaf- 
brutet. så snart han (Kristus) war stungen 
j sijn sijdha, rann hans blodh eenstrengdt 
så herligha och lijffligha, lijka som man 
hadhe vpslagit een ådher på en helsosam 
menniskia. A. Simonis H 7 a. — 2. Enstän
digt. the (Ryssarne) så ensträngt och uthan 
någon limitation sigh uppå högbem. Hertig 
beropa (neml. på Carl Filips val til zar). 
Widekindi 146. åhörarna ensträngdt föllo 
på en person (till kyrkoherde), som en ringa 
tidh tient. Emporagrius 193.

Enströdd, p. adj. Strödd, befintlig en

här och en der. Flickor, de må vara fläc
kade eller enströdda. Tessin Bref 1:284.

Enstyrig, adj. “Enstörig“, egensinnig. 
Apostelen var intet... envis och enstyrig, 
utan lempade sig efter hvar och en. Sved
berg Sabb. helg. 208.

Enstyrigt, adv. “Enstörigt“. han lefver 
enstyrigt för sig sjelfvan, såsom ett skygt, 
ondt och skadeligit diur uti ene viilökn. 
Svedberg Ungd. reg. 5».

Enständighet, f. Enhet, samhörighet. 
then menniskeliga naturen vardt så för
knippad och förenad med then guddomeliga 
til en enständighet och en person med Gudz 
Son, at the begge naturerna aldrig skildes. 
Svedberg Sabb.ro. 1:254.

Enstöking, Enstöling, m. Enstöding, 
enstöring. Lind Ord.

Ensulad, p. adj. Försedd med enkel 
sula. Ensoledt skoor. Skråord. 310 (1546).

Ensörjande, p. adj. 1. Enslig, afskild. 
kunna vij och väl besinna medh hvad oroo 
och ensöriande lägenheet E:rs M:t (Sigis
mund) ibland det hårdnackade och bång
styrige folket (Polackerna) vijstas. J. Wer- 
wing 2, bil. 27 (1589). — 2. Förblifvande i 
enkestånd, ogift, een eensöriande änkia. 
Phrygius 3 Likpred. 4. K. M:tt. . . (vill) 
komma prästeenkiorna i stifften ihåg med 
något nödigt underhåld uthi deras eensör
iande lägenheet. Stjernman Riksd. 2:1202 
(1652). så länge hon (enkedrottningen) i 
detta sitt ensöriande ståndh täckes at för
bli fva. 2:1362 (1660).

Ensörjande, n. Enkestånd. Gudh wer- 
dighas .. . edhers Frudöme vthi edhert een
söriande fadherligen och mildelighen trösta. 
P. Benedicti, tilegnan A 5 a. gamble moor 
klagar så mycket öfver sin bedröfvelse och 
ensöriande. Chronander Bel. 1 7 b.

Ensörjelighet, f. Enkestånd. Gudh wille 
... henne medh rijka hugswalelse vthi hen
nes bedröffueliga ensöryeligheet trösta. A. 
Andreæ Försp. till Uti. på Dan. dia.

Ensörjenhet, f. 1. Enslighet, afskildhet. 
den oroo och ensörienhet Hans K. M:t haf
ver ibland thet hårdnackade och bångstyrige 
folket. J. Werwing 2, bil. 65 (1589). Se 
Ensörjande 1. — 2. Enkling- eller enke
stånd. Oss (kon. Johan 3)... haffuer syndz 
rådligist att öffuergiffue dhenne leedsame 
ensöriendheet som wij på någen tijdh haffue 
waridt vdi, och giffue Oss vdi echteskap 
igen. HSH 34:91 (1585). een Turturduffua 
... sörier sin maka, och uthi sinne eensör- 
ienheet bliffuer eensligh oc eensam så länge 
hon leffuer. L. Laurentii Nyårspred. H 4 b.

Ental, n. 1. Samtal med sig sjelf (soli- 
loqvium). om man sådana tanckar och een- 
tal . . . widh sigh sielff offta haffua wille. 
L. Petri Dryck. B 5 a. — 2. Enskildt sam
tal. [Isl. eintal.] kallade han Thore till 
ental vid sig. Verelius Götr. 68.
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Entalan, f. tautologie, entalan. Sved
berg Schibb. 300.

Enthålla sig, refl. Afhålla sig ifrån. 
[T. sich enthalten.] the som helbregda och 
obesmittade are, skole aldeles enthålla sig 
sådanne besmittade rum och personer at 
besökia. Stjernman Com. 2:182 (16381.
1 som på Öland bo och vistas, skole här 
effter föra edra varor ... til Calmar och endt- 
holla eder all annan seglation och handel.
2 295 (1640). Så skal och vårt hofffolck alt 
grufveligit sväriande och bannande sig ent
hålla SCHMEDEMAN Just. 301 (1655).

Entlada, Entlasta sig, refl. Afbörda 
sig. [T. sich entladen, entlasten.] på dhet 
vij oss denne molestation en gång entlada 
måge. HSH 35:163 (1635). Jag finner nö
digt att j tijdh endlasta sig medh geldh. 
A. Oxenstjerna (HSH 28:32).

Endtlediga, tr. Befria ifrån, tiufvar, 
mandråpare ... hvilka man icke kan ent
lediga deras fängelse. Tegel Er. 14 hist. 24. 
Handtvärckarne (på Kungsholmen) måge . . . 
hos sigh uprätta ett särskildt gille, förmedelst 
hvilket de ifrån Stockholms stads gille sepa
reras, och således från all vedervillja kunna 
blifva ändtledigade. Stjernman Com. 4:154 
(1676). — Refl. Fria sig; afbörda sig, full
göra (en skyldighet.) Szå haffwer forme 
hustru Karin nw sedann bewijsth och sigh 
dherföre entledighett, att hon intidh Kong:e 
M:tt är skyllugh. Hist, handl. 13. 1:140 
(1564). entlediga tig tin skyldighet emot tin 
nästa. Hermelin E 4 b.

Entom, n. Entoma, f. Ensamhet. [Jfr 
Isl. eintömr, adj.] han wille gå något litet 
fram bätter och bidia, ther han måtte wara 
j sitt eentoom, såsom han ock wel ellies 
plägade affsides bidia. L. Petri Chr. pina 
N 4 a. Bättre det är att bo på taket i trängsel 
(trångt utrymme) och entom, Än uti rymliga 
slott med trätfull qvinno tilhopa. A. Nican- 
der Vitt. 74. Hon hade ofta falt i entoma 
(t enrum, mellan fyra ögon) med mig. 
Roman 190.

Enträde, n. Åker, som blott en gång 
är trädd, somblige såå thet (bohvetet) uthi 
enträde, andra tå åkeren två resor körd är. 
Colerus 1:105.

Enträgas, dep. Vara trägen. Då iag 
maner tig til arbete, förstår iag icke at du 
däruti utan uphör skall enträges. Hermelin 
D 5 a.

Enträta, f. Egensinne, halsstarrighet, 
trätlystnad, omögeligit är thet, at någhor 
weterligha och aff eenträtto skulle en then 
minsta Euangelij artikel om Christo emoot 
säya. P. Erici 5:173 b.

Enträteligen, adv. Envist, ihärdigt. 
Öfverheten denna saken (liturgien) altid 
enträteligen företager. Raimundius 93.

Enträten, adj. Envis, egensinnig, hals
starrig, benägen att tvista, trätlysten. the

som eenträtne äro, och icke wilia iydha 
sanningen. Rom. 2:8. Är ther ock någhor 
jbland idher, then j thetta ärendet (bruket 
att bära långt hår) enträtten är, Han wete, 
at wij haffue icke then sedhen. 1 Cor. 11:16. 
annat är vara stadigh til sinnes, annat een- 
trätin (eenvijs). Comenius Tung. 898. en 
fast styf, hårdsinter och enträtten man. 
L. Petri Kr. 142. parternar äro så stijffue 
och eenträtna, at the sigh vthan doom inga
lund wilia förlijka lata. Krön. pred B 8 a. 
Trätt icke medh honom som är eenträten. 
Sir. bok 8:4. disputera med en enträten 
och obotfärdig görs icke behof. Raimun
dius 89.

Enträtesamhet, f. Envishet, egensin
nighet ? hans högmod och enträtesamhet 
(Isl. kappgirni). Verelius Götr. 83.

Entsluta sig, refl. Besluta sig. Jag 
vet intet hvar til jag mig entsluta skal. 
ÖSTERLING 3: 47.

Entslå, tr. skilja ifrån, afhålla ifrån. 
[T. entschlagen.] wij . .. råde eder i thenn 
beste meningh, ati ... enthslå eder och edre 
sönner sådana och annen slig handell. 
Thyselius Handl. 2:109 (1539).

Entsätt, se E n d s a 11
Entsätta, tr. 1. Undsätta. [T. entsetzen.] 

ett antahl krijgzfolck vore att sammanskrifva 
... våre (trupper) medh att entsättia. Gust. 
Adolf Skr. 303. — 2. E. sig, förfäras. 
[T. sich entsetzen.] Jag veet fuller at mån
gen skall endsettia sig för sådane rådhslag. 
A. Oxenstjerna (HSH 26: 97).

Entväpna, tr. Afväpna. [T. entwaff
nen.] Kämpen är entväpnat. Stjernhjelm 
Fångne Cup 7 intr.

Enveten, adj. Envis, egensinnig, en 
eenveten fantast. U. Hjärne Orth. 141. 
Pilatus var en hård och enveten man. 
Spegel Fass. and. 276. Så var ochså 
Achilles ... otålig, Enveten och uti des åtrå 
oregerlig. C. Gyllenborg Andr. Q 2 b.

Envetenhet, f. Envishet, egensinnighet. 
Ketill ungäller nu sin envetenhet (Isl. ein- 
rcedi), at han intet ville lijta åth vårt råd. 
Verelius Götr. 166.

Envetig, adj. Envis. Thet är intet lätt, 
sade han, at uträtta nogot med god råd, 
när man hafver at göra med sådana en- 
vetiga och öfverdådiga sällar. Verelius 
Götr. 166.

Envetigt, Envettigt, adv. Envist, skal 
iagh icke ... envetigt emoot största deelen 
disputera. Emporagrius 265. En modig 
sielfklook ung af åhr Envettigt vijd sitt ovett 
står. Columbus Poet. skr. F 2 b. du dig 
til döds envettigt ville grufva. S. E. Bren
ner Dikter 2: 58.

Envett, n. Egensinne. I högfärd och 
envett man flitig fans och trägen. Borne- 
man 20. Alt måste effter dess behag och 
envett gå. Dens. 25.
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Enviges, adv. I tvekamp, han hade i 
sinnet at kämpa medh them allesamman 
tillijka, eller och medh hvar och en een- 
vijges. Schroderus J. Af. kr. 142.

Envis, adj. Ensam vis. han vil (i språ
kets rättande) vara öfvermyndig och envis. 
Svedberg Försvar 86.

Envåld, n. Envälde. Du, som dig på 
det fält ej vågat. Der dagens drott med en
våld tågat. G. F. Gyllenborg 1:218. dyg
den blir et brott der envåld lagar ger. Kell
gren 1:29. Somlige hafva then tankan om 
suurbrunnen, at then ... är ett enevålds 
medicament vid alla siukdomars botande. 
Lindestolpe Surbr. frag. 22

Envåld, adj. Enväldig. En fullmyndig 
och envold konung. Svedberg Sabb. ro 
2: 1403.

Enär, konj När. änär som helst han 
(husbonden) sielffuer wil eller kan komma, 
lagha the (tjenarne) thet så, at han skal finna 
them wakna. L. Petri 4 Post. 37 b. iag 
altid skal vara färdig, enär påfordras, at med 
lif och blod . . . tiena mit fädernesland. C. 
Gyllenborg Sprätth. 88.

Enöde, n. Enslighet, afskildt tillstånd. 
[Jfr T. einöde, ödemark.] Så afskilda de 
lärdes yrken synas ifrån politiska verldens 
stora rörelse, äga de dock en mycket nära 
gemenskap med hvarandra. Desse män i 
sitt enöde böra betraktas såsom arbetare, 
hvilka, hvar för sig, förfärdiga vissa delar, 
dem mästarens konst slutligen sammansätter. 
Gyldenstolpe (SAH 1786 3:21).

Erakta, tr. Akta, anse. [T. erachten.] 
har iagh för godt ährachtat,... At gifva ho
nom hustru uthaff vår slecht. Beronius 
A 3 b. Orthographia commenderer bokstäf- 
verne, och lärer dem rätt at skrifva, såsom 
och hvadh elliest i skrifvandet nödigt ehrach- 
tas. Wallenius Gram. A la. Nu ruster 
eder til, iagh skal ehr väl belöna ... At kun
gar alla slät sku et exempel haa, Hur den 
ehrachtas böör, som håller sigh så bra. 
Achrelius Vitt. 428.

Erbarebok, f. Jordebok. [T. urbarbuch, 
eg. änkomstbok.] (Det första registret, som 
skall hållas i Kungl. Räknekammaren) kal
les eth huffwed register eller Erbareboock. 
Civ. instr. 6 (1541).

Erdikta, tr. Uppdikta. [T. erdichten.] 
alla (svenska) skepp . . . skole vara uthi Öre- 
sundl' och Belt frije och exempte för all 
tull, inquisitioner, visitationer, anhåldningar 
eller andre molester och besvär, the hafva 
namjpn huru the hafva eller erdichtas kunne. 
Stjernman Com. 3:18 (1661).

Erdraga, tr. Fördraga, uthärda, bära. 
[T. (ertragen.] summan (af utgifterna) ... 
står obeltalt och omöijeligen hadhe kunnat 
erdragas. HSH 31:374 (1662).

Eirdräglig, adj. Dräglig. [T. erträglich.] 
(I em lånebank kunna kapitaler användas)

så ägaren til nytta och förkofring, som an
dra, the ther på pant penningar at upläna 
nécessiteras, til erdrägeligit accommodement. 
Stjernman Com. 3:679 (1668).

Eremit, m. [Isl. ermiti, hermiti.] Paulus 
then första heremit. O. Petri Klost. A 2 a. 
hermetar haffua warit j förtijdhen. Sakr. 4 b.

Erfintlighet, f. Befinnande, medica- 
menters krafft och verkan mycket skiljer, så 
väl i anseende til menniskians olijka dis
position och erfintlighet, som til ortens natur 
och egenskap, hvarest läkedomen brukes. 
Lindestolpe Surbr. fråg. 4.

Erflyta, intr. Härflyta. [T. erfliessen.] 
detta är erflutit af oförståndiga och smäde- 
andar, som vane äro med sin smädefulla 
mun at angripa och förklena ens annars lijf 
och lefverne. Peringskiöld Jord. 40.

Erfriska, tr. Förfriska, uppfriska. [T. 
erfrischen.] Jag hafver logerat arméen i 
qvartier, then igen att erfrischa. A. Oxen- 
stjerna (HSH 32:259).

Erfröjda, tr. Fröjda. [T. erfreuen.] ehr- 
fröghdar migh af hiertatt den récit E. F. N. 
bref migh gör af alla importente sakers väl
stånd. HSH 27:220 (1646). Jagh vett, desse 
tidender skola General Maioren ehrfröghda. 
27: 234.

Erfylla, tr. Fylla, uppfylla. [T. erfüllen.] 
fournera guarnisonerna theres nödtorfft, och 
hvadh ther j feelltes . .. sökia till att erfylla. 
HSH 38:234 (1636).

Erfölja, intr. Följa, yppa sig. [T. er
folgen.] alt där hän att bearbeta, at den 
önschelige uthgongen må erföllia. A. Oxen- 
stjerna (HSH 30: 77).

Erga, f. Erg. Comenius Tung. index
Ergetslighet, f. Ersättning, godtgörelse, 

vedergällning. [T. ergetzlichkeit.] alle åhr 
någre Våre skepp blifve ... i Våre och rik- 
sens ährender uthfärdade, och de officerare, 
som på slike resor och afskickningar brukas, 
böre billigt för detta extraordinarie dem på
kommande besvär niuta någon liten ärgäts- 
lighet och tullfrihet. Stjernman Com. 4: 95. 
(1675). de någon ergätslighet för deras . .. 
använde besvär och omkostningar hafva måtte. 
4:160 ( 1676). _

Ergifva sig, re fl. Hängifva sig, öfver- 
lemna sig. [T. sich ergeben.] thet conten
tement, som min kiäre broder migh igiönom 
thess scrifuelsse meddelar, migh aldeles till 
min kiäre broders trogne och beständige 
venskap at ergifva. HSH 27:259 (1647). jag 
mig til Hans Maij:t och ingen annan genom 
capitulation ergifvit. M. Stenbock (Lön
bom Anek. 2:241).

Ergifven, p. adj. Tillgifven. [T. erge
ben.] af alle våre åthäfvor måtte förmärkias, 
medh hvadh vyrdningh och hörsamheet vij 
äre E. K. M:tt ödmiukeligst ergifne. HSH 
23:91 (1650).

Ergå, intr. Utgå. [T. ergehen.] sådant
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alt bredare och utförligare uti Vår ergångne 
Förklarings tridie punct infört och specificerat 
varder. Stjernman Com. 2:657 (1651).

Erhemta, tr. Inhemta. hafver jag . .. 
erhemtat theras åstundan vara at få sin egen 
prest. Svedberg Amer. ill. 104.

Erhinna, tr. Hinna, ernå, erhålla, et 
lust-kortvilligit puss-spel, . . . för een tijdh 
(en tid sedan) uthaff mig inritat och anstelt, 
Haffver i dag en lyck-fulkomliger uthgång 
ährhunnit. Leyonstedt 27.

Erhålla, tr. [T. erhalten.] 1. Bibehålla, 
upprätthålla, bevara, erhålla Gudz klare 
sahliggörandes ordh vid sitt skeen, at dhet 
icke på nytt förmörkas måtte. Stjernman 
Riksd. 2:890 (1634). Hennes M.tt... hvar 
och een vid dess lagfångne frijheet erholler 
2: 926 (1635). hvar och en uti godh devotion, 
hörsamheet och lydno emot Oss och chronan 
at ährhålla. Com. 2:241 (1640). Gudh er
höhe dig vedh helsan. A. Oxenstjerna 
Bref 2: 412. Gudh erhöhe hennes M:tz va
pen. Ders. 2:425. thenne är then gnista, 
Som Herrans hand erhöh. Stjernhjelm 
Jubelsång. En ljum och ljuflig vind .. . 
Erhöht den blijda jord vijd stadig sommar- 
dräckt. Columbus Poet. skr. A 2 a. — 2. 
Förfäkta, yrka, påstå, alle kloke statzmän 
erhålla, at hvart land bör med stor flit hand- 
hafva och rychta sitt modersmål. Svedberg 
Ungd. reg. 448. jag vil nu thetta påminna 
och erhålla, at innan Gud kommer med 
sina stora vredes straff, plägar han varna 
menniskiorna. Dödst. 457. Och vilja monge 
gamle troverdige lärare erhålla, at merke 
och sporr effter Christi fötter hafva syns 
och ännu skola synas på oljoberget. Sabb. 
ro 2:1622.

Erhållande, n. Upprätthållande, tage 
... fäderneslandzens välfärdh och erhollande 
i acht. Stjernman Riksd. 2:876 (1634).

Erhörd, p. adj. Förspord. [T. erhört.] 
att (ofrälse stånden) blifva erriplojerade till 
de aldra förnämste och högsta heders påster 
och tiänster,... uti konunga riken eij varit 
brukeligit eller ärhört. HSH 33:855 (1723).

Erkeprest, m. [Isl. erkiprestr.] mester 
Jacob Venne, archiprest j åboo. Gust. 1 reg. 
4: 367.

Erkteckelig, adj. Tillräcklig, tillfyllest- 
görande. [T. erklecklich.] när Hans Kongl. 
M:tt.. . varder oss anmodandes om någhon 
erkleckeligh hielp i folck och medel til dess 
(krigets) uthförande. Stjernman Riksd. 2: 
1472 (1664). Kongl. May:tt må vidh thes 
svåre börda af sielfve regementetz uthförande 
medh erkläckelige medel kunna blifva und
satt. 2:1727 (1675). omtänckte på något er- 
kleckeligit sätt then (rikets medellöshet) eff
ter möijeligheeten at ståppa. 3:1917 (1683). 
en erkläckelig summa. M. Stenbock (Lön
bom Anek. 2:169).

Erkoren, p. adj. Utkorad. [T. erkoren.]

ädel af ätt, til ähra född och erkoren. Stjern
hjelm Here. 283.

Erkundiga, Erkunna sig, refl. Göra 
sig underrättad. [T. sich erkundigen, er
kunden.] iag erkundigade mig ... hvadh ord- 
ningh medh saltpetters tillvärckningen hölts. 
HSH 31:335 (1662). Landzhöfdingen .. . sig 
skal erkundiga om den personens vilkor. 
Stjernman Riksd. 3:2037 (1686). att man 
medh alsomstörsthe winlägningh siig ärkun- 
ner vm alla lägenheter. Fin. handl. 8:240 
(1555). (kunskaparne) måtte erkunne sig
vm thätt szom kriget belangen 9:290 (1558).

Erkänna, tr. Känna, döma. [T. erken
nen.] de godz, som varit erkiände under 
Kongl. May:tt och Cronan. Stjernman 
Riksd. 3:2089 (1689).

Erkänsel, f. 1. Erkänsla. Kongl. May:tt 
uptager medh nåder den hugnadh och under
dånige erkiendzell, som dess trogne ständer 
betyga öfver dhe åthskillige helsosamme för
ordningar. Stjernman Riksd. 3:1976 (1686).
— 2. Gåfva (såsom bevis på erkänsla). 
hvilken aff Kongl. May:tt i stället för grefve- 
och frijherreskap hafver blifvit ihugkommen 
med annan erkiändzel, antingen uthi pen
ningar eller penningevärde. Stjernman 
Riksd. 2:1813 (1680).

Erlediga, tr. Göra ledig, befria. [T. er
ledigen.] ingen dispensation ... skal oss 
kunna her ifrån lösa och erlediga. Stjern
man Riksd. 2:1378 (1660).

Erlefva, tr. Upplefva. [T. erleben.] ön
skar jag .. . den dagen ej at erlefva. B. 
Oxenstjerna (Lönbom Sv. arch. 2:160).

Erlånga, tr. Nå, träffa. [T. erlangen.] 
hon sin flycktige mann icke ehrlångia kunde. 
Nyman 57.

Erlägga, tr. 1. Anlägga, använda. Altså 
skal man sin ungdoms tijdh Erläggia, at han 
blifver blijdh. S. Brasck Förl. sonen I 2 b.
— 2. Utlägga, utgöra, gälda, han omöje- 
ligen kan fatta lust at ärlägga någon sin 
plichtiga tienst til dät gemena bästa. Her
melin C 4 b. En af de förnämsta orsaker 
til tin resa... är at du något siälf til tin 
lycka kunde ärlägga. Dens. C 5 b.

Ernära, tr. Nära, underhålla. [T. er
nähren.] ett kosteligit och fruchtbart land,
... der dhe sigh rikeligen skole kunna er- 
nähra. HSH 29: 214 (1640). det oreegerlige 
partijet, som med månglande sig ernära. 31: 
35 (1663). minste deelen af bönderne hadhe 
så myket af spannemåhl, att dee sigh sielfve 
kunde ernähra och oppehålla. 31:373(1662). 
the nödlidande ... måge nödtorffteligen er
närde och försörgde blifva. Stjernman Com. 
2:648 (1650).

Erqvicka, tr. Vederqvicka. [T. erquic
ken.] mirten trää ... erqvickte sigh af mår- 
gonrådnans dråppar. Leyonstedt 24. Migh 
ingen kan erqvicka. Amnelius 116.

Ersinlig, Érsinnelig, adj. Upptänklig.
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[T. ersinnlich.] i all ersinlig devotion. M. 
Stenbock (Lönbom Anek. 2: 144). Senaten 
. .. giordt alla ersinneliga anstalter. Dens. 
(Ders. 2:165). med all ersinnelig sorgfällig- 
het. Lönbom Anek. I. 3:31 (1728).

Erskalla, intr. Skalla. [T. erschallen.] 
Erskall ur hennes munn en sådan ordeklang. 
Columbus Vitt. 86.

Erskina, intr. Infinna sig, uppträda. 
[T. erscheinen.] vij inför E. K. M:tt stor- 
mechtigste Drotning erskijne. Stjernhjelm 
Lycks. är., cartel, vij här erskijnande rid
dare. Virt ■ rep.

Erspörja, tr. Förspörja. [T. erspüren.] 
jagh högligen beklagade at jagh icke er- 
spoorde H. K. M. affection til min person. 
Adlersparre Hist. saml. 2:224 (1648). så 
erspör iag nu dageligen, huruledes iag haf- 
ver mig på then eena eller then andra att 
förlåta. Nordin Krigshist. 2:78 (1656).

Ersöka, tr. Göra ansökning hos. [T. 
ersuchen.] hvad til thetta vercks understödh 
och fortsättiande tiäna må,... och Kongl. 
May:t i underdånighet om ehrsökias kan. 
Stjernman Com. 3:669 (1668).

Ertappa, tr. Utmäta nätt tin tid, hvilken 
en gång förlorad du sedan aldrig mer är- 
tapper. Hermelin D 4 b.

Ertas, dep. Retas. [Isl. ertast vi<f] Se 
Rietz Erta. Ej skall jag vid Agir I oveder 
ertas (Ei skal ek vip Ægi i ofvipri beriast). 
Björner Kämp. Frith. 14.

Erte, tr. Bete, bevisa. Den nåd H. K. 
M:t har behagat ertee des trogne ständer. 
Stjernman Riksd. 3:2125 (1697). den höga 
nåd Hans Excellence mig behagat ärte. 
Complim. bok 19. En kyss kan du lätt gee, 
och iag med skäl begära Till tack, till vänne- 
löhn för ehrtedd tienst och ähra. Lind- 
schöld Vitt. 197. Frikostighet, gunst och 
välfägnad hafva så rikeligen och benägit 
blifvit mig ärtedde i detta land. Linné Sk. 
resa företal. Den gifmildhet, som man be
viste Guds tjenare, ansåg Gud som vore 
den honom sjelf ärtedd. Botin Hem. 2: 64. 
— Re fl. erte sig tacksamme emot dem, 
som för det allmänna stadsens bästa nå
got besvär hafva. Stjernman Com. 4: 583 
(1684).

Ertänka, tr. Upptänka. [T. erdenken.] 
de .. . låtet påskina emot deras sedvana all 
den courtoisie, som de hafva kunnat ertänka. 
Lönbom Hist. arch. 5:51 (1629). jag troli
gen Hans Kongl. Maj:t...alt gjort til nytta, 
som jag någonsin kunnat ertänckia. Uppl. 
4:10 (1705).

Ervisa, tr. Kisa, bevisa, bete, betyga. 
[T. erweisen.] dheras välförhållande och 
ervijste gode tienster. Stjernman Com. 4: 
219 (1680). är Vår nådige villie och befall
ning, att I Vår General Tullförvaltare ... all 
godh assistence och handräckning ervisen. 
4:298(1680). ärvisa Gud sin vördnat. Her

melin B 8 a. hennes ärvista alfvarsamhet. 
As. Ban. 1:160.

Ervärfva, tr. Förvärfva. [T. erwerben.] 
I edra lijf hafva vågat, til at erhålla thenna 
seger och erverfva thenne freden. Gust. 
Adolf Skr. 187.

Eröfra, tr. Vinna, förvärfva. E. K. sitt 
uthi thet förgångne Danske krijget ehröfrade 
beröm ingaledz skal låta förminskas. Gust. 
Adolf Skr. 122.

Erörtra, tr. Utreda, undersöka. [T. er
örtern.] alt vijdare ... efter fäderneslandzens 
tarf att öfverväga, erörtra och bringa til uth- 
slag. Stjernman Riksd. 2:1305 (1660). vijdh 
samma session monde vij be:te städers de- 
siderier. . . optaga och så mykit görligit var 
erörtre. HSH 32:295 (1662).

Ester, m. pl. Invånare i Estland; detta 
folknamn brukas liktydigt med l ifeg en. 
thenne iij (3) rike sere saa goth som komne 
tiil eesthe ok egene. Gust. 1 reg. 1: 49. 
Man skulle icke ... göra them ester {genom 
tryckfel står efter) och egna. 4:207. the 
prester icke skula med så stor vskasl haffua 
them (bönderna) vnder siigh som andra estar. 
4:173. j pucke, trüge, slå Lensmannen eller 
bondena, lige som the wore jdra egne vnder- 
giffne, kiöpta eestar och trälar. Fin. handl. 
5:351 (1537).

Eter, Etter, n. Gift. [Isl. eitr.] the 
aldrigh komma til Sacramentet, lijka som 
thet wore eether och förgifft. L. Petri 1 
Post. b 4 b. the medh falska läro och hel- 
wetis ether förgiffua sielena. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Kyrkost. A 8 a. han bleff 
... förgifven medh eter. Petrejus Krön. 
46. wardt han hasteliga förgiffuin och tagin 
aff dagom medh etter. P. J. Gothus Synd. 
speg. G 6 b.

Ètterbylla, f. Argbigga. Alle bedl. speg. 
24. (Se Söderwall eterbilla.)

Etterdun, n. Ejderdun? Flickors vän
skap är som etterdun i et öppet fönster. 
Dalin Vitt. 6:450.

Etterflöd, f. Flytande böld? [T. eiter- 
fluss.] the läta alla spittelska komma vthu 
läghret, och alla the som eterflödh haffua.
4 Mos. 5:2. wende icke åter j Joabs hws 
then som een eeterflödh och spitelsko haff- 
uer. 2 Sam. 3:29.

Etterhvit, adj. Som har hvitt utslag. 
warder skabbot, eller eterhwijt, såsom ther 
wille spittelska komma på hans kötz hwdh.
3 Mos. 13:2. Om någhot etterhwitt är på 
hans kötz hwdh. 13:4.

Etterhvitnad, m. Hvitt utslag, bliffuer 
then eterhwijtnadhen så ståndandes, och äter 
sigh icke widhare. 3 Mos. 13: 23.

Etterkolf, m. Förgiftad pil. Se Bo 1 va.
Etterkopp, m. Spindel. (Se Rietz.) 

Tagh ett eekeäple S. Michels dagh,... Är 
ther i etterkoppar, betyder itt ondt åhr. 
Bondeprakt. B 2 b.
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Etterlig, adj. Giftig. Etterlige diurs bett. 
A. Månsson Ört. 26.

Etternos, f. Argbigga. qvinnan icke 
skal.. . blifva uthaff een from ächta maka 
een ond etternoos. Schroderus J. M. kr. 
203. Då frucktar jag mig ei för några etter
nosar. Sv. nitet n. 1.

Etterorm, m. Giftig orm. [Isl. eitrormr.] 
Therföre wore rådh, at man ... sigh för syn- 
denne, lijka som för en eeter orm, toghe til 
wara. L. Petri 2 Post. 296 b.

Ettersmog, m(?). Etterblemma, hett- 
blemma. (Jfr Söderwall.) Ettersmogh, 
masslor. Comenius Tung. 286. Skabb och 
ettersmogh. U. Hjärne Vitt. 75.

Ettras, dep. Vara sig. winläggia sigh 
ther om at all såår måtte förwandlas vthi 
boldars natur, så at the måga bolna, eetras 
och flyta. B. Olavi 189 b then inre huden 
på tarmarne begynner at bålna och ettras. 
Sparman Consil. A 2 b.

Ettrig, adj. Giftig, ettriga nässlor. Stjern- 
hjelm Bröl. 30.

Europén, f. Uti. på Dan. 295. Européns 
tilståndh. A. Oxenstjerna Bref. 2: 523. 
Européns författningar. Dalin Vitt. I. 2:10.

Europens Tomyris. Wallin 1:33. Så, Svea! 
på din strand skall än Europén skåda. Hur 
mannamod ger hand åt medborgsmannadygd. 
1:43

Evangeli, n. [gammal T. =] fridzens 
Euangelij. P. Erici 5:265 a.

Evangelist, (-e?), m. Herren giffuer or
det medh en stoor Euangelistars skara. Ps. 
68:12.

Evigliga, adv. Evigt. [T. ewiglich.] 
then rettferdighe beståår ewigligha. Ord. 
10:25. hans säte bliffuer ewigligha bestån
dandes. 29:14. han min skydsherre timliga 
och ewigliga bliffua wil. P. Erici 1:94 a. 
Hennes lof han eviglig Prijsa vil. Stjern- 
hjelm Fångne Cup. 13 intr.

Exempel, n. tu haffuer warit dottrenne 
Zion itt Exempel til synd. Micha. 1:13.

Exempelbok, f. Bok, innehållande lef- 
nadsregler. man finner ingen deel, then 
godh och nyttigh är, j någhor Historia. Ex
empelbook eller Helghona Legenda,... hwil- 
ken Psaltaren icke korteligha . . . innehåller. 
Försp. till Ps.

Exemplar, adj. Exemplarisk. ett ex- 
emplart lefverne. Boethius 209.

F.
Fabel, f. Visa, allmänt talämne. [T. 

fabel, f, L. fabula.] Israel skal wara til itt 
ordspråk och fabel ibland all folck. I Kon. 
9: 7. the skola komma til skam, til itt ord
språk, til een fabel. Jer. 24:9.

Fabelri, n. Fabel, påhitt. [T. fablerei.] 
Hvadan kom tu medh thet fabelrij, Som 
ingen grund haar? J. Sigpridi I 3 b. thet 
är fabelrij Och tin egen dicht. Ders.

Fabelverk, n. Fabler, diktad berättelse; 
dikt, osanning. [T. fabelwerk.] Studenterna 
intet annat lära, än at the måge tala thet 
som argt är, och skrifva fabelverck. Schro
derus Hoflef. 237. ihe fåfenge menniskior 
älska onyttige fabelvärck och älskogzböker. 
Albert. 1:101 medh the Volskers krijgh 
var icke annat än itt updichtat fabelverk. 
Liv. 115. hålla the så före, när man utaff 
predikostolen eller ehest talar om Cometer, 
... at thet är intet annat än itt fabelverck 
och prestedicht til at skräma the gemeene 
och enfoldige. L. Paul. Gothus Comet- 
speg. B 2 a. säya the, thet är ijdel fabelverck 
och presters påfund, hvad man predicar och 
lärer om Gudz strenga sidsta doom. P. J. 
Gothus Fastapred. 68. Ja det är sant så
som tu hörer, Intet fabelvärck iagh medh 
migh förer. Beronius D 3 b.

Facit, n. S1 å s i 11 f. p å, göra sig räk
ning på, sätta sitt hopp på. Migh tyckes

j gören orätt, Som slå edher facit all slätt 
På ägodelar. Prytz O. Skottk. B 4 a. Tu 
törs titt facit ey på gunst ck rijkdom slå, 
Rudeen 259.

Fack, se Fick.
Fackel, f. Fackla. [T. fackel.] Släck 

hans fackel. Stjernhjelm Here. 336. Chri
stina, liten eld, är vorden oss een fakel. 
Jubelsång, en klaar fackel. U. Hjärne 
Vatt. A 3 b. Thes (lejonets) ögon såsom bloss 
och stora faklar gnistra. Spegel Guds verk 
223.

Fadder, Faddre, m. 1 Gudfar. Com- 
pater, faddre. Var. rer. voc. C 5 a. (Om 
detta ord och det näst följ. faddra säges: 
hec vocabula noua sunt.) — 2. Kusin (såsom 
höflighetsbenämning.) [Mnt. vedder, T. vet
ter.] Helsen vor fadder hustru Ingeburg 
(Ture Jönssons frilla) med monge gode næt- 
ter aa vore vegna. H. Brask (till T. Jöns
son, Gust. 1 reg. 3: 422). Elskelige käre 
svåger, frende och fadder (Gust. Adolf till 
Joli. Casimir). Adlersparre Hist. saml. 
3:292 (1631). Käre Her Cantzier och Her 
Secreterare, tilförlåtne gode vänner och fad
drar (Tegel till Nils Chesnecopherus och 
Erik Elofsson). Lönbom Hist. arch. 2:3 
(1614). Tå war werlden tin fadder och godhe 
wen, men nu seer ingen effter tigh Balck 
Krist. ridd. C 3 a. then som lyckesampt och
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väl går och rijk är, han hafver månge vän
ner, han är mången mans svågher och fad
der R. Foss 566.

Fadderska, Faddra, f. 1. Gudmor, fad
derska, commater. Comenius Tung. index. 
Gudfaar och Fadderskan .. . fara til suur- 
brunns. U. Hjärne Vatt. 90. Commater, 
faddra. Var. rer. voc. C 5 a. klockor ... the 
Påueske döpa och smöria, brukandes ther 
til faddror. L. Petri Kyrkost. 69 a. - 2. 
Kusin {se Fadder 2; eller måhända menas 
här en qvinlig medfadder). Helse wor fad
dra och Gudbarn med monge gode nätter 
aa wora wegna. H. Brask (till Arvid Vest- 
göte, HSH 14: 87).

Faderland, n. Fädernesland. [T. Vater
land.] Riikith, alles wore faderland. Fin. 
handl. 2:276 (1549). Skylligh är iagh mitt 
fadherland Altijdh tiena ehvar iagh kan. 
Messenius Disa 20. Gudz änglar... bära 
våra siälar in i thet eviga faderlandet. P. 
J. Gothus Rel. art. 125. bör man ey slijke 
gråta. Som döden tager bort, när the bäst 
kunna båta Sin konung först ok fremst, ok 
seen sit faderland. Lucidor Gg 2 b.

Fadersgris, m. (Jfr Morsgris.) Vater- 
söhnlein. Lind Ord.

Faga, tr. Rensa (äng om våren från 
gamla löf). Se Rietz. [Isl./dg-a.] (Hvar 
sockens inbyggare på Gotland) rengiöra och 
faga des (preststommens) ängiar. HSH 29: 
398 (1654).

Fager, adj. Fagert och stille wedher. 
Gust. I reg. 13: 41. Dygd står (består) i 
fagert mod. Stjernhjelm Here. 391. intet 
är fägre än een godh skickelse och ordning 
i all ting. L. Laurentii Nyårspred. A 3 a. 
Hans hoff haar fägre drächt än Salomos. 
Spegel Guds verk 26. En skogboe berömer 
sin skogbygd, såsom then fagraste. Ryde- 
lius Förn. öfn. 130.

Fagerlek, m. Fägring. [Isi. fagrleikr.] 
förnemlighe mäns krops fagherlek och an
letes skönheet. Schroderus Albert. 1:67. 
månge, hvilke . . . sågho för ögonen the lus
tige landskap uthi Asien, bevektes uthaff 
theras fagherleek. J. M. kr. 27. vij fijre och 
göre stoor höghtijdh aff Frantzösk, Spansk 
och Italiansk, lijka som .. . glimmande aff 
fagerlek Stjernhjelm Sv. och G. mâles 
fat. föret. 3 b. Då ligger roos vissnat och 
bleek, Mister sin lust och fagerleek. Wi- 
VALLIUS 344.

Fagerläte, n. 1. Skenfagra later. [Is!. 
fagrlœti.] och är ingen ende på theres 
fagherläte och skenrika gudheligheet. L. 
Petri 2 Post. 191 a. — 2. Prål, glitter, ther 
(i domkyrkan) glemmar och skijn guld, silff- 
uer, ädlestenar, och medh slijk oändelig 
skrymtisk fagerläte (plur.), intet ringare, hwar 
ey meera än något Keysars eller Konunga 
pallatz. Uti. på Dan. 583.

Fagga, f. Vi föra ynekeligt förderfvet uti

faggan. Eldh Myrt. 122. Synden förer ju 
förråtnelsen i faggan. Ders. 136. ingen synd 
så söt och liten är, Som icke bitter död och 
straff i faggan bär. Kolmodin Qv. sp. 1:10. 
Sig ur sjukdoms faggor rycka. Dalin Vitt. 
II. 4 : 224. Skaldekonsten i Sverige ... kunde 
ej slita sig ur barbariets faggor förr än i 
Christinas tid. II. 6:191. Prinsessan Grimma 
var i jättens faggor mer död än lefvandes. 
5:58. — Enligt Spegel (Ord.) har faggor 
bet. “rimsor af kläderna, forsan Lat. laciniæ“, 
och i Guds verk (s. 199) säges: Jag vil tå 
spool och fiäl och sådant från mig slengia, 
Som mest vid fiskiare och theras faggor 
hengia.

Fagna, tr. Fägna, glädja. [1st. fagna.] 
Almosor haffuer tu så länge vthgiffuit, At 
intet är qwart j husena bliffuit. Sådana vth- 
gifft migh intet kan fagna. Tob. com. C 3 a.

Fakter, f. pl. Yttringar, åthäfvor, later. 
[D- fagter.] (ond) andelucht... kan warda 
kend aff thessa fachter, at när en raapar snart, 
lijka som ätickia wore j magan, och elliest 
fastande rapar en litet. B. Olavi 33 a. Lätt 
se tu äst i tijna fachter stijff Och altijdh 
nogot småpuss drijff. Rondeletius 54. tu 
äst migh behagheligh vorden För tin fachter 
och manligha orden. Dens. 89. oförskemde 
faeter och galenskaper, som uthi åtskillighe 
dansar begås. Schroderus Albert. 4:83. 
— Jfr Fukter.

Fala, tr. Hålla fal, utbjuda till salu, 
sälja, en part, som bygge och boo offvan 
longehedhen i Bergzlagene ... bruke ther i 
staden (Vesterås) all borgere näring, fala 
theres jern både i marcknader och emellan 
marcknader. Stjernman Com. 1: 56 (1539). 
hon hölt sigh rätt för alla faal, Och var 
ganska kärlig i svar och taal.. . Een mächta 
skön jungfrw tu här om taaler, För tree 
peningar man ey bättre faaler. Chronander 
Bel. 1 2 b. (faaler kan här ock betyda köper; 
jfr Isi. fala.)

Fala, f. (? Fale, m.) Falskhet, bedrägeri? 
Vij them redeligh betala Uthan någhon svijk 
och fala. Prytz Gust. 1 E 2 a.

Fala, f. Slätt, hed. lätt plundra en hoop 
Tydskes kramgodz ther war på Kopparbergz 
Fahlu. Svart Kr. 18. wid Kopperbergz 
falan. Ders. 173. thenn tidh iagh laghmans 
ting hölt på falan i Kopparbergs sochen. 
Dipl. Dal. suppl. 34 (1542). H. K. M:tt haf- 
uer ährnatt att byggia en stadh på Fahlan 
vidh bergedh. Uandt. instr. 165 (1620). slätt
marken eller falen (om Falbygden). Linné 
Vestg. resa 76. möttes så bådha hääranar på 
Falenne. i Westergötzland. O. Petri Kr. 148.

Falbjuda, tr. Bjuda till salu. the (qvin- 
norna)... skulle hvarjom och enom fäal- 
biudas. _ Schroderus J. M. kr. 251.

Falbänk, m. Eg. Salubänk. sine egne 
döttrar ställa the på faalbänken. Schro
derus Hoflef. 189.

13
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Falegata, Falgata, f. Föra, sätta, 
våga på f., bringa i fara, sätta pä spel, 
äfventyra. är storliga åff nödhen, at man 
förweeth sigh fulwel, ath wij icke late för
föra wärt folk mera på falegaton äri the göra 
med theris. Gust. 1 reg. 7:451. (“föra wårt 
folk på större fara, än the Danske göra theris“. 
Ders. 452.) Thet ligger magt vppå thet wij 
kunde få vitta vm then Greffue Christoffer 
och Hertug Christiann bliffua forliickte, tiil 
effwentyrs the törffua giffua sig både tiil fridz 
... ther med vij tiil effuentyrs bliffua szatthe 
[pä?) falegathen, szå wij thå haffue fiendskap 
både aff then Greffuen, aff the Lubske och 
Here theris methengere. 10:12. saa laga ider 
stycker, dett wåre skiip icke måtte vtsatte 
bliffwe paa någon falgate eller j någonn fare.- 
10:315. till wårt skep Barcken ingen god 
redskap är, och betrösther förthenskuld ingen 
reese med samme schip ... Så wore icke gott 
att man skulle så wåge skip, godz och folck 
på falgatunn. RR “/» 1546. när the (pre- 
sterna) äre försumelighe vthi theres embete, 
eller skrymta, och såledhes dragha siälarna 
på falagatur. Balck Catech. K 5 a.

Falke, m. Falk. [Isl. falki.] Svart (Kr. 
141) säger om deltagarne i Vestgöta-upproret 
1529, att någre af dem icke ville genom 
landsflykt undgå ransakning och dom, utan 
blifva qvar i riket på nåd och onåd, “Men 
Her Thure Jenson oc Biscop Moens sade, 
effter liffuet är en falke, dristade (de) inge
lund bliffua i landet, vtan vnsettia halsen“. 
Ett gammalt Latinskt ordspråk lyder: hoc 
vulgus fatur, quod corpus falco vocatur, hvil- 
ket har den mening, att kroppen (lifvet) är 
af stort värde, liksom falken är en kostbar 
fogel. Se Grimm Wort.

Falkon, Falkun, m. Kanon af 12 punds 
vigt, hvarmed vanligen blykulor skötos. 
[Fr faucon, af L. falco, falk.] Adlersparre 
Afh. 238. ihiälskuten medh en falckun. 
Tegel Gust. 1 hist. 1:134. icke haffuandes 
ther hoes sigh större skott än någre falkuner. 
Svart Kr. 63.

Falkonett, m. Kanon, hvarmed vanligen 
jernkulor skötos. Var antingen dubbel, 
af omkr 9 fots längd och 2 V» skeppunds 
vigt, skjutande kulor om 2 1I% mark, eller 
enkel, af omkr. 7 fots längd och 1 skep- 
pund 5 lispunds vigt, skjutande kulor om 
1 '/« mark. Adlersparre Afh. 238. falke- 
net, falkneth. Gust. 1 reg. 2:17; 5: 85. iiij 
falknecther aff iærn, och en aff kaaper. 4: 37. 
skööt til them medh någre falkneter. Svart 
Kr. 47.

Fall, n. Skrof af ett slagtadt djur. [Isl. 
fall.] j (1) oxefall. Gust. 1 reg. 2:266. xl 
(40) faare fall, ij (2) oxa fall kötth, xxxvij 
nöthefall köth. 4 : 36, 37. xxx (nöthafal kött 
iij fierdinga myndre. 4: 347.

Falla, tr. och intr. 1. Falla omkull, hans 
löther slwnto wndan honom, och han stoodh

vpåå fallande foot. O. Petri Men. fall M 
7 b. — 2. Genom fall slå, bryta. Monger 
faller sigh jhiääl. L. Petri Dryck. D 2 b. 
han föll aff en hest sigh til dödz. Uti. på 
Dan. 498. han störter sigh så nidh öffuerst 
aff huset, och faller sigh til dödz. Leucho- 
wius 337. karren (karlen) som stenen fföl 
i hell. O. Petri Tänk. 8. han föll halsen 
uthaff sigh och bleff dödh. L. Paul. Go
thus Cometspeg. 93. — 3. Förefalla, före
komma, alstras, frambringas. Uti thesso 
Euangelio falla synnerligha tryy stycker til 
at handla. L. Petri 1 Post. L8a. the waror 
her falla j landit. Gust. 1 reg. 2:5. lin, 
hampa heller linfrö, som ther i lenhet (länet) 
faller. Gust. Adolf Skr. 499. — 4 Falla 
på, påkomma, tigh faller lust til henne, 
at tu motte tagha henne til hustru. 5 Mos. 
21:11.

5. Med prep. a) f. efter, ansätta, be
storma. tå han föll hårdt effter {enträget 
bad) honom, wille han doch icke gå. 2 Sam. 
13:25. b) f. emot, sätta sig emot, motverka, 
stå i strid med. thee wel wetha sanningen, 
ath oredeliga tiilgongith ær och bordhe ret- 
thas, likwel falla the ther emoth. Gust 1 
reg. 4:19. alle the som idher emoot falla, 
icke skola kunna emoot säya, ey heller emoot 
stonda. NT 1526 Luc. 21:15. thet en helso- 
sam lärdom (lära) emoot faller. 1 Tim. 1:10. 
thet som stadgas ... icke vthi någon måtto 
faller emoot Gudz ord. L. Petri Skyld. 
A 4 b. begynna theras predican ther vppå, 
att the alffuarliga falla syndena emoth. Nova 
ord. eccl. 184. c) f. i n i, bifalla. Här vtaff 
worde the så beweckte att the föllo samptlige 
allesamman in i hans mening. Svart Kr. 
123. d) f. m e d, hålla med, öfverensstämma 
med. almogen föll them mett oc icke imoot. 
Gust. 1 reg. 6:174. thet icke faller emoot 
vthan heller medh Gudz budh. L. Petri 
Skyld. A3 b. e) f. på: a) yrka på. . fölle 
the Lybske Rådherrar ganska hårdt på sijn 
hetzalning. Svart Kr. 72. the Widderdöpare, 
som så hårdt ther på falla, at man ingen 
barn döpa skal. L. Petri Om nattv. A 3 a. 
ß) infalla, inträffa på. Ridder S. Öriens 
dagh ... tå föll på en tijsdag. Svart Kr. 24. 
f) f. till, in t i 11 : a) Rusa till. Och j hela 
stadhen wardt itt vplop, och the föllo haste- 
ligha til, alle medh itt moodh in på Skodho- 
platzen. Ap. gern. 19:29. ß) anfalla, öfver- 
falla. föll til them medh sina tienare om 
nattena, och sloogh them. 1 Mos. 14:15. 
•() sluta sig till, förena sig med. Utan 
herren faller oss til, när fiendanar mot oss 
strijdha, så är med oss förlorat spil. Psalmb. 
1536 31. hooff Theudas sigh vp,.. . honom 
föll en hoop folck til. Ap. gern. 5: 36. the 
trädde jfrå migh, och föllo in til the onyt- 
togha affgudhar. Jer. 2:5. the falla in til 
en vppenbara tiuff och forredare, then siig 
siger vara her Stens son. Gust. 1 reg. 4:
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m 8) efterfölja, lyda. Tå föllo the alle 
in til hans rådh. Ap. gern. 5: 40. g) f. ö f v e r, 
ligga öfver (med böner), folcket föll honom 
offuer, på thet the skulle höra Gudz ord. 
Luc. 5:1.

Fallbom, m. Fällbom. Porten har sine 
... fallbomar. Comenius Tung. 615.

Falldrucken, p. adj. “Stup full“, the 
ther falldruckne äro aff wijn. L. Petri Jes. 
proph. 28:1.

Fallen, part. prêt. 1. Lämplig, duglig, 
tjenlig. (Moses sade) at han icke war ther 
til fallen (att föra Israels folk ur Egypten). 
L. Petri Krön. pred. Elb. han till Ko- 
nungaembetet ganska väl tienligh och fallen 
var. Kr. 18. tå äger then boet och barnen 
förese, som bäst thertil fallen är. Lag 1734 
G.B. 15:2. vare tå then förmyndare, som 
skyldast och thertil fallen är. Ä.B. 20:4. 
han är icke fallen til studier. Sv. nitet n. 6. 
Vårt språk är mera til alfvarsamma än co- 
miske saker fallit. A. Nicander Gifterm. 2.
— 2. Böjd, benägen. Ifvar var något fallen 
til (för) skråck. Dalin Vitt. II. 6:108.

Fallera, intr. [Fr. faillir, T. fallieren.] 
1. Slå fel; taga fel. så rädes hon, thet 
måtte slå henne feelt (fallera). Comenius 
Tung. 363. om ögon ey fallera, Så thör jag 
väll säija . .. Han är äfven full. Moræus 
426. — 2. Felas, tryta, fallerar oss öl, si, 
så fallerar oss allt courage. Bellman 3:16.
— 3. Göra cession, een och annan af 
borgerskapet hafver sig fördiupat uti (skuld) 
öfver sin förmögenheet och således måst 
fallera och komma til korta. Stjernman 
Riksd. 2:1542 (1668).

Fallskål, f. Skål så rusgifvande, att 
man faller, iagh wil göra Jerusalem til een 
fallskåål allom folckom. Sach. 12:2. (Lu
ther tummelbecher.)

Fallstamp, m. Stamp. Sedan stampade 
the henne (säden) medh en fallstamp i stamp- 
qvarnen. Comenius Tung. 402.

Fallutande p. adj. Lutande till fall. 
Slott... stå såsom fallutande. U. Hjärne 
Anl. 221. fallutande furu. Vitt. 165.

Falna, intr. Murkna. Tänderne fall’, och 
fahlna där hän. Stjernhjelm Here. 515.

Falska, tr. Förfalska, falskar någon 
(skomakare) sin gierning, straffas effter lagen. 
Stjernman Com. 1:288 (1577). Ändrar nå- 
gor krönt mått eller vigt, och thet således 
falskar. Lag 1734 H.B. 8: 3. Falskar then 
mynt, som myntning förtrodd är. M B. 7:1.

Falskas, dep. Vara falsk. Trollen hade 
nu änteligen lärt sig at falskas. Celsius 
Gust. 1 hist. 1: 40.

Falske, m. Falaska. [Isl. fölski.] Fauilla, 
falske. Var. rer. voc. G 6 b. wårt taal är 
een gnijsta som aff wårt hierta vthgåår, När 
thet vthsleckt är, så är liffuet bortto som en 
falske. Vish. 2: 8. en falska effter ett brent 
papper. Rudbeck Atl. 1:138.

Falsna, f. Falaska. Med elden blef mitt 
namn af glömskos falsna täckt. Kolmodin 
Qv. sp. 1:26. Då faller kroppen ned, som 
falsnan utaf aska. 2:126.

Famla, intr. och tr. the fambla om sich, 
som en blinder. L. Petri Vigv. B 4 b. fram- 
farne konunger till een deel haffve måst 
fambla uthj adelens privilegier. HSH 28: 55 
(1634). Om namnen började han nu ofta 
famla; ty minnet slog honom felt. Dalin 
Hist. III. 1:486. Famla et qvinnfolk, ein 
Weibsbild betasten. Lind Ord.

Fan, m. Se Fienden. Ther Gudh 
bygger sigh een kyrekia, ther bygger fanen 
strax sigh ett cappell breddwidh. Svart 
Kr. 96. Når slike vdtlänske men haffwa 
skattat. .. fatigha almoga vdt, oc taskom fwl 
haffwa, såå draghe thee åth tyskelandt fäne- 
nom j våldt. Gust. 1 reg. 5: 230. tage 'migh 
fänen. Balck Krist. ridd. K 4 b. fara til 
fånens. P. Erici 1:87 a. Til fänens medh 
the trettosamma presterna. 1:116 a. Hvilkin 
fanin kan sådana haat, förachtelse och plåga 
aff verldenne lijda? P. J. Gothus Rot.n. 
bannas, giffwa sigh fanin. L. Pet. Gothus 
71 b. them, som . . . göra ett medh then 
Romerske påven, bliffver således svarat: at 
vij giffve honom fanin. Phrygius Agon 46. 
hvadh fanen haar doch iagh lärdt? R. Foss 219.

Fana, f. Ett kompani ryttare, tiugu fem 
fhaner ryttere. Hund Er. 14 kr. v. 149. en 
ryttere fhana. Ders. v. 202. Äfven om fot
folk: En knechte fhane. Ders. v. 336.

Fansun, Fatsun, f. Fason, form, skap- 
nad. [Mnt. fansun.] Wijsa Israels Hwse 
Templet... och lät them tagha sigh een fant- 
zwn (afbildning) ther aff. Hes. 43:10. wijsa 
them skapnadhen och fantzunen aff Hwset. 
43:11. han föddes med en seegerhufwa öf- 
wer hufwedet widh fansun såsom en hielm. 
Svart Kr. 2. han haffuer sin fatzun och 
skapnat quar. Gerson C 4 b.

Fantasi, n. Een unger man här mother 
migh, Then gåår uthi sit phantasij. S. Brasck 
Ap. gern. F 2 b. Ach himmel statt migh bij. 
At thetta fantasij Migh ey bedårar. Amne- 
lius 110. trollerij är idelt phantasij. Co
lumbus Poet. skr. H2a. Det var hos dem 
ett phantasi. S. E. Brenner Dikter 2:73. 
Strax växte deras mod och höga phantasi, 
De giorde sig förslag at höge herrar bli. 
Kolmodin Qv. sp. 2:348.

Fantisera, intr. Tappar någon vetet så 
at han phantiserar. Colerus 1:259.

Far, n(?). 1. Färd, resa. [Isl. far, för ]
alle the med honum j flok och fare (i följe, 
sällskap, i samfärd, samråd) wore at slaa 
och draga henne. Gust. 1 reg. 3:67. [Se 
Schlyter Flokker och Færp. Jfr Mnt. in 
vlocke unde verde (vore, vörde) sin.] — 2. 
Till fars? (Månne hithörande?) skola 
Presterna beflita sigh ther om, at the, ther 
sådana menniskior berettas skola (om lif-
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dömda personer skola fä nattvarden), mågha 
hafFua en dagh eller twå til faars eller til 
handels medh them. L. Petri Kyrkord.
6n a. Presterna, som skickas til them (de 
lifdömde) uti fengelsset skola vara vel för- 
farne i Skriften, som kunna them ret under- 
vijsa och af Gudz ord trösta, och motte the 
hafva nöijachtigh tijdh til fars at handla medh 
them. Laureuus Kyrkord. 259.

Fara, intr. och tr. 1. Förfara, gä till 
väga. Gudz bodh lärer klokligha fara j all 
handel. Syr. 19: 18. Doctor Jens . .. foor 
icke medh alffware att hielpa till göra här 
någen godh reformering. Svart Kr. 120. 
Herren haffuer så farit medh migh, at iagh 
icke meer vpkömma kan. Jer. klag. 1:14. 
intet är bätre ... än at wara gladh, och fara 
wel medh sigh j sina daghar. Pred. 3:12. 
(han) vndfick oss til herberghe, och foor wel 
medh oss j tree daghar. Ap. gern. 28:7. 
wilie wij thå therutinnan förtenchte wara 
hurw wij best ther med fara skole. Gust. 1 
reg. 7: 51. han så lönligha foor medh sinne 
saak, at ingen kunde bliffua ther wahr widh.
L. Petri 1 Post. A2a. — Se Faren. — 
Fara med sig förekommer i samma bem. 
som ensamt fara. han skal fara sachta 
med sig och latha anned folk regera med 
sig. Gust. 1 reg. 6: 258. welendis at tw 
ramar wärt beste ... med gode oc lempe och 
tw faar skälige med tig i alle motte. 6: 271. 
Så biude wij tich widt wåre ogunst, at tu 
far motteligen medt tich (i afs. på folkets 
behandling), handlandes som thu kant ware 
till swarsz medt. RR maj 1544. at the som 
så oskäligha fara medh sigh, få sigh itt annat I 
sinne, bättra sitt onda leffuerne. L. Petri 
Dial, om mess. 75 a. — F. o m, gå till väga. 
han fahr om medh flåkerij. Schroderus 
Liv. 907. — F. åt, gå åt, behandla, hand- 
tera. tu steiler tigh wenligha til thetta folck, 
och faar wel åt them. 2 Krön. 10:7. man 
skal fara medh alffuar åt honom och straffan. 
L. Petri 3 Post. 114 b. Christus ... är en 
mild, sachtmodigh och wenlig man, som tog- 
liga och sachta faar åt oss, ther wij råke 
stupa eller snaffua. 4 Post. 26 a. Hwij faar 
tu så hårdt åt itt affbläst Iöff? Jobs bok 
13:25. F. åt sig, sköta sig, bära sig dt. 
ther man icke faar rett åt sigh, är armodh. 
L. Petri Sal. ord. 13:23. Een sticken men- 
niskia handlar galet, men then som togligha 
faar åt sigh, hatar thet. Ders. 14:17. så 
mesterligha kan dieffuulen och werlden fara 
åt sigh. 2 Post. 192 a. the foro förhastigt åt 
sigh til at affleggia och alt j sender nedher- 
slå thet gambla affguderijt. Kyrkost. 56 a. — 
2. Behandla, nagelfara. Men effter man 
icke kan alt så grant farat (fara det), wil 
man the stycker förhandla som almenneligast 
äro. L. Petri l Post. U 3 b. — 3. Begagna, 
bruka, the skola fara och bruka Cronones 
laxefiskie. Gust. 1 reg. 5: 86. at hwar

weet sitt tunnolandh til at fara. Brahe 
Oecon. 86.

Farare, m. Fartyg, vptage alle the 
Narffweske fharere, thessligeste och så frij- 
bythere schip. Fin. handl. 10:113 (1565).

Farbogen, p. adj. Resfärdig. [Isl. far- 
båinn.] wore stoorliga aff nödhenne, at hwar 
j sin stadh giorde sigh redho, och altijdh 
wore farboghen, at han måtte j een godh 
måtto färdas hädan. L. Petri 3 Post. 54 b. 
När Kon. Erik var farbogen och redo, tog 
han afsked och orlof ifrån sin Herr Fader. 
S. Elofsson 120.

Fare, m. [Mnt. vare, T. gefahr.] 1. 
Fruktan, fölier ther aff itt ondt samwett, och 
en fahre för Gudh. L. Petri 2 Post. 248 b. 
the hadhe fara, at han måtte så göra medh 
Jerusalem ... som han the andra städher. .. 
giordt hadhe. Judith 4:2. Konungen altijdh 
baar fara för sina brödher än thå at the woro 
forlijkte. O. Petri Kr. 117. — 2. Äfventyr, 
risk. han segle sin eeghen kose och stonde 
sielff sin eeghen fare. O. Petri Äkt. A 1 b. 
the Lybske stå faran oc latha samma betha- 
ling sielffue hentha ... pa theris egen be- 
kostningh. Gust. 1 reg. 4:114. — 3. / afs. 
på myntning begagnades uttrycket utan fara 
till att beteckna det mera eller mindre (of- 
van eller nedan), hvartill, utan ansvar och 
straff för myntmästaren, mynten kunde upp
gå vare sig i vigt (hvilket i senare tids 
myntspråk kallas remedium) eller ock i det 
antal, som af ett visst qvantum metall 
skulle skrodas (utmyntas). Och skal han 
oss försth slaa ith stoorth rwnth mynth, 
stycketh paa en öre, mark wæghen peningha 
skal holla 5 lodt, Ther skal skrodas wppaa 
marken 12 kasth, V» pseningh mindre eller 
meer wthan fara. — Item skal han oss slaa 
örtugher, som nw geller stycketh 12 pæ- 
ningha, mark wæghen skal holla 7 ‘/2 lodt, 
skrodan 36 kasth, ith halfft kasth meer eller 
mindre wthan fara. Gust. 1 reg. 1:206. skall 
han slåå eth mynth kalladt halff örtogher 
eller fyrickar så gott ath mark väghen skall 
holla 4 lodt 1 quinthen, */» quinthen offuan 
och nædan vthan fara, och ther aff skall 
han skroda 54 kast, eth kast offuan eller 
nädhan vthan fara. 4: 332.

Fareld, m. Fyr, fyrbåk. Frå Landsort laa 
jag uth och så min koosa sökte Igenom Öre
sund och Kållen snart förbij, Där på faar- 
ellar ståå. Eurelius Vitt. 47 (eldar, “der 
effter de seglande i natte tijder fara“, ders. 74).

Faren, p. adj. Medtagen, klen, svag, 
skröplig. [Isl. farinn.] krymplingar som så 
fame äro at the hemman icke förestå kunna. 
Gust. Adolf Skr. 36. skola gå om kring 
j landet illa fame (medfarne) och hungroghe. 
L. Petri Jes. proph. 8: 21. Flottan var något 
illa faren och behöfde at botas. Malmborg 
745 han låter förbättra de igenom vädrets 
mackt illa fame tackel och tåg. Dens. 771.
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Farkost, m. Fordon, ther emillan (den 
delade krigsmagten) förordnadhe han the 
hindersamme fahrekostar, såsom vagnar, 
the beladde voro medh rooff. Schroderus 
Liv. 663.

Farlate, adj. 1. Hindrad från att fara, 
resa. [Se Schlyter Gloss.] iak är en far
late man aff longlig siukdom oc allerdomss 
mtsfelle. H. Brask (Gust. 1 reg. 3:408.) — 
2. Obrukbar, obegagnelig. Lårens swarade 
sig strömen ey vmbäre kwnne med mindre 
än hanss quern vorde ther ower farlatha. 
HSH 16:87 .(1527). han hanom tilstood (till
stadde) .. . ey ath han skulle göre strömen 
farlatha. Ders.

Farlig, adj. och adv. Ansenlig; öfver- 
måttan. en farlig hop boskap och små- 
kreatur voro inkomne i ärtåkrarne. Dalin 
Vitt. II. 6:114. Een farlig långer truut sig som 
en stång utskiuter Emellan ögonen (på ele
fanten). Spegel Guds verk 221. det är ju 
icke så Jarlig brått. Lagerström Gert 20.

Farnöte, n. (Se Söderwall farunöte.) 
han war i floch och farnöthe i thet forrede- 
lige wpror. Gust. I reg. 6:286. jag frågar 
allenast, om I icke ären med i flock och 
farnöt med dem, som hvar dag komma här 
i huset tilhopa och rådslå om statssaker? 
Lagerström Pol. kannst. 18.

Farre, m. Fargalt. Farre, Verres, Eber. 
Schroderus Lex. 57. Lind Ord.

Farstuga,f. Förstuga. [Isl. farstofa.) Pe
trus clappadhe på farstwffuo dörena ... Thå 
loth hon icke vpp farstwghet. NT 1526 Ap. 
gern. 12:13,14. hon orkade följa dem uth i 
farstuffuun. A. Oxenstjerna Bref I. 4: 97.

Fart, f. 1. Fartyg, skepz esspingar och 
andra små fahrter. Girs Gust. 1 kr. 223. — 
2. Farvatten, them (fartygen) Konungh 
Erich befalte giffuas löse medh åthvarning 
at the ey offtare på then fahrt igen komma 
skulle. Girs Er. 14 kr. 20.

Farvatten, n. Han haffuer doch giordt 
migh så stoort förtreet, han haffuer så offta 
wäret j mitt farwatn (varit mig i vägen, till 
hinders, till men). L. Petri Mandr. D 7 b.

Fasa, tr. 1. Skrämma. Ett spöke kan 
rät snart en svagan mennskia fasa. Achre- 
lius Vitt. 441. — 2. Frukta. Satan jag ej 
fasar, Huru han ock rasar. Schmedeman 
Vitt. 192. Sv. Psalmb. 216:3. Impers. O huru 
fasade mig, när hvarcken hund eller hana 
Höras kunde. U. Hjärne Vitt. 166.

Fasan, f. Fasa. K. Christierns namn 
var ännu en fasan i Sverige. Dalin Hist. 
111. 1:236. dess namn blir et rof för alla 
tungor, och dess person en fasan för alla 
ögon. Vitt. II. 6: 30. Kom, vinter, med din 
hela fasan, Med is och snö! 5:367.

Fasant, m. Fasan. [Mnt. fasant, E. 
pheasant.] Tu skall och kiöpa feta capu- 
ner, Phasanter, ankor, och kalkuner. Tisbe 18.

Fast, adv. [T. fast.] 1. Mycket. Konun

gen och alle hans tienare greto ganska fast. 
2 Sam. 13:36. the fruchtadhe sigh ganska 
fast. 2 Kon. 10: 4. the ... förskrecktes offuer- 
måtton fast. Judith 14:17. itt stadigt dry
pande tå fast regnar. Ord. 27:15. thes 
(hafvets) bölior... fast bulra. Jer. 5: 22. Jona 
gladdes fast offuer then Kurbitzen. Jona 
4: 6. Ther aff förfäradhes Konungen Belsa- 
zer än nu fastare (mer.) Dan. 5: 9. Tå ro- 
padhe the än nu fastare, Korsfest honom. 
Marc. 15:14. weldughe och fast berychtadhe 
män. 1 Mos. 6:4. städher som fast longt 
jfrå tigh liggia. 5 Mos. 20: 15. Barsillaj 
war fast gammal, wel ottatiyo åår. 2 Sam. 
19:32. Herren är stoor och fast loffligh. 
1 Krön. 17 (16:25). tijn ondska är fast stoor 
Job. 22: 5. Herre, war icke förfast wreedh. 
Es. 64: 9. daghen war fast (långt) fram- 
lidhen. Marc. 6:35. — 2. Fort. (han) ha- 
stadhe sigh så fast at han stötte sigh. Tob. 
11:10. The ridha grufveliga fast. Petrejus 
Beskr. 5:18. Maria, tagh barnet, skynda fast. 
Olfson Tre vise män C 2 b. Migh tycker 
wij så sachta gåå, Nu lät oss stijgha fastare 
på. Jesus lärer i templet 10. Han rijder 
fastare ähn foglen flögh. Sv. forns. 1:282. 
— 3. Säkert, för visso, fullt och fast. Hoo 
sägher thet? står thet och til troende? Ja 
fast thet. L. Petri 3 Post. 90 a. — 4. Nästan. 
bry sin skalla fast i tu. S. Triewald 104.

Fasteduk, m. Duk, hvarmed altare och 
bilder betäcktes under fastan. L. Petri 
Kyrkost. 35 a.

Fastegång, m. Fastans ingång. [Isl. 
föstugangr.] Huilken swen som embethet 
winna wiill... han skall theras åldersman 
tilseia om fastegong och sedan valburge- 
messe ther nest embetet eskia. Skråord. 
230 (154 5).

Fastelag, m. Fastelagen, best form. 
[Mnt. vastelavent, eg. faste-aftonen eller 
dagen före fastans ingång.] Maskerad, kar
neval, karnevalsupptåg, gyckelspel ; fast- 
lagsnarr. Szå bleffue the (P. Sunnanväder 
och mäster Knut) införda i Stocholm medh 
en fastelagen och wore iklädde gamble vt- 
nötte och slarffwota corkåpor, ridandes åter- 
åffuoge på sultna hestar. Svart Kr. 112. 
Thesse rijhm (verser om nyssnämnda perso
ner) wordo ... framförd medh fastelagx åt- 
häffuor och action etc. Ders. 113. Presten 
sporde om troona, och the (faddrarne) skulle 
swara at the trodde, och wiste doch jntet 
hwad then troon inbära hade, epter thet the 
icke förstode målet (Latinen) ther the worde 
tilsporde med, Hwad är thetta annat än som 
en halff fastelaghen? O. Petri Handbok 
A 1 b. När wij nw ansee ... theres funder, 
see wij ther intit annat än fastolaghens 
stycker, for ty the haffua sich medh vthwertes 
åthäffuor lika som the wåre frome och godhe, 
och ära doch onde nogh inuertes j hiertat. 
1 Post. 65 a. (Guds råd om vår salighet
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håller man) icke för annat än spott och 
gabberij, och gör sigh ther aff j sina öl- 
stughur een fastelauen. L. Petri Dial, om 
mess. 73 b. slige fastelager företoges med 
honum som med mangom androm skedt ær. 
Gust. 1 reg. 4:203. han hafver giort sigh 
gemeen medh sina tienare och lupit faste
lagen med them (“löpa f-en“, löpa omkring 
förklädd, med sjelfsvdldiga upptåg). Pe- 
trejus Krön. 25. J. Fleming, då han skall 
halshuggas, ber, at Mästermannen icke 
måtte komma vid mina kläder, eller... min 
slägt och förvandter til vanära löpa faste
lagen med mina kläder {gå klädd i dem), 
jag vil väl eljest förära honom så mycket 
som de kläderne kunna vara värde. Lön
bom Anek. I. 1:25 (1599). Gode och nyttige 
rådh komma aff them som äre spakfärdige, 
som kunna tijga stilla, som icke löpa fast- 
iagh med (lättsinnigt behandla) theras her
rars hemligheter. Skytte Und. 39. Biscop 
Brask ... bödh Köningen till gest in på Bi- 
scops gården . .. giorde sigh sielff til faste
lagen och gant, att han skulle göra Könin
gen gladh. Svart Kr. 334.

Fastgöra, tr. Fastställa, stadfästa. Thet 
Testamentet som aff Gudhi fastgiordt war 
på Christum, warder icke ogillat. Gal. 3:17.

Fasthet, f. Fäste, fästning, skal vth- 
giuta mijn grymheet offuer Sin, thet Egyptj 
fastheet är. Hes. 30:15.

Fastståndig, adj. fastståndighe och oöff- 
uerwinnelighe alt in til endan. Balck 
Catcch. G. 4 b. the Etolier voro än nu fast
ståndighe medh Konung Antiocho (voro hans 
anhängare). Schroderus Liv. 622.

Fastställa, tr. Fast, besluta, afgöra. jag 
nu helt och hållit hos mig faststält at taga 
den til hustru, som vi omtalt. Modée
H. Smulgråt 65.

Fat, n. Kärl i allmänhet, ärdochjecha- 
nia itt wanwyrdt och vselt faat. Jer. 22:28. 
iagh haffuer sönderslaghit Moab, lijka som 
itt onyttigt faat. 48:38. — Bildl. behålla sitt 
faat j helghelse och äro. I Thess. 4: 4. Tu 
kant icke känna tijne eghne ting...Hurw 
kan tå titt faat begrijpa thens högstas vägh. 
Forsius Esdr. 93. — Stå i fatet, återstå. 
Ther han (Gud) ock än nu hadhe fullkomnat 
på migh hwadh honom tecktes, står migh 
likwel mykit sådant hoos honom j fatet. 
L. Petri Jobs bok 23:14. the plåghor, som 
än nw stodho j fatet, the ock så bekomma 
skulle. Sal.-vish. 19:4. them bör straffet 
(som migh och intet twifflar at thet iw står 
them j fatet). Dial, om niess. 83 b.

Fata, tr. Inpacka (i fat), the faath, ther 
udi Oszmundz jernet pläger faathes. Stjern- 
MAN Com. 1:323 (1583).

Fatabur, Fatebur, m. [Isl. fatabur.]
I. Förrådskammare, förråd. Een godh men- 
niskia bäär gott fram aff hiertans godha 
fatabwr. Och een ond menniskia bäär ondt

fram aff en ond fatabwr. Matth. 12:35. lijk 
en Hwssbonda som aff sin fatabwr bäär fram 
nytt och gammalt. 13:52. såådana som fato- 
buren är j hiertat, såådana warder ther och 
framburit. O. Petri Men. fall C 5 b. — 2. 
Skattkammare, thet silffuer och gull som. . 
vthi Konungs hwssens fatebwr funnet wardt. 
2 Kon. 16:8. silffuer och gull, och alla- 
handa tyygh, ladhe (Salorno) in vthi fata
buren i Gudz Hws. 2 Krön. 5: 1. vardt 
ock så Konungens Fatebur mycket förbett- 
radt och upfyldt medh allahanda håfvor och 
rikedom. L. Petri Kr. 93. — 3. Rustkam- 
mare. Herren haffuer vplåtet sin fatabwr, 
och halft fram sinne wredhes wapn. Jer. 
50: 25. — 4. Spiskammare, skafferi, visthus. 
Gudz fatebuur, som kan all verlden spisa. 
Spegel Guds verk 25. Man myran flitig 
ser om sommarn sig bemöda At i sin fatebur 
insamla vinterföda. S. Triewald 67.

Fateburshustru, f. så hafwer Fatebwrs- 
hustrun sine syslor för sigh, till att skaffa 
och uthrätta medh alt thet som qwinfolcks 
gerningh tillkommer, såsom är fatebwr, bo
skaps rycht och gifft, spinna och wäfwa 
både vllet och linnet till at kläda folcket 
medh... Item till at mälta, bryggia, baka 
och skräda, koka, och med målckningh, 
vstningh och kerningh ... Theslikest till at 
see till, at redeligen och wäl tillstår i hwsen 
och medh allehanda hwsens käril och annat 
innedöme .. . Item hafwa så fierran umsorgh 
för vthspijsningh widh gården, at thet rätt 
och wäl tilgår ... Sammalunda bör Fatebwrs- 
hustrun hafwa acht medh bakerskor, bryg
gerskor, stugukonan, miölckedeyan och lade- 
gårzfolck. Brahe Oecon. 84, 85.

Fatekammare, m. = Fatebur 1. han 
hade stuledtt vdaff Kong:e M:ttz fathecammer 
ett siölffsalttzer. Hist, handl. 13. 1: 285 (1567).

Fatholt, n. Kim, staf till laggkärl, 
tunnstaf. [T. fassholz.] Hundrade fäatholt. 
Stjernman Com. 1:516 (1606).

Fatmakare, m. Som förfärdigar fat (till 
jerns inpackning). Faathmakarne ... skole och 
vare förplichtede att sättie theris bomerken 
brändt på hvart och ett faat som the i så 
måtto görendes varde. Stjernman Com. 
1:323 (1583).

Fatmal? om Mesther Jörian ær saa fath- 
maal han gefwer segh hiith vp wil iak vara 
honom tiil wilie j alle ty mijn mact tiil 
sægher. Gust. I reg. 1:56.

Fatsun, se Fa n su n.
Fatt, adj. han förhaladhe them, wel we- 

tandes, huru fatt war om thenna wäghen. 
Ap. gern. 24:22. och är platz mongestedz 
epter wijn, serdeles j the land som thet 
icke wexer, epter som her när oss är fatt. 
L. Petri Dial, om mess. 92 a. then helighe 
graff icke så warit fatt, såsom målarne henne 
måla, fyrekantigh och yppen offuan. Lælius 
Res. 2:55. Jag ville ey, ja ey för stoore
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Mogols skatt, Mitt hierta skulle blij så ar- 
tadt och så fatt, Att der ey vore rum mehr 
än för een allena. Lindschöld Vitt. 201. 
giffta sig är godt... Naturen är så fatt, at 
han doch vill then vägen. Runius 2:16. 
Jagh lopp obetenckt, Bleff så in i fengslan 
stengt Och sedan satt Mång dag och natt, 
Att iag omsijder var rätt illa fatt. U. Hjärne 
Vitt. 69. Du vet ju huru de lögliga krea
turen äro fatte? Dalin Vitt. II. 6: 58. Menni- 
skiorne äro til större delen helt besynner
ligen fatte. Lagerström Tart. 19.

Fatta, tr. 1. Taga, taga fatt. Dauid 
toogh sina hand j skräppona, och fattadhe 
ther vth en steen. 1 Sam. 17:49. ingen 
deel är som j pläghen så hardt fata vppå 
(befatta er med?), och så fast beröma som 
gammalt och fornt. L. Petri Dial, om mess. 
12 b. — 2. Få, bekomma, the mågha fatta 
ewinnerlighit lijff. I Tim. 6. 19. — 3. Upp
fatta. höör, fatta j öronen hwadh iag sägher. 
4 Mos. 23:18. all mijn ord som iagh sägher 
tigh, them fatta medh hierta och öron. Hes. 
3:10. — 4. Ajfatta. Salomo fattar sin lär
dom (lärd) j Ordspråk. Försp. till Sal. — 
5. Infatta, ädhla stenar . . . j guli genom 
steensnijdhare fattadhe woro. Syr. 45:13.

Fattan, n. Handtag, grepe. kärlet skal 
tu taga medh grepan (fatan). Comenius 
Tung. 435. et fattan, hvarmed något skulle 
lyftas. Celsius l Kyrk. 133.

Fattig, adj. Sedan loth han græfwa vp 
af iordenna te fatige kroppa. Gust. 1 reg. 
1:49. Herre, hör mina fattigha böön. Judith 
9: 17. församlingen skulle någhon fattigh 
tijdh bliffua deelachtigh aff Sacramentit. 
L. Petri Dial om mess. 135 a. alle the gün
stige welgerninger'. .. att förtiene och medh 
allt gått effter min fattige förmögenheet at 
förskulle, skole j alle finna mig ganske 
weluillig. HSH 3:105 (1581). han skinnade 
them aff thet fattigha the åtte. 5: 4. Mången 
af fattigt blod, utkommen ur taaklöse kåtor, 
Stijger alt op åt och op. Stjernhjelm
Here. 467.

Fattigdom, m. hon inladhe (i offer
kistan) vthaff sin fattigdom alt thet hon 
hadhe. Marc. 12:44. the brende wp then 
fatigdoom iag hadhe. Fin. handl. 9: 381 (1557). 
han hade tagit hennes fatigdom, honn mett 
szit store arbeide hade seg fortiæntt. HSH 
29:136 (1542). han weledt kaste vth vpå ga- 
tun huad fatigdoom hon hadhe. 29:172 (1567). 
then fattigdom han ågte, hwilken intet annat 
war än hans ringa kläder. L. Petri Chr. 
pina i 5 a. begärar jag att mine barn efter 
min död byta then fattigdom, som är efter 
mig, såsom kärlige syskon ägnar. Fant 
Handl. 1:112 (1602).

Favor, m. Band, slejf. [T. favor, Fr. 
faveur.] bruke och ingen öffwerflöd mädh 
bandh, remmar, eller favor på kläder. HSH 
31:83 (1661).

Feber, n. [T. fieber, n.] anstööt aff et 
hemligt feber. A. Oxenstjerna Bref 2:313.

Fedelbåge, m. Fiolstråke. [T. fiedel- 
bogen.] fedelboge, gijgestroke, plectrum. 
Comenius Tung. index. Lind Ord.

Fedla, f. Fiol. Fidicula, fedhela. Var. 
rer. voc. O 4 a. Lind Ord.

Fedla, Fela, intr. Spela fiol. [Mnt. ve- 
delen, T. fiedeln.] Ojämt dansar en halt, 
en blind kan lättare fedla. A. Nicander 
Vitt. 185. om hon har lust til spela, Så 
mått1 han kunna slå på lutan, pijpa, fehla. 
Lucidor B 2 b.

Fedlare, m. Fiolspelare. [Mnt. vedeler, 
T. fiedler.] Fidicen, fedhlare. Var. rer. voc. 
0 4 a. Dans dess lättare går, ju bättre en 
fedlare spelar. A. Nicander Vitt. 185.

Feg, adj. 1. Bestämd till en snart in
träffande död, som har döden nära före
stående. [Isl. feigr.] allom tycktes som 
Vijkinger vore alldeles feger, om han feek- 
tade med Harek. Reenhielm 17. the (sjuk
domar) som komma igen medh ifrigheet, 
the göra enom mästedels fegan. Comenius 
Tung. 294. Om tu ey kommer strax till migh 
här, Itl feygt huffvud tu för migh bär. Ron- 
deletius 66. the mångahanda slagz olyckor 
som hängia öfver vårt feega hufvud. Co- 
lerus 1:5. tå hon fägrast vax, Vardt hon 
feeg för Clothos sax. Rudeen 257. I detta 
svåra slag har jag min hälssot fått. Det 
ahnte mig förut, at jag skull’ vara feger. 
J. G. Hallman 135. Then ther vil klifva 
fram med oförvägna steg, Kan giöra snart 
et falskt, och är i fallet feg. Kolmodin 
Qv. sp. 1:598. — 2. Feg eld, St. Elmseld 
(som ansågs förebåda döden). Feeg eeld 
... ofta henger I tog och takkel fast på ma
star och på stänger. Spegel Guds verk 70.

Feja, tr. Sopa. [T. fegen.] Gudh wil 
fäya sina lado, och rensa sin loga. P. J. 
Gothus Sal. 402.

Fejda, tr. Ofreda, öfverfalla. han icke 
schal tiilstædia at haakon person j gætthene 
schal wardha feygdath epther thenne dagh 
wtaff her karl... för thet manslag han wthij 
kommen ær. Gust. 1 reg. 2:137. Then frome 
Habel war feydat, och kunde ingen fridh 
niwta för sin brodher Cain. L. Petri 1 Post. 
P4a. ähoo then är ... som thenna hans 
fridh bryter, och någhra menniskio här 
emoot feydar och dräper. Mandr. C 4 b

Fejdelig, adj. Ofredlig, krigisk. [Mnt. 
veidelik.] vdi feydelig tijdh och fiendtlig 
angriff. Gust. 1 reg. 9:181.

Fel, adj. Fal? [T. feil?] (vid prestval) 
vreka en alfuarsam och nijtelskande prest- 
man, som gerna vil holla skick och en til- 
börligh aga vidh macht, och i hans stelle 
falla vppå en feel man, then som seer 
genom fingret medh them . .. Satan får intet 
bättre greep til at bedraga och förföra folcket 
medh, än genom smickerachtige och försu-
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melige prester, som för vilia och venskap 
och sin egen nytta skull sökia til at teckias 
menniskione. Laurelius Kyrkord. 298.

Fel, n. Men giffue gudh ath wij motte 
fåå then nådh, ath wij kunde haffua ena 
retta troo, så är ther och intet feel med 
(slår det icke fel) at wij jw fåå thet wij 
begiere. O. Petri 2 Post. 59 a. wij för- 
nimme att tw haffwer stort feell (brist) på 
arbetes folck. Hist. bibi. 1:198(1572). Krijgz- 
folcket hadhe feel uppå proviant. Schro- 
derus Liv. 435.

Fela, intr. 1. Taga fel, taga miste, wij 
haffue felat om retta wäghen. Vish. 5:6. 
enom kamplöpare, then bort affsidhes löper, 
felar om målet. 1 Cor. 9: 26 (glossa). the 
ther om sanningen felat haffua. 2 Tim. 2:18. 
— 2. Slå fel, misslyckas. Herren skal läta 
titt hopp fela, och intet skal lyckas tigh. 
Jer. 2:37. hans anslagh skal feela honom. 
Job. 18:7. Troo j icke, så felar thet medh 
idher (kunnen I ej hafva framgång, ej bestå). 
Es. 7: 9. Tina fiendar skola feela (komma 
till korta), och tu skalt trädha in på theras 
höghder. 5 Mos. 33:29. Hoo sigh förlåter 
vppå menniskior, han moste fela, ee huru 
mechtighe the äro. Ps. 62:10 (glossa). Den 
väntan månde dem i inge deelar feela. 
Eurelius Vitt. 16.

Fela, tr. Göra “felig“, försvara, the 
(helgonen) oss in för Gudh fehla och för- 
dagtinga skulle. L. Petri 2 Post. 287 b.

Fela, se F e d 1 a.
Felbar, adj. 1. Felaktig, han (målaren) 

förborgar thet sköna, och framställer thet 
feelbara. Columbus Poet. skr. O 3 b. - 
2. Felfri. Man talar om thet man utvertes 
ser och hörer, som intet är så fehlbart tekn 
til thet, som i hiertat ligger. Svedberg 
Sabb. ro 2:1543.

Felig, adj. Trygg, säker, skyddad mot 
fiendtlighet. [Isl. feligr, Mnt. velich.] te 
maa ok skulle wara frii, felig, sæcher tiil 
teras liiff, hustrur ok barn. Gust. 1 reg. 1: 93. 
the maagha och skola frij felighe oc sæker 
för alth offueruoldt och oreth komma hiit 
in j Suerighe. 3:115. the måga felige komma 
til och frå. 4:179. tilsegie eder... een frij 
feliig oc christeligh leygdh. Ders. lofwom 
wij ok telsegiom them allom och hwariom 
en frii felig sæcherheith tiil teras liiff. 1:93. 
haffuer han offtha sat thet i dagh oc stun- 
dher oc felighen fredh (vapenhvila) med 
breff oc insegle. 1:27. satte han i en aars 
fredh med her Steen Stwre ... oc j then 
samma freed och felig dagh ... loot skinna 
j röther Vpsala stadh. Ders. få Gudz wen- 
skap och wara fehlogh för honom. L. Petri 
2 Post. 275 b. fähligh säkerheet til lijffoch 
godz. Girs Gust. 1 kr. 41.

Felstreck, n. Felslag; misslyckadt an
slag. [T. fehlstreich.] Herodes giorde effter 
barnet (Jesus) itt så skamligit feelstreck,

såsom en medh förtäckt ansichte sloghe 
bredhe widlu P. Erici 1:105 b.

Felten, n. propr. Valentin (T. förkort. 
Velten). Brukas (efter Tyskan) ofta i 1600- 
talets skrifter såsom svordomsformel. Potz 
feiten, påtz fälten, botz fälten, box fälten. 
Beronius Reb., S. Brasck Ap. gern, och 
flerstädes. — Kocken begötn medh vatnet 
heta, Thet var honom en Santfältens (sankt 
Veltens, en fanders) beta. R. Foss 569.

Felverk, n. Förfeladt verk. Såsom enom 
kamplöpare, then bort affsidhes löper, felar 
om målet, och enom fechtare som hugger 
j wädhret fåfengt, så gåår thet ock medh 
allom som wilia göra godha gerningar vthan 
trona,... Therföre är sådant alt feellöpande, 
feelhugg och feelwerck. I Cor. 9:26 (glossa).

Femling, n Ett femtedels öre ? fordom 
giorde wij 1111 balkar tiil slottet; thå vij icke 
giorde tom vtth, thå goffue vij therföre 1 */* 
öra; Nw skulo wij wthgiffua IX femplingar. 
Item fordom giorde vij halff famnep vedh aff 
huar skatt, för then vedhen gaffs 1 */j öra ; 
Nu skule wij geffua IX femlinger. Fin. handl. 
6:311. (1545).

Femting, m. Femtedel. [Isl. fimtungr, 
F.Sv. fasmtunger.] han ... haffuer en fsem- 
ting vti then norra gårdt. Gust. 1 reg. 4:395.

Femundras, dep. Svärja vid Jesu fem 
sår. [Isl. und, sår ] Femvndras, swäria widh 
hans helga såår. P. J. Gothus Skrift, sent. 
X 1 b. the fem wndrades och suore huru 
the skulle fara med migh, om iagh wille 
nogott på min rätt tala. Rääf Ydre 3:409 
(1594).

Fen, f(?). Fena. feen, pinna, pinnula. 
Comenius Tung. index.

Fenad, p. adj. Försedd med fenor. Tri
ton och all hans hiord, hans feenade, fiellote 
boskap Stjernhjelm Fångne Cup. 3 intr.

Fenin, Venen, n. Förgift. [L.venenum; 
Mnt venin, fenin.] Han var öfuerstänckt 
medh thet fenijn. R Foss 408. förgifft och 
fenijn. Ders. 423. Att man siig grannelig 
achter för förgifft och wenen. Fin. handl. 
3:232 (1555).

Feriepund, n. Slag med ferla. (Se 
Rietz Punn.) then som svär, bannas eller 
någon Gudz lastning drifver i borgestugune, 
straffes effter borgstuguretten anten med 
färlepund eller Iägge i bössan. Schmedeman 
Just. 99 (1590). Jfr Pund a.

Ferma, Färma, tr. Konfirmera, stad
fästa dopet medelst smörjelse och händers 
påläggning. [Isl. fermai] vij måge emellom 
åth bruka honom (dekanen) til att visitera 
och färma i annor stict som nw biscops lös 
ära. Gust. 1 reg. 5:158. Thenne muneken 
färmde barn. Girs Gust. 1 kr. 64. han 
förmde barn. Svart Kr. 100.

Fermelse, Färmelse, f. Konfirmation. 
bestyra så jngen dell ther bispes embetet 
tiil hörer, anthen fermilse eller annadt, i
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stickthet förswmmadt bliffuer. Gust. I reg. 
6: lie thet iatineska ordhet Confirmatio ... 
lydher så mykit som stadhfästilse, thet wij 
nw på Swensko kalle färmilse. O. Petri 
Sakr. 10 b. Hwad gagn haffwer Färmelsen 
mädh sigh? Swaar. Mädh henders påläg- 
ningh haffwe Apostlerne giffwitt then helge 
Ande. Ernhoffer 2Sb. Faddrar ... bidia 
för barnet, och när thet är kommit til sijn åhr, 
påminna thet om sijn döpelse, och förmana 
thet stadigt bliffua widh thet vprettadhe 
Nådhaförbundet, ... Sådana Gudhbarns på
minnelse haffuer man j förtijdhen kallat 
Fermelse. Balck Catech. Hh 5 a. vija 
Chrisman eller olian ... är huffuudstycket 
uthi then Påviska färmelsen. P. J. Gothus 
Rel. art. 206.

Fernis, m (?). Fernissa. [Fr .vernis, T. 
firnis.] De stryka rutet trä med färgad fär- 
nis an. Kolmodin Qv. sp. 2:450.

Ferretta(?), f. Vesla. Ferrettu, Viverra, 
Ictis, die grosse Wiesel. Schroderus 
Lex. 57.

Fessla, se Fissia.
Fest, n. edt hoff, som behöffuer sith 

fest och heder. Gust. 1 reg. 5:10. Sceno- 
pegia war itt fest som Judhanar höllo. NT 
1526 Joh. ev. 7:2 (glossa). j skolen haffua 
thenna daghen til åminnelse, och j skole 
ha'la honom höghtijdhelighan Herranom til 
itt fest. 2 Mos. 12:14. Så fijre wij thet 
högha fäst Medh hiertans frögd och gamman. 
Psalmb. 1572 75 b. När han medh frögd 
ieeker som bäst, Vil iagh hålla ett annat 
fäst. Messenius Blank. 80.

Fet, adj. itt feett gestabodh (med feta 
rätter). Es. 25:6. alt thet fett (kräsligt) och 
herlighit war, är förgånget jfrå tigh. Upp. 
18:14. een feet (fruktbar) boning skalt tu 
haffua på iordenne. 1 Mos. 27:39. Feeta 
slänger och bannor få vij. Chronander 
Surge A 5 a. Vilt tu så länge predika för 
migh, Feeta örfijlar tå gifver iagh tigh. Bel.
I 4 b. slå feett mynth. Fin. handl. 9 : 274. 
(1557). Så synes oss att tu (myntmästaren) 
haffuer slagett altt för myket fett före (slagit 
pä stort) medh samme mynth och tagett fast 
mera till kettils aff thed som mest kostar, 
än som behöffdes. Och west tw wäll sielff 
att man haffuer bätre rådh till kål en flesk, 
Och när man lather för myket flesk i kålen 
så pläger han bliffue osund. Ders. Jach 
(H. Gadd) skreff. .. och gaff thöm well feth 
fore (gjorde en skrytsam uppgift), ath her 
(i Kalmar) stodh well til, folk nog, fetalie, 
bysser och wærie...Jach skreff oss hawa 
vij (7), ther wij hade inthe. Styffe Bidrag 
5:14 (1504).

Feta, f. Fett, fetma. [Isl. fita.] itt gesta
bodh aff klart wijn, aff feto, aff mergh. Es. 
25: 6. Kröön året medh tinne godheet, och 
lät tijn fotspor drypa aff fetta. P. J. Gothus 
Bön. Q 2 b. så grijper han (som friar till

en rik qvinna) tå effter fettan, och bekom
mer sielffua träcken. Leuchowius 114.

Fetalia, Fetalie, Fitalia, pl. Lifsmedel. 
[L. victualia; Mnt. vetalie, vitalie.] Så togho 
the alla äghodelar j Sodom och Gomorra, 
och alla fetalia. 1 Mos. 14:11. Tu skalt 
icke ockra på tinom brodher, antingen medh 
penningar eller fetalia. 5 Mos. 23:19. — 
Förekommer äfven i sing, kollektift: dyrth 
köp på spannamål, oxar och all then fetalia, 
som her nider köpas skall. Gust. I reg. 4:170. 
the hade brist på alla nödtorffter, synnerlige 
på Fetalien. Svart Kr. 70. theräs landz- 
ende hadhe sin fitalia vthaff konungens land. 
NT 1526 Ap. gern. 12:20.

Fetalia, tr. Förse med lifsmedel, provi
antera. [Mnt. vitalien.] förskickade ... sku
tor ååt Westrårs att fetalie Slottedt. Svart 
Kr. 47. behindra fiendener att the icke 
skulle haffua tilfälle vtdraga oc fetalia sigh. 
Ders. 49. Lett (lät) fetalia skeppen. Ders. 81. 
Bottwed fettalier altt för knaptt the skip och 
galleer vtt. RR ls/e 1545. atti icke vele til- 
stedia ath smöret föres tiil Reffle, på thet 
vore fiender icke bliffue for mygit fettaliede aff 
thet godz hedan aff landet kommer. Gust. 1 
reg 9: 322.

Fetalian, m. Sjöröfvare, fribytare. the 
Fetalianer eller fetaliebrödher. O. Petri Kr.
153.

Fetaling, -ning, f. Lifsmedel, proviant. 
wele wij athij edhre iacter wel fettalie, saa 
athuj them her icke schola fettalingh schaffa. 
Gust. 1 reg. 3:251. begære wij athij lathe 
beredha eders iagtter ... medh godhe karla, 
bysszor, veryor och fettalningh. 3: 316.

Fetme, m. Fetma, fett. toogh swerdet 
... och stötte thet in vthi hans bwck, så at 
ock skafftet folgde in medh bladhet, och fett- 
men innelyckte skafftet. Dom. 3: 22.

Fexera, se Fixera.
Fi, interj. Fy! Ack fi, så tölpigt! sad’ 

den sköna. Dalin Vitt. 5: 299.
Fibb, m. Svans. En tacka skal hafva 

... lång fibb. Dahlman 70. En vädur bör 
hafva . .. lång och tiock rumpfibb. Ders.

Fickfack, n. [T. =] 1. Fåfänga, fåfäng- 
lighet, strunt, lappri. Om vij... låte brenne- 
vijn, ööl, onödighe och fåfänge reesor, sömpn, 
lätie och annat fickfack och klatterij hindra 
oss ifrå kyrckion. L. Laurentii Nyårspred. 
F 1 b. Krantzar uppå sin hand han bar sampt 
allhanda fic fac. Cup. o. Ven. kärlekskrig 
C 4 a. — 2. Snicksnack, nojs. (Dr. Kristina 
sade om min [Carl Gustafs] yttrade afsigt 
att, i fall jag ej finge henne till gemål, 
lemna Sverige och lefva som privat person) 
at thet man vore ficke fack och discourser: 
jag skole väl trödtnas en gångh at sittia uti 
eensamheet, ty min humeur icke vore ther 
til skapt. Adlersparre Hist. saml. 2: 231. 
Ehrt fick och fack, ehrt konstiga skick, ehra 
qvinliga later. Ljndschöld Gen. B 2 b.
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Fickfacka, intr. Gyckla, skämta. [T.fick- 
facken.] Spörries sådant hoos naboor och 
grannar, thet man inthet vill medh them 
fickfacka: the skole väll låta blifva oss till 
frids. A. Oxenstjerna (HSH 24:374).

Fickfackanteri, n. Knep, konster, be
visa eder som een redeligh och upriktig 
tienare som intet hafver något annat ficfacan- 
terie, storpösugheet, egennyttigheet och sielfv- 
godheet i sinnet. Carl XII (till Nils Bjelke, 
HSH 17:285). _

Fickfackeri, n. 1. Lappri, strunt, onyt
tigt sysslande. [NI. fikfakkerij.] Kong 
Götstaff.. . sporde honom (erkebiskop Joh. 
Gothus) till hwadh hans retta embete war, 
om wor Herre Christus hade befalt sina 
Apostlar eller theras effterkomande vmgå 
medh slijckt fickfackerij, smöria ciockor, 
stockar och stenar &c. Svart Kr. 101. — 
2. Gyckel, narrspel, bedrägeri, jag holler 
för min person ... ded Brandenburgiske trac- 
tats väsended för idell fickfackerij. A. Oxen
stjerna Bref 2: 318.

Fickla, intr. Jollra, pladdra såsom barn, 
som ännu ej lärt tala. när the (barnen) 
kunna noget bättre tungan omsvängia, så är 
thet skada, at man medh them ficklar, och 
tilvänjer them at the icke skarpt och uth- 
tydeligen uthtala bookstafven r. Schro- 
derus Mod. sk. 97.

Fiend, adj. Fiendtlig. [T. feind.] hvar 
man är them fiend och sigh emoot them up- 
lägger. Schroderus Hoff. väck. 235.

Fienden, m. Fan, djefvulen. man råkar 
aff Fiendans tilskyndan falla j synd. L. Petri 
2 Post. 229 b. sådana förwetenheet är aff 
Fiendanom, som vthi alla måtto står ther 
effter, at han buller, twist och twedregt för
öka skal. Dial, om nattv. G 5 a. — J fr 
Fan.

Fiendsalig, adj. Fiendtlig. [T. feind
selig.) hvad kan vara fiendsaligare, än när 
han är then förste, som undertrycker retten, 
hvilkom thet är aff Gudi befalat, att han skal 
befrämian? P. J. Gothus Hust. 120.

Fiendsam, adj. Fiendtlig. så blefue dhe 
.. . fiendsamme emott fälttherren. Hallen
berg Handl. 69 (1613). Dieffuulsens fiend- 
samma ondska. A. Simonis Bb8b. tå syn
daren ... är sigh sielffuom vreed och fiend
sam. P. J. Gothus Rel. art. 300. Sathanas 
är thy heligo predicoämbetena hätsker och 
fiendsammer. Hust. 66.

Fiendsatnliga, adv. the förfölia henne 
ock fiendsamliga. P. J. Gothus Skrift, 
sent. S 8 a.

Fiendsk, adj. Fiendtlig. Haffiier Gudh 
oss kär, så ware wreedh och fiendsk hoo 
som wil. L. Petri 3 Post. 72 b. The Dan
ske vore honom uthur måtton fiendske. Kr. 
139. hetzka och fiendska tanckar. / Post. 
U7b. diefflenom fiendsk. P. Erici 5:222 a.

Fiendska, f. Fiendtlig qvinna. Fröghda

tigh intet mijn fiendska, at iagh nedhreligger. 
Micha 7: 8. Mijn fiendska moste . . . bestå 
medh allo skam. 7:10.

Fiendskap, m. och n. Fiendtlighet, fi- 
endtligt anfall, förderffua fiendhens landh 
... medh brennandhe och annan fiendskap. 
Gust. Adolf Skr. 265. vara vederredo, hvar 
något ytterligare fiendskap vill thetta rijket 
tilbiudas. Stjernman Riksd. 1:636 (1610).

Fiendsman, m. Fiendtlig man, fiende. 
han hadhe ... en illtaligh fiendzman. Schro
derus Liv. 907.

Fifl, n(?). Gyckelspel, dårskap. [Isl./i/Z.] 
alt hvad menniskian i verlden fyses om och 
äflas medh, är fifl (som de gambla tala) och 
folsko, thet är gäckerij och fåfängia. Stjern- 
hjelm Sv. och G. mâles fat. företal 2 b.

Figur, f. 1. Bild, sinnebild, symbol. Och 
war thenne helige daghen (sabbaten) een 
figura til then helgd man holla skal hwar 
dagh j fråå syndenne. O. Petri Men. fall 
B 4 b. thet Templet, som med menniskio 
hender aff steen och trää vpbygdt war, icke 
annat war än een figur til thet retta Gudz 
Templet. L. Petri Mandr. C 3 a. Antiochus 
warder hållen för een Figur eller belete til 
Antichristum. Försp. till 1 Macc. Laghen 
haffuer triggiahanda Läriungar. The förste 
äro the som höra Laghen och förachta them 
... Hwilkas Figur woro the Kalffdyrckare j 
öknenne. Försp. till G. Test. — 2. Bild
ligt, figurligt talesätt. Såå tryckier han thet 
clarligha vth j thet nyia testamentit som 
hembliga vnder figurer sagdt war j thet gam
bla. O. Petri Guds ord B 1 b. både figurer 
och clar ord. L. Petri 2 Post. 19 a.

Figurera, tr. 1. Bildligt tillämpa. Thetta 
haffuer iagh figurerat på migh och på Apollo. 
NT 1526 1 Cor. 4: 6. -- 2. Sjunga figurerad 
sång. K. M:t träder uthi sin stohl (vid krö
ningen) ... och medan figureres i kyrckian. 
Stock. Mag. 3:186 (1620).

Fik, n. Fikande. Gijf Gud min verld 
med ähran genom vandra, Omycke fijk och 
slääp om alt däd andra Är intet åt. Colum
bus Poet. skr. G 3 a. At Gud sådana för- 
mohner ... förlänar, thet kommer intet af 
menniskio flit och fik. Svedberg Ödn. 147. 
the af sina föräldrar få mat och kläder utan 
ängsligit fik. Dav. B 3 b. Säg hvad omsijder 
blir af mannens fiäs och fijk? Düben Boil, 
sat. 2.

Fika, intr. 1. Skynda, brådska, bedh 
honom fijkia Medh een hast aff thetta vårt 
rijke. S. Brasck Ap. gern. 1 4 b. Fikiom 
nu hädan, jagh råder ehr. Förl. sonen F 4 b. 
Ho! fijkiom nu foort stilla och tyst. Ders. 
G 2 a. (de Danske) fijkte til öön (Öland) uthi 
tree hoopar. Widekindi 41. Mången fiker 
ibland, men föga hans arbete lider. A. Ni- 
cander Vitt. 141. — 2. Sträfva, arbeta. (I 
förening med fara. Jfr Schlyter Gloss.) 
sk tyckes thet, at the ... handla wijsligha,
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som bruka sigh j werldenne medhan the 
kunna fijkia och fara, rijffua och slijta åt sigh. 
L. Petri 4 Post. 7a. — Jfr Fikas.

Fikant, n. = Fikanteri. the bådhe och 
lagde hender påå them och hadhe ther jntet 
meer fikant medh, som nw skeer medh ra- 
kelse, smörielse och annat sådant. O. Petri 
Sakr. 9 a.

Fikanteri, n. Upptåg, puts, hokus pokus. 
lustighe diseurs, tidhkörtighe historier och 
höffvelighe fabler och fikanterij. L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 272. Så går jag (spå- 
qvinnan) ensam bort i lunden näst thervid, 
Til mit fikanteri och mummel, midnatts tid. 
Kolmodin Qv. sp. 1:412. Hafva fikanteri 
för sig, Narrenpossen treiben. Lind Ord. 
Jfr Fyrkanter i.

Fikare, m. En fijkiare eller then som i 
alla saker vil hafva handen i sådet. Schro
der us Hoflef. 157.

Fikas, dep. 1. Fika, vara fiken. [fsl. 
fikjast.] Monger.. . fijkes effter rijkedomar. 
Syr. 11:11. ther Gudz ordz förföliare rasa 
och fijkias som mest til at vthsleckia, ther 
warder elden thes större. L. Petri 3 Post. 
35 b. Wij fijktes ... om thetta timliga. 4 Post. 
58 a. — 2. Skynda sig. yppades en liten 
eeld i salen, .. . hvilken them alla så för
skräckte, at the hela hopen ... til trapperna 
fijktes. A. Laurentii Verld. speg. 49.

Fikböld, f. Fikonformig utväxt, bulnad. 
[Jfr Mnt. vik.] Herren skal slå tigh medh 
Egyptes böld, medh fijkbölder. 5 Mos. 28:27.

Fiken, adj. Ifrig, flitig, arbetsam. Som 
jag var fiken sielf, så kunde jag ei lida, At 
någon fåfäng satt. Kolmodin Qv. sp. 2: 292.

Fikon, n. en genverdigh son ... giorde 
gäckerij aff henne (modern), och lät henne 
see fikonen. A. Laurentii Hust. 309. Trac- 
taten medh them Keijsersche ähr allenast 
illusorius och anställdh till tijdzvinningh. 
När thette ähr nådtt och expeditionen i åhr 
förhindratt, skola the giffua oss fijkon (göra 
gäck af oss). A. Oxenstjerna (HSH 24: 
189). [It. far la fica, Fr. faire la figue, T. 
die feigen weisen, zeigen, bieten. Se Grimm 
Wort. Feige.]

Fiksam, adj. Fiken, ifrig. Vaksam i 
stillone mer än fiksam i brådskone gagnar. 
A. Nicander Vitt. 190. ett fiksamt lystrande 
efter gynnare och beundrare. N. v. Rosen- 
stein 1:98. Omhvärfd af en glädtig ung
domstropp, Fiksam deras sena färd han lastar. 
A. M. Lenngren 3.’.

Fiksamhet, f. Fikenhet, ifver. gijrugh 
fijksamheet. Lucidor Hh l b. Hur värdigt 
tro de sig sin påska at begå? De skicka sig 
dertil med fiksamhet och möda. Frese 59.

Fiksamt, adv. Ifrigt. Guden . . . Fiksamt 
efter henne (Dafne) far. H. C. Norden- 
FLYCHT 37.

Fikt, f. och n. 1. Ifver, nit. Han stod 
emott then Liturgian med allo ficht. Link.

bisk. krön. (Benzelius Mun. 139). — 2. 
Sträfvande, träget arbete. Alt thet kön som 
tigh (Adam) är lickt, Thet skall leffua med 
sinne fickt. Myst. 21. Arbete, tunge och 
mykyt fickt. Ders.

Fiktas, dep. = Fikas, kraffsa tilhopa, 
och fijchtas för sigh sielffua, och jw alltijdh 
sammandragha. Försp. till Hagg.

Fikvårta, f. Jfr Fik böld. [T. feig- 
warze.] the fijkvårtor och fijkonsåår, om 
hvjlka Celsus talar. Lindestolpe Frans. 10. 
ibland vexa fijkvårtor nedre vid rohn. Ders. 5t.

Filk, n. Mögel. Lind Ord. (Jfr Rietz 
Felke.)

Filka, f. Slem. (Se Rietz Felke.) är han 
(strömmingen) lijtet suur, tvetta bort slem
men eller filkan medh vatn. Colerus P25. 
sedan filkan är blötnat och afftvättat, skal 
han (strömmingen) uptagas och läggias på 
granrijs. Ders.

FUI, n. Skinn. [Mnt. vel, veil; T. fell. ] 
en bio (blå) kiorttell aff mustele fille (vesle- 
skinn). Fin. handl. 9:9 (1508).

Filmodd,. n. Filspån. Lind Ord.
Fils, m. [T. filz, eg. filt.] 1. Rd, ohyfsad 

person, grobian. bönder och arge filtzar, ja 
rätt svijn. J. Erici Dav. ps. 207 a. — 2. 
Skrapa, tillrättavisning. Dhe som hafue 
försumett för att presentere H. K. M:tt samme 
köpe-ordningh, hafve och bekommit tilbörlig 
fils. Lönbom Uppl. 3:16 (1592).

Filstybbe, n. Filspån. fijla medh fijl 
(thet öfriga [reliquiae] är fijlstybbe). Come- 
nius Tung. 532.

Filte, n(?). Jfr Rietz Felt, s. 137. Vara, 
ligga till filtes, vara till förfång, trotsa, 
sätta sig upp emot. han (S. Norrby) liggher 
nw j siöön, rächet och oss tiil fiilttes och 
stoorth meen. Dipl. Dal. 2:59 (1525). the 
.. . haffua en tiid långht warit oss tiil fyltis. 
Gust. I reg. 6:134. vardbergz borgare liggia 
then Landzendan flux tilfylttis och haffua 
alleredho varit ther jnne j landit, skinnat 
och röffuad nogne kyrkior och bondegårder. 
10:166. at the icke motte vara Sveriges rike 
under ögonen eller til filtis och skada. 
Tegel Gust. 1 hist. 1:313. Han haffuer 
doch giordt migh så stoort förtreet, han haff
uer så offta wäret j mitt farwatn, och leghat 
migh til filtes, hijat migh och pockat. L. Petri 
Mandr. D 7 b. Och voro ther i Norrige syn
nerliga tolf brödher, som honom lågo mäst 
till filtes. Kr. 30. Hoo haffuer någhon tijdh 
båtat ther vppå, at han haffuer leghat honom 
til filtes? Jobs bok 9:4. (påfveriet) som 
orm vnder tryskoll ligger wåra Religion och 
saligheet til filtes. A. Andreæ Försp. till 
L. Petri Kyrkost. B 2 a. Filtas, lägga sig til 
filtes med enom, sich in einen Wortstreit 
oder Zanck mit einem einlassen. Lind Ord.

Filtas, dep. Se under Filte. Jfr Rietz 
Filta.

Filtkåpa, f. Filtkappa. Var. rer. voc. Elb.
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Filtsocka, f. Sculponea, flitsocka. Var. 
rer. voc. F1 a.

Fimmer, adj. Rask, behändig, dugtig. 
[Isl. fimr.] Lijten och en timmer, en stoor 
och en slimmer. Törning 104.

Finera, tr. Sofra. gud tu haffuer försökt 
och fijnerat oss såsom silffuer finerat warder. 
Dav. ps. 1536 66: 10. Christus . .. flnerar 
honom j dödzens och graffuennes brinnande 
vng. P. Erici 5: 143 b. en oreen malm 
{kastas) j en brinnande vng, at han skal 
fyneras och luttras. 5:304 b.

Finants, Finantsie, f. List, knep, rän
ker. [T.finanz, Mnt.financie.] Then medh 
dieflen håller en skantz, Han säger, han haar 
giordt finantz (handelsknep, knipslug affär). 
R. Foss 339. the ... bruke månge szielszinde 
finantzer mott oss. Gust. 1 reg. 10:187. de 
Danske . . . omgingo med finantser och svinc- 
kor. Tegel Er. 14 hist. 67. bonde prester- 
ner, munckar och diecknar vpfunne dagliga 
någre finnantzier, som icke annadt war än 
wantro till att beröffua then menlösa almogen 
theras godz och ägor ifrå. Svart Kr. 126.

Finantsare, m. Ränksmidare. Ögna- 
tienare, spitzfundighe och Finanzare förföra 
förstår och herrar. R. Foss företal 3 a.

Finan tseri, n. = F i n a n t s. [T. finanze- 
rei, Mnt. finanzerie.] mongahanda frem- 
mande fund och finantzerij. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Kyrkost. A 3 a. Smicker 
och fijnantzerij hörer them illslugom til. 
Comenius Tung. 925. Bedrägerij i köp, 
finantzerij. Ders. index, the brede vid the 
andre tiufvarne i löndom icke hafva fådt 
bruka theras finnantzerij och skelmestycker. 
Stjernman Riksd. bih. 265 (1609). Påfven 
och hans hela partij Medh alt theras finant
zerij. Prytz Gust. 1 G l a. the ... ifrå ung
domen intet annat, än sin egen nytto sökia, 
girigheten tiäna, och alt finantzerij bruka, 
lärdt hafva, såsom köpmän, handelsmän och 
krämare vahne äre at göra. R. Foss 317. 
Finantzerij, Simonia. Schroderus Lex. 86.

Finger, m. och n. Falla finger emel- 
1 a n, aflöpa utan skada, blifva ostraffadt. 
hwar... fienderne finge thet stycke (Kalmar 
slott) heenn, wille thet icke falla oss finger 
emellam eller mett söthe miölk hemptas jnd 
igenn. Gust. 1 reg. 10:269. ther wil icke 
falla finger emellam, vm skippenn icke til- 
börlige fetaliede bliffwe. 10:299. hwilken 
som itt barn förarghar, thet är, med ord eller 
exempel lärer och styreker til thet ondt är, 
thet skal ingalunda ostraffat bliffua ... Ther- 
före faller oss thetta icke finger emellan, 
vthan wij skole haffua granna acht på oss, 
hwadh wij tale, göre och låte. L. Petri 
3 Post. 129 a. Gudz ordz förföliare ... {skola) 
i tijdh tenekia til bättring, ty thet skal falla 
them intet finger emellan. Uti. på Dan. 258. 
— Suga något af eller ur fingren 
[T. aus den fingern saugen.], veta något

af sig sjelf, genom egen klokskap. iagh 
haffuer thet icke sughet aff fingren, vthan 
vndfångit aff Herranom Christo. P. Erici 
5: 305 a. iagh alt detta icke uthaff min ägin 
hierna upspunnit hafver, eller sugit uthaff 
mina fingrar. Palmberg (föret.) alt hvad 
som iagh i thenna book författat hafver, thet 
hafver jag icke drömt, eller sugit uthur fin- 
gerna. Schroderus Hoflef. 12.

Fingerera, tr. Fingra. Hofrådet. .. finge- 
rerade en liten spatservärja. Bellman 5:179.

Fingersmån, m. och n. Fingersbredd. 
the woro ... j kloffua spente, at the icke 
måtte en fingers mon röra sigh. L. Petri 
1 Post. R 8 a. de vilja icke så mycket som 
ett fingersmån träda utom deras ordinarie 
spår. Schroderus Uss. A 2 b.

Fingran, n. 1. Fingerring. Fingran, 
Ring, dactylios, annulus. Helsingius. — 
2. Fingerborg. Fingran, Digitale, Fingerhut. 
Schroderus Lex. 28.

Finkeljockum, n. Finkelbränvin. jag 
tror en nämdeman skull’ bättre {än Bacchus) 
kunna svälja Sitt Finckeljockum ned, och 
ölet i sig bälja Dalin Vitt. 5:96. Tag hit 
af finkeljockum full en hel kastrull. Bell
man 5:82. Finkel Jochim. Livin 51. (Jfr 
Grimm Wort. Finkeljochem. Fünkeljochem, 
Jochem, Jochim. — En bryggare vid namn 
Jockum synes hafva funnits i Stockholm på 
1600-talet; Rosenfeldt säger {Vitt. 258), att 
der “brygges dubbel öhl, des like finnes knapt. 
Jag biuder Tyskland trots mot detta goda 
dricka. Dig, Rostock, med ditt öhl; så är och 
mumman icke Meer uti bruuk som förr, 
sehn Jockum oss har lärdt Handtera humbla, 
malt. Den man var heder värdt.“)

Finljuflig, adj. Kärlige, säflige diur, fijn- 
liufiige, fooglige tärnor. Stjernhjelm Here. 
170.

Finna, tr. 1. Hitta. Monger menar, at 
thet är funnet som han på borghan tagher. 
Syr. 29:4. — 2. Refl. Befinnas, visa sig, 
erfaras, hwadh en för en man warit haff
uer, thet finner sigh när hans effterkomman- 
dom. Syr. 11:30. medh Gudz ord är icke 
til skemtande, thet finner sigh doch på sid- 
stonne. 2 Macc. 4:17.

Finnetyre, n. Finskt trollskap; förtrol
lad tillblandning, djefvulslyg. En faarlig 
phantasij din hierna sväfvar i, Som troor at 
trollerij är idelt phantasij. Ock vill du vitt
nen haa, så kan ett Finne-Tyre, Dock Gud 
bevare dig, blij ett så godt som fyre {fyra). 
Columbus Poet. skr. H 2 a. Sådant {att få 
svindel eller yrsel) händer gemenligen med 
fåår och annan boskap om heta sommaren, 
men gemene man säger då, at de äro för- 
trullade och hafva fått Finnetyrer i sig. Linde- 
stolpe Pest. 18. Then store beesten tror sig 
finnetyre fått. Han vet ei, hvart han sig för 
magerefskal vända. Kolmodin Qv. sp. 1:256. 
Se Tyre.
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Finsla, tr. Ge stryk? (Jfr Rietz Fessla.) 
Annat ärende vij intet haa, Än tigh väl finsla 
och basa braff. S. Brasck Ap. gern. M1 b.

Finstank, m. De fina korn, som silfret 
kastar ifrån sig på finertesten, då det är 
fulldrifvet och något hastigt afkyles. Rin- 
man. hann hade bekommedt elfter 10 roster 
finstanck 5, 6, 8 och stundom 10 lodh. Hist, 
handl. 13. 1:290 (1567).

Fintlig, adj. Känbar, ömmande. Som 
siälen är. .. longt förmer och subtiligare än 
kroppen; så är ock siälennes anstöt, brist, 
pläga och vonda oendeliga longt fintligare och 
ömare och oendeliga kenbarare än kropsens. 
Svedberg Ödn. c 7 a.

Finverklig, adj. Artig, förbindlig? Hon 
(iafunden) gör en hemlig svart, och ställer sig 
fijn-värklig; Alt viskar öfver med en fuchs- 
svans oförmärklig. Stjernhjelm Parn. tr. 
2:7._

Fira, intr. Upphöra, underlåta. (T. fei
ern.] våre (krigsmän) firade intet at gifva eld 
på dem med bomber och carasser. Gjör- 
well Sv. bibi. 3:30 (1686).

Firabend, m. Fyrabend. [T. feirabend.] 
När han (handiverkaren) har giordt fijrabend, 
så går han ut och tager sig et stop öhl. 
Lagerström Pol. kannst. 44. Gjöra fir
abend. Lind Ord.

Firlig, adj. Högtidlig. [Mnt. virlik, T. 
feierlich.] hafva vij ... hyllat och besvoret 
på det fijrligste som skee kan konung Carl 
Gustaf för vår ... herre och konung. Stjern- 
man Riksd. 2:1227 (1654). The segersälle 
hiältar. Som komm’ igen med frid Och fijr- 
lig (adv.) triumphera 1 pracht och herligheet. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr.

Fisblek, adj. Gulblek? (Jfr Rietz fäis- 
blaikur.) intet ville iag blifva så fijsblek 
af åderlåtande, som tu är. Peringskiöld 
Heimskr. 2: 383.

Fisk? 2 dubbell skerpethiner medt michor 
och fiiskar medt 4 kambre — 7 dubbell 
skerpetinor, hwardera medt en kammer och 
fiskar. Adlersparre Hist. saml. 1:7 (1556). 
Jfr Söderwall fisker 2.

Fiskadrätt, f. Fiskfångst. [1st. fiski- 
drättr.] han haffuer . . . många vnderliga 
fiskadretter giort. P. Erici 2:176 a.

Fiskagarn, n. Nät. itt skäär j haffuena, 
ther man vppå vthstrecker fiskagarn. Hes. 
26: 6. Ther skola fiskare wara ... man skal 
vphengia fiskagarn. 47:10.

Fiskagjuse, m. fiskagiusen. 5 Mos. 14: 
13. Fiskgjus. Lind Ord.

Fiskakista, f. Fisksump? the som fiska
kistor haffua. Es. 19:10.

Fiskaremaja, -moja, f. Fiskarekoja. 
(Se M a j a.) han förstörde ... stadhen, och 
thär är på thenne tijdh föghe annat än nå- 
ghre Fiskiare Maijer. Lælius Res. 2:99. 
som han kom med skepp til Räfle sent om 
en afton, måtte han blifva om natten därutan

före i en fiskare moija. Tegel Er. 14 hist. 
141. på the rum, som nu synes härlighe 
fursters och borghare huss (Stockholms stad), 
hafver man vedh åhr efter Christi börd 1240 
icke annat see kunnat, än ringa fiskiare- 
maijor. Hammerus 136.

Fiskerede, n. Fiskredskap, han må 
settia sitt fiskeredhe j then åån. Gust. I 
reg. 7: 359.

Fisketol, m. Fiskredskap. [Isl. tål, n.] 
the våta fisketolar. Spegel Guds verk 192.

Fisketyg, n. Fiskredskap. Lägger man 
miärda eller nät i annars fiskevatn, eller far 
med liuster eller annat fisketyg. Lag 1734 
B.B. 17: 3. Sumpar, nät, miärdar, katsor eller 
andra fisketyg. M.B. 43: 2.

Fiskeverk, n. Inrättning i vatten till 
fiskfångst. Vil någor bygga fiskevärk i fors- 
sar, strömar eller sund Lag 1734 B.B. 17: 2. 
Ingen bygge så fiskevärk, at han ther med 
stänger kongsådra, eller farled, och annars 
fiskevärk ofvan eller nedan onyttiga giör. 17:4.

Fiskverk, n. Fiskvaror. [Mnt vischwerk.] 
må tw skaffa oss sådana fiskwerk som ther 
faller i Wijborgz län. Fin. handl. 6:2-tO (1542).

Fisköga, n. Talesätt: se med fiskögon? 
Werlden wil och kan icke troo, att Gudz 
Ord är Gudz macht, Ty hon seer medh fisk
ögon på bökstäffuerna, eller hörer thet mun
liga liwdet, tencker icke, att ther är meera 
til baka. P. J. Gothus Skrift, sent. M 8 b.

Fiss, Fitz, f(?) och n. Ett slags tyg 
eller kläde (må hända opressadt, luggigt ylle
tyg eller ruggkläde. Jfr E. fuzz, lugga sig. 
Se Murberg Kläd. no. Schiller-Lübben 
fitze.) Stycke Engelskfiss. — Engelsk fisz 

1 V2 stycke. Fin. handl. 9:33,34 (15441. ett 
stycke blått engelskt fittz. Hallenberg 
Mynt 227 (1541).

Fisser (något till ett harnesk hörande?). 
ett fiszer mett itt Leone Huffuutt. — En 
blanck fiiszer. Hist, handl. 2:26 (1548).

Fiss fass, n. Sliddersladder, snicksnack. 
[Mnt. visevase.] Hvadh achtar man tå hans 
fiss fass? R. Foss 25.

Fissla, Fessla, intr. Viska, vifta med 
svansen. [Jfr T. fitzeln, fetzeln.] hunden 
skäller på the fremmande och stundom bijter 
them i benet, men medh huusfolcket smick
rar och fisslar han. Schroderus Albert. 
2: 202. hans litzle hund, som stodh hos ho
nom, feslade och hade sitt tijdfördrijff, i then 
förhopning at hans herre skulle gifva honom 
maat. 4: 296.

Fittje, m. Knippa (af oskäktadt lin). 
[Se Schlyter Gloss, fiti ] Se Handel, 
en handfull (lin).

Fix, adj. Säker; rask, snabb, färdig. 
[T. fix.] Thenne spåmannen hade itt stort 
tillop uthaff folket, förty han lätz vara fix 
uppå sijn konst. Balck Esop. 201. Cupido 
... är fix uppå sin konst. Rosenfeldt Vitt. 
217. han var uti musiquen mechta snell,...
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var fix på strengespell. Ders. 247. Carl... 
uthi alt var ferdig, flink och fiks. Rudbeck 
d. Y. 105.

Fixera, Fexera, tr. Drifva gäck med, 
lura, bedraga. [T. vexiren.) Fexera, vexare. 
Helsingius. At fixera (gäcka, bry, narra) 
och utskämma ... hörer pladrarom och nar
rom til. Comenius Tung. 917. Näcken 
taa the skiökor två, Som mig ha fixerat så. 
Moræus 457. the fnschta sigh aff them skola 
fexerade och besvijkne varda. Tempeus 22. 
Strax monde han låta fixera sigh Aff skeppare 
och köpmän skamelig. S. Brasck Förl. 
sonen A 1 b. Jacob ... vardt fixerad med Lea 
för Rahel. Svedberg Schibb. 134. the alle
handa ... greep upspunnit, uthaff allmogen 
penningar at fixera. P. Brask Puf. 401.

Fixerlig, adj. Narraktig, jw underligare, 
galnare och fixerligare thet är, jw meer hafver 
thenne förbannade och förblindade verlden 
thet kär. A. Laurentii Verld. speg. 331.

Fjerding, m. 1. Fjerdedel. for 3 fier- 
dingz år sedan. Gust. I reg. 13:242. stadhen 
Kiriath Jearim . .. ligger een fierdings mijl 
ifrå Jerusalem. Lælius Res. 1:189. En 
fierdingz stund (timme). Messenius Signill 
14. — 2. Fjerdedel af en stad. öffuersten 
för en halff flerding j Jerusalem Neh. 3:12.

Fjermer, adv. [Isl.firrmeir.] 1. Längre 
bort. en retsinnigh tancke om thenna Gudz 
tiensten . .. lommar widhare och fiermeer, 
än alla trommor. L. Petri Om nattv. C 2 b. 
han stelte . .. sombliga när, sombliga fierre - 
mera. P. Erici 2:241 b. — 2. Yttermera, 
ytterligare, han sijn synd och last bekenner 
och ångrar,. . . latandes fiermer sigh tyckia 
ingen last leedare, hätzligare och styggeligare 
wara. L. Petri Dryck. D6a.

Fjerran, adv. och prep. och är saa fieran 
(långt) kommet, at ith wenligeth möthe wdi 
Jönaköping stonda seal. Gust. 1 reg. 1:185. 
och vart rikit skyllogt en dråpelig swmmo 
icke fierran (långt ifrån) vijd (vid pass) cra 
(100,000) mark. 4:207. the icke fiärran ett 
helt åhr begraffne legat hade. Stjernman 
Riksd. bih. 100 (154 7). Swibdager Norriges 
Konungh och Sigtrugh Sveriges Kibnungh 
hafva icke fierran (aflägset) varit skylde. L. 
Petri Kr. 16. medh hans eghen person så 
fierran (vida) wardt öffuerseedt, at han icke 
fick lijffsstraff. Mandr. E 4 b. wij hielpe 
och vndsättie them, så fierran the haffuat 
behoff och wår macht kan tilsäya. 3 Post. 
147 b. om förlossning ifrå thetta timmeliga 
korszet beder iagh icke wijdare, än så fier
ran tu veest, att thet är tiänligit til tina ähra, 
och minne siäl til saligheet. P. J. Gothus 
Tål. E 2 b. itt köpmanz skep, som sina berg- 
ning fierran effter (fjerran ifrån) hemtar. 
Ord. 31:14. Hans resenärer dragha medh 
storom hopom fierran effter. Hab. 1:8. Haff 
mina söner hijt jfrå fierran (fjerran ifrån). 
Es. 43: 6.

Fjerranhet, f. Aflägsenhet. myndets 
(Götar elfs utlopps) fiärranheet ifrå Giöthe- 
borgh. HSFI 35:287 (1654).

Fjerrare, adv. Fjermare. the som boo 
fiärrare ifrå sätegården än två mijhl. Stjern
man Riksd. 2:1195 (1652).

Fjerre, adv. Fjerran. [Isl. fjarri.] tu 
alla werldennes Herre, Som all ting besko- 
dhar, både när och fierre. Tob. com. E 2 a.

Fjerre, adj. komp. Färre, han lät komma 
hard år offuer them och giorde them fierre 
j sino nijte. Syr. bok 1536 48: 2. han soffuet 
haffuer en, twå, tree, flere eller fierre timar. 
L. Petri 2 Post. 7 a.

Fjerrglas, n. Teleskop. [T. fernglas.] 
Lucidor Bb4b.

Fjerrlägen, p. adj. Fjerran belägen. 
[Isl. fjarlcegr.] vthi fierrläghen land. L. 
Petri Jes. proph. 8:9. fremmande och fier- 
lägen land. Uti. på Dan. 4.

Fjerrsynsglas, n. Tub. Hans Maj:t. .. 
ville af en högd med ett fjärsynsglas afse 
fiendens rörelse. Stjernman (Sv. Bibi. 3: 9).

Fjerst, adv. Längst fjerran. [Isl. first, 
fjœrst.] Rees fiär, fiärmare, fiärst. U. Hjärne 
Vitt. 81. de ... fiärst i ööster reeste. Ders. 
153.

Fjetter, m. Så väl hand- som fotboja. 
man wille leggia honom en fiättor bådhe på 
hender och fötter. Syr. 21:22. tina hender 
woro intet bundna, tina fötter woro intet 
satte j fiettor. 2 Sam. 3:34, en fiettor ther 
man the dårar medh nepser. Ord. 7: 22. Tu 
haffuer satt mina fötter j en fiätur. L. Petri 
Jobs bok 13:27.

Fjol, f. Spira, bjelke. Spegel Ord. 
[Isl. fjöl, bräde.] klipporna brätte, Fast vi 
veete the ey på pålar och fiolar ä satte,.... 
Stå dock härdiga. Spegel Guds verk 20.

Fjoll, n. Fjolleri, tokeri, lek. Om barnet 
vil see suurt och råkar eengång lipa, Thet 
måste lära skiemt och fiol med broor och 
syster. Spegel Guds verk 291.

Fjolla, intr. Vara fjollig. Dudroa (en 
växt)... Så qväljer alt förstånd och så för- 
soffar sinnet, At then som dricker thet, als 
intet til sig vet, Men Hollar och är glad fast 
honom sker förtret. Spegel Öpp. par. 29.

Fjolldjerf, adj. Dumdristig, de fioll- 
dierfve och oförståndige novaturientes. U. 
Hjärne Orth. 35.

Fjollmäle, n. Fjolligt tal. haar du inga 
bettre skiäl at föra fram, än sådant flollmäle, 
så är det intet svar värdigt. U. Hjärne 
Förb. 43.

Fjuk, n. Grand, stoft, dam, som far och 
flyger för vinden. [Isl. fjuk.] hon (verlden) 
är så sammandrefven Af allahanda fiuk, som 
sig tilhopa lådar. Spegel Guds verk (1745) 
6. - Jfr Fö k.

Fjuka, Fyka, intr. Drifvas af vinden, 
fara omkring i vädret; förflyga, försvinna. 
[Isl. fjuka.] mulden fiuker för wederet.
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Tideb. 29. Och the som tigh förskingra, 
skola wara så monge som itt grant stofft, 
och the Tyranner så monge såsom fiukande 
agnar. Es. 29: 5. Krafter och alt fyker hän. 
Stjernhjelm Here. 519.

Fjåk = Fl åk. Lind Ord.
Fjåka, f. Fjolla. Mång fiåka tycker väl 

sin ära ske förnär, Om hon ei altid dryg 
och Spansk i orden är. Kolmodin Qv. sp. 
1:85.

Fjåkot, adj. Fjollig, narraktig, thet tient’ 
ei mannen gamla Så fiåkot gå i sömn, och 
uti mörckret famla. Kolmodin Qv. sp. 1: 29.

Fjäcka, intr. Flacka. Lind Ord. Rietz.
Fjädel, m. Fjäril. [F.Sv. fiädhal.] fiedel. 

Comenius Tung. index, flyga thesse fiädlar 
mycket kring om bijstockar. Colerus 2:122.

Fjäder, f. Penna, ther om tala eller 
medh fiedren författa. Uti. på Dan. 346. 
Thet prång och orda-fijr, Som på een papeers 
grund med fläder tecknat blijr. Lagerlöf 
«4. Står upp j gamle fäder, Som disputerat 
starckt med tunga och med fläder. Runius 
2: 82.

Fjäderfogel, m. Fjäderfä. [Mnt. ved- 
dervogel.] Och lät regna köött offuer them 
såsom ätöfft, och fiedherfogla såsom sanden 
j haffuet. Dav. ps. 1536 78:27. Gudh ska- 
padhe ... allahanda fiädher foghla. 1 Mos. 
1:21.

Fjäderhane, m. Fjädertupp. J. Sig- 
FRiDi A 3 a. H. Brasks Calend. (Link. bibi. 
handl. 1: 266).

Fjäderhåll, n. Dynvar? 1/a läderlakan 
till fiederhol och vpfyltt medt Slotthzens 
fiedrar. HSH 37: 31 (1548). opå fiederhollett 
kom råndott attlask 2 1/2 aln. Ders. en 
karnapzdyne aff attlask till fiederholl. 37:53.

Fjäderspjut, n. [Isl. fjahraspjöt, “Spyd 
som har et fladt Blad (fjöefr) mellem fair 
(hylsan, hvari skaftet var instucket) og 
broddr (udden)“. Fritzner Ord. — T. fe- 
derspiess, “spiess, daran eisen mit langen 
federn geschlagen sind“. Grimm Wort] et 
förgylt fiäderspiut med tu sinte rör uppå. 
Tegel Er. 14 hist. 242. (Huru förklara 
detta, dd med sinterör ju menades skjut
gevär, bössa?)

Fjäderstryka, intr. Smickra. Then ther 
smickra och fiederstryka [Mnt. plumenstriken] 
kan,... varder i hofvet ährat och achtat. R. 
Foss 213.

Fjäderstrykare, m. Smickrare. [T. fe- 
derstreicher.] Fiederstrykare och smikrare 
äro i hofvet affholdne. R. Foss 213.

Fjäling, m. Fjäril, fieling, sommar- 
fogel, fiedel, chrysalis, papilio. Comenius 
Tung. index. Fiälingar skada besynnerligen 
skogzbijn och upäta theras honung. Colerus 
2: 81.

Fjäll, n. 1. Fält (på vapensköld o. d.). 
Sköllemerkit een goll (gul) grijps footh aff- 
wanföre en halff mane wthij ith blaath fiel.

Gust. 1 reg. 2: 61. the tree croner udi thet 
blå fieldh, som Sverigis rikes vapenn altijdh 
varidt haffuer. Tegel Er. 14 hist. 187. Vij 
hafve gifvit Compagniet til secret och insigel 
tree blå croner i ett förgylt fiäldh. Stjern- 
man Com. 1:772 (1620). en blå bergsman 
uti et guult fiääl. Bring Sami. 1: 55 (1621). 
Cupido .. . hafver låtet afmåla i sin skölds 
silfver fiäld Dianae beiäte. Stjernhjelm 
Fångne Cup. 8 intr. — 2. Ruta (på schack
bräde). skafftaffuel, brädhe med skafftaffuels 
flell. Var. rer. voc. K 2 a.

Fjäll, m. Mark, inhägnadt jordstycke, 
jordland. Jugerum, en åker eller field. 
Var. rer. voc. N 8 b. tijo wijngårds fiellar 
skola icke giffua meer än itt ååm. Es. 5:10.

Fjälleland, n. Urfjäll, it fiälleland i 
Norsundha sockn. Gust. 1 reg. 6:346.

Fjälster, n. Inmäte, inelfvor. Lind Ord. 
Se Rietz.

Fjälstra, intr. Uttaga inelfvor. Lind Ord.
Fjärja, Färja, tr. Se Rietz Fjära. se

dan han kört åkren, gödt, harfvadt, fjärjade 
han åkren med foror. Linné Sk. resa 32. 
åkren ... fjärjas nied harkan,... med ådret. 
Ders. S3. Lat. lirare, färja. Ders. 427.

Fjärla, Fjörla, f. Fjäril. Matk och 
fierlor affräta blommen eller löff af'trän. 
Risingh 46. matkar, fiörlor etc. ohyra. 
Dens. 21.

Fjäs, n. 1. Äflan, fjäsk, från jordens 
fiäs och fåfängheter skilder. Lagerlöf 61. 
Jag hoppas verldens fiäs med stilla ögon see. 
Borneman 4l. Jag känner väl de fjäsen: 
Den ömma suckar drar För verlden och dess 
väsen, Han vet ej hvad han har. Dalin 
Vitt. II. 4:13. det galna stoj, det tröttsamma 
fjäs, som verlden hedrar med namn af nöjen. 
Kellgren 3:137. — 2. Vällefnad, yppighet. 
The (Mohammedanerna) vänta at (efter dö
den) få bo i prächtigste Palais Och hafva 
daglig lust i kräslighet och fiäs. Spegel 
At. par. 18. Then nögd sitt bord med maat 
i röda träfaat dukar, Ey utaf tokot fiäs och 
fåfäng prunekan yeet. Borneman 3.

Fjäsa, intr. Äflas, vara ifrig, anstränga 
sig. när som någor man een bygning haar 
för händer, Tå fiäsar han, och sig på ymsa 
sidor vender, Han skaffar kranen fram, och 
pålar nederstötas, Han köper teegl och kalck. 
Spegel Guds verk 29. The släpa natt och 
dag, the fiäsa, färdas, fika. Åt. par. 29.

Fjäska, intr. Löpa fram, förlöpa sig. 
om han (jägaren) ser, thet fieskar någon 
hara Ur buskar, tå är strax thes lif och blod 
i fara. Spegel Öpp. par. 47.

Fjäslyndig, adj. Opålitlig? din Socii 
consilia dig ähre mistenkelige och fieslyn- 
dige. A. Oxenstjerna Bref I. 4:82.

Fjäta, tr. Stiga, gå. [Isl. feta.] (jorden) 
är så stoor at hoo som thet vil mäta Han 
skal fem tusend mil och fyrahundra fiäta. 
Spegel Guds verk 91.
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Fjöl, f. Fotställning. [Isl. fjöl, bräde.] 
Fiööl, Sponda, Spanbett. Schroderus Lex. 
39. Uthi soffkammaren håller fiolen (sponda) 
sängen uppe. Comen ius Tung. 570.

Fla, n. Pöl. (Se Aasen Flaa, Rietz 
Flo.) The säja han (Nilen) begyns i Congo 
ur en rås,... Men mån then klara flod ur 
sådant fla kan svalla? Spegel Öpp. par. 37.

Fla, n (?). Ond stank, mephitis. Spegel 
Ordlista till G. verk. Luften upfylles med 
en grufvelig giftig och stinkande röök och 
flaa. U. Hjärne Anl. 232. ______ _

Flabber, m. Dumhufvud. jag är en stor 
flabber,... en dum åsna. Österling 2: J67.

Flack, n. Flackande. Lind Ord.
Flack, n. Grund, aff then södherste ud

den uthskiuter itt flack, som kallas Bofvers 
reff. J. Månsson 79

Flackra, intr. [T.flackern.] 1. Fladdra, 
vifta. Hoo som henne (“kötzens svarta 
fana“) seer hoos sigh flygha och flackra ... 
han förskrecke sigh. P. Erici 5:207 a. en 
förgifftigh orm flakrar medh gadden, tå han 
wil skadha och skamfära någrom. A. Simo
nis X 6 b. — 2. Flaxa, foglanar flaakra 
wedh limstånghen, och sigh frija wilia. L. 
Pet. Gothus 114 b.

Fladdrig, adj. 1. Fladdrande. Fladdrige 
nordblys i luften försvinna. Frese 356. — 
2. Flygtig. Hvad är tå menskan sielf? En 
fladdrig tidsens dröm. Lohman 403.

Flader, n. Fladder. Troon skal icke 
wara något fåfengt enthusiastiskt fläder. P. 
J. Gothus Enchir. K 5 b.

Fladigt, adv. Lättsinnigt, obetänksamt. 
Sig andra diur vakta när the ifrån fara 
En gång hafva sluppit,.. . men menniskian 
plägar Förgrijpa sig fladigt i sine ond vägar. 
Törnevall Ds a.

Fladrot, adj. Lättsinnig, yster, een 
quinna ... listugh, fladhrot och wildsinnat. 
L. Petri Sal. ord. 7:11.

Flag, n. Flage, m. Skär, skära (i en 
egg). F. i en knif, die Scharte in einem 
Messer. Slipa eller bryna ut flagen. Lind 
Ord.

Flagare, Flåare, m. Som flår, afdrager 
huden. Fåreflagare. P. Erici 1:83 a. Flåare, 
der Schinder. Hästflåare. Lind Ord. Rietz.

Flage, m. Tätt, ull-, lin-, blåntått. Sedan 
spinna spinnerskor, när the hafva uplagdt 
flagan på nåcken, anten på hiuulråck eller 
medh slända. Comenius Tung. 498. Flage 
(linflage), ein Zettel Flachs, oder so viel als 
man einmahl auf dem Rocken anlegt. Lind 
Ord. Jfr Rietz Flag 3.

Flagra, intr. Fladdra. [Isl. flögra, D. 
flagre.] denne kärlekz flarn, Som fru Eli
sabeth och ehr emellan flagrar. Wennæ- 
sius 179.

Flak, n. Skräp, strunt, theras trogna 
tienst sidvördas såsom flak. Spegel Åt. 
par. 22.

Flam, m. [T. flamm, flamme.] 1. Flamma. 
stoor kärlighets flam. Chronander Surge 
C 5 a. Släck uth det phantasi, din arga ifvers 
flarn. Achrelius Mor. B 2 b. När solen 
går fram Med prydande strålar och lysande 
flam. Visa (1690). (solens guld) flödar med 
en månglett flamm mot horizonten ner. 
Liljestråle v. 920. målade på vers af idel 
flarn och fyr En liten scen. Silverstolpe 
250. — 2. Frans, flik. En bartisan mett for- 
gylte flamar. Hist, handl. 2:30 (1548). enn 
swart flugels kraghe, vtskoren j flarnen. 2:35.

Flamesk, adj. Från Flandern. [Mnt. 
vlamesch.] Brukas substantift om ett slags 
broderadt tyg. Flammesk, Polymita, viel
farbig Tuch. Schroderus Lex. 30. aflyses 
thet silke och flamesk, som uthi theres gäste- 
budzhus nu ailment brukes, och blifve ved 
theres korssöm och öfversprångning, som 
fordomdags brukades. Stjernman Riksd. 
bih. 240 (1589).

Flamsa, tr. Genom ystert och lättsinnigt 
beteende ådraga sig något. Hur månger 
på sig sielf et ärelyte flamsar, Som alt för 
fritt och dierft med unga karlar gamsar! 
KOLMODIN Qv. Sp. 1:122.

Flan, Flane, m. Glop. [Isl. flanni.] en 
flaan och unger gloop. Lindschöld Gen. 
D 4a. Här äre underverk i haafvet at be- 
trachta Så ögonskeenliga, at hoo them ej vil 
achta, Han moste hollas för een flaan och 
fleep och fåne. Spegel Guds verk 186. 
Thet uproor Jöns, en ung flane, Ther (1 

Dalarne) haffuer kommit på bane. Prytz 
Gust. 1 H1 b. Hoo i Rom vil ädlat och 
ährat blifva, Skal sigh förr til adelige dygder 
gifva . .. Om hoos alla vore then samma 
vane, Så uphögdes icke så mången flane. 
P. J. Rudbeckius D5b.

Flana, f. Slyna. Hvad vill tu i thet 
huset stana? Nog kan tu få en töcken flana. 
Cup. o. Ven. kärlekskrig C 3 b.

Flana, intr. Fara fram tanklöst, ovärdigt. 
[Isl. flana.] Ungt folk thet behåller then 
gamble sedvana, I Haas och i lättia at ränna 
och flana. Törnevall B 6 b.

Flanga, f. Flinga, skifva, spån. Stickor 
eller pärtor kallas tunna, jemnbreda eller et 
par tums breda flangor klufne utaf furu. 
Linné Vestg. resa. 38.

Flank, Flanka, f., Flankert. 1. Skifva, 
pansarplåt ? Den del af ett harnesk, som 
skyddade sidan? (Jfr T. flanke.) then ki- 
stena, som pansaren vtj liggia, latth och 
hempta til slotteth och ther vth leta om ther 
finnes noger j bland som duga ath göra 
flanchor oc skiörte vthåff. Gust. 1 reg. 4: 
342. fyra drabtyg medt sijn tilhöre vtann 
flancker och skörter. 6:192. Flankorna voro 
antingen hela eller halfva. Adlersparre 
Afh. 217. ruste sig ... med lette harnsk, 
som är kräffuet, ryg, flankert, skörtt, kortte 
glaffuen eller kneffuelspiut. RR !8/t 1542.
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(Se ex. under T råd m öl.) Jfr Södf.rwall 
fläkkia, f. — 2. Skifva, flake, flinga. Flanck, 
stort stycke. Skiära en flanck. Spegel Ord. 
thet kom drifvandes af vädret och flytandes 
på vatnet. .. blodröde stycken och flankar 
... så stora som bord eller karbottnar af åt
skillig storlek. Svedberg (U. Hjärnes Anl. 
33). En flank, flanka, eine Scholle. Snö- 
flankor, grosse und dicke Schneeflocken. 
Lind Ord. Se Rietz Flänga. — !{. Hugg, 
rapp. [Jfr Fr. flanquer, smälla till; lsl. 
flengja.] Tu skulle ha nappat til yxen medh 
Och getten (gifvit honom) een flank, så 
blodet ha runnit. S. Brasck Ap. gern. F 2 a.

Flanka, intr. Skära, grosse Schnitten 
schneiden. Lind Ord.

Flanot, adj. “Then som haar stvgga åt- 
häfvor“. Spegel Ordlista till O. verk. 
“Vederstyggelig, misshagelig, ostadig“. Ord
bok. een flanot elskogz-gaper. Guds verk 16».

Fl«p, m(?). Under hiertådran ligger een 
flap eller bandh. Colerus 1:126.

Flaperi, n. Obetänksamt, opassande 
språk? [Jfr lsl. flapr, n., vana verba, in- 
considerata; flapra, inconsiderate loqui. B. 
Hald.] Jag seer hoos honom een sådan 
malitieus ståltheet, och att han sådan neesa 
och flaperij, och ded med sådane impérieuse 
ord E:s Kongl. Maij:t anbiuder. A. Oxen
stierna IHSH 35:177). Jfr Fl e per i.

Flarog, adj. Barkig, barklupen. Mörcka 
flaaroga, baaroga, måssiga, båsiga tallar. U. 
HjärnE Vitt. 165.

Fias, n. Skal, fnas. Flaset på nötter. 
Lind Ord. Jfr Rietz.

Fias, n. Ras, fläng, lättsinnigt skämt. 
[Isl.y/as.J sky ungdoms flaas. Lindschöld 
Gen. D 4 a. En yppig älskogslek plär sådan 
ända taga, At man sitt fias och ras med 
tårar får beklaga. Kolmodin Qv. sp. 1.122. 
Ther var ett sådant gams och skratt och gas 
och fias. 1:150. Dans förargelig är, med fias 
och flätja beblandad. A. Nicander Vitt. 
185. Den äldre (brodern) nötte hela sin dag 
med lek, med språng, med fias. Tessin 
Bref 1:8. Hvad? meen 1, at et gekkot flaas 
Och at et klemot älskogs-raas, Som een 
ung mö af Pär ell Pål Till goda taer och 
villigt tåål, Eij skämmer hennes goda frägd? 
Lucidor Qq 4 b.

Flasa, tr. Skala, aftaga flas (fnas). 
Lind Ord. Rietz.

Flasa, intr. Rasa, bära sig ystert och 
lättsinnigt åt. [Isl. flasa.] Gack, flicka, 
som så dierft med unga karlar rasar, Gack, 
flasa länge nog. Kolmodin Qv. sp. 1:85.
I ögon diärf, at flasa färdig. Rydelius Vitt. 
114.

Flasig, Flasot, adj. Rasig, lättsinnig, 
ostadig, narraktig, om et helt hof vore 
flasigt och lastbart, samt endast en, eller få 
Here, ärbare och dygdige. Tessin Bref 1: 
284. Han är icke förthenskul narrachtig

(flasott), oansedt än något gladlynt. Come- 
NIUS Tung. 831.

Flaslek, m. thet ey väl tiänar the hustrur 
. . . Med alla lättsinnigt att flaslekar skiffta. 
TÖRNF.VALL E 5 b.

Flat, adj. 1. Platt, bred, vid. Ther han 
haffuer tigh behooff, kan han apa tigh, giff- 
uandes tigh itt flat löye (löje med vidt ga
pande mun, flatskratt, gapskratt. Gr. itXaxoc 
■(i\u>ç.). L. Petri Sir. bok 13:7. Herodes 
.. . giorde et Hatt löje ther af, at Christus, 
som såg så usel och eländig ut, anklagades 
såsom han hade giordt sig til Konung. 
Spegel Pass. and. 24». de ... utbrusto i 
flata löjen. Mörk Adal. 2: 260. flata skratt. 
Bellman 2: 87. Adv. der ... skrattar en så 
flatt. 6: 277. Vår målare medömkansvärdt 
Och Halt mot denna kännarn bligar. 6:352. 
— 2. Simpel, platt, osmaklig, förargens 
intet på hans (Kristi) persons, ordz och ger- 
ningars ringa anseende, at thet alt synes för 
förnufftenne flatt, ringa och dårachtigt. P. 
Erici 2 : 363 b. när 1 flickor komma til visse 
år, så börjar frökne-namnet låta så flatt, så 
flatt, at I gifva er ingen ro, för än I fått 
byta bårt det samma. C. Gyllenborg 
Sprätth. 49. — 3. Efterlåten, skonsam, then 
som widh (mot) sitt barn förflaat är, han 
klaghar thes strijmor. Syr. 30:7. Waar flaat 
för (mot) tin son, så moste tu framdeles 
fruchta för honom. 30: ». Ty brukade han ord, 
som icke voro Hata. Spegel Sal vish. 4.

Flata, f. Ett slags korn, flätting. (Hor- 
deum distichum L.) Flattring eller Flata. 
Colerus 1:102.

Flathand, f. Handlogen . .. varder kallat, 
när han är uthslagen, flaathand, men när 
han är tilhopa dragen, knytnäfva. Comenius 
Tung. 260.

Flatslig, adj. Enfaldig, narraktig, thet 
tu sadhe om thet Latiniska målet, at thet 
skulle för the gamla edhla Romare skul 
sådana frijheet halfua (hafva privilegiet att 
messan skulle hållas på Latin), är och wel 
flatzlighit. L. Petri Dial, om mess. 53 a. 
thesse stycke så flatzlighen äro at the strax 
haffua medh sigh een blygsl. Ders. 92 a.

Flatteri, n. Smicker. [T. flatterei.) theras 
flatterij och skamlöse smickrande. Sylvius 
Curt. 39. Hvad med ett utlänskt namn man 
flatterie plär nämna. Rudken 154. afsky ... 
för tokugt flaterij. Düben Boil, bref 36.

Flattra, intr. Fladdra, sväfva, vara 
osäker? Tå (på ålderdomen) flattrar theras 
minne. P. J. Gothus Poll. 0 3 b.

Flattrin g, m., se Flata.
Flecht, Fleck, m(?). Utslag på huden, 

reform. [Mnt. vlecht, T. flechte.) Mentagra, 
räfform, fleck. Var. rer. voc. E 3 a. Flechter, 
reeformar. U. Hjärne Surbr. 28.

Flemtna, se Flim.
Flen, m. torr värck eller flenen. Spar- 

man Sund. sp. 17. Fleen, Struma vagans,
14
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Kropf. Schroderus Lex. 19. Flenen bryter 
fötter och händer. Forsius Spec. Asa. 
then siukdom som almänt kallas Fleen, 
hvilken somblige klaga sigh hafva uthi ma- 
gan, somblige pä andra orter. Palmberg 
255. then kalla slemma flussen, som sätter 
sigh uthi magen, then bondefolck kalla flenen. 
Colerus 1:180. Jfr Rietz.

Flenhus, n. ilaka sår vid ledarna eller 
annorstädes, som ibland kallas ... Steato- 
mata fleenhuus, talg- och speckbölder. 
Lindestolpe Frans. 52. Jfr Rietz.

Fiep, Fleper, m. Tölp; gaper; mes. 
en fleep och fåne. Spegel Guds verk 186. 
det kan jag icke tåla, At höra mången tok 
med slägt och adel pråla, At sig med länt 
merit en fleper bröstar djerft. S. Triewald 
107. en näsvijs fleep och gäck. Lucidor 
Qq 3 b. Var ey en fleper, Som alting utgleper 
Det du förr hörde. Husspegel A 2 a. Then 
man, som ... låter så plötzlig aff hustrun sig 
skrämma, Han är en stor fleper. Törne- 
vall A 8 a.

Flepa, tr. 1. Gäcka, narra (med löst 
prat). [Isl. fleipa.] Gode herrar, låter eder 
ey fleepa Medh the ordh. S. Brasck T. 
krig. G 4 a. Hvadh kåstligh vilbrädh tu leet 
frå tigh fiepe. R. Foss 72. — 2. Lipa. Munn 
gapar A, flepar E, grinar I. U. Hjärne Orth. 
25. (Jfr Fl i pa.)

Flepaktig, adj. 1. Tölpig? håller jag för 
fåfängt och flepachtigt at upmuntra eder med 
ord. Peringskiöld Jord. 90. — 2. Kle- 
mig, veklig. När ett språk med ett reent 
eller klart e altförmycket förmenges,.. . blijr 
det alt för qvinligt och fleepachtigt. U. 
Hjärne Orth. 23.

Fleperi, n. 1. Snack, sladder, löst prat. 
Och mycket annadt fleperij hade han seya 
för bönderne, hwilket the sielffue kunde 
besinna, att thet war icke vtan narrerij. 
Svart Kr. 162. — 2. Flärd. En man för 
fiäs och fleperi i syslor som i tankar fri. 
S. E. Brenner Dikter 1:258.

Flepfull, adj. Tölpaktig. Flepful i seder. 
Husspegel A 2 a.

Flesa, intr. Flissa, le i mjugg. Chaam 
giorde sin fadher spot och spee, Månde åt 
honom flesa och lee. Dav. hist. 55. then 
Epicuriska verlden leer och flesar ther åth 
(åt predikan om helvetet), och håller alt 
sådant för fantasterij. P. J. Gothus Fasta- 
pred. 525. Flessa. Lind Ord.

Fless, n. Fliss, fiissande. Lind Ord.
Flia, se Fly.
Flicker, n. 1. Veklighet. Amazones . .. 

hafve ailagdt al qvinligh blödighet och flicker. 
Skytte Or. B 3 b. — 2. Smicker. Alt flicker, 
smicker hon ju som en huggorm skyyr. 
Columbus Vitt. 133.

Flickra, intr. 1. Vifta. [T. flickern, E. 
flicker, F.Sv. flikra ] Med rumpan flickrade 
han (hunden). R. Fass 438. — 2. Smekas.

en lijten hund medh sin herre leekte och 
flickrade. Schroderus Mod. sk. 131. — 
Se F1 ä c k ra.

Flickrande, n. Flaxande. Så skal iag 
rätt nu dijne vingars flickrande stympa. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr.

Flim, n. (flemma). Gyckel, spe. [Isl.flim, 
smädeskrift, nidvisa.] then onda Cainiska 
afföödan ... bespottade Gudz kyrkia medh sitt 
flim och gabberij. P. J. Gothus Poll. Fla. 
Hon gör af migh sådan leck (lek) och flemma, 
thet örligit står väll i 5 klåcka timar. Doct. 
Simon 3.

Flima, Flitntna, tr. Begabba, ärifva 
gyckel med. [Jfr Isl. flimta.] Thär hänger 
nu (på korset) himmelens och jordennes- 
uppehållare.... låter flima och bespotta sigh. 
P. J. Gothus Poll. F 3 a. Varnar man henne 
för helvetes eviga eeld, så flimar hon thet. 
Ders. M 1 b. Achta goda stunder i rättan 
timma, At andra tig ey myckit flimma. Co
lerus 1:88. hafver han thet med ett mo- 
dersmåhls rijm utmärkt och flimmat (verna- 
culo satyrce lusu ea leviter perstrinxit). 
Verelius Run. 2.

Flinka, tr. F. a f, flänga af? Min Byr- 
ger är nu stora kultingen: han är redan 
brödstark, kan flineka af (skära skalken af?) 
ost, och ingen lurar honom på hvad til 
visthuset hörer? Dalin Arg. 2, n. 26.

Flinskalle. m. Flintskalle. Altså bespot
tade the genwyrdighe barnen then gamble 
Propheten Eliseum, kallandes honom Flijn- 
skalle. Balck Catech. O 5 a. Eliseus bleff 
aff the unga drängier bespottat och en flin
skalle kallat. A. Laurentii Hust. 28.

Flinskallot, -skallug, adj. Flintskallig. 
Recaluaster, flijnskallot. Var. rer. voc. C 1 a. 
Flijnskallot, calvus, glaber, depilis. Helsin- 
gius. en flinskallug gubbe. Rudbeck All.
1:432.

Flinskallothet, f. Phrygius Föret, till 
Svarts Ärepred. 12.

Flint, m. Flinta, flintsten. i hårdan flint 
förvandlas. Spegel Guds verk 110. thet... 
til hårda flinten blifver. Ders. 112. qvinno- 
hiernor Ei hisna klifva up på lärdoms högsta 
klint Och ätza (etsa) sina namn i evighetens- 
flint. Kolmodin Qv. sp. 1:239.

Flintebössa, f. Musköterna voro af tvenne 
väsentligen olika slag, nemligen Lunte-mu- 
sketer och Flintebössor. Af de senare funnos- 
åter flera slag, efter låsens olika beskaffen
het; vanligast förekomma dock Snappe- och 
Sint- eller Hjullås. Hamilton 114.

Flipa, intr. Lipa. Herman Israeli greet 
och flipade. Svart Kr. 95. Fast tu nu är 
lustigh, medh munnen leer, Innan kort tu 
gråter och flijpar meer. Chronander Bel. 
D 7 a.

Flis, n. Fliss, grin, åtlöje. [Isl. fliss.] 
Jag tycker, solen giör hvar morgon åt mig 
flis. Kolmodin Qv. sp. 1:26.
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Flis, Flisa, f. Stenskifva, qvadersten. 
Graffwenn (fästningsgrafven) skall ware ... 
fodredh medh flijser eller annen steenn. 
Hist. bibl. 2:122 (1579). Hvar stierna är een 
flijs som eld ifrån sig fnyser. Spegel Guds 
verk 152. ärlighet och blygd kan skrymtaren 
ej visa, Then färgan biter ej på hiertatz 
hårda flisa. Ders. 238.

Flisig, adj. Bestående af tunna lager, 
skifvig. jordmånen berättas vara dels grund 
och flisig. Stjernman Com. 5:250 (1691).

Fliskande, n. Bannande, förbannande, 
eller kanske hugg och slag. [Jfr N. “fliske 
aa banne: stoie og bande“. Aasen Ord. 
D. “Fliske, bande, larme“. Kalkar Ord. 
Eller T. fleischen, laedere, vulnerare. laniare, 
verletzen, versehren, so dasz der wurf, 
schusz, hieb in das fleisch dringt, es zer- 
reiszt. Grimm Wort.] Och är then nw betz- 
ste mannen som påfinna kan nogot nytt 
sett til at sweria, med fliskande, speckiande 
och packande. O. Petri Ed. A 3 b.

Fliskbänk, Fläskbänk, m. Slagtbänk. 
[T. fleischbank.] szee ider vijszliga fore 
atj icke bliffue forrådde eller forde på flisk- 
bancken. Gust. 1 reg. 10:143. n ogre andre 
Danske, them han hade gierne offradt på 
fliskbäncken. Svart Kr. 4. the hade tordt 
offrat them på fliskbäncken her wore i 
gislan. Ders. 96. hans Nådh bleff ilia till 
t'ridz och fruchtade att the skulle leffverere 
honom på fliskbenckenn. HSH 2:17 (153 ..). 
the bliffwe offredhe på fleskbäncken. Hist, 
handl. 13. 1:160 (1564). the tagidt flychtten, 
på thett the motte leefve H. K. M:tt... elfter 
sigh på flesskbancken. HSH 26:18 (1606).

Flistra, tr. Hviska; smeka. [T. flistern, 
flüstern.] Denne däss pijpa så sött dig fli- 
strar och lockar i drömar. Stjernhjelm 
Here. 286. blåsa... På sin sööt flistrand’ 
flöit. Leyonstedt 23.

Flit, f. 1. Nit, ifver. idhor flijt til oss 
skulle vppenbar warda när idher för Gudhi. 
2 Cor. 7:12. Gudhi ware tack, som sådana 
flijt giffuit haffuer vthi Titi hierta til idher. 
8:16. alle the som Laghen öffuerträdha, the 
skola medh flijt straffadhe varda. Forsius 
Esdr. 53. — 2. Hast, skyndsamhet. Vintren 
kom och ahn medh flijt. Hund Er. 14 kr. 
v. 78. Konungh Erich sende ... folk och 
skytt medh högste flijt. Ders. v. 242.

Flita sig, re fl. Beflita s/g. [Mnt sik 
vliten.] flijte tiig j thenne sak thet beste 
tw kanth. _ Gust. 1 reg. 6:110.

Flitaktighet, f. Flit, nit. Flijtachtigheet 
uthi tiänsten. Schroderus Hoff. väck. 124.

Fliteliga, -en, adv. X. Skyndsamt, man 
skal fliteligha tagha vtaff Konungens trässel,
. .. och giffua männenar. Esra 6: 8. kööp 
flijteligha för the samma penningar kalffuar, 
iamb, bockar och spijsoffer. 7:17. Han drogh 
af Sverigie fliteligh. Hund Er. 14 kr. v. 296. 
— 2. Noggrant, sorgfälligt, huru han (Gud)

tå lät höra och see sigh, är flijteliga aff Mose 
bescriffuit. L. Petri 2 Post. 97 a. een särdeles 
book, uthi hvilken så godzet som personen 
det förer, flijteligen skal antecknas. Stjern
man Com. 1:905 (1624). Zenam och Apollon 
them foordha flitligha aff, ath them intit fattas. 
NT 1526 Tit. 3:13. — 3. Mycket, högeligen. 
tackar Kon. M. til Swerige Kon. M. til Dan- 
marck ganska kärligen och flijteligen för 
hans wänlige recommendation. Gust. 1 reg. 
5:128. Sweriges Rijkes Rådh ... kärligen och 
flijteligen til thet bädsta begäre, at... 5:129. 
iagh förmanar alla ... thet trolighasta och 
flijteligasta som iagh förmå. L. Petri Dryck. 
A 6a — 4. Möjligtvis? Oss är tilkänne 
gijffuidt, att Storförsthen skall ware draghenn 
til bake ighen ... Så kan wel fliteligh skee 
att szå santh är, och wij inghen fare haffue 
till att förmode nw så hastigt aff Rydzerne. 
Fin. handl. 7:196 (1547).

Flitig, adj. 1. Ifrig, nitisk, han war så 
flitigh, at han toogh sigh före sielffwiliandes 
fara til idher. 2 Cor. 3:17. — 2. Enträgen, 
innerlig. Til edher är min flitige begäre, 
At j ville alle stille vara. Jos. hist. 3. the 
betackade honom på thet flijtigste (högsta, 
innerligaste). Schroderus Liv. 327. din 
moder så och Agnetha Horn helsa dig på 
ded flitigste. A. Oxenstierna Bref. 2:391.

Flits, n. Skinn. [T.fliesz.] keysers Karls 
herold ... hadhe och ena gulkedio . .. medh 
itt gyllene flits, och . .. ladhe han samma 
kädhe på konungens hals. O. Petri Kr. 328. 
Riddare aff thet gyldenne Flyts. Tegel 
Gust. I hist. 2: 72. att kongen (i Polen) 
skall öfuergifue och sände tilbake igen dett 
Gyllenne flötz som han hafuer annammatt 
af konungen i Hispanien. Hallenberg 
Handl. 59 (1613).

Flits, m. (?). Pilbåge. [Mnt. flitz, T. 
flitsch, Fr. flèche.] Jag (Astrild) vijd min 
flijtz och pijl ehr heeligt loffva töör, At... 
Lagerlöf 20. beväpnat... Med piilar, flijtz 
och båg’ och alt till krigs beredder. Rosen- 
feldt Vitt. 206. Lärde’n (lärde honom, 
Cupido) aldraförst handtera flitz och pijl. 
Wexionius Sinn. B24 b. Spitz, fahnor, flitzar, 
pijhl, pijk och tourniere-lantzar. Westhius 
Ad. A 4 a. blifver han aff en flitse skuten mitt 
uthi skenebenet, så at och skäcktan bleff 
uthi såret qvarsittiande. Sylvius Curt. 519.

Flitsbåge, m. Pilbåge, armborst. [T-flitz- 
bogen.] The förde eenn stor hop höö lass 
... in i graffuen, ther the stodo back om 
med Flitzbågar och skutho in på Pasteijerne. 
HSH 38:68 (1590). Resenärer ... the sigh 
uppå hesterna medh flitzboghor och pijlar 
brukade. Schroderus Liv. 549. the uthaff 
sliungor och flitzbogar lede ... een stoor 
skada. Sylvius Curt. 340.

Flitter, n. Flittra, Flittia, f. Tunt, glitt
rande metallbleck (till prydnad), paljett' 
[T. flitter.] Flitter, Bractea, Blech. Sch ro-
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dkrus Lex. 27. På then tijden skal Herren 
borttagha ... flitter (plur.), bremm, snöre. 
Es. 3:20. bremm, flittror, frantzar. Come- 
nius Tung. 518. byxor, undertijden medh 
flittror (lemniscis). Orb. pict. 127. en barna 
hwffwa aff ynssegull, med gyllene flijttrar. 
Hist, handl. 1:2.1 (1543). En ... fieder, smuc- 
katt niett gull och flittlor. 2:1» (1548).

Flitterguld, n. Glitterguld. |T. flitter- 
gold.\ jag var en unger qvant, Som flitter- 
gull för äkta välgde. S. Triewald »0.

Flitterkrans, m. Crepitulum, flittrekrantz 
som är med hengiande lööff. Var. rer. voc. 
E s b.

Flo (Flod), f. Hvarf, lager. [Isl. flå.] 
Stöt them (blommorna) flogetals (flo-tals) 
in uthi en reen fiärdingh, och strö lithet 
salt emellan hvar floo. Colerus 1: 120. 
Lägg först en floo på bottnen i kettilen af 
thenna mossa, så en flod med garn. Linde- 
stolpe Färg. 47. ett stratum eller flo af 
klapur med grus. Linné Sk. resa 85. ofvan 
på täckes halmen (på taket) med en dubbel 
flod af torf. Öl. resa 75.

Flock, m. Se Far och Fa möte. en 
löss skalckahop, som sig haffuer giffuit i 
flok och sälskap med honum. Gust. I reg. 
5: 56.

Flogdrake, m. |Isl. flugdreki.] en brin
nande floghdrake. L. Pktri Jes. proph. 14: 
2«. IBib. 1541: flyghande Drake.)

Flogel, Flogeld, n. Sammet [Mnt. 
flowel. j The Syrer förde ... silke och floghel 
in på tin marknat. Hes. 21:16. Sericum 
villosum, flogheeld. Var. rer. vue. E 7 a. 
man sigh medh ... flogheeld och silke ... 
vthstoffera skulle. L. Petri Dryck. D 8 a.

Flogeld, m. Irrbloss. All denna glädjen 
och dess herlighet blef kort, Svan som en 
flogeld och et präktigt norrsken bort. Bro- 
vallius 68.

Flogetals, se Flo.
Flogfärdig, adj. Flygfärdig, förtidigt 

fiken efter att komma ut i verlden. Poikar 
. .. blefvo här herrar i otid: jag såg dem 
flågfärdige, när de knapt kunde skrifva en 
rad rent språk, mindre ha en ren taneka. 
Dalin Arg. 2, n. 4.

Flogfärdighet, f. Han mente största 
orsaken til ungdoms flågfärdighet härröra 
af mödrarne, som gerna bestyra om dess 
information och villia snart få karlar af sina 
piltar. Dalin Arg. 1, n. 5.

Flogför, adj. Flygfärdig. Gudh oss 
haffuer aff eens annars fiädhrar. .. giordt 
floghföra. P. L. Gothus Undervisn. till- 
egnan 10. Flogföre fogelungar. Lind Ord.

Flogmatk, m. Lg. Flygmask. thet (svär
det) skal vpäta tigh lijka som en floghmatk, 
thet skal offuerfalla tigh lijka som en flogh
matk. Nah. 3:15. hwadh grääshoppan igen 
bliffua låter, thet äter floghmatken. Joel 1:4. 
såsom man bortt reddar floghmatkar, tå man

offuerfaller them. Es. 33:4. (Ö/p. 1878 har 
på dessa ställen syrsa..)

Floka, tr. Trassla. Lind Ord. Kietz.
Flokot, adj. Hoptrasslad. F. hår, garn- 

härfva. Lind Ord.
Floribus (dat. o. abl. plur. af L. flos). 

Ett slags dryckeskärl, fordom galt vid dryc
ken god Svänska och Latijn; Floribus in- 
funde och more Palatino Gälla nu alzintet 
meer nell uso del vino. Lindschöld Vitt. 
150. han källardräng bör vara Och med 
myndigt välde svara För bouteiller, kannor, 
krus, Vinfat, åmar, ankar, • bålar, Kaggar, 
floribus och skålar, Alla verktyg at ge rus. 
Dalin Vitt. 5:223.

Flot, Flott, Flåt, n. [Isl. flot; Mnt. p/of, 
vlote.] 1. Flytande. Komma til flots, 
blifva flott, komma i vattnet, sätta i vatt
net. [Isl. koma å flot.] kneeterne ... motte 
bliffue ther wijd skiippen till tess the kome 
till floss. Gust. 1 reg. 11:53. fettalie skiip
pen wth och kome them till flodz. 11:67. — 
2. Flöd, flytning. när (qvinnans) månadz 
tijdh haffuer sin naturligha gång och flåt. 
B. Olavi 141 a. månadz flåt eller blomme. 
Ders. quinnonnes öfTuerflödighe flåt. 165. b. 
månadz flot. 1»7 b. — 3. Fluss, rheumatisk 
värk, podager. Drinckare medh flott och 
ond been . .. straffadhe warda. P. Erici 5: 
151 a. the veta aff intet flot. Schroderus 
Heracl. 11.

Flota sig, refl.? Allehanda säd är thet 
nyttigt om man henne harfvar, på thet jor
den må varda lös, thess bättre kan säden 
växa, flota sig och formeras. Colerus 1: »6.

Flotas, dep. Drifva, stryka omkring. 
[Isl. fljåtast.] Dee (svinen) flootas, dee roo- 
tas, the gå så i bees, Dee springa som 
hiortar. S. Brasck Förl. sonen K 4 a.

Flotbom, Flottbom, m. 1. Stock hö
rande till en flottbro, byggia een flotbro 
medh weldige flotbomar. Svart Kr. 64. — 
2. Flottbro. Wår n. Herre lätt slå.. . ut- 
öffwer wattnett en stark flottbom. HSH 2: 
26 (153 . .).

Flote, Flotte, m. [Isl. floti, Mnt. vlote.] 
1. Flotte, sammanbundna stockar o. d. 
Hit hör väl talesättet: vara, komma i f. 
med någon, vara, komma i följe med. 
Och the medh honom wore j flota Bude 
fast til emoot at strata, Men Swenske sloge 
them doch på flucht. En liten Crön. H 7 b. 
iak skulle giora mik redhe medh skippith 
j flotha medh the lybescha. Fini. 417 (1509). 
ath i göre ederth folk till rede med skep 
fetalie bysser och weryæ jnnan vm dage 
saa ath thet kunne komme i flotthe med 
mith folk. HSH 20:48 (1506). ati wele lata 
beredha idhor skep . . . bestellandis idher 
gott siöfaret folk ath idher skep motte 
komma j flotta med wår skep. Gust. I reg. 
8:45. möge szamme jaghter veil komma j 
flotta med vore schiip. 10:125. (Jfr Mnt. in
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vlot unde vore, vure — in vlncke u. verde; 
se Far.) — 2. Färja. Pontones, flote, färya. 
Var. rer. vac. L 5 b. — 3. Flöte. Han är 
lettferdigh lijka som en flote på watn. L. 
Petri Jobs bok 24:18. — 4. Flotta. Sedan 
lade alle the Suenske skip in till then 
finske flottan, finge honom allan i händer. 
Svart Kr. 61. han hade tient snart sagt 
på alla utrikes flottar. C. Gyllenborg 
Sprätt b. 85.

Floteri, n. Flottningsanstalt. hafver iagh 
innrättat ett annat flooterij i östredahlerne, 
så alt mann ... nu bekommer bådhe timber 
medh allehanda bränn och byggningzvedh 
(till Falu grufva). HSH 40:59 (1662).

Flotesugga, f. Ostadig qvinna, som lö
per omkring, han måste draghas medh een 
illa uptuchtat (hustru) och een flote sugga. 
Leuchowius Söl.

Flotstock, m. Eg. flytande stock; bildl. 
en som flyttar hit och dit, icke är bofast. 
en parti aff undersåtherne tage sich store 
heman före, icke achtendis hvad store he
man kräffie och behöffve, som är at åkeren 
veil trädis, dijkes och gödis skall, thet doch 
sådane flotstocker lithet betenekie eller achte 
vele, som icke eller undertiden haffve mere 
än en koo eller två, och fördriste sig licke- 
vell tage thet bäste heman i landet är, ther 
han dhå sitter på ett år, tu eller trij, så 
länge han hafver utarmett åkeren, och sedan 
... far han ther iffrå, bliffver hossbonden 
skyldig affradett, och gifver sich så änner- 
stedis och gör ther lijke som han tilförende 
giord haffver. Stjernman Com. 1:83(1546). 
een parit bönder, som aldrig tilförende udi 
Lapmarken någon handel drifuit haffua, nu 
öffuergiffue theres åker och ängh och fara 
och flyta kringh om Lapmarkenn, att upkope 
i löndom alle de varor som der kunne före
falla, och derutaff Cronon ingen rättighett 
göre, . . . huarföre begäre Birkarlerne, att der 
sådane flotstockar finnes i landett, att foug- 
derne måge haffua macht att lathe dem up- 
tage hemanen, som de så godt som ödelagt 
haffua, och göre deres rättighet der uthaff. 
HSH 39: 201 (1606).

Flott, se Flot.
Flotta, intr. Flotta sig. De bundo til- 

hopa några stockar, uppå hvilka de flottade 
öfver grafven (till slottet). Mörk Adal. 2 : 292.

Flottbar, adj. Flott, flytande, siön är 
allenast... tije värkfoot diup ... så att medel
måttige örlig skip där icke kundhe vara nog- 
sampt flottbahre. HSH 35:330 (1656).

Flottbom, se Fl o t bom.
Flottetunna, f. Boj. de 4 öre silfver 

mynt som dhe för hvarje 12 tunnor span- 
måhls uthskieppande pläga til staden för 
theras uthsatte remare och flottetunnor er- 
leggia. Stjernman Riksd 2:1685 (1672).

Flot-tiggare, m. Kringvandrande tig
gare. the (munkarne) dagheligen löpa uthi

husen och bidhia om feta almosor, såsom 
FlotTiggiare göra. Laurelius Påf. anat. 551.

Flottspån, m. Flytande spän. Menni- 
skio fund och glossering, som affledher ifrå 
Scrifftennes rettesnöre, icke annat är än 
Dreffsand, Flottspån, sticka, Hööstrå som för- 
gåtz. L. Petri Dial, ont mess. A 7 a.

Fluga, f. Ther aff få wij flugur j hoffuu- 
det, wardom vnderlige och sälsinne. P. Erici 
4: 27 a.

Flugqvast, m. Flugviska. Muscarium, 
flugukwast. Var. rer. voc. G 8 b.

Flugsopp, m. Flugsvamp. Hki.singhis.
Flugvifta, f. Flugviska. han haffuer 

flugovefftan til reedz. Schrodkrus Hoff, 
väck. 282.

Flunsa, tr. och intr. 1. Skumma gräd
den af mjölk. Ï. Flyta ofvanpâ. Lind 
Ord. Jfr Rietz.

Flur, m. I. Hufvudi?). Hafva något i 
fluren, besoffen, bezecht, betrunken oder 
halbtrunken seyn. 2. Hårtofs, lugg; 
okamniad person. Lind Ord. Jfr Rietz.

Flurig, adj. Okammad, lurfvig, oborstad. 
Lind Ord. Jfr Rietz.

Flux, Fliixt, adv. Mycket, i hög grad. 
nogra aff wora swänner. . . sigh flux bemerke 
lathe medt en ohöffuisk och olideligh mwndh. 
Gust. I reg. 7:1. förtagit honum tilförningen 
så at them haffuer flugx fattas berningen. 
8:51. Tagh thet betsta aff hiordenom och 
gör en eeld ther vnder,. .. och lät thet flux 
(starkt) siudha. Hes. 24:5. ondskan och arg- 
heeten flux vexer til och förmerer sigh j 
verlden. Stjernman Com. 1:167 (1563). en 
partt aff them (oxarnc) äre flux sultne. Gust. 
I reg. 11:10. fetalien begynner att bliffwe 
flux knap opå alle orther. Fin. handl. 9: 194 
(1556). pestilentien regerer flux i Norige. 
Hist, handl. 8. 2:81 (1566). han war flux 
druckenn. 13. 1:221 (1566). han skall hafva 
varit flux löösachtig. L. Petri Kr. 122. 
vädret var sunnan dén dagen och blåste flux. 
Tegel Er. 14 hist. 130. Lodian, som flux 
gammal var, sank med dem alla neder mit 
uppå elfven. Girs Joh. 3 kr. loi. Ryssen 
då var fluxt til land och folk försvagad. 
Ders. 89. de . . . fluxt Ufrigt) upmodade 
Konungen i Dannemark til krig emot de 
Svenske. Ders. 10.

Fly, n. och m. Vattenpuss, kärr, dam. 
Flyy, stagnum. Schrodkrus Lcx. i. Lijn 
och hampa rötas uthi flyy (lacunis). Come- 
nuis Tung. 497.
, F,y> adj. I. Flygtig, ostadig, förgänglig. 

Flyy, fugax, hinfällig. Schrodkrus Lex. 65. 
aldrig fåås igen Hvad tijdsens flye hand en 
gång har röfvat hän. Columbus Vitt. 73. 
kryddeqvastar, De pryda täckt sit rumm, men 
äre flye ting. Ders. 92. alt timmeligit är för- 
gängeligit, flytt och obeständigt. Comi nius 
Tung. 966. — 2. Odryg. Pijl och vijde är så 
flyy, att de intet synnerligit kohl eller värma
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gifva. U. Hjärne Ved. 6. Fly, undauer- 
hafft, das leicht aufgehet, als einige Ess- 
Waaren und Geträncke. Lind Ord.

Fly, Flya, Flia, tr. 1. Skaffa, bereda, 
gifva, lemna. fly oss the mestha waror tw 
kandt öffuer komma. Gust. 1 reg. 2:45. Ho 
kan flyy oss köt til at äta? 4 Mos. 11:4. 
the skulle flyy honom en bååt. Marc. 3: 9. 
Flyy henne igen alt thet hennes är. 2 Kon. 
8:6. iagh moste fly henne rett. Luc. 18:5. 
the haffua . .. flyyt sino folcke stora äro. 1 
Macc. 14:29. Han skall hålla mig widh 
mact oc fly migh frid. L. Petri Jes. proph. 
27: 5. Han . .. flyyr oss hielp genom sin en
födda Son. 2 Post. 147 b. besteller thet saa 
athj fly oss en lydogh och velwiliogh almoga. 
Gust. 1 reg. 4: 8. haffuer iach icke thet för
sett mich af eder att j skulle flia mich en 
ogynstig herre. Fin. handl. 9:45 (1546). jag 
hafver flytt honom Hennes Kong. M:tz breff.
A. Oxenstjerna Bref 2:481. — 2. Laga, 
föranstalta. Therföre flyr thet så, at idhart 
godha icke warder vndergiffuit menniskiors 
förtaal. Rom. 14:16. flyyr thet så, at j ock 
j thenna idhor vndsetning rijke ären. 2 Cor.
8:7. — 3. Tillaga, utrusta. Skeppen äre 
. .. medh tackel och tygh all väl Hidd. N. 
Holgeri C 6 b. lågo sändebuden på ett 
annat skepp, dertill fliadt, segelreda. S. 
Elofsson 232. — 4. Refl. Ordna sig, komma
1 skick, iach haffuer ock flere byiar, iach 
wil them skodha,... iach wil see huru the 
sich flyia. Psalmb. 1536 22.

Fly, intr. Folcket är flydt aff strijdhenne. I
2 Sam. 1:4. Joab war flydd vthi Herrans 
Tabernakel. 1 Kon. 2:29. droogh han effter 
them på berghen, och meente at the woro 
för honom flyydde. 1 Macc. 4: 5.

Flygel, m. Flöjel, vimpel. [T. fliigel.] 
min mast, som blå gohlkårssa flyglar förde. 
Eurf.lius Vitt. 51.

Flygga, intr. Flöja, hoppa, rasa. [Isl. 
fleygja.] The dricka, dansa, flyggia, flängia, 
glamma, gny. Stjernhjelm Fägnesång.

Flygt, f. 1 flygten, i flygande, i hast. 
Hon blef i flyckten frisk strax hon begynte 
brukan (begagna helsobrunnen). Runius 
3:77.

Flykt, f. the äro förtwiffladhe och giffua 
flycht. Jer. 46:5. alt krijgsfolcket gåffuo 
flychtena. 52:7. the andre gåffuo flychten, 
och vndkomo. 1 Macc. 2:44. [T. die flucht
geben.]

Flyssig, adj. Flussaktig, utsatt för fluss. 
[T. flüssig.] til läkedom vaande menniskior 
... få altijdh anstöter, äre bleeke, siuklige, 
flyssige. Schroderus Mod. sk. 59.

Flyt, f(?). Se Breda, f hopräfsa det 
afslagne gräset i flyter. Linné Vestg. resa 98.

Flyta, intr. 1. Flöda, skyianar flyta och 
drypa fast vppå menniskionar. Job 36:28. 
Mijn öghon flyta medh tårar. Jer. 14:17. 
itt land ... thet medh miölk och hannogh

flyter. Hes. 20:6. Äfven tr. höghanar flyta 
miölk. Joel 3:18. — 2. Hafva blodflöde, 
rening, skal hon (qvinnan) wara oreen så 
lenge hon flyter. 3 Mos. 15:25. — 3. Falla, 
lossna. Håren flyta dig af, som visnade lööf 
utaf aspen. Stjernhjelm Here. 513. — 4. 
Härflyta. jnga godha gerningar äre vtan 
the som flyta vthaff troonne. L. Andreæ 
Alb. vthaff första Bodhet, såsom vthaff en 
hoffuudhbrunn, springer och flyter all wijs- 
heet. Försp. till Vish. Här af flyta några 
nyttiga lärdomar. Spegel Pass. and. 49.

Flyta, Flytja, Flyttja, tr. och intr. [Isl. 
flytja.] 1. Flytta. Tu skalt icke tins nästas 
råmercke flytia. 5 Mos. 19:14. the thetta 
råmercket haffua flott fram och til baka igen. 
L. Petri Skyld. E 4 b. — 2. Föra. skep . .. 
met huilka hela socknen kan flytia wedh och 
träwircke inlendis eller och wttlendis. Fin. 
handl. 2:260 (1547). Flättia skal flyttia dij n 
ord (föra din talan), dijna saker och ärende 
drijfva. Stjernhjelm Here. 118. — 3. Flacka. 
landtzköpmenn .. . plega fara och flytha om 
kringh riichit. Gust. I reg. 3:45. om Gudh 
.. . tigh benegen och gunstigh wore, så låte 
han tigh icke så fara och flyta hijt och tijt. 
Balck Krist. ridd. F l a. När honom pun
gen begynner tryta, Så moste vij kring om 
landet flyta. S. Brasck Förl. sonen H l a. 
Folket flöt omkring och ropade efter anförare. 
Celsius Gust. 1 hist. 1:50.

Flytelse, f. Flytning, fluss. Qvinnors 
öfverflödiga flytelse. Colerus 1:196. Ögo
nens flytelse. 1:197. then hvijta flytelsen, 
både aff man och qvinna. 1:204. allehanda 
lungones siukdomar som komma aff kall 
flytelse. 1:229.

Flytfä, n. schiffbrüchige Waaren oder 
was sonst von einem Schiffbruche ans Land 
schwimmet. Lind Ord.

Flyttstjerna, f. Planet. J. Wallenberg 
165.

Flå, tr. 1. Affld. han skall hafva flagit et 
fööl. HSH 39:328 (1652). Skinn ... som ny 
flagne ähro. Colerus 1:326. — 2. Skinna. 
hwad the kunna klå och flå ifrå sin nästa, 
medh rett eller orett, thet räkna the sigh til 
winning. L. Petri 2 Post. 329 a.

Flåare, se FI agar e.
Flåck, n. Fnask, smolk. (Se Rietz flokk.) 

Skal vatnet vara... såsom det sköneste cristal 
klaart, föruthan några heterogeneis eller olijk- 
artade delar: såsom mudd, skarn, duun, fiun, 
flåck eller annat lapperij. U. Hjärne Vatt. 13.

Flåg, n. Flygfä? (Jfr Flogmatk.) köl
den hade skadat somt (i trädgården), lopp
mask och annat flåg det öfriga. Carleson 28.

Flåk, n. Narr, dåre, våp, enfaldig, få- 
kunnig menniska. Han håller oss för flååk, 
och flyyr wåra gerningar såsom slemheet. 
Vish. 2:16. the arma ringa och förachteligha 
menniskiorna, hwilka werlden håller för dårar 
och flååk. L. Petri 1 Post. R i a. tagher
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wett och sinne til idher, j flååk. Sal. ord. 
8:5. Itt flååk troor alt thet som sägs. 14:15. 
Såsom hesten behöffuer gislena, och åsnen 
betziet, så behöffuer ock itt fläk rijs på ryg
gen. 26: 3. Icke heller kan iagh thet Tydska 
språåk, Altså achtas iagh ther för flååk. 
Messenius Signill 16. ändoch hennes för- 
nufft och förstånd vore större och beröm- 
ligare än alle Sibillers och Salomons vijs- 
heet, så... är hon icke annat än itt flååk 
uthi sitt huus. Schroderus Albert. 2:70. 
Ach, huru länge, I flåk, velen I fåkunnighet 
älska? A. Nicander Vitt. 46.

Flåkas, dep. Galnas, tokas, bära sig 
fånigt åt. The flåckadhes medh selsamme 
ord, och vpdichtadhe månge kätterij. Lælius 
Res. 2:70. hon nu medh sin elskare flåka- 
dhes. Schroderus Liv. 689. om man för- 
mycket flåkas med dem (kalfvarne) och alt
jämt fägnar dem med brödbitar, eller annat 
som de älska, så varda de bortskämde. 
Carleson 354. Så flåkas (desipiunt) the 
penningrijke, at.. . the fruchta för fattigdom. 
Comenius Tung. 848.

Flåkeri, n. Dåraktighet, tokeri, thet är 
flåkerij thå papisterna seya, at man thenna 
olning icke skal göra vtan them som j ytter
sta tijdhen liggia och intit hopp haffu^ påå 
liifuit. O. Petri Sakr. 12 b. Christus wil 
tala om thet rätsinnogha inuertes wäsenhet, 
och icke om thet vthuertes flåkerijt. 1 Post. 
65 a. Giffta sigh är stort flåkerij, Huszbe- 
kymber och barnsängznödh Thär i vanke. 
Messenius Blank. 60.

Flåkot, adj. Flåkot, ignavus, mollis, ve- 
cors, insanus, stupidus, stolidus. Helsin- 
gius. jcke alt lata honom regera epter sitt 
flåkota sinne. Gust. I reg. 7:61. The flå- 
kotte handla owarligha, men thet är the för- 
ståndighas krona at the warligha handla. 
Ord. 14:18. skäm tigh intet... at vnderwijsa 
the flåkotta och oförståndigha. Syr. 42:8. 
lika som then stora foglen, then så flåkott 
är, ath när han haffuer skylt halsen eller 
huwudhet, så menar han at hela croppen är 
skylter. O. Petri 1 Post. 115 b. en flåkott 
och högferdigh man kan intet rädhas, ey 
heller tå han haffuer burit sigh owijsligha åt. 
L. Petri Sir. bok 32: 23. (Bib. 1541: offuer- 
dådigh.) Den far en vilse väg, i tanka och 
i troo,... Som billar andra in och sielfver 
flåkot menar, At vishet finner i förfalskat 
hierta roo. Eldh Son. 24.

Flår, n. Flöte. Poppel-pihls bark ... 
brukas af fiskare til flår åt deras garn. Linné 
Sk. resa 319. hvart flår. Ders.

Flåt, m. Fästing, flåt, en liten madk 
som biter sich in j hudena på fäädh och 
henger ther widh til tess han dör. Var. rer. 
voc. Q 2 b.

Flåt, n., se Flot.
Fläck, m. 1. Skamfläck, the till en tijdh 

leffua j krässligheet, the slemheter och flec

ker. NT 1526 2 Pet. 2:13. — 2. Köping. 
de små landzstäder och fläckar. Stjernman 
Com. 1:740(1619). nye små städer och flec- 
kar icke må blifva opbygde, dhe äldre til 
mehn och hinder. Riksd. 2:1265 (1655).

Fläckra, intr. Vifta. [Isl. flökra, flögra; 
jfr T. flackern.] hunden ... flekradhe medh 
sijn rompo. Tob. 11:9. Se Flickra.

Fläckra, f. (af föreg. ord?) Ett slags flik 
(löst hängande, månne gjord af fina jern- 
ringar?), hörande till en pansarskjorta för 
att skydda armhålet när armen upplyftes. 
Kallades äfven Arm flik. Adlersparre 
Afh. 217.

Fläder, m. och n. Flärd. (The) ej för 
kärna skal och annan fläder sålt. Rudbeck 
d. Y. 150. Verldsens ähra är fläder och lettare 
än fläder. Svedberg Ödn. 336. monge lefva 
verldzliga och yppigt i högferd och fläder. 
Sabb. ro 1:518. Från vännens redlighet 
åthskiljen smickrarns fläder. Düben Boil, 
skald. 9. jag här skrifver rätt tin sanning, 
intet fläder. Kolmodin Qv. sp. 1:3. Han 
gynnar syndig lust och flygtighet och fläder. 
J. G. Hallman 31. förnuftet blir... intaget 
af sig sielft och fördjupadt i bara fläder och 
förnäma dårskaper. Dalin Vitt. I. 1:25.

Flädra, intr. Vifta med svansen. [Jfr 
Isl. flaSra.] en troghen hund . .. när han 
bliffuer aghat, knorrer han icke eller löper 
bort, uthan ödmiuker sigh, fledrer, smögher 
och kryper thes närmere. L. Laurentii 
Nyårspred. H 3 a.

Flägga, intr. Flänga, rasa. löpa kring 
och flägga Genom en och annan döhr (dörr). 
Moræus 390.

Flägta, intr. Flaxa. [Isl. fläkta.} han 
(fogeln) flechtar och slåår j wädhret. Vish. 
5:11. ufvar och natteskävor... i mörkrena 
plä fara kring och flechta. Spegel Guds 
verk 36.

Flägtare, m. Flägta, redskap att flägta 
med. Gäss gifva fjädrar till flächtare och 
mera sådant. Risingh 75.

Flämt, n. Flämtning. pust och flämt. 
Bellman 2:174.

Flämta, intr. Fladdra. När klädet det 
flämtar, Man lättlig afhämtar At vädret det 
blås. Lucidor Vv2b.

Flänga, f. Yrhätta. hon lopp icke allena 
om kring såsom andre wilde Flengior och 
Rasahättor pläga göra. Lælius Jung. sp. 
G 6 a.

Flärd, f. 1. Svek, bedrägeri, tw må sta- 
delig lita ther till hwad wj tig tilsigiandis 
warda vtan flerdh. Gust. 1 reg. 3: 331. rooff, 
stöld, flerd, och sådana laster flere. L. Petri 
Krön. pred. C 3 a. the Tydskes flerd och 
bedrägerij. Kr. 103. flärd och osanning. 
Svart Kr. 6. stilleståndet... måtte af Ko
nungen i Pålandh sielf ratificeras och uthan 
flärd hållas. Stjernman Riksd. 1: 716 (1617). 
hafver tijdha flerdh gullit så myckit såsom
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sanning. Schrodrrus Liv. 484. — 2. Falsk 
vara. flerd och onda waror. L. Petri l 
Post. Z 5 a. skillia godt godz ifrån flerd. 
Stjernman Riksd. 2:1398 (1660). — Ordet 
förekommer som n. dårachtigt Härd. Spegel 
Guds verk 282. jordiskt Härd. Ders. 288.

Fiärdaktig, adj. 1. Svekfull, bedräglig, 
falsk, ogrundad, fahr han om medh flåkerij 
och flärdachtigh förbrådelse (förebråelse, till
vitelse), ther medh han försöker hans loff, 
ähre och beröm at förringa. Schroderus 
Liv. 907. — 2. Förfalskad, odugeligit och 
flerdachtigt godz. Stjernman Com. 3:319 
(1665).

Fläskbänk, se Fliskbänk.
Fläta, intr. Vara flat, klema? hwar och 

en trogen granne . .. (skall) j hans (den an
dres) fall och wilfarelse icke tiya stilla, eller 
fläta medh honom. P. Erici 2:21 a. Itt 
sidigt och ährligit lefverne består intet uti 
krusa och fläta. Verelius Götr. (tillegnan).

Fläteband, n. Hårband. \T. flechtband.] 
Om tu flätadhe siw lockar aff mitt hoffuudh 
vthi itt fläteband. Dom. 16:13. — Hos Co- 
MENius förekommer ordet i bet. Hufva. 
Qvinfolcks kläder äre . .. Fläteband (hufva, 
hyllicka), Myssa. Tung. 513.

Flätja, Flättja, f. vthi theras taal hörer 
man all flätio och galenskap. L. Petri I 
Post. P8b. medh Aflat och annor sådana 
flettio. 2 Post. 34 b. Flättia, Inertia, Musse. 
Schroderus Lex. 21. Dansande, siungande, 
skrattande och andre slijke flättior och öfver- 
dådigheter. Schroderus Albert. 4:87.

Flätje-, Flättjeaktig, adj. the stålte, 
flätjachtighe och förmätne jungfruer råka 
uthi okyskheet. Schroderus Albert. 1:26. 
strax en qvinna råkar uthi enkestånd, skal hon 
hvar och en flettieachtigh prydning affläggia. 
3: 29. vij arme menniskior slå nu vårt sinne 
på thet som flätjachtigt och uthvertes är. 
Kors. 181.

Flöd, f. Flytning, fluss. Om enom manne 
flyter hans kötz flödh, han är oreen. .? Mos. 
15:3. then som een flödh haffuer, ee hwadh 
thet är man eller quinna. 15:33. then hvijta 
flööd. U. Hjärne Surbr. 2«.

Flöda, intr. så kom stoort regn vppå 
och flödde swårligha. L. Petri Krön. pred. 
G 3 b. Flödde haffuet in på Sicilien och .. . 
fördrenckte många städher. J. Rudbeckius 
2 Pred. C 4 a.

Flödebäck, m. The hadhe theras boo- 
ning vth medh the stygga Flödhebecker. L. 
Petri Jobs bok 30: 6.

Flödig, adj. Ymnig. Thet (gamla sven
ska språket) är fult aff allehanda märckelige 
betydande ord och ordasätt, hvilke alle eller 
mästendels kurina optagas, förnyas och så 
maakliga föras i bruk igen. Hvilket icke 
allenast skulle göra vårt måål flödigt och 
rijkt, uthan och Iiuft, fagert och prydeligt. 
Stjernhjelm Sv. och G. mâles fat. föret.

4 b. Ho, som ej dyrkiar Gud, ej följa vill 
hans bud, Skall aldrig niuta få en ... evig, 
flödig frögd i liufste stiärnetiäll. Warnmark 
358.

Flöding, f. Flödande, flöding af sniön 
som smälter. Rudbeck Atl. 1:130.

Flödstid, f. Reningstid. Om een quinna 
haffuer sina blodhflödh,... skal hon wara 
oreen så lenge hon flyter, såsom hon är j 
hennes retta flödztijdh. 3 Mos. 15:25.

Flög, m. 1. Flöjel, vindflöjel. Flögh. 
aplustre in navibus. Helsingius. Och 
han sågh skepet söder vnder öö, Medh Sil
kes segell, förgyllendes flögh. Sv. forns. I: 
166. ett slått, besatt medh förgylta Högar. 
1:24. 2. Flygel? Högre flögen tor hon
(hustrun) til sigh tagha Sampt hwssbonde- 
kastet alla dagha. Chronander Hel. D 8 b.

Flögd, f. Fluster. (Jfr Inflögd, Ut- 
flögd.) måge the (bina) slippa uth på flög- 
den. Colerus 2:90. skal man icke giöra 
för stora mundhål ther the vidh flögden in- 
flyga. 2:91. man seer... vatnbijn uthe på 
flögden. 2: 98.

Flöjt, se Flöt.
Flöjta, intr. 1. Blåsa, spela. Knapen 

på oboe flöjtar. Bellman 2:31. — 2 Pipa. 
Du (papegojan) var och makelöös at flöijta, 
hvissla, siunga Och mångahanda lååt upspela 
med din tunga. Rosenfeldt Vitt. 245.

Flöt, Flöjt (Flöjta?), f. Ett slags far
tyg (lastdragare). |T. fleute, Fr. flûte.] Last- 
skep eller Flöt. 2 flöter om 120 à 200 
läster. HSH 26:231,232 (1634). fahrkoster, 
flöyter, skepp, boyorter, kreyare, skutor. 
Stjernman Com. 2:403 (1645). Flöyter uthan 
stycken (kanoner). 2:505(1648). fleuter. 3: 838 
(1671). lastdragare fleijter och boijortar. 4: 
209 (1679).

Flöt, m. Flöta, f. Flöjt. Tibia, flöta, pipa. 
Var. rer. vo c. O 3 b. Orgor bestå aff pijpor 
och flöter. Comenius Tung. 775. Tu en 
mästar är at blåsa oppå Höt. Borneman 2.

Flöt, Flöter, f(?). Grädde. [Isl. flautir, 
f. pl.; D. flöde.] flööt, Hos lactis. Come
nius Tung. index. Smöret kärnas af grädda 
(flöter). Ders. 416. Flöter, pingue lactis, flos 
lactis. Helsingius. Flöter och smör skall 
höra tigh till. Tisbe 35. En mjölkskål, hvaraf 
hon ej ännu skummat flöten. Livin 121.

Flöte, n. Flöde, vattendrag? [T. fl ut; 
Mnt. vlote, vludc] Ty kan man jorden it 
land-vatnigt kloot väl kalla, Emedan vatn och 
land så konstigt sammanfalla . . . han )Gud) 
i jordens sköte Haar lagt så mångt it haaf, 
så mångt it nääs och flöte. Spegel Guds 
verk 91.

Flötta, tr. Flytta. Han flötter iordena 
vthaff sitt rum. L. Petri Jobs bok 9: 6.

Fnaggot, adj. Fnasslig? skal man al- 
tijdh hälla nogot lijtet miölk uthi badet... 
så blifva the Ispäda barnen) icke så fnag- 
gotte på kroppen. Schroderus Mod. sk. 111.
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Fnalla, tr. 1. Klå, rifva. Lind Ord. 
Jfr Rietz. 2. Spisa, äta. Sicken kalkon ! 
Dèn sku vi nu fnalla. Bellman 5:131.

Fnas, n. Utslag på huden, fnassel. thet 
uthslagna fnaset faller af. Colerus 1:352.

Fnask, n. Guldhsmedhen legger guldhet 
i elldhen,. .. ath han thet iffrà ail orenlig- 
heer fynt {fint) göra will, och huadh fnask 
ther wedh hengher... skal aff eldhen för- 
brennas. L. Pet. Gothus 32 b. — Jfr 
Allerfnask.

Fnaska, tr. 1. Snatta. Hvar något godt 
vankar, thet vele vii fnaska, Somt äta, somt 
gömma med uthi vår taska. Törnevall C 
la. — 2. Refl. Packa sig (bort). Fnaska 
tigh hädan, och thet skal vara brått. S. 
Brasck Förl. sonen Lia. Så fnaska tigh bort 
och var ey seen. Ap. gern. M2 a. fnaska 
tigh strax aff min stufva. Chronander 
Surge D 7 b. Fnaska tigh strax på dören 
uth. Ders. F 2 a.

Fnaskaktig, adj. Snuskig? hafver varit 
(honom) ett rychte påfördt, at han skall hafva 
flagit et fööl . . . Och nu åffentlig sig å tinget 
opbiudher, at dher någon ährlig menniskia 
veet, at han haffver sådant fnaskachtigt hand- 
värck öfvat, han ville fästa foot emoot honom. 
HSH 39:328 (1652).

Fnasla, f. Fnassel. fölle fnaslorne (Isl. 
åhreinindi) af honom såsom fiäll utaf fiskar. 
Reenhjklm 20.

Fnis, n. Mjell, fnassel i hufvudet. Lind 
Ord. _

Fnisla, intr. Fnissa Lind Ord.
Fnock, n. Fnugg, lo, lugg. fnoch aff 

ull eller lijn, floccus. Comenius Tung. in
dex. fnåck och linskaf. Runius 2: 8.

Fnos, n. ? Een kappe brännevijn eller 
två, Skulle det icke dåga och smaka uppå 
Så länge (till dess) du finge itt annat fnoos 
(rus?) Och gamble öhloset ginge sin koos. 
Beronhjs F3b.

Fnugg» n. Kringflygande stoft, och bleff 
lufften af damb, fnugg och pijlskothen i vä
dret så mörck, at man trodde thet dagen 
vore förvandlad uthi natt. Sylvius Er. 01. 
45. thet ifrån stofftet up åth himmelen up- 
gående dam och fnugg. Curt. 355.

Fnysa, intr. Flåsa, then sofvande fnyser 
och snarkar. Comenius Tung. 352.

Fnyske, n. “Ask som man förvarar fny- 
ske (fnöske) uti.“ Spegel Ord. Thenna 
träta och religions åthskilligheet . . . var thet 
fnyske theruthinnan eelden förvarades, som 
strax ther effter med fullan låga brände. 
Gust. Adolf Skr. 80.

Fnök, m. Nys. Orsaken till Frantzo- 
sernes skyndsamma aftåg haar varit Printz 
Vaudemomz annalkande medh 4000 ryttare, 
som dhe fådt fnööken af. Nordin Krigs- 
hist. 2:117 (1690).

Fnösk, m. Fnöske. [Isl. fnjöskr, m.| 
Lind Ord.

Fnöskot, adj. Torr, murken. fnöskote 
stubbar. Stjernhjelm Here. 465.

Focka, f. Fock. [Isl. focka. B. Hald.] 
Krafvelen fick up fåckan igen. Girs Gust. I 
kr. 153. Fockan giordes stinn, Eurelius 
Vitt. 48. tag tin fokka vara Och fira på tit 
skööt. Spegel Guds verk 70. Focka. Lind 
Ord.

Fockedrag, n. Tåg, hvarmed focken 
handteras, skööt han aff fåckedraget på 
Krafvelen. Girs Gust. I kr. 153.

Foder, n. 1. Fodral. Behåll til at för
vara saker uthi äre: Kistor, skåp, . . . foder, 
lådor. Comenius Tung. 552. — 2. Öfver- 
drag till den på fanstången sammanrullade 
fanan, en dräng ... tog fanan utaf stången, 
sättiandes fodert sedan däruppå igen. Tegel 
Er. 14 hist. 269.

Foderduk, m. Ett slags tyg eller kläde, 
som måhända användes både till foder och 
öfvertyg. [Mnt. voderdok, T. futtertuch] 
Pannus subducticius, foderdwk. Var. rer. 
voc. E 7 a. Alen foderduk v öre. Gust. I 
reg. 1:153. wiliom wij och ath tw bestyrer 
oss .. . noghen gwl foderduck tiil woorth egit 
behoff. 2:45. foorduck eller annett grofft 
klede. RR ,n/« 1542.

Fodergrann, adj. Granntyckt på (betes)- 
foder. Colerus 2:28.

Foderhus, n. röker tobak i lada, foder
hus, eller annorstädes, ther eld lätteliga kan 
tändas. Lag 1734 B.B. 24:1.

Foderkorn, n. Säd till foder åt boskap. 
thet fodher korn ... som Landhona plägha 
vthgöra til fönda gårdz behoff. Gust. I reg. 
6: 329.

Foderlopp, n. Se Hästelopp. Jfr 
Hallenberg Mynt 178.

Foderman, m. Person, som hade att 
vakta och sköta de hästar, hvilka vid krigs
tåg forslade arkliet. Adlersparre Af Ii. 
270. Anders Monssonn, fodermann . .. som 
haffuer hafftt the vtthgärdz häster hender- 
emellenn. Hist, handl. 13. 1:237 (1566).

Fodertrång, f. och n. Foderbrist, foder- 
trång, när lijtet höö är. Colerus 2:12.

Foderverk, Forverk, n. Pelsvark. Skin
naren reeder skinvahrur (fodervärek) uthaff 
skinn. Comenius Tung. 507. aff nyttige 
skogar öfuerflöder dett (Finland), medh myc- 
kenheet utaf fogell och forverck. HSH 31: 
428. (1638). [D. foervœrk.]

Fodring, f. 1. Utfodring. (Jfr Sghlyter 
Gloss.) the måge ... vara quit och ffrij för 
the twå hester her jffuer axelson öffuer lag
lig fodringh them pålagt haffde. Gust. I reg. 
4 : 322 the måge leije för k(ongl): foringhen 
i thetta åår, med så skäl att the skole giffue 
200 järn för 8 heste. 7:4. Biscopz fodrin- 
ghen aff prestenar och aff sina egna Land- 
boor. 7:27. i haffue skickat hesterna vth 
j fodringen vtaff borgeleyen. 7:183. badha 
fodringanar, stora fodhringen och kongxforin-
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gen. Ders. Storefodringen eller huszhesta 
fodringen. 7:227. — 2. Furagering, vårtt 
folk som nw rijder i fodringe i västergöt- 
landt. Gust. 1 reg. 5:81. swännerne som 
äre ... i foringhen vtj Småland. 7:13. Hanni- 
bals folck ... vordo uthdragne på fodring. 
SCHRODERUS Liv. 265.

Foga, tr. och intr. [Mnt. vogen, T. fügen.]
I. Lämpa, skicka, foga sin ord ... wähl. 
Svart Kr. 15. änär som oflftast Darius wardt 
olåtigh, fogadhe (gjorde foglig) och blidkadhe 
honom Cyrus sachtmodeligha. Uti. på Dan. 
224. — 2. Gifva, bibringa, meddela. Så foga 
wij ederss K (ärlighet) kerligen tilkenne, at 
... Gust. 1 reg. 9:201. — 3. Laga (att nå
got sker), hvar Gudh så foger, at j noget 
på thesse våre . .. skriffuelse förhandlendes 
vorde. Tegel Gust. 1 hist. 1:283. om Gudh 
fogar eder leffua. Ders. så lenge Gud foger 
oss liffuett. Gust. I reg. 12:177. — 4. Foga 
sig, lämpa sig, gynna, vara gynsam. vinden 
honom nu så väll fogar, att han så mycket 
snarare lyckeligen skall kunna öfuerkomma. 
A. Oxenstjerna (HSH 37: 188). vinden 
ingalunda ville foga. HSH 38:411 (1636). — 
5. Refl. Förfoga sig. Så foga de sig fram 
til henne alle nära. Eurelius Vitt. 34. — 
Jfr Föga.

Foga, f. Fog. [Mnt. voge.] oss haffuer 
warit och än är foge och vrsack nog tiil att 
an holla och arestera the godz. Gust. I reg. 
10:187. bekenna theras synder för Gudh, 
såsom för then godh foghe och rät haffuer 
til at straffa. Uti. på Dan. 32. så haffuer 
hvar och een kyrkia ... goda foga och rett 
til att ordinera sigh sielff kyrkiotiänare. P.
J. Gothus Rel. art. 506. somlige (äro) vthi 
betryck och största elende förde, vthan all 
Christeliga fogo och samwett. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Kyrkost. B 3 a.

Fogde, m. han satte offuer them arbetis 
foghtar som them betwinga skulle medh träl- 
dom. 2 Mos. 1:11. en Templens Fogte. 2 
Macc. 3: 4.

Fögderi, n. Fogdebefattning, en duglig 
karl benembd Lasse Ericson, hwilken sedan 
aff Her Götstaff myket bleff brukat bode 
mott fiendener och till Fogdterij. Svart 
Kr. 24.

Fogdi, n. Fögderi. [T. vogtei.] fogdij. 
Gust. I reg. 7: 393 ; 8: 318.

Fogelfri, adj. Fri som en fogel. [T. 
vogelfrei.] Påwen haffuer giordt sigh och 
sitt Plattafolck (munkarne) fogelfrijtt. O. 
Petri 3 Förman. 119. the wilia platt intet 
regemente, antingen andeligit eller lekamligit, 
lidha, vthan wara platt fogelfrij och leffua 
effter sin wilia och behagh. P. Erici 2: 333 b.

Fogelfängning, f. Dalin Vitt. 6:303.
Foglafång, n. Fogelfänge. [T. Vogel

fang.] Haffuer en förste lust til foglefång, 
så skal han beflijta sigh at haffua gode fal
kar. Scroderus Hoff. väck. 126. the hade

sin näring uthaff jachter, fiskerij och fogle
fång. Sylvius Curt. 61. fogel- och diur
fång. Lag 1734 R.B. 25:5.

Foglafångare, m. Fogelfängare. Vth- 
hielp tigh ... såsom en foghel vthu foghla- 
fångarens hand. Ord. 6:5. Kommer och 
någhor foghel j snarona på iordenne ther 
ingen foghlafångaren är? Am. 3: 5.

Foglamaja, f. Fogelkoja. foglafängia- 
renar. . . göma sigh j fogla mayor, och pipa 
sött. P. Erici 2:328 b. Se Ma ja.

Foglanär, m. Fogelfängare. foghlanären 
slår löst garnet, och är giordt med en huy, 
at the alle äro arma fångna foghlar. L. 
Petri Dryck. B 5 a.

Foglarop, n. “Foglalât“. 1 skolen icke 
achta på foghlaroop. 3 Mos. 19: 26. achtadhe 
på foghlaroop och tekn. 2 Kon. 21:6.

FogHg, adj. 1. Eftergifven, medgörlig. 
Luften är bereedd och foglig til at lyda Hvad 
sool och måne vil. Spegel Guds verk 65. 
fooglige tärnor. Stjernhjelm Here. 170. — 
2. Lämplig, förlig (om vind). Flottan en 
månadz tijdh effter fogeligit väder väntat 
hade. Widekindi 104. vinden foglig är. 
Kolmodin Qy. sp. 1:389. En foglig västan- 
vind på våra segel körde. 2:525.

Fogliga, adv. Tjenligt, tillbörligt, läm
pligt. thet lempar sig ganska fogliga til vårt 
förehafvande. Svedberg Pest. 196. at Gudz 
bodh theste bätter och foghlighare må hållet 
warda. L. Petri Skyld. A 5 a. Scipio och 
Hannibal medh sine härar kommo när til- 
samman, på thet the thes fogeligare kunde 
komma medh hvar andra til tals. Schro- 
derus Liv. 378. Gudh ... skickar tijdh och 
stundh ther til, när hwart och itt ting fog
ligast skee skal. P. Erici 4:61a.

Fola, f. Vårdslöst uttal af Fora (se detta 
ord). [Jfr Tamm ] I motgångz hårda skola, 
Där vij sku lägga af the unga barnens fola, 
Som älska sockret. Borneman 52. Dårars 
fola det är, med dårar dårliga tala. A. Ni- 
CANDER Vitt. 171. At vara stor i lycka är 
hvar mans fola; men at vara stor under 
vedervärdighet och motgång är hjeltars frägd 
och kännetecken. Tessin Bref 1:70. at ej 
kunna vara sin beqvämlighet förutan, är en 
usel veklinges fohla. 1:312.

Fola, tr. Vårdslöst uttal af F o rd a (se detta 
ord). Forsla, affärda. honom och hans krijgz- 
macht öfver haafvet foola. Schrodf.rus 
Liv. 625. gå straxt ut här ifrån, säijer jag, 
eller ska jag fola dej hädan, så du skall al
drig glömma mei. C. Gyllenborg Sprätth. 
76. hade jag varit som I, skulle jag folat 
honom på dören. Ehrenström 61. — Refl. 
ofärdige och siuka, som liggia i aflägne huus 
ifrå Kyrkian och icke mächta sigh tijt fola. 
Emporagrius 372.

Fola, intr. Nyfiket kika? (Jfr F o 1 s a m.) 
när ett ovant lius på himlens hvalf sig tän
der, Är intet öga, som ey fohlar ther uppå,
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Men låter gerna the bekanta faklor stå Och 
synen endast åt then nya stiernan vänder. 
Rudeen 233.

Folk, n. 1. Menniska, person. lät drot- 
ningen bliffua quar på slottet, och widh itt 
tusend folk medh henne. O. Petri Kr. 297. 
han med siw bröd och någhra fåå fiskar 
spijsade fyratusend folk. L. Petri 2 Post. 
181 b. — 2. Gift folk, the liggie och trenge 
hwar annen 4 eller 6 par folk vti en gård. 
Dipl. Dal. 2:297 (1545). finnes opå somblige 
heemen try, fyre och sommestädz flere par 
folck boendes. 3:150 (1553). — 3. Slägte 
(om djur). Myronar itt swagt folck ... Kuniler 
itt swagt folck. Ord. 30: 25,26. Ther qvittra 
luftens folck. Kolmodin Qv. sp. 1:117.

Folkspild, f(?). Manspillan, thet icke 
heller affgick the Pohler uthan ringa folck- 
spild. Girs Er. 14 kr. 85.

Folsam, adj. Nyfiken, förveten? Den 
som intet å ämbetes vägnar hoos de siuka 
(pestsjuka) har något at beställa, kan ock 
mycket väl hålla sig der ifrån, emedan at 
vara fohlsam och curieux i detta måhlet har 
mången kostat lifvet Lindestolpe Pest. 51.

Folsk. adj. Dåraktig, oförnuftig. [Isl. 
fölskr.] Fru Venus, Vanadis,... Then folska 
folketz brud. Spegel Guds verk 63.

Folska, f. Fåfänga, fdfänglighet. [Isl. 
fölska.] Fly dårskap, folske, flärd. Spegel 
Guds verk 295. Se vidare under Fifl.

Fon(?), adj. Fånig? [Jfr Isl. fäna, vara 
narraktig. B. Hald.] Så äwen fulkomnadhe 
Petrus Christi ord (att han skulle förneka 
honom), ändoch thet war för honom så font 
och olijkt när han the orden hörde. L. Petri 
Chr. pina T 4 b.

For, f. Fura. Jagh wil giffua j öknenne 
Cedren, Fohr, Mirten och Olioträä. Es. 41: 
19. Fohr skal vpwexa för törne. 55:13.

For, Får, f. Fåra. [Isl. for, pl. -ar.] 
Fohr, sulcus. Helsingius. Tu watnar thes 
(landets) fohrar och fuchtar thet vpplögt är. 
Ps. 65:11. The plöyare haffua .. . draghet 
sina fohrar longa. 129:3. man säd i fåren 
kastar. Kolmodin Qy. sp. 2: 440.

Fora, f. Sätt, skick, art, beteende, upp
förande (folor, folkfolor). [Mnt. vore.] The 
sparde hwarken små eller store, Them tyckte 
thet ware mandoms fore. En liten Crön. 
G 7 a. Hölt mig der till med uti misstankar 
store, Såsom altid plägade vara hans fooror. 
Carl 9 rimkr. 87. En liten tid vi tillsamman 
vore, Sorg var mäst våre forer. Ders. 46. 
vij vanvyrdum nu våra förfäders foror och 
åthäfvor. Verei.ius Götr. (tillegnan). Jfr 
F 01 a.

Fora, tr. Forsla, hvilken .... har fohrat 
honom hit? Malmborg 210. Jfr Fola.

Forda, tr. [Mnt. vorden; jfr Isl. foröa.] 
1. Befordra, fortskaffa. then annan ung karl 
i oss sende foordade vi strax till Göstaffs. 
H. Brask (HSH 17:80). så mång skott oc

så mykit krutt som med wår iaktt Snörnålen 
kan wäl fördas och besörias til Stocholm. 
Gust. 1 reg. 6: 287. — 2. Befordra, se till 
godo. fogthar och embetismen honum oc 
hans fölie j boorthfærdt oc hemferdt fordha 
och fremmia. Gust. 1 reg. 3:288. vile wij 
tha gerna med wår scriffwelse fordha oc 
fremie honum til thet besthe. 4:106 wij al- 
tiidh haffue fordat och främiatt honnom medt 
landh och Iänn. 6:132. — Jfr Fordra.

Fordenskap, m. 1. Befordran medelst 
skjuts eller annat fortskaffningsmedel samt 
förtäring under resan. (Jfr Schlyter Gloss.) 
haffuer skaffadt honnom fordenskap j frå 
Rodzlaghen och jn i helsingelandh. Gust. 1 
reg. 6:134. wille iagh .. . genom idhar foor- 
denskap ferdas til Macédonien. 2 Cor. 1:16. 
Fordenskap till landh medh hästar, redtygh. 
ryssebår, wagner och släder, till siös med 
skepp, skutor och båtar. Brahe Oecon. 98. 
bekomme nödtorfftigh fordenskap, bådhe 
medh skiutzhäster, maat och ööl. Stjern- 
man Com. 1:266 (1577). resa medh gäst- 
gifvare-hästar och fordenskaper. 2: 589 (1649). 
then resande man kunde för penningar medh 
hästar och vagnar sampt båthar och all annan 
fordenskap . .. befordrat blifva. Riksd. 2:1127 
(1649). blefvo Taverner uppålyste på alla 
vägar, och at alle man skulle gifva penningar 
både för fordenskap och förtäring. Tegel 
Er. 14 hist. 29. de hade ... bortfördt alt foder 
och fetalie, på det de Svenske ingen forden
skap eller nödtorft bekomma skulle. Ders. 
205. han lät them bekomma skiutzhästar och 
all frij fordenskap. Schroderus J. M. kr. 
380. Tährepenningar (förtärning, fordenskap) 
på reesan. Comenius Tung. 482. — 2. Uppe
hälle. Hafver han vel lärdt något lofliget 
handaverck, han trenger intet til at tiggia sin 
fordenskap. Svedberg Casa 76.

Fordere, adv. Vidare, yttermera. [Mnt. 
vorder, E. further.] Fordere szom j beröre 
vm kornekrut tiil kneckterne Szå måj vetta 
. . . Gust. 1 reg. 10:171.

Forderlig, adj. [Mnt. vorderlik, T. för
derlich.] 1. Beforderlig. Thermedh skall 
ock tå icke heller lyckan hafva varit honom 
så blijd och forderligh. L. Petri Kr. 6. 
Till hwilken bestalning then frome man 
Biscop Arffuid i Åbo icke war iitedt fordrelig, 
vndsatte honom bössor loodh kruut och 
hoffmen. Svart Kr. 49. — 2. Skyndsam. 
Och begärde thet then Svenska örligzflottan 
måtte än nu med thet forderligaste komma 
uthi Öresund. Girs Gust. 1 kr. 162. För
ordningen med det forderligaste må utfärdas. 
Stjernman Riksd. 3:2671 (1727).

Forderligen, adv. Skyndsamt, skatte 
vij godt och nyttigt, at desse efterfölliande 
(stadgar) förderligen bringas i liuset. Stjern
man Riksd. 2:1472 (1664). Collegium (an- 
befalles)... att saken forderligast företaga. 
3:2064 (1689).
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Fordersam, adj. Skyndsam. Vår nådiga 
villias fordersamma fullbordan. Stjf.rnman 
Com. 4: 516 (1682). samme byten deras for- 
dersammeste richtigheet vinna måtte. Riksd. 
3:2039 (1689).

Fordra, tr. [Mnt. vorderen. Jfr Schlytf.r 
Gloss. forjia.J 1. Befordra, fortskaffa, af- 
färda. han (Pharao) befalte sina men om 
honom (Abraham), at the skulle foordra ho
nom och hans hustru och alt thet han hadhe.
1 Mos. 12:20. foordrade the honom in til 
Cesaream. Ap. gern. 9:30. jfrå Macédonien 
(ville jag) komma til idher igen, och aff idher 
foordras til Judeam. 2 Cor. 1: 1«. förde 
them genom RödhahaPfuet, och fordradhe 
them öffuer mykin watn. L. Petri Sal. 
vish. 10:18. han foordrar oss så, på sins 
eghen lekamens öök, til thet retta herber- 
ghet. 2 Post. 231 a. Dalekaraner fordrade 
samme Daleiunckar frij och behollen aff 
Rijket och in i Nörige. Svart Kr. 111. — 
2. Framföra, framställa. Effter the wore 
enfallige bönder och talade vid en herre och 
Konung, frucktade han att the icke skulle 
kunna föra och fordra sijn ord så att ther 
motte wara något bestond medh. Svart Kr. 
161. — It. Befordra, befrämja, försörja, värda 
sig om. blodz vtgiutilse .. . cristne men pläga- 
åff stilla oc icke fordra oc åstad komma. 
Gust. I reg. 6: 218. rettferdigheet fordrar til 
lijffs, men fara effter ondt, thet fordrar til 
dödhen. Ord. 11:19. Jfr Luc. 17:33. han 
. .. hielper och foordrar theras saak til en 
godh enda. L. Pf.tri .7 Post. 35 a. tu for
drar min rett. Dav. ps. 9:5. Hon fordrade 
lyckosambliga fram deras werck. Sal. yish. 
11:1. Then rena Euangeliska lärona wille 
han . . . fordra öffuer alt sitt Rijke. Svart 
Kr. 99. han wille gerna fordra och beskydda 
kyrckiones personer. Ders. 130. Tå ropade 
almogen, att the wille beholla theres munekar 
. . . effter the skulle sielffue föda och fordra 
them. Ders. 102. hwar skulle tiena och foordra 
then andra L. Pktri 2 Post. 53 a, nogor 
bliffuer så siuk ij stadenom, att han icke 
kunne fordra sigh sielff, och ville for then 
skull gärna ij siukestuffuona. Gust. 1 reg. 
8:297. foordrer kötet, doch icke til käti. 
Rom. 13: 14. ingen haffuer någhon tijdh 
hatat sitt eghit kött, vthan heller födher och 
fordrar thet. Eph. 5: 29. — 4. Kalla, inkalla. 
Anno 1514 bleff han (Gustaf Vasa) aff Rijk- 
sens Förste vnge Her Steen Stwre fordrat 
till hoffue. Svart Kr. 3.

Fordrare, m. Befordrare. (Mnt. vorde
rer, T. för derer. \ Gudz ordz bekennare och 
fordrare. Uti. på Dan. 121. mine gunstighe 
fordrare. P. L. Gothijs 2 Uti. A 2a.

Ford(r)erska, f. Befordrarinna. min gun- 
stiga goda vän och forderska. Bai.ck 
Esop. 13.

Fordring, f. 1 Befordran, bistånd, hjelp. 
[Mnt. vorderinge. T. förderung] Joen Scriff-

uere .. . hade genom Konungens nådiga for
dring bekommit Moens Greens effterleffuer- 
ska till ächta. Svart Kr. 161. thesse skääl 
hade doch ringa warit till fordring och hade 
föga gullet. Ders. 8. 2. Förtäring, kost.
Gestgifvere vare förtenekte at hafve j för- 
rådh the nödhtorfter som väghfarende folck 
behöfve, och icke heller j så måtte någhrom 
huus och fordring sönie. Stjkrnman Com. 
1:409'(1593).

Fork, m. Gaffel, högaffel ; bärling ; puls. 
[1st. forkr, Mnt. vorke, T forke.) Se Rietz. 
Furcilla, gaffel, fork. Var. rer. voc G 7 a, 
Bärling, Korek, Contus, Störstange. Schro- 
derus Lex. 31. Forkar eller stötestänger. 
Malmborg 513

Forka, tr. Drifva, stöta, begynte ... then 
ene fahrkosten forcka och drijfva then andra 
sin koos undan. Sylvius Curt. C80.

Forka, intr och tr. F. för någon, in
tala, uppmana någon. Han haffver jw hä
star som noghot orka, Ty måste iagh fast 
för honom forka. Att han nu vill undsättia 
migh een. Rondeletius 35. Forka (mana) 
för en, für einen sprechen, ihn bey jemand 
vertreten. — Forka (förmana eller varna) 
någon, einen vermahnen oder warnen, ver
warnen. Lind Ord. Jfr Rietz

Forkett, m. Hvarje musketerare med
förde en s. k. muskötgaffel (forkett, four
chette), för att begagnas såsom stöd vid 
skjutningen. Den bestod af ett träskaft, van
ligen af ask, med långa jernskenor och en 
lång, hvass udd i den nedra ändan, hvilken 
nedsattes i marken, under det musköten 
hvilade mot den öfre. Hamilton 115.

Form, m. Band, form, Involucrum, Bü
cherband. SCHRODERUS Lex. 40.

Forma, f. 1. Form, sätt. (hafva) then 
retta formon och settet til at bidia, nemliga, 
al wij skole bidia j Jesu Christi nampn. 
L. Pf.tri 2 Post. 75 b. — 2. Bild, urbild. 
the fyra Riken, som han tilförenna medh 
thet stora beletet beteknadhe, them seer 
han åter här vthi een annor formo eller 
lijknelse. Försp. till Dan. tu ... haffuer for
mon ([).op'f«ii«5;v) til thet som wetandes och 
rett är j Laghen. Rom. 2: 20.

Forn, adj. 1. Gammal, forntida, wij 
hålle oss in til gammalt och fornt. L Pf.tri 
Dial, om mess. 1 b. - 2. Förtorkad, mur-
ken. een nogot grön eek, dock alldeles 
foren j loppen. HSH 39:341 (1677).

Forna, intr. Förtorka, murkna. [Isl. fyr- 
nas/.] samma trän ej skola hastigt foorna. 
Spegel Guds verk 124. Eken dör först i 
toppen, som fornar. Tegnér 7:14.

Fornhfifdare, m. Häfda tecknare, om- 
tänkte fornhäfdare trefvos och upmuntrades 
(i Athen). Bkrcii (VAH 1755, 1:127).

Foroman, Foreman, m. Körsven. |Mnt. 
vorman.] Auriga, foroman. Var. rer. voc. 
Dia. han (konungen) sadhe til sin foro-
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man, Wendt tina hand, och föör migh vthu 
hären. 7 Kon. 22: si. Jagh skal... sönder
slå tina wagnar och theras foromän. Jer. 
51:21. Thå Harald thet hörde ther han saat 
vthi en vagn och war blinder, sporde han 
sin fooroman til, huru strijdhen hade sich. 
O. Pevri Kr. 27. så går thet såsom enom 
sömnigom foreman, ther både wagn och 
hästar gå för sigh sielffua öffuer stock och 
steen. P. Erici 4: 69 b.

Fors, Foss, f(?). Våld, trots, häftighet. 
[F. force; Mnt. forse, fosse, f.; Isl. fors, n.] 
the (Ryssarne) mena met forss nogat obe- 
standh beginna in pa Finlandh. Fint. 5G5 
(1512). Nw tage i te saker... ganska obe- 
stondelige, foractandes (ämnande) bedrifwe 
edre saker mæt fortz . .. eder oc mongin 
man tiil störste fôrdærff. Gust. 7 reg. 1:160. 
the schip som bleffwe (strandade) vnder 
bleginghe, hwlke her Söuerin ... perfordtz 
(P. par force, Mnt. per fors) behollit hatfuer. 
3:205. wette wij icke vtåff huad vrsak j 
thet (kyrkklockorna) så med foss igen tagit 
haffua. 7:314. han haffwer giort tich någen 
oskäl och medt fosz förbiudit tich thin do- 
mere ränthe, som tich haffwer bort vpbäre. 
Uipl. Dal. 2:273 (1544). de ville mot förbud 
och med perforss segla till Narfven. S. 
Elofsson 127. Konung Johan ville ju per 
fors hafva fred med de Danske. Dens. 179. 
Ehvad man tager för, alt låta gå för forss. 
Koi.modin Qv. sp. 1:62.

Forsfall, n. Fors, stridt vattenfall. [Isl.=] 
strömmer och förställ. Bidrag 3:70 (1630).

Forskna, intr. Murkna. (Jfr Forna. 
Se Rietz ICO Fors k) qvistar, grenar och 
stöök som i fuchtiga orter snart forskna 
och multna. U. Hjärnk Anl. 273. Drängen 
hade väl och sina stallbröder, som hulpo 
till, att veden öfver åhret icke fårsknade. 
Ved. 3.

Fort, adv. [T. fort.] 1. Fram, framåt, 
åstad. Din svärmoder kenner och annal
kande åhren, serdeles vele fötterne intet 
mehra fort. A. Oxf.nstjerna Bref 2:241. 
— 2. Sin kos, förbi. Beed och dö, tin tid 
är ute! Then är fort! Lucidor Xx 4b.

Forta, intr. Skynda, nu var ey seen, 
Förta aff. Rondeletius 79.

Fortan, adv. Strax. Hvadh är titt nampn 
sägh migh fortan. Mess en tus Signill 33.

Fortog, Fortug, Förtug, m. Uppskof 
dröjsmål. [Mnt. vortoch, T. Verzug.] biudhe 
wij strengeliga wåra fogter och tienare som 
hans tingest til sigh tagit haffua, ath the 
lata hanum få thet igen vtan all fortogh. 
Gust. 7 reg. 7:8S2. attu vtan all försu- 
melse eller fortug wilt försambla alle the 
vnge dugelige karler, som tu öflfuerkomma 
kant. Fin. handl. 6:228 (1542). att thu . .. 
icke dröger szå lenge med slike saker, som 
ingen förtug lidhe kunne. RR 19/s 1545.

Fortställa, tr. Fortsätta, fullfölja. [T.

fortsteilen.] sedan saken var kommen på 
gång, ville de henne icke så fortställa, så
som det borde. Schroderus Uss. A 4 a. 
man fortsteller (fortfar att drifva) sijlfver- 
bergen med all flijtt och idkesamheet. A. 
Oxenstjerna (HSH 35:140).

Forvagn, m. Vagn, åkdon. Konungen 
...stegh up på sin fohr vagn. Forsius 
Esdr. 6.

Forverk, n. Forslande medelst dragare 
och fordon. [Mnt. vorwerk, T. fuhrwerk.] 
Och såsom Feldtherren veet hvad besvär 
thet är att få försell till archeliet, alltså vill 
H. K. M:tt att han sigh beflijter om folck 
som samma forverk . . . anstelle och vedh 
macht holla. Gust. Adolf Skr. 275.

Forverk, se Foderverk.
Fos, Foss, adj. 1. Begifven, lysten. [Isl. 

fåss.] Huru genstortig och foss war Cain 
til at slå sin brodher ihiäl. P. Erici 2: 
115 b. Et fosst qvinnfolk, ein freches Weibs
bild. Lind Ord. — 2. Häftig, våldsam, 
trotsig, thesse skola hafva varit frijmodige . .. 
män,. . . skola och hafva varit... fosse och 
styfsinte, L. Petri Kr. 26. — 3. Dumdristig, 
framfus. itt höghfärdigt och fosst Rådh (råd- 
gifvare) är snellrådigt, faller hastigt på itt 
tingh. och snart ther ifrå igen, och vil saken 
medh itt drijstigt. .. modh uthrälta. R. Foss 
589. han alltid var framfus och foss, lät 
och stundom någre hotelseord flyga ut. 
S. Elofsson 148. hann är icke till eenn 
feltöfuerste tienligh, allthenstundh hann är 
förmykitt fooss och hastigh. Adlersparre 
Hist. samt. 2:57 (1566). Ungt folck skola 
icke vara alt för fossa och förgrijpa sigh 
på the gambla, the skola icke taga ordet 
uthur munnen på them. A. Laurentii 
Hust. 336.

Fosshet, f. Våldsamhet, djerfhet, fram
fusighet. När man vill hielpa en oskyldig, 
eller förhindra något orätt, som öfverheeten 
kan hafva befalt att giöra, så skall man taga 
sigh till vara att man sådant icks giör medh 
fossheet, medh myterij eller annat sådant. 
J. Rudbeckius Kon. reg. 276. Fossheet och 
modh nogh hoos oss är, men lijtet vijst 
rådh, uthan dumdrijstigheet, som offta förer 
i fahra. R. Foss 589. der var en ung karl, 
den han för hans fåssheet skull ville giöra 
spratt. Columbus Vitt. 251.

Foster, n. Unge. itt fåår eller ena geet, 
som fooster hafft haffuer. 3 Mos. 5: 6.

Fosterbarn, n. Dibarn. Amman, i thet 
hon omfattar och famntager sitt fosterbarn, 
så deggiar hon thet medh sijne bröst. Co- 
MF.NIUS Tung. 229.

Fosterfolk, n. han är wår Gudh, och 
wij hans foosterfolck. Ps. 95: 7.

Fosterfår, n. wij titt folck och tijn fo- 
sterfåår. Ps. 79: 13. j menniskior skolen 
wara mijn foosterfåår. Hes. 34: 31.

Fosterhjord, m. Wee idher heerdar, j
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som förderffuen och förskingren min fooster- 
hiord, sägher Herren. Jer. 23:1.

Fostersäd, f. Säd, sädesvätska. the . .. 
leffde (lemnade) werldenne foostersädh. L. 
Pbtri Sal. vish. 14:6.

Fostra, f. (Hemmafödd trälinna.) [1st. 
fostra.] Jfr Schlyter Gloss, the som nå
got skulle draga tilsamman, til at kläda och 
smyckia thig (Svenska språket) medh, thet 
vända the til dijne fostrur och ambatar (d. 
v.s. vissa främmande språk). Stjernhjelm 
Sv. och G. måles fat. föret. 3 b.

Fostra, tr. Gifva di. een amma foostrar 
sijn barn. 1 Thess. 2:7.

Fostran, f. Fostring, uppfostran. Lind 
Ord.

Fostre, m. Fostrare. [Isl. föstri.] Sådana 
(som plundra kyrkans egor, låta kyrkor 
och skolor förfalla o. s. v.) äro icke kyr- 
kionnes fostrar och ammor, som Gudh Esa. 
49 thet fordrar, vthan hennes bödhlar och 
diefflar. P. Erici 2: 334 b.

Fot, m., pl. fö ter. Låter två idhra föter. 
/ Mos. 19:2. stöta föternar. Job 12:5. — 
1. D r a g a f., se Nimma 1. H å 11 a f., 
hålla stånd. [T. fuss halten.] wij j ound- 
wikelige farligheeter skole halla foot. P. 
Erici 1:104 a. — 2. För f., i grund, droogh 
med en ganska stoor häär in i Skåne, brende 
och skinnade alt för foot. O. Petri Kr. 215. 
— 3. Längdmåttet, siw fötther i längdenne 
och tree fötther i breddenne. O. Petri Kr. 
82. Graffuerna om Jerusalem haffue warit 
. . fyretiye fötter diwpe. Lælius Res. 1: 45.

Fotafall, Fotfall, n. Knäfall. [T. fuss- 
fall ] görom Herranom Gudi ett ödmiukt 
footafall. P. J. Gothus Rel. art. 169. han 
skal icke förmå mig ther til tvinga, at iag 
. .. giör för honom något buckande och fota- 
fali. Peringskiöld Heimskr. 1:614. de 
Rewelske ... besökte Konungen i Sverige 
om hielp och med fotfall gofvo sig under 
honom. Tegel Er. 14 hist. 49. stijgen up 
1 alle, som liggen här å bee, Ehrt footfall 
skall lända ehr til gode. Eurelius Vitt. 94. 
vi hade förrättat vår vördnad med tre gån
gers fotfall. /Is. Ban. 1:133.

Fotangel, Fotångel, n. Podager. Ichten 
(gikten)... i fotterna kallas footsiuka (foot- 
angel). Comenius Tung. 309. huru långt 
skulle tu draga effter itt sådant warmt badh, 
ther tu tina spettelsko eller footångel kunde 
qwitt warda? P. Erici 2:11a. Podagra eller 
footangel. Gyllenius 24. —Jfr Potångel.

Fotatrod, Fotatråd, Fottråd, n. Hvad 
som trampas under fotterna. [Isl. föttroö.] 
Wij äre såsom werldennes affskrap och 
hwars mans fotatrodh. P. Erici 5:129 b. 
blij alt fort och fort hvars fotetråd och tross- 
knicht. U. Hjärne Vitt. 152. sielfvilligt 
göra sig til verdsens footetråd. Columbus 
Ordesk. 10. qvinfolcks frieri, thet lyckas 
aldrig väl': Hon blir tå för sin man ett fota

tråd och träl. Kolmodin Qv. sp. 1:104. 
Han oss til fotatråd, til blygd för verlden 
giort. 1:531. Det är skam, at en förnuftig 
menniskia skall vara ett fottråd (en lekboll) 
för alla olika händelsers lopp. Dalin Arg. 1, 
n. 7. — Jfr Fotträd.

Fotbjelle, n. Fotsula. Alt rwm ther 
idhart footbielle på trädhandes warder. Jos. 
1:3. Presternar ... stigho vp vthu Jordan, 
och trädde medh theras footbielle på torra 
landet. 4:18. tijn footbielle skola ingen huilo 
få. 5 Mos. 28:65. Herren gaff them (mot- 
ståndarne) vnder hans footbielle. 1 Kon. 5: 3.

Fotera, intr. Färdas till fots. The budt 
eller breffdragere thu sänder her emellen 
måge wäl fothere ... eller och halt ther en 
lijthen bååt... som the kunne fare her 
emellen, när opit wattn bliffwer. RR 18/i 1544.

Fotfällig, adj. Knäfallande. [T. fuss- 
fällig.] tvinga tyrannen til en fotfällig af- 
bön. /Is. Ban. 1:319. tusende solar måste 
blifva för hennes skiönhet fotfällige. 1:328. 
hos gudarna ... fotfällig tacksäjelse afläggia. 
1: 540.

Fotfälligt, adv. Med knäfall, på knä. 
hon fotfälligt anhåller om nådigt beskärm 
emot alla den förgiftiga missgynsamhetens 
pilar. As. Ban. (företal), han fotfälligt tac
kade för så nådigt sina ords uptagande.
1: 303.

Fotfästa sig, refl. Få fast fot. de Påf- 
veske ifrån Östersjön, der sig icke at fot
fästa, bringas måtte. Lönbom Hist. arch. 
5:27 (1629).

Fotfäste, n. Grundval, hwar vppå ståår 
hennes (jordens).fotafeste? Job 38:6.

Fotgryta, f. Gryta med fötter (i mot
sats till Kullgryta). [Isl. fötagnjta.] kwl- 
grytor oc fotegrytor. Gust. 1 reg. 1:175.

Fotgå, tr. Bleff befunnitt uti sanningh, 
när såsom vii dess (hemmanets) ägor foot- 
gått haffua, att der till ähr intet meera ägor 
än såsom' vedh pass V12 tynnelandh sädhe. 
Hallenberg Handl. 100 (1615).

Fotgängare, Fotgängare, m. 1. Gående 
bud. att footgångere förordnes ifrå dhet ene 
fögderij till dhet andra, som skaffa brelfuen 
väl fram. A. Oxenstjerna (HSH 26:273). 
— 2. Betjent, lakej (som till fots följer sin 
herre). Apostlarne ... Christi sendebodh och 
footgångare. P. Erici 5: 62 b. Altid folgde 
honom (Cimon) en fotgengare med pennin
gar, at han strax motte hafva til handz at 
them torfftigom gifva. Svedberg Casa 683. 
(Pedissequus, Corn. Nep. Cim. 4.) — 3. In
fanterist. [Mnt. votgenger.] een fänicke 
vnge knechter som tå kallades fotegongare. 
Svart Kr. Si. alt wort kriigxfolk ... baade 
knechter och fotgongare. Gust. 1 reg. 2:106.

Fotkläde, n. Matta. [Isl. fâtaklœdi.] 
foothe clädhe under Kongl. Maj:tz stool. 
K. br. 3/j 1561 (Tegel Er. 14 hist. 323).

Fotknekt, m. Infanterist. [Mnt. vot-
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knecht.] en fothknekt vdtpynttet som en 
landzknekt. Gust. I reg. 5:126. Maccabeus 
... droogh emoot Timotheum, then ther hun- 
dradhe och tiwghu tusend footknechtar, och 
femton hundrat resenärer när sigh hadhe. 
2 Macc. 12:20.

Fotlag, n. Sätt att röra fotterna. Itt 
annat fotelagh iagh nu fåår, Nu måste iagh 
väll fastare (fortare) löpa. Rondeletius 43.

Fotlätt, adj. Lätt på foten, fotlätt kona. 
Kolmodin Qv. sp. l:ll.

Fotlös, adj. Utan fotter. [Isl. fotlauss.] 
han rullade footlös Som ett marsvijn häran. 
Stjernhjelm Here. 40. Förtienst med vett 
och dygd allena utan lycka Är som en fotlös 
man förutan käpp och krycka. Palmfelt 
Vitt. 375.

Fotpanna, f. Panna med fotter. Chy- 
tropus, fotapanna. Var. rer. voc. G 7 a.

Fotsjuka, f. Se Fot angel. Podagel 
eller footsiuka. Palmberg 96. Lind Ord.

Fotsmån, m. Fotslängd, fotsbredd, är 
honom omögeligit en fotz mon lenger komma. 
L. Petri 2 Post. 81 a. Christi fiendar icke 
en footz mon lenger kunne komma medh 
theras ondzko, än them war medgiffuit. Chr. 
pina Q 3 b. dem (papisterna) icke skall 
blifva efterlåtit till deras läros öfning en 
fotsmohn. HSH 1: 54 (1594). ingen ... rörde 
sig för hans skull, icke till en fotsmån långt. 
S. Elofsson 103. thet eena skijder (snö
skidan) en footzmon längre ähn thet andra 
vara skall. Tempeus116. ingen redlig Svensk 
man vore sinnad at afträda de Påler en fots 
mån i Lifland. Girs Joh. 3 kr. 95. så syn
diga gerningar visar han tå, at man må tänka 
honom vara icke en fotsmån ifrån helfvetet. 
Spegel Pass. and. 161.

Fotspår, n. Spår. så skal tu icke finna 
uthi alt theras lefverne och vandel thet rin
gaste footspoor til någon dygd. Schroderus 
J. M. kr. 159.

Fottorner, n. Tornerspel till fots. [T. 
fussturnier.] spelte Hans F. N. et Foot Tor- 
noer på slottet. Blef jag (Abr. Brahe) för
ordnad til domare. Lönbom Sv. arch. 2:34 
(1602).

Fottråd, se F o t at ro d.
Fotträd, n. l. = Fotatrod. Hon (hus

trun) är ey gifven At vara titt footträd, men 
cronan tin blifven. Törnevall A 4 b. — 
2. Fotsteg, icke vijka ett foteträdh til ryggia. 
Schroderus Liv. 145.

Frad, n. Fradga, skum. [Isl. fraud.] 
Bernesten ... Var emot Bdellion ei annat än 
ett frad. Spegel Öpp. par. 35.

Frada, Fråda, f. Fradga, skum. [Isl. 
froöa.] thens ogudhachtighas hopp är ... 
såsom een tun fradha aff enom storm för- 
driffuen. Vish. 5:15. Konungen j Samaria 
är förswunnen, lijka som fradhan på watnena. 
Hos. 10:7. Skumas (fradas) thet, så tuckar 
han skumet (fradan) ned medh skumslefven.

Comenius Tung. 432. the wela wel seya 
... Jach troor påå gudh fadher och hans en
borna son, men thet sweffuar allenest påå 
tungone såsom frådhan på watnet. O. Petri 
1 Post. 81 a.

Fradas, Fradgas, dep. Fradga sig, 
skumma sig. Comenius Tung. 432 (se under 
Frada). Anden begriper honom, ... och 
han sliter honom, så at han fradhgas (tug
gar fradga). Luc. 9: 39. han fradhgas, och 
gnisslar medh sina tender. Marc. 9:18.

Frad ig, adj. Fradgig. spotten är fradigh. 
B. Olavi 40 b. •

F ragg, f. Fradga, vattnet sprutar ut sin 
hvita fragg mot strand. Bellman 6: 51.

Frak, adj. [Jfr Isl. frakkr, frekr.] 1. 
Ymnig? (Jfr Rietz.) Then frake Tiberis 
igenom Rom sig tränger. Spegel Guds 
verk 108. — 2. God, “from“ (Spegel), både 
kropp och siäl til evig död var saker, Och 
ingen, ingen fans blant menniskiorna fraker. 
Spegel Guds verk 209. Fraaker, probus, 
sine bile. Stjernhjelm Ordlista till Here. 
Flättia faar hijt och tijt, snart leer, snart 
gråter af ingo, Lättlynt, flater och fraak, och 
lägger alzinte på hierta. Here. 112.

Fraktherre, m. Borgmestare och Rådh 
måge skicka effter gamal seedh fraktherrar, 
som tilsee skola at fraethen först biwdhes 
borgare, om the skep haffua, för än någit 
fremande skip fraktas. Gust. I reg. 6:242.

Fraktkammare, m.? vij (borgmästarne 
i Stockholm).. . begerede at han (presten) 
skulde komma til oss i frachtkammeren, 
men ... um han vilde icke komma på fracht
kammeren, at han tå skulde komma til tals 
medh oss i Sacristien. Bergius Nytt för
råd 99 (1592).

Fram, adv. begiffua sigh så monga hin
der, at thet icke gerna wii fram som Laghen 
kräffuer. Försp. till G. Test, thet then ene 
gör fram gör then andre til baka. O. Petri 
Svar till P. Elice g 2 b. fram lenger (längre 
fram) warder ingen omwendning meer, ther- 
före må tu wenda om igen. Jer. 40: 5.

Frambjuda sig, re fl. Erbjuda sig. fram- 
bude thå månge sig ther til at sökia giöra 
förlikning them emellan. Peringskiöld 
Heimskr. 2: 78.

Frambättre, adv. Längre fram. foor 
Abram tädhan fram bâter. 1 Mos. 12:9. 
när tu gåår tädhan fram bäter, så kommer 
tu til then Eken Thabor. 7 Sam. 10:3. Och 
kan jag för denne gong intet mehra röra 
härom, sparandes ded öffrige til frambettre. 
A. Oxenstjerna Bref 2:542. at Hans Kongl. 
M:tt kunde frambättre, och så snart thet sigh 
ville skicka, finna på godt medel. Stjern- 
man Riksd. 2:1629 (1668). Medh inrättande 
af ett compagnie ... vil Kongl. M:tt til een 
annan tijdh och frambettre hafva differerat. 
2:1685 (1672). Jag står, tänker jag, på mina 
egna fötter, och ger den stora Guden liksom
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sitt afsked, til dess jag fram bättre skulle 
behöfva honom. Dalin Vitt. I. 1:10.

Framdeles, adv. Vidare, ytterligare. 
Framdelis haffwir iach warith myn gwdh aa 
moth j vij (7) dödeliga syndher. Tideb. 100. 
Framdeles plägha ock någhre aff them före- 
giffua och säya, at .. . L. Petri Mandr. 
Gab. Och (Jakob) tiente honom framdelis 
j the andra siw åren. I Mos. 29: SO.

Framdraga, tr. Fördraga. Sitt stånd, 
kall och ämbete bekläder han troligen, och 
framdraar dess besvär tåligen. Columbus 
Poet. skr. 0 4 b.

Framegga, tr. Uppegga, the sigh sielffue 
styrckia j ondskonne, och til mandråps fram- 
äggia. L. Petri Mandr. D 7 b.

Framfara, intr. Framhärda, the blijffua 
bestendige och framfara uthi samma före
tagna Gudfruchtigheet. P. J. Gothus Kel. 
art. 32. — Part. Framfaren. 1. Framliden, 
förliden, förgången. Natten är framfaren, 
och daghen är kommen. Rom. 13:12. bådhe 
thet framfarit är. och thet tilkomma skal. 
Vish. 8:8. Huadh hielper oss nu wårt prål? 
Hwadh gagnar oss nu rijkedom och hogh- 
moodh? Alt är thet framfarit såsom en 
skugge. 5: a. Itt wee är framfaret, och sij, 
här komma än nu tw annor wee effter. Upp. 
9:12 tijn olycka är framfaren och haffuer 
fått en enda. Balck Krist. ridd. Fl 2a. oväd
ret är framfaret. Colerus 1:8. — 2. Af- 
liden. Crönekor scriffuas icke för theras 
skull som framfarne äro ... vthan för theres 
skull som effterkomma. O. Petri Kr. 17.

Framfela, tr. (Se Fela, göra “felig“.) 
Såsom medlare befordra, föra någons talan, 
förorda, förebedja. thet är icke meer än 
en Patron, hwilken alla syndare fördagtingar 
och framfelar för Gudh, nemliga ... Christus 
Jesus wår Herre. L. Petri Kyrkord. 27 b.

Framflygt, f. Eg. den bästa, mest full- 
vigtiga säden, som vid kastningen flyger 
längst fram. (Se Kalkar Framflugt.) Vara
1 framflygt en, vara i främsta rummet, 
flyga högt, upphöja sig sjelf? wår hierta 
genom syndena så förderffuat äro, at the iw 
altijd wilia wara j framflychtenne. L. Pf.tri
2 Post. 20la.

Framflygtig, adj. Som vill intaga främ
sta rummet, förmäten. (Jfr Framflygt.) 
(De påfliga stadgarne böra afskaffäs) på 
thet then sanskylliga och nödhtorfftiga läran 
måtte åter bekomma sin retta platz och in
taga thet fremsta rummet, thes förinnan (un
der det att) menniskior medh framflyctiga 
och skamlösa stadgar settias til baka. L. Petri 
Kyrkost. 44 a.

Framflytta, tr. Framföra, framställa. 
Sigvater Skald skulle för konungen thetta 
ärendet framflyttia. Peringskiöld Heimskr. 
2: 20. Se Flyta 2.

Framföra, tr. Framforsla. framföra mal
men med ... hestar. Gust. 1 reg. 7: 88«.

Framfordelse, f. Framforslande, af- 
sändande. hwro wij then bittalnings (de till 
Lybska skuldens betalning afsedda varor
nas) framfordilse företaga skule. Gust. I reg. 
4:103.

Framfordra, tr. Framforsla. schole 
alle våre trogne undersåther vare förplichtede 
att framfordre våre egne försler uthenn be- 
talningh. Stjernman Com. 1:221 (1572).— 
2. Hjelpa fram, försörja, fadlier och modher 
moste söria för theras barn, at the må haffua 
klädhe och födho, och bliffua wel fram foor- 
drat. L. Petri / Post. B 6 a. ther före söria, 
huru han och hans wårdnader, hustru och 
barn, skola warda framfoordrat. Ders. Z « a. 
— 3. Refl. Forthjelpa, fortskaffa sig. Han 
var så bultadt, skuihen och krossat, at han 
nästan intet kände til sig, eller kunde fordra 
sig fram. Sylvius Er. 01. 151.

Framfos, adj. Dristig, öfverdådig, obe
tänksam. [Isl. framfåss.] fienden är så 
dierff, framfoos och tråtzig. L. Petri I Post. 
Usa. Hielp Gud, huru öfvergiffne .. . och 
dristige (framfoose) the reep- och lijnedant- 
zare samt andre gycklare äre. Comenius 
Tung. 245. En wijs man tijgher til thess 
han seer sin tijdh, men en framfoos dåre 
kan icke bijdha effter tijdhen. Syr. 20:7. 
then som framfoos vil och hastigt henne 
(törnrosen) bryta, Han sargar sig. Spegel 
Guds verk 286. En oförvägen, thet är, skam
lös, förmäten, dierf. framfoss och obetänck- 
sam menniskia. Sal. pred. 2«3. Han är 
ibland något framfåsen (framfus). Mod Fe 
Fru Rangsjuk IS.

Framfärd, f. [Isl. framferi).] 1. Förbi
fart. Jagh wil intet nu see idher vthi mijn 
framferd (ev napöSui, i förbigående), Ty iagh 
hoppas at iagh fåår någhon tijdh dwelias när 
idher. 1 Cor. 16:7. — 2. Fortgång, vid
görande, utförande, kunne wij icke nog- 
samligen förundre att Jöns persson icke will 
hafue mehre framfärdh medh smeltningen, 
uthan allenest till att bryte (malmen). Dipl. 
Dal. 3:163 (15541. thet intet kom til någon 
framferd med templet uti Cambysis tid, men 
i Darii Hystaspis vardt åter med all macht 
arbetat på templets bygning. Svedberg 
Sabb. ro 1:574. Thet jag så lenge hafver 
lofvat . .. hafver nu endteliga sin framferd. 
Schibb. d 4 b.

Framför, Framföre, adv. F. åt, före, 
förut, wilie wij gå fram för åt, och läta tina 
hustru ... effterkomma. Tob. 11:8. Min 
herre fare fram före ått för sin tienare, iagh 
wil sachta fölia. 1 Mos. 33:14. läta oss 
höra framföre åt hwadh som skee skal. Es. 
43:9. iagh later säya tigh fram för åt ny 
och fördold ting. L. Petri Jes. proph. 48: 8. 
iagh haffuer sagdt idher thet framföråt. 2 
Post. 819 b. Gudh longt framföre åt sågh 
then bedröffuelsen, som Abrahams affödho 
skulle vppå komma 7 Post. 25 b.
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Framgapig, adj. Pratsjuk, hur ganska 
ledt förställer thet en flicka, At hon fram- 
gapug är och vil i skinnet spricka, När hon 
ei skramla får. Kolmodin Qv. sp. 1: 195.

Framgen, adj. Framtida, upphandla, 
emot försäkran om framgen betalning, så 
mycken spannemål de kunde få. Hallen
berg Hist. 1: 397. utgifva (förordningen) till 
framgen efterlefnad. 4: 575.

Framgent, adv. 1. Allt fort, fortfarande. 
watnet förlöp framgent aff, och wardt iw 
mindre. 7 Mos. 8: 5. Mädan tu migh fram
gent mootsträffver, tillåter jagh hvadh tu 
begärer. S. Brasck Förl. sonen B 3 a. 
Kongl. M:tt... alle sine undersåtares nytta 
och välfärd framgeent söker och ramar. 
Stjernman Riksd. 2:1119 (1649). För hoor- 
doms last tu bittida och seent Anklaghas, 
och håller äntå framgient. Chronander 
Bel. K 3 a. — 2. Framdeles, han glömde 
bortt hvad framgent kunde fattas, När han 
så hårdt och tidt lät folket sitt beskattas. 
Spegel Sal. vish. 36. — 3. Framåt. Kräf- 
vetan hafver en tidh straffat sina ungar ther- 
före, at the gingo baklängies och icke fram- 
gijnt. A. Laurentii Hust. 305.

Framgleppa, tr. Pladdra fram. Ther- 
före reknar ock Syrach ... honom för en 
dåra, som hiertat haffuer j munnen, thet är 
then som oförwarat framglepper hwad genom 
munnen gå wil. L. Petri Kyrkord. 6 a. 
framglepar. Förslag till kyrkord. 872. — 
Se G 1 e p p a.

Framgå, intr. Hafva framgång, genom 
hans klookheet skal hans bedrägherij fram 
gå. Dan. 8:25.

Framgång, m. lyster eder icke haffwa 
framgång (gå till väga) i thenne saack med 
semio och förlichnelse, ther effter som gode 
men kunne ransacke, eller welen i thet 
alenast med lagen bepröffwa. HSH 2:5 
(1522).

Framgöra, tr. 1. Företaga, verkställa. 
oc stonder oss eij til att göre thet til baka 
(omgöra, återtaga) then ena daghen som 
wij then andra haffua framgiort. Gust. 1 reg. 
6: 334. — 2. Beställa fram, tubba, the fram- 
giorde någhra falska åklagare (mot Stepha
nus). L. Petri 3 Post. 18 a. — 3. Mana, 
beveka, tu ther medh (med sakramentet) 
warder tögd och framgiord til at betenckia 
sådana welgerning och stora Gudz nådh. 
L. Petri Om nattv. E 1 b.

Framhafva, tr. Herren haffuer fram hafft 
(lagt i dageri) wåra rettferdigheet. Jer. 5: 10. 
Derför (att jag lärt dansa) blijr jagh 
altijdh framhafven (framhållen, gynnad). 
S. Brasck Förl. sonen D 4 b. Framhafdh, 
Celebris. Schroderus Lex. 93.

.Framhetsa, tr. styreker och framhijtzar 
någhon til at göra enom skadha. L. Petri 
Mandr. B 2 b.

Framhålla, intr. Fortfara, framhärda.

the haffua anten illa begynt, eller illa fram- 
hollet, eller och illa lychtat. A. Andreæ 
Försp. till Uti. på Dan. b 8 a. wij icke vthi 
syndenne bliffua eller framhålla skole. L. 
Petri 1 Post. dia. han icke håller fram 
j syndenne. 2 Post. 298 a.

Framhärdelig, adj. Framhärdande,fort
farande. Tyrannijd är framherdelighit, och 
Monarchen lydher inga rådh och varningar, 
at han ther medh motte affstå.. L. Paul. 
Gothus Mon. turb. 87. så ville han... 
optända emellan the Svenske ooh Danske 
trätor och oreeda och hissa them på hvar 
annan til ett framhärdeligit krijgh. Sylvius 
Er. 01. 504. een framhärdeligh lycka. Curt. 
tillegnan a 6 a.

Framhärdeliga, -en, adv. Idkeligen, 
ihärdigt, upveckia oss predikanter til at 
skarpeliga och framherdeliga på then grufve- 
liga högferden predika. Svedberg Schibb. 
218. han framherdeligen handlar emot Gudz 
ord. L. Paul. Gothus Mon. turb. 54. han 
the Svenske ... framhärdeligen och uthan 
någon vändning hatade. Sylvius Er. 01. 
504. framhärdeligen och inständigt neka. U. 
Hjärne Anl. 81.

Framhärdelse, f. varnade dem för fram- 
härdelse emot hans omotståndeliga mackt. 
Girs Joh. 3 kr. 21.

Framhärdig, adj. 1. Härdig, uthållig. 
uthi strijdhen modighe och framhärdighe. 
Schroderus Liv. 402. — 2. Ihärdigt fort
satt, vidhållen, på öfverdådiga och fram- 
herdiga synder moste endteligen Gudz straff 
följa. Svedberg Sabb. ro 1:101. kätterska 
villfarelser och framhärdiga styggelser, som 
i församlingen göra förargelse. Dalin Vitt. 
II. 6:22.

Framhärdighet, f. framherdighet uti 
trone. Hermelin B 6 b.

Framhärdigt, Framhärdligt, adv. Allt 
jemt, allt fort. hålt andan i mig vaken, 
Framhärdigt för tin död at kunna prisa tig. 
S. E. Brenner Jesu pin. 117. han fram
härdligt för sins landes hvijla vakat. Ru- 
deen 147. iag är framhärdligt hennes träl. 
Dens. 187.

Framliden, p. adj. 1. Framskriden. Sij, 
daghen är framlidhin och afftonen är för 
handenne. Dom. 19:9. iagh är gammal, och 
mijn hustru är framlidhin j åldren. Luc. 
1:18. han nw war en framlidhen och alder- 
stighen man. O. Petri Kr. 74. — 2. Afliden. 
Örian Hansson är framlidhen aff thenne 
snöde verld. Fini. 666 (1517). thenne wår 
framiedne brodher som tu genom dödhen 
kallat haffuer aff thetta älende leffuerne. 
O. Petri Handbok F 3 a. The dödhe få icke 
lijff, the framiedne stå icke vp. L. Petri 
Jes. proph. 26:14.

Framlöpa, intr. Förrinna, såsom thet 
watnet som framlopet är, komme tu thet 
(ditt lidande) icke j hogh. Job 11:16.

15
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Framma sig, refl. Framskrida, närma 
sig. [Isl. frama.] När solen ... sig til kräf
tans tekn frammar. Spegel Guds verk 179.

Framman, adv. Framme, framtill. [Isl. 
framan.] tu skalt fästa thet (spännet) på 
hatten framman j ennet på Aaron. 2 Mos. 
28:37. faller thet (håret) honom framman 
aff hoffuudhet. 3 Mos. 13:41. thet står illa, 
at tu steiler tilbaka (baktill) thet som borde 
stå framman. Schroderus Liv. 350. biel- 
ken var framman på (frampå) beslagen 
medh itt stort stycke järn. J. M. kr. 335. 
framman för (framför) kamranar woro ben- 
ker. Hes. 40:12. Jagh förgäter thet til ryg- 
gia är, och strecker mig til thet som fram
man til (framtill, framför, på framsidan) 
är, iaghandes elfter målet. Philipp. 3:13.

Framom, prep, och adv. han gåår fram 
om (förbi) dörena. 2 Mos. 12:23. gick han 
fram, och sågh på honom, och gick sedhan 
fram om (förbi) honom. Luc. 10:32. The 
ogudhachtighe falle medh hwar annan vthi 
sijn eghen näät, men iagh gånge allstädhes 
fram om (fram, framåt). Ps. 141:10.

Framplanta, tr. Fortplanta. Adam, Seth 
och andre Patriarcher framplantat löfftet om 
Christo. P. J. Gothus Pel. art. 266.

Framplantelse, f. Fortplantning, all 
creaturs framplantelse. P. J. Gothus Rel. 
art. 69.

Framreta, tr. besputa Elephanterne medh 
rödt wijn,... til at fram reeta them. 1 Macc. 
6: 34.

Framskallot, adj. faller thet (håret) ho
nom framman aff hoffuudhet, så är thet en 
framskallot. 3 Mos. 13:41.

Framskrinna, intr. Framskrida. [Isl. 
skridna ] The (Svenska skeppen) lupe alt 
in til Öresundh, Ther the them (de Danska) 
funno i samma stundh, Men the ville inthet 
framskrinne. Hund Er. 14 kr. v. 204. Jfr 
Runeberg 1:53: lätt framskrunno (på ski
dor) de alla.

Framskufva, tr. Framskjuta, dreeffs 
och framskufvades thetta instrument icke 
mindre än uthaff fämtije krijgsknechter. 
Schroderus J. M. kr. 335.

Framskynda, tr. Skyndsamt framskaffa. 
Krigsförråd och lifsmedel framskyndades från 
flera håll. Hallenberg Hist. 3:212.

Framslika, intr. Framsmyga. [T. schlei
chen.] all ting Kringlöper daglig dags sin 
föresatte ring, Til thes thet ändan når, som 
oförmärkt framslijker. Lucidor Lila.

Framstå, intr. Förslå. 2 eller 300 lödig 
marc sölff...en ringse ting framslor til en 
swadana hoop (knektars aflöning). Gust. 1 
reg? 1:190.

Framstupo, adv. Framstupa. funno the 
Dagon liggiandes fram stupo på iordenne. 
1 Sam. 5:3.

Framstupot, adj. liggia framstupot. Læ- 
lius Jung. sp. C 8 b.

Framstyrka, tr. Frammana, uppmana, 
tillstyrka. Jesus Christus ... med sitt exem
pel wille locka och framstyrkia oss til 
thenna helsosamma Döpelsen. L. Petri 
1 Post. K 3 b. thet är här på ferde som 
stoorligha vptender och framstyrcker, at man 
Sacramentet med lust och hiertans glädhe 
anamma skal. Om nattv. F 5 b.

Framsätta, tr. 1. Sätta någon framför 
en annan, utmärka. hoo framsetter (5ta- 
v.ptvi :) tigh? I Cor. 4: 7. thet war een offuer- 
swinnerligh stoor ähra, at Gudh thenna 
Jungfrun så framsatte, och ther til vthko- 
rade, at hon hans Sons moder warda skulle. 
L. Petri 3 Post. 93 b. — 2. Framställa, 
andraga. huar och en artichel som forme 
eder sendebudh för oss framsatt haffue. 
Gust. 1 reg. 4:168. framsettie eders clage- 
mål för hans nade. 4:179. framsett ärenden 
för Gudhi. 2 Mos. 18:19. Mose . .. fram- 
sette all thenna orden för them. 19:7. — 
3. Framflytta, uppskjuta, agte vij icke tiil- 
backe at sette fonde möthe, vthan begeere 
at ethers bog(mägtighet) sama bestehe tiidt 
fordreye och framsetle wele tiill laurentij. 
Gust. 1 reg. 5: 77. framsetthia samma crö- 
niimh. 3:281.

Framsättning, f. Framställning, för
slag, proposition, war ther (i brefvet) ingen 
framsettning annadt än beskriande och spot
tande på Luthers lerdom (lära). Svart Kr. 
144. epther han giorde oss bwdt ath han 
wille wara j handil medt oss, wille wij ath 
minstha höra hanss framsethninghar. Gust. 
I reg. 2:46. the lypskes framsettningher. 
3: 335. Szå giorde tå Cancelleren framsett- 
ninganer på Kongens wegna. Svart Kr. 124.

Framsökning, f. Framfärd, resa. Hwilke 
(Ryske) fwlmegtighe och thæris medföliare 
wij vele atlij och Here våre embetismen och 
fogthar ther vthij finlandh j theris framsög- 
ningh alle stadz ... göra forfordringh. Gust. 
1 reg. 4: 60.

Framtala, tr. Uttala, strax the (Kristi 
ord) framtalat äroväwen på samma tijdh och 
ögnableck skola Herrans Lekamen och Blodh 
wara tilstädhes j Nattuarden. L. Petri Dial, 
om nattv. B 4 a.

Framtalig, adj. Framfus och oförsynt 
i tal, utlåtig, pratsjuk, en framtaligh dåre. 
L. Petri Sir. bok 20: 7. Philippus var mera 
framtaligh än en konung borde, then sigh 
ock uthi alfvarsamma saker icke noghsampt 
hölt ifrån löije. Schroderus Liv. 449. Hä
raderna pläga merendels förordna till riks
dagsmän dem som framtalige äro och ringa 
besked med sig hafva. RR 8/b 1635. Frun
timmers piltar, som våre qvinfolck äro så 
rasende efter, äro framtalige och göra så 
mycket väsende utaf när de älska. Lager
ström Tart. 56.

Framtalighet, f. Pratsjuka. ju mehre 
man ett ting förbårga vill, ju mehre.. .
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varder thet genom hofftienares framtaligheet 
uppenbart. Schroderus Liv. 869.

Framträd, Framträde, n. Företräde, 
försteg. [T. vortritt.] Ty hvem har gifvit 
eenkom them (männen) Til lärdom större 
framträd Än oss och vårt beqväme kön ? 
Stjernhjelm Fredsafl 16 intr. 1 Alboins 
hoff flyga fullt slijka nässvijsa flugor, Hvilka, 
der een kan fåå för dem lite framträde niuta, 
Strax fåå de hetta och värck i sin ögon och 
sveda i hiertat. U. Hjärne Vitt. 181.

Framvertes, adv. Framåt. [T. vorwärts.] 
Altså plägar thesse bökers lära och under- 
vijsning föra läsaren, icke framvertes eller 
op åth himmelen.. .. uthan tilbaka och på 
väghen til helfvetis. Schroderus Albert. 
1: 96.

Framvettes, adv. Framdeles, [af 1st. 
vœtta, vœnta.] thet tage så lag, som tijden 
framvettes varder lärandes. Stjernhjelm 
Bac. Carol. 183.

Framåt, adv. Framgent, jfrå then da- 
ghen och alt fram åt. Hes. 39:22. thetta 
folcket... bliffua afffellighe och hållat så alt 
fram åt. Jer. 5: 23.

Frasa, intr. Knastra, gnistra, elden 
frasar ut ur alla rum och hörne. Spegel 
Tillsl. par. 84.

Frat, n. Spån, affall. fraat af såge- 
qvarnar. Colerus 1:93.

Fratsa, f. Fras. [T. fratze.] höge La- 
tiniske fratsor. Stjernhjelm Here. 160.

Frax, m. Våtsäck, väska. En liten frax 
har han ock alltid med sig burit; Om något 
öfverblef af det som han tillskurit, Så kunde 
sådant der behändigt stoppas in,. Ibland en 
randig klut, ibland ett stycke skin. Hans 
frax var förrådshus af många sköna saker; 
Han innehölt ibland båd’ fläsk och kött och 
kaker. Livin 12.

Fredfärdig, adj. Fredälskande. [T. fried
fertig. I H. K. M:tz fredferdige hierta och 
sinne. Stjernman Riksd. 1:830(1631).

Fredsamlig, adj. Fredlig. Wåre wij 
till .möthe, wenlige samtall oc fredsamblige 
handling mett... Danmarckz rijgis råd. Gust.
1 reg. 9:19. J fr F r i d s a m 1 i g.

Fredsdag, m. Stillestdnd, vapenhvila. 
Strax han drogh vtaff staden, slogh han fredz- 
dagen vp medh Söffrin. Svart Kr. 82.

Fredsnotling, f. Fredsfördrag. [Mnt. 
notele, notelinge.] Tegel Er. 14 hist. 197. 
Jfr Förnotling.

Fredstecken, n. Ther och så hende, att 
någre huus eller personer bliffwe af Felt- 
öffwersten medh fredztecken, som kallas 
Saluo guarder, fredkallede, då schall ingen 
fördriste sigh till, samme huus eller per
soner plundre. HSH 36:277 (1581). Jfr 
Fridssedel.

Fredstånd, Fridstånd, n. Stillestånd, 
fred. [Mnt. vredestant, T. friedstand.] Kon. 
Eric ... ville göra et fredestånd med konun

gen i Pålen. Tegel Er. 14 hist. 51. thet 
är kommet til fördrag och fridstånd med 
the Rytzar. L. Petri Bot A 2 b. Sextye åhrs 
frijdstånd emellan Sverige och Ryssland 
Girs Gust. I kr. 68.

Fredsvis, adv. jag förnymmer then deel 
jag haffuer j Swerige är ther föge j fredz- 
wiis (fredadt tillstånd) j min fraware. Fini. 
239 (1505],

Frejdigt, adv. Djerft. [Mnt. vreidich, 
T. freidig.] Man moste här vara klook, ocj] 
ther uppå see, att man aff them heliga Änd 
icke förtråtzigt och freigdigt pockar. P. Ja 
Gothus Myst. 401.

Fresma,'f. Fresme, m. Svulst, böld. 
[Mnt. vressem.] Fresma, Apostema, Pesti- 
lentzgeschwer. Schroderus Lex. 18. åder
låta (dem) på samma foten eller armen, ther 
swolmen eller fresman sigh vppenbarar. 
Lemnius A 3 b. Pestilentz Feber, så wel 
vthan sulma och fresmo, som när en sulma 
och fresmo haffuer. B. Olavi 100 b. Uthi 
samma pestilentia måste iagh iempt liggia 
öffuer siu vekor på mina höghra sijda, för 
then stoora och förfärliga fresman skul, 
som iagh hade i veeka Iijffuet på mina 
venstra sijda. P. J. Gothus Tål. A 4 a. 
Pestilentzien ... uthdrifver fressmar. Come- 
nius Tung- 314.

Frest, f. Frist. [Isi. frest.] Gudh hade 
aff sina långmodigheet giffuit them 40 åhr 
frest til at bättra sigh. P. Erici 2: 221 a.

Fresta, tr. Försöka, göra försök med. 
hon frestar monga wäghar til berningen 
(bergningen). L. Petri 2 Post. 240 b.

Frestelse, f. Vånda, qval. När han be
gynnar til at slå, så dräper han strax, och 
begabbar the oskyldighas frestelse. Job 9: 23.

Fri, adj. 1. Frimodig oförskräckt, sanete 
örian ädhle riddare fry oc stoldz. Tideb. 62. 
rett frie heiter (hjeltar) och duglige hoffmen. 
Svart Kr. 91. Gudh gaff Salomo ... itt frijt 
moodh. 1 Kon. 4:29. wil iagh med thes 
friyare moodh förswära migh. Ap. gern. 
24:10. — 2. Otvungen, frivillig, the pen
ningar som hwar och en offrar aff frijtt 
hierta. 2 Kon. 12:4. icke aff fruchtan eller 
twång, vthan aff frijtt hierta. Försp. till Rom. 
frij lust til thet godha. Ders. — 3. Ofördold, 
uppenbar. Prophetian ... skal på endalych- 
tenne frij j liwset komma. Hab. 2: 3.

Fria, tr. och intr. Begära till äkta; fria 
till. Abraham åt sin son Isaac lät friya 
Rebecam. P. Erici 1:80 b. han frijar sinom 
son ena hustru. P. J. Gothus Myst. 5. 
När en rijker sven frijar ena fattiga pijga. 
Ders. 11. Mannen skal sijn hustru frija. 
Leuchowius 63. Thet är bäst frija sin lijka. 
J. Botvidi Brudpred. 59. om een Gudfadher 
frijade effter sin Gudhdotter ... må han få 
henne til sin ächta hustru? Lælius Jung, 
sp. N 2 a. han frijade effter Sverkers dotter. 
Schroderus J. M. kr. 527. honom på denna
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tijden lyckan temligen frijade. U. Hjärne 
Vitt. 37.

Fribroder, m. Som har fribröd, fritt 
uppehälle. Klärken skall och haffua ther 
(i hospitalet) vpsyn att bordhlexan redeliga 
hollen warder, then tijdh the frijbröder och 
söstrar äro till bordz. Gust. 1 reg. 8: 292.

Fribuss, m. Fribussar menar jag vara 
de enr&diga djur, som intet vilja stå under 
styrsel, bry sig hvarken om kung eller öfver- 
het, erkänna ingen lydna .. . och knota i 
nåder öfver all ting. Dalin Vitt. 3: 242.

Fribyte, n. 1. Röfveri. wara uthe på 
frijbyte, röfwa och taga ifrå andre oförskyldt. 
Brahe Oecon. 58. — 2. Byte, rof. Arffuedh 
Wesgöte togh szå boskap och huad ther 
war på gården, och gaff mesteparten sitt 
folk till frijbyte. Svart Kr. 42. anföll. .. 
en stoor hoop Engelske köpmans skep: aff 
hvilke han fick mycket frijbyte. Scroderus 
J. M. kr. 634. Thenne gången haa vij än 
platzen vunnit, Ther til medh något frijbyte 
funnit (neml. fiendens vapen). S. Brasck 
T. krig. E 2 a. ehvad frijbyte som hvar uthaff 
fienden ... bekomma kunde, skulle han alt 
för sitt egit och fritt behålla. Widekindi 9. 
Theseus förde med sig Hippolyten til fribyte. 
Peringskiöld Jord. 23.

Fribyteri, n. Sjöröfveri. the . . . medh 
frijbyterij ville bevijsa theras mandom. 
Schroderus J. M. kr. 132.

Fribyterska, f. horor, råfferskor och frij- 
byterskor. P. L. Gothus 1 Uti. R3a.

Frid, adj. Skön, fager. [Isl. friör.] Jag 
haar tree fridaste döttrar. Stjernhjelm 
Here. 103. gå i dants Med Fröyas tärnor 
frida. Olthoff Divert. B 2 b. frida jorden 
vil oss som een amma deggia. Spegel 
Guds verk 115.

Frid, m. Fred. [Isl. friör.] När tu dra- 
gher för en stadh, til at bestrijdha honom, så 
skalt tu först biuda them frijdh til. 5 Mos. 
20:10. skola wij ock haffua fridh för Assur, 
then nu vthi wårt land infallen är. Micha 
5:5. handla om fridh. 1 Macc. 7:10. Wij 
wilie hålla fridh medh hwar annan. 7:28. 
Simon giorde fridh medh them, och lät them 
frij vthdragha, och toogh stadhen in. 11:66.

Fridbrytare, m. ingen skal kalla oss fridh- 
brytare eller trättosamma. P. Erici 4: 67 a.

Fride, n (?). [Jfr Isl. frceöi, qväde.] när 
noghro merkelige män woro för handenne, 
... om them dichtade the wijsor, saghor, 
rijm, som the pläghade kalla Firjdhe. O. 
Petri Kr. 5. Jfr Söder wall frödhe.

Fridfärdig, adj. pacificus, fridferdig, 
fridsam. Svedberg Schibb. 287.

Fridig, adj. Fredlig, lugn. [T. friedig.] 
theras vatn skulle vara allom segel fridt 
och frijdigt. Girs Gust. 1 kr. 146. Sedhan 
Hispanien var fridigh giord. Schroderus 
Liv. 489. uthi Grecien voro icke än nu alle 
ortar väll stilladhe och fridhighe. Ders. 582.

Fridigt, adv. Fritt, oförhindradt. Så 
fridigt och säkert kunde the häria och sköfla 
landet baak effter sigh, emedhan ingen ... 
fienden torde angrijpa. Schroderus Liv. 
600. De Svenske skulle imedlertid fridigt 
behålla alt hvad de eröfrat hade. Girs Joh. 
3 kr. 97.

Fridkalla, tr. Fridlysa. Konungen .. . 
lät vthsöndra thet rwmet och fridhkallat.
2 Macc. 1:34. itt fridhkallat rwm 4: 33. han 
(Gud) j synderheet fridhkallar menniskiona, 
och tagher henne vthi sijn eghen hegn. 
L. Petri Mandr. C 4 b.

Fridiiga, adv. Fredligt. [Isl. friöliga.] 
wilia the icke fridhligha handla medh tigh, 
och wilia örligha medh tigh, så belägg them.
5 Mos. 20:12. Edre drengier och piger gå 
vtan sorg, fridlige och gladelige wt i marken, 
opå theris arbete. Gust. 1 reg. 12:254.

Fridsam, adj. 1. Som angår fred, fred
lig, fredälskande. Tå sende iagh bodh . .. 
til Sihon Konungen i Hesbon medh fridh- 
sam ord (fredsförslag). 5 Mos. 2: 26. sendt 
emoot them och sägh, Är alt fridhsamt? 2 
Kon. 9:17. iagh ... wil medh fögho folck 
fridsam komma, at iagh må tala medh tigh. I 
Macc. 7:28. Seraja war en fridhsam Förste. 
Jer. 51:59. — 2. Fridfull, lugn. han warder 
tröstadher j troona, och fridsam j hans (sitt) 
samwet. O. Petri Sakr. B l b. itt gladt 
och fridsamt samwet. P. Erici 6: 7 b.

Fridsamlig, adj. Fredlig, fridsam, fred
ligt sinnad. [Isl. friösamligr.] emellom 
Kon:ge Ma:t tiil Dammark ... och oss och 
tesse twenne riger är vprett een frijdszame- 
liig handling. Gust. I reg. 1 1:238. han 
(Gud) ingom förfärligh, vthan allom är trygg 
och fridhsamligh. L. Petri 1 Post. E 7 b-

Fridsamliga, adv. Fridsamt; på fred
ligt sätt. [Isl. friösamliga.] Han wandra- 
dhe fridhsameligha och redheligha för migh. 
Mal. 2:6. taladhe med hwar annan frid- 
samligha. 1 Macc. 7:29.

Fridsamlighet, f. Fred, fredligt till
stånd. I haffwen ... stiltt thet vpror begynth 
war till fridsamlighett. Gust. 1 reg. 6:101.

Fridsgift, f. Hwar ock domaren . .. giffuer 
dråparenom fridh,.. . skal han likwel weta, 
at Gudh honom om sådana fridzgifft intet 
tilståår, vthan tagher tå han sakena til sigh 
sielff. L. Petri Mandr. F 7 a.

Fridshus, n. (Jfr Schlyter Gloss.) mitt 
folck skal boo vthi fridz husom, vthi trygga 
boningar. Es. 32:18.

Fridssedel, m. Och tå hade öfversten 
bekommit ifrån Konung Erich en hoop 
FrijdzZedlar (Salvagvarda) til at uthdeela 
ibland almogen så många honom handginge. 
Girs Er. 14 kr. 88. Jfr Fredstecken.

Frigge rock, m. Benämning på stjern- 
bilden Orion. Uthaff migh och mina tärnor 
Gör Frigga himmelske stiärnor. Vij skole 
stå uthi en skåck Och kallas sedhan Frigge
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Råck. Messenius Signill 43. Messenius 
brukar uttrycket äfven i önskningsformeln : 
Thet förbiude Frigge Råck. Disa 18. Litet 
migh eller inte bekymrar Carlavagn och 
Frigge-Rock, Om de löpa söder ell’ öster, 
Om de skijna klart ell’ ey. U. Hjärne 
Vitt. 116.

Friherre, m. Fri herre, the ... vilia 
vara junckare och frijherrar til at synda. 
L. Laurentii Nyårspred. E 1 a. En tienste- 
dräng goder han är en frijherre, Ond herre 
är tienar’. Törnevall D 4 b.

Frihjertad, p. adj. Frimodig. Anden 
gör menniskiona lustigha och frijhiertadha. 
Försp. till Rom.

Frihålla, tr. Undfägna på egen bekost
nad. blefvo vi af konungen frihållne och 
tjänte (uppassade) af konungens hoftjänare. 
Lönbom Sv. arch. 2:25 (1599).

Friliga, Friligen, adv. 1. Fritt, utan 
tvekan, tryggt, dristigt. [Mnt. vriliken.] 
Alt thet tigh förekommer at göra, thet gör 
frijligha. Pred. 9:10. han haffuer . .. fått 
henne [öfverheten) swerdet j handena, at 
hon thet skal frijligha bruka. L. Petri 
Mandr. E 3 a. ther skäl och redheligheet 
fram komma, skal iagh aldrigh wara förgodh 
til anamma vnderwijsning och rettelse, ther 
vppå må tu tigh frijligha förlåta. Dial, om 
mess. l b. Tu talar wel friligha huadh tu 
wil, men iagh begierar skäl aff tigh. Ders. 
35 a. han haffuer hållet (förhållit) sigh frij
ligha, eflfter som honom sielffuom tecktes. 
Exorc. C 7 b. The swarade att the wille 
friliga stå på sin rätt. Svart Kr. 151. om 
han hade något på hiertat,. .. skulle han 
frijligen betroo henne. U. Hjärne Vitt. 53. 
— 2. Utan tvifvel, för visso, visserligen. 
[T. freilich.] the hade spordt eller hördt 
hure then Danske Jusse Erickson hade them 
trachteradt, en sådane godwilie war och än 
nu för handene, och war them friliga ärnadt 
aff the Danske. Svart Kr. 15. Seffrin 
Norby .. . sade honom (den Svenske krigs
man, som anfallit honom) wärd ware tiyo 
mandz besoldning, then wille han honom 
friliga giffua hwar han någentijdh worde sigh 
giffuandes i hans tienest. Ders. 43. then 
som undstinger sigh ifrån hofväsendet, then 
samma må frijligha tänckia, thet han är 
undsluppen itt prächtigt fängelse. Schro- 
derus Hoflef. 116. — 3. Till fyllest, wij 
icke frilligen wethe beschedh om then saak. 
RR 13/io 1543. Så wille wij och gerne ware 
förständigett ... vm malmen giffuer någett 
friilegen vtaff sigh eller eij. Dipl. Dal. 3: 
76 (1548).

Frillostall, n. Harem, the qvinnor, som 
keysarne altijdh hålla inneslutna uthi frillo- 
stallen. Laurelius Rel. speg. 338.

Frilåta, tr. Tillåta, upplåta, frigifva, 
lofgifva. thet godz, som ... blifver infördt 
hijt i rijket i thess rätte och frijlåtne siö-

hampner. Stjernman Com. 2:189 (1638). 
anten at låta Stockholms vågen blifva sluten 
för opstäderne och opstäds vågen för Stock
holms borgare, eller och dem på både sijdor 
frijlåtas at niuta och bruka. 2:466 (1646).

Friläget, adv. Fritt, lägligt, han ofta 
caresserade och fampntogh sin högtönskade, 
och det deste frilegnare, när de kommo till 
gärdzgårdarne, och Celadon fick lyfta henne 
öffver. U. Hjärne Vitt. 50.

Frimod, n. Frimodighet. Han gick med 
stort frijmod ... på kungastohlen. Eurelius 
Vitt. 21. Den foglen Fenix ... veet sin heeta 
båår med frijmod att bestijga, Där han sig 
skiärar sjelf från tungan ålderdom. Ders. 64.

Frimod, adj. Frimodig, en frijmodh 
hielte. Balck Krist. ridd. H 7 b.

Frimodeliga, adv. Frimodigt. Jagh wil 
skaffa een hielp, at nian frijmodheligha lära 
skal. _ Ps. 12: 6.

Frimodig, adj. Modig, oförskräckt. Han 
war frijmodigh såsom itt Leyon. I Macc. 
3:4.

Frimyndig, adj. Ovilkorlig, oinskränkt. 
Thet är högnödigt, at vi vete en åtskilnad 
vara emellan Guds vilja, som är vilkorlig, 
och som är absolut eller frimyndig. Spegel 
Sal. pred. 1C2.

Frintlig, se Fryntlig.
Fris, m. ? Hör man, hvadh ästu för een 

fpijs. Hvem har giordt tigh så näsewijs. 
Messenius Disa 16.

Fris, m. Frisisk häst. besöria then friis 
ther på gården är medt fodher. Gust. 1 reg, 
6: 211. köpa sigh sköna frijser. 5:122. heelt 
koppel eller halfft koppel Frijsar. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:21. Frijss stood (sto) — 
Frijss foie. Gjörwell Nya Sv. bibi. 2: 355 
(1583).

Friska, tr. Uppfriska, när tu trötter är, 
så friska och vederqveck tigh medh kort- 
villigheet ihoop medh tijne gelijkar. Co- 
MENius Tung. 83». Tu friskar jord och gif- 
ver lust Af ymnigt regn samt dagg och must. 
Svedberg Vitt. 85. trään begynna friska 
sigh vp igen och knoppas. L. Petri 1 Post. 
B 4 a. K. Alexander var nogsamt vthlärder 
soldaternes sinnen at friska och upmoda. 
Sylvius Curt. 280.

Frispik, m. Spjut, jagtspjut. [Jfr Sch ly- 
ter Gloss, spik.] Sedhen båre någre aff 
Konungens mordiske drabanter sine frij- 
spiker och hillebårder på välbemelte godhe 
herre (Nils Sture). Stjernman Riksd. 1: 
303 (1569). villsvijnet, med knäfvelspiutet 
(frijspijken) genomstucket, dräpes. Come- 
nius Tung. 426.

Frista, tr. [Isl. fresta, T. fristen.] 1. 
Uppskjuta, fördröja, om Konurigh Gustaff 
... uthaff thenne verlden ... affginge, hvilket 
Gudh alzmechtig länge friste. Stjernman 
Riksd. 1:179 (1544). — 2. Förlänga, der 
(om) Gud hade täckts frista honom lijfztijden.
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A. Oxenstjerna (HSH 38:142). så lenge 
Gudh lifvet fristar. Svedberg Schibb. gl a. 
— 3. Skydda, bevara, önske innerligen att 
hans Guddomelige M:tt ville vår öffuerheet 
länge uthi all lycksaligh välfärdh medh ett 
roligit och fredsampt regemente hos oss 
frijste, beskydde och bevare. Stjernman 
Riksd. 1:217 (1560). han i svår kranckheet 
fallen var, och til at frista sitt lijffs sundheet 
var förorsakat at sökia någre förståndige 
läkares rådh och hielp. Tegel Gast. 1 hist. 
2:177. thenne är then gnista, Som . .. Her
rans sköld mon frista. Stjernhjelm Jubel- 
sång..

Fristå, intr. Stå fritt, vara tillåtet, tå 
skal en annan . . . frijstå samma godz sig at 
tiihandla. Stjernman Com. 3:686 (1668). 
skulle min läglighet vara ... capitalet medh 
interesset at erläggia, skal migh thet frijstå. 
3: 694.

Friställa, tr. 1. Frigöra. Gud skulle 
uti sin Sons död på korset oss fristella och 
låta frelsas från döden til lifvet. Svedberg 
Sabb. ro 2:1117. — 2. Lemna fritt. [T. 
freistellen.] frijställes hvar och een privat 
. .. sine medel i banken at insättia. Stjern
man Riksd. 2:1600 (1668).

Fritta, intr. Fråga. [lsl. frétta.] Han 
(idjefvulen) haar sig många åhr i Hammons 
tempel visat Och hvem som frittade (begärde 
orakelsvar) med listig lögn bespisat. Spegel 
Guds verk 45.

Friviljad, p. adj. Villig, otvungen. Och 
är nw wår vthwertes omgengelse icke itt 
skrymterij,... vthan thet går nw vthaff itt 
frijwiliat oc lydactigt hierta. L. Petri 2 Post. 
132 a.

Frivilje, m. Fri vilja, godtycke. [T. 
freiwille.] såsom tu Herranom tinom Gudh 
medh frijwilia loffuat haffuer. 5 Mos. 23: 23. 
the haffua medh alla macht lärdt... folket 
byggia på theras eghna gerningar och frij
wilia. L. Petri Om nattv. D 4 a. wåra 
gerningar och förtienst vthrettar här alzintet, 
menniskligh frijwilie är dödh och förlorat. 
Ders. D o a. the sigh uthi the Romares frij- 
villie och våld ... begifva kunde. Schro- 
derus Liv. 590.

Friviljeliga, adv. Frivilligt, haffuer iagh 
alt thetta vthaff enfålligho hierta frijwillie- 
ligha giffuit. 1 Krön. 30 (29:17). thet (fol
ket) haffuer frijwillieligha och medh glädhe 
giffuit tigh. Ders.

Friviljog, adj. tagher thet (offret) aff 
huar man then som ther til itt frijwilliogt 
hierta haffuer. 2 Mos. 25:2. Tå woro För- 
stanar... frijwillioghe, och gåffuo til embeten 
j Gudz Hws fem tusend Centener guld. 1 
Krön. 30 (29: 6). folcket war gladt så at the 
frijwillioghe woro, ty the gåffuo Herranom 
aff allo hierta frijwilioghe. 30 (29:9).

Friår, n. Effter siw åår skalt tu hålla itt 
frijåår, och så skal thet tilgå medh samma

frijåår. Huilken man någhot jfrå sinne hand 
sinom nästa borghat haffuer, han skal icke 
kräffia thet in aff sinom nästa. 5 Mos. 15: 
1,2. vthropa itt Frijåår, så at hwar och en 
skulle giffua sin trääl, och hwar och en sina 
trälinno frij. Jer. 34: 8.

Fro, adj. Glad. [T. froh ] Han badh 
eder icke quijda, I skohle vara i hiertat froo. 
Sv. forns. 1:251.

Fro, adv. Tidigt, bittida. [Mnt. vro, T. 
früh.] Den andre dagen arle och froo Möt
tes gisslarne på Nyköpings broo. Carl 9 
rimkr. 15. Om natten dernäst väl arle och 
fro. Ders. 33.

Froda, tr. Uppskatta, klokt begagna? 
[Jfr lsl. fraeba, lära, undervisa; Mnt. vroden, 
blifva förståndig, inse.] Väl är then man, 
som tu (helsan) boor hooss, och kan thet 
froda. Stjernhjelm Helsepris.

Froda, f. Frodighet, liflighet. Afund 
och förtal måste af öfverheten förqväfvas. 
Få de en gång luft, så tårka deras dunster 
all froda, som i undersåtarenas välgång bör 
bereda öfverhetens nöje. Tessin Bref 1:14). 
Fast än ålderdomen ej är svår för alla, så 
förtager han dock frodan (aufert viriditatem). 
2: 375. Frode, n. fetma. Lind Ord.

Frode, f(?). Vett, förstånd, [lsl. frobi, 
fraebi, f. och n ] där Ruus holler hus, der 
dvals icke vijsdom och frode. Stjernhjelm 
Here. 310.

Frode, f(?). Fröjd. [Jfr F.Sv. fro, glad.] 
Vi bulle prächtigt up, med frode, lust och 
gamman. Kolmodin Qy. sp. 1:95.

Frodig, adj. Dristig, käck? Hvilcket skal 
göra migh frodigh och modigh härnäst at 
frambära godh frucht. Stjernhjelm Arch. 
B 3 a. är en slijk gammal gäck så frodigh 
til at synda,... lijka såsom han aldrigh skulle 
döö. Schroderus Hoflef. 200.

Frodlek, m. Kunskaper. [Isl. fröbleikr.] 
Stjernhjelm Ordl. till Here.

Frodnad, m. Frodighet, mustighet. Feet- 
man som vårvatnet medh sigh hafver lemnar 
både saft eller must och frodnat, theraff 
gräset växer. Risingh 11.

Frolla, se Frålla.
Frolocka, intr. Jubla. [T. frohlocken ) 

her i stadhen frolocka rätt borgerskapet öf- 
ver hanss (öfverståthållarens) hädhan ferth. 
HSH 28:359 (1663).

From, adj. Rask, dugtig, manlig, tapper. 
[Mnt. vrome, T. fromm] en from Dansk 
karl som hade tient Her Steen tilförenne. 
Svart Kr. 45. I dagh iagh braskar och 
håller mig from, 1 morgon iagh faller och 
wisnar som stråå. Psalmb. 1572 (Een ny 
Wijsa A 6 b.). Så fromer red Hielmer i sa- 
dhelen. Sv. forns. 1:155. — Brukas äfven 
såsom titel eller tilltalsord i fråga om per
soner af förnämligare ordning eller värdig
het, stundom utan någon egentlig bibety
delse. then frome man Her Niccles Bröms



Fromhet — 231 Fruktig

Borgmestare i Lybeck. Svart Kr. 9. Then 
frome oärlige Biscop Braske, Han kunde 
wäl plocke vthi sijn taske. En liten Crön. 
H 2 b.

Fromhet, f. Tapperhet. [Mnt. vromheit.] 
(han) igenom mandom och fromheet hadhe 
kommit sigh til högheet och anseende. 
SCHRODERUS Liv. 177.

Fromhjertad, p. adj. Herre, gör wel 
widh them, som godhe och fromhiertadhe 
äro. Ps. 125:4 (Öfv. 1878: i hjertat upp- 
rigtiga.)

From liga, adv. Fromt, hon vtwertes stäl
ler sich froomligha. O. Petri 1 Post. 41 b.

Fromlynt, adj. en fromlynt må säkert 
låva sig behag hos alt sitt gesälskap. Her
melin E 6 b.

Fromma, tr. Göra from. Aldrigh blif- 
ver then länge from, som frommas, icke 
uthaff kärleek til sanningen, uthan uthaff 
nödtvång. Schroderus Hoflef. 53.

Fromma, tr. Gagna, hjelpa. [Mnt. vro- 
men, T. frommen ] hwadh är menniskian? 
. .. Hwadh kan hon froma eller skadha? 
Syr. 18:7. Hwadh giffuer then falska tungan 
tigh, eller hwadh fromar hon tigh? L. Petri 
Dav. ps. 120:3. Hvadh frommar thet oss, 
at oss är låffuat itt odödheligit lijff. For
si us Esdr. 125.

Fromme, m. Fromma, gagn, fördel. 
[Mnt. vrome, vrame; Isl. frami.] Laghen 
for oss fulbordade han, och stilte ther med 
gudz wrede, ther aff frögdas hwar Christen 
man, at honom then frome skeedde. Psalmb. 
1536 55. Allan bådhe skadha och froma 
som skeer någhrom aff tina lemmar, reknar 
tu tigh, thet är tijn hela person til. L. Petri 
Dial, om nattv. F 3 a. Herrans fruchtan är 
ähra, frome och frögd. Sir. bok 1:11.

Fromtalig, adj. Blid i sitt tal. Han 
var lustig, vänlig och fromtalig. Sylvius 
Curt. 69.

Frose, Frosse, m. Köld, kyla, frysning. 
Brystwerk aff frosa. B. Olavi 34 a. Mes- 
ling plägar komma på menniskion med frosa, 
rysande. Dens. 99 a. Någhra krankheeter 
hafva medh sigh frossa och steelheet. Co- 
menius Tung. 294. Fråse, Fråsse (frossa). 
Lind Ord. 400, 272.

Frost, f. Köld. The nakna läta the 1ig- 
gia, och läta them intet offuerteckelse j fro
stena. Job 24: 7. hans kropp skal . .. liggia 
j heta om daghen, och j frost om nattena. 
Jer. 36: 30.

Frosta, impers. Frysa, vara frost. [Isl. 
frosta, frysta.] Mars blommor haar man 
och, samt ulf-ört när thet frostar. Spegel 
Guds verk 135.

Frostbitas, pass. Angripas af frost. 
hård frucht kan man vel låta frostbijtas. 
Risingh 47. hugg tin åhrsved mädan skogen 
är reen och han är icke frostbetin. Co- 
LERUS 1:340.

Frostig, adj. Som medför frost. [T. fro
stig.] then kalle och frostighe wintren. P. 
Erici 6:100 b.

Frovuxen, p. adj. Af frodig, yppig växt. 
een skön tulipa, drufva, äple, eller annan, 
öfver vahnan, fro-vuxen frukt eller bloma. 
Stjernhjelm Arch. B 2 b. Biörkeqvistarna 
äro froväxna (biarks brumur frodast). Vere- 
lius Run. 31.

Fru, f. Drottning, furstinna, tu Chal- 
deers dotter (Babel)... skalt icke meer heta 
frw offuer Konungarike. Es. 47: 5. Sara är 
så mvkit som fru eller förstinna. 1 Mos. 
32: 28 (glossa).

Fruas, dep. Vilja vara fru, göra sig för
näm, förhäfva sig. Jag skulle nögt mig 
med en trappa bättre neder Och icke fruas 
straxt med annars lånta heder. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 68.

Frubisken, m. Frukost. [T.friihbisschen.] 
togh han (lejonet) först Renika j luffuan och 
förtärde honom til en frubisken, och togh 
sädan Åsnan vedh öronen och giorde ther 
medh sijna fulkomligha måltidh. Balck 
Esop. 218.

Frudom, m. Frudöme, n. Hederstitel 
för en fru. Jagh vill edherss frudomme 
gärna höra. Rondeletius 28. haffuer iagh 
welet then (boken) Edhers Frudöme tilscriffua. 
P. Benedicti tillegnan A 4 b. jagh thenne 
Tragediæ historia rimvijs Eders Välbornhetz 
Frwedöme och Eders Frwedömes elskelige 
käre barn hafver tilskrifvit. Olfson Tre 
vise män A 2 a.

Frufolk, n. Fruntimmer. Fiskarhustrun 
vågar . .. med frufolk hålla glam. Kolmodin 
Qv. sp. 2: 344.

Fruhus, n. Seralj, the skulle låta komma 
tilhopa alla degheligha vnga iungfrur in til 
then stadhen Susan j frwhuset. Esther 2: 3.

Frukta sig, refl. Frukta. [T. sich fürch
ten] betorffde intet fruchta sigh, ty ingen 
toorde offuerfalla them. 1 Macc. 14:12. hela 
landet fruchtadhe sigh för honom. Judith 2. 
18. Jagh hörde tina röst... och fruchtadhe 
migh. 1 Mos. 3:10. Fruchta tigh intet A- 
bram, iagh är titt beskerm. 15:1. tu intet 
meer behöffuer fruchta tigh för någhon 
olycko. Zeph. 3:15.

Fruktaktighet, f. Fruktan, rädsla, hans 
(kameleontens) fruchtachtighet, hvar af hans 
blod så skakas Och ändras at hans huud 
må färgan ofta byta. Spegel Guds verk 237.

Fruktbar, adj. Fruktbärande. Alsköns 
fruchtbare trä. Stjernhjelm Here. 263.

Fruktbarlig, adj. Gagnelig, nyttig. [T. 
fruchtbarlich.] kunde iagh seden inthet 
fruchtbarligit vthrätte. HSH 36:303 (1583).

Fruktbarligen, adv. Gagneligen. honom 
war godh lägenheet förefallen til at någhot 
fruchtbarligen vthretta. Uti. pä Dan. 506.

Fruktig, adj. Rädd. [Mnt. vruchtich.] 
honn (qvinnari) mykyt fruetigh ähr. Myst. 13.
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Fruktig, adj. Fruktbärande. [Mnt. vruch- 
tich.] Frucktige trän. Palmfelt Virg. 11.

Fruktlös, adj. 1. Ofruktbar. Banquen 
då hade ansenlige medel liggande fruktlöse. 
Stjernman Com. 5:830 (1700). — 2. Ofrukt
sam. hans säng frucktlös blef. Columbus 
Vitt. 105.

Fruktning, f. Fruktan, holla . .. Romare 
kyrkio j wyrdning, j hedher och j alla äro 
och fructning. O. Petri Svar till P. Galle 
F 2 a.

Fruktsam, adj. [T.furchtsam.] timid, 
fruchtsam, rädd, förskreckt. Svedberg 
Schibb. 300. Folcket ... är så vildt och 
fruchtsampt, at the undfly Rysserna lijka 
som annor oskäligh creatur. Petrejus 
Beskr. 1:67. Barnen äre fruchtsamme och 
låta lätteligen skrämma sigh. Schroderus 
Kors. 432.' fruchtsam häpenheet. Colum
bus Vitt. 120.

Fruktsam, adj. Fruktbar, fruktbärande, 
fruktbringande, gagnelig. regnet ... fuch- 
tar iordena och gör henne fruchtsamma och 
bärande. Es. 55: 10. allahanda fruchtsam 
trää. Hes. 47:12. han giorde wel emoot oss, 
giffuandes oss regn och fruchtsam tijdh aff 
himmelen. Ap. gern. 14:17. fruchtsamme 
j alla godha gerningar. Col. 1:10. wår bön 
skal wara fructsam och Gudhi teck. L. 
Petri 2 Post. 71 b. theres arbete war få
fängt alt til tess Jesus kom, han giorde the
res arbete fructsamt. O. Petri 2 Post. 
84 b. all wor tiänist skal wara fruchtsam. 
Klost. B 2 a. ther bleeff intet fruchtsambt 
beslutet eller uthrättat. Tegel Gust. I hist. 
2: 93.

Fruktsamhet, f. Fruktan. [T. furcht- 
samkeit.] Den yttersta fara, uti hvilken han 
skulle sig oundvikeligen störta,... värkade 
hos honom en rättmätig fruktsamhet. As. 
Ban. 2:533.

Fruktsamlig, adj. Fruktsam, fruktbä
rande. Varer fructhsamblighe och föröker 
idher. O. Petri Men. fall A 3 a. allahanda 
fructsambligh trä. Ders.

Fruktsamliga, adv. Med gagn. Then 
som j Scrifftenne fruchtsamligha och icke 
förgeffues läsa wil, han bliffue icke hen- 
giande in til blotta orden. Försp. till Dan. 
werdeligha och fruchtsambliga gå till thenna 
Natwarden. L. Petri 1 Post. b 8 a.

Fruntimmer, Frutimmer, n. 1. Fru
stuga, qvinnogemak. [Mnt. vrouwentimmer, 
T. frauenzimmer.] skall i ingen måtto .. . 
tillstadt blifva af vår elskelige huusfrus till
förordnade hoffmester eller boffmesterinne 
något in eller uthlöpande i vårt fruentimber. 
Schmedeman Just. 93 (1590). han (Jesus) 
läter icke läggia sigh j herliga frugentimmer 
(utan i krubban). P. J. Gothus Catech. 
Gg 7 a vthi Frwgentimmer är alt ijdel gull 
och silke. Psalt. I 8 a. een förnemligh mans 
dotter. .. var uthi hans (konungens) moders

fruentimber. Petrejus Beskr. 2: u hon 
fördoldes uti en förnemlig herres fruentim
ber. Schroderus Kysk. speg. Dl b. the 
jungfruger som vistas uthi frwentimbret. 
Hoff. väck. 120. Vi vilje . .. det en kakelugn 
uti det Tyska fruntimret med hast kunde 
uppsatt blifva, efter det elljest jungfruerne 
däruti vill falla för kallt. K. br. n/n 1620 
(Hallenberg Hist. 4 : 903). kom en fahrlig 
eldh uth j fruentimbredt på slottedt. A. 
Oxenstjerna Bref 2: 453. Intet kunde han 
heller taga sigh den dristigheten på och gåå 
in i frutimbret. U. Hjärne Vitt. 28. — 2. 
Fruntimmerspersonal (mest om qvinnor af 
förnäm börd). Thet konungzlige fruentimbret. 
Schmedeman Just. 40 (1560). skal man ock 
see till, at man lägger icke till (har i sitt hus) 
för stoort frwentimber eller annat myckit 
qwinfolck. Brahe Oecon. 66. The (hertig 
Johans tjenare) fördes alle åth Stocholm 
thå, Thet hele fruentimber också. Hund 
Er. 14 kr, v. 358. een jungfrw aff frwen
timbret. Schroderus Hoff. väck. 120. betee 
thet högadelige, dygdälskelige Fruentimbret 
vår tienst. Stjernhjelm Virt. rep. Med 
Chios stoft vil sig frutimbret gerna sminka. 
Spegel Guds verk 142 — 3. Fruntimmer. 
smickra för fruutimber. U. Hjärne Vatt. 52. 
Mig tyckes ett frutimmer bör vara elt väsende 
emellan änglar och manfolck. C. Gyllen
borg Villhj. 4. — 4. Hustru, han giorde 
kunskap medh hans hustru ... Hwadh haff- 
uer han medh mitt frughatimmer beställa? 
P. Erici 3:138 b.

Fruntskap, se Fryntskap.
Frustuga, f. Qvinnogemak, jungfrubur. 

vthi een frustughu altsammans guld och silke 
är. Ps. 45:14 (elossa) Gudh hade giffuit 
Dauid een heel frustugu full medh karska 
qwinnor. P. Erici 5:165 a. Konungen Fran- 
ciscus hafver velat,... At nästan hundrade 
princessor skulle vara Uti hans hoff, . .. 
Förutan fröknar nog af the förnämsta slächter, 
Så frustug’n visat har hvad Frankerike mäch- 
tar. Spegel Sal. vish. 38. då blef jag . .. 
den första gången kallad utur frustufvan, 
hvarest jag mig altid uppehollit och i hvil
ken jag från alt annat umgänge i min up- 
fostring söndrad var. /Is. Ban. 2:487. Vi 
voro väl upämnade uti de slögder, som fru
stufvan frambiuder. Mörk Adal. 2:1.-5.

Frustuguknekt, m. Tjenare i en fru
stuga. hon ville heller vara hoos unge fru- 
stuffuknechter, än hemma i huset hoos sin 
ächta man. Lindner 3.

Frustumö, -piga, -smälla, -tärna, f. 
Kammarjungfru. Medh frusiumör på annat 
sätt Skal han vmgå, medh annat vijs Vinner 
han hos stadziungfruer prijs. Messenius 
Blank. 55. Kongs dottren och hennes fru- 
stupijgor. Verelius Götr. 274. vaar hoon 
altijdh af 2 frustupijgor beledsagat. U. 
Hjärne Vitt. 2S. han (kungen) antvardade
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honom (hafsmannen) en sin frustufvu smälla 
(hirökona) i händer. Björner Käntp. Alf 9. 
Han (Astrild) tvingad’ Herculem at blifv’ 
en tienstekvinna Ok hoos sin Omphale 
mäd frustusmälron (frustusmällorna) spinna. 
Lucidor D 4 b. Halmtofs, ej diademe, en 
frustusmälla kan höfvas. A. Nicander Vitt. 
18C. The nattens döttrar och Dianae frustug- 
ternor. Spegel Guds verk 62.

Fruståt, n. Frustånd. [L. status.] loff- 
wade hann henne (Sten Sture d. y. sin styf- 
moder fru Metta) land och läänn, ther hon 
skulle holla vppe sitt frugeståth mett. Gust. 
I reg. 8:175.

Fryk, adj. “Så stor att man ser det med 
bäfvan“ (Spegel), berg och klippor fryka. 
Guds verk 93.

Frynt; m. Vän. [Mnt. vrunt, vrint; T. 
freund.] wij än icke haffue fått ... wiss 
swar huru han eller Bispen sig för frynt 
eller fienth emott oss bewise wele. Gust. I 
reg. 6:102. Gudh haffuer then domen kort 
aff sagt, at man icke skal bruka hans nampn 
fåfengt, hwarken emoot frynt eller fienda. 
O. Petri Kr. 76.

Fryntlig, adj. Vänskaplig, vänlig. [Mnt. 
vruntlik.] komma tiil sammans j en rett 
frintlig wenskap wthan alla arga list. Gust. 
1 reg. 6: 95. må tw handla mett them ... 
thet betzsta och frynteligaste tw kant. 8: 267. 
medh hennes förnufft och frintelige tale kan 
hon mitth hierte best hugswale. H. O. Vis
bok 34.

Fryntlighet, f. Vänlighet, intagande 
sätt. Hennes skönne ansicte och frintelig- 
heett, thett är offuer alle måtte. H. O. Vis
bok 13.

Fryntskap, Fruntskap, m. Vänskap. 
[Mnt. vruntschap.] sådana fryntskap som 
konung Magnus hade med fremmande för
står. O. Petri Kr. 93. han liffuer j fredh 
och fryndskap medh sin echta maka. L. 
Petri 1 Post. N5a. vij skulle komma osz 
i fruntskap och förbund medt andra herrar 
och förstår. Gust. 1 reg. 6: 4. Wij betacke 
ider ganske gerna för all frundtskap, szom 
j oss beuist haffue. 8: 255.

Frysa, intr. Men herredagen i Arboga 
skulle wara, frööss bort, ther kom ingen. 
Svart Kr. 160.

Frå, Frågen, adj. 1. Mornad, vaken. 
[Isl. frär, hurtig, kry, rask; jfr Rietz 167.] 
Tin sompntuut, ästu intet fråå? Prytz O. 
Skottk. D 8 b. redher idher emoot then da- 
ghen (domedagen)... ähuad han kommer, 
antingen j dagh eller morgon, at j jw tå ären 
wakne friske och frågne emoot honom. L. 
Petri I Post. B 6 b. wij skole waka och 
wara frågne. Ders. Q 5 b. — 2. Redebogen, 
beredvillig, warder ock hiertat vpfriskat och 
fråghet giordt til at elska sin nästa och göra 
alt gott. L. Petri Om nativ. E 2 b.

Fråda, se F r a d a.

Frågen, se Frå.
Frågträgen, adj. Frågvis, var icke så 

frågträgen, begärandes at veta, huru the ogud- 
achtighe skola plåghas. Forsius Esdr. 140.

Frålla, Frolla, intr. Prata, sladdra? 
Jag fick ei sittia jämnt vid virckestol och 
frålla. Kolmodin Qv. sp. 1:79. han böriar 
på at frolla, Och sprida mangrant ut tin sak. 
1:335. Jördegummor mäst väl mycket pläga 
frålla Och nästan intet mått på kiäring-fabler 
hålla. 1:156.

Frålåtig, adj. Kläglich, klaghafft, einer 
der frühzeitig oder unnöthiger Weise sich 
beklaget und jammert. Lind Ord. Se Rietz 
Frålåten.

Fråna, intr. Vederqvickas. ingen i sin 
barm kan glöder oskadd bära, Och rätt så 
litet kan man otuchts eld och bråna I hiertat 
hafva dold och ther af kunna fråna. Spegel 
Sal. vish. 38. Fråna, sich erholen, ein we
nig erleichtert werden, wie ein todtkrancker 
Mensch. Lind Ord. Jfr Rietz Fråna, s. 167.

Fråna, f. Qvicknande, återkomst till lif, 
vederqvickelse. Fråna, Refocillatio, Erquic
kung. Schroderus Lex. 19. soolens liufste 
bråna Gir åt then kalla säd i jorden lif och 
fråna, Så at thet döda korn får een förnyat 
yngska. Spegel Guds verk 33. lungorna 
böör svalka hiertatz bråna, Och gifva hitzigt 
blod nödvändig luft och fråna. Ders. 254. 
De tänkte, detta var en syn, en dödsens 
fråna. Kolmodin Qv. sp. 2:194. at han 
hafuer ded (fästet)... fienden ifråntaget, ähr 
een liten fråna och vederquickelse ibland 
de andre olycker. A. Oxenstjerna (FISH 
34: 8).

Frånad, m. Böjelse, passion. Min med
födda konstlystnad .. . kunde af mången för 
en mig i synnerhet vidhäftande frånad anses. 
Tessin Bref 2:184. Skrif-frånad. 2: 217.

Frånfall, n. Frånfälle. [Isl, frdfall.] 
hastigt frånfall. Girs Joh. 3 kr. 8. Drotning 
Catharinas dödeliga frånfall. Ders. 98. Satt 
han alltijd på drottningens grafbacka och 
sörgde hennes frånfall. Verelius Götr. 66.

Frånfarelse, f. Bortfärd, hädanfärd. 
han (Kristus) taladhe .. . om hans fråffarilse 
och om gongen til fadhren. O. Petri / 
Post. 68 b. j skolen aff min fråfarilse och 
dödh fåå stoor frögd. Ders. 922 a.

Frånfällig, adj. Affällig. theras för- 
bundzbröder ... (kunde) blifva them ifrån- 
fällige. Schroderus Liv. 199.

Frånhändes, adv. Afsides. denne pro- 
vintien är frånhendes situeerat. HSH 30: 
128 (1654). senda dem något frånhendes. 
30:143 (1654). Rummet, ther man sigh en 
bijgård skal beställa, skal icke vara från
händes. Colerus 2:85.

Frånkippa, tr. Frånrycka, fråntaga. (Se 
Kippa.) huar och någit är them velleliga 
fråkippat mot laghen . .. thet skal gånga til 
baka igen. Gust. 1 reg. 5: 29.
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Frånlägen, adj. Aflägsen. the landskap, 
som långt frålegne voro. Hammerus 87.

Fränockra, tr. Genom ocker afhända. 
theras medhborgare skulle them theras egen
dom ifrånåckra. Schroderus Liv. 167.

Fränsagä, f. Tradition. [Isl. fråsaga] 
Sådana forntidens minnen funnos til någon 
del qvar, dels i skrifter, dels i frånsagor. 
Celsius / Kyrk. 6. frånsagor eller tradi
tioner. Ders. 7. en beständig frånsaga hos 
de gamla sade dem, huruledes alla de gudar, 
som i Österlanden dyrkades, voro komna 
ur Phrygien eller mindre Asien. Ders. 32.

Frånstadd, p. adj. Frånvarande. Alle 
så wel fråstadde som närstadde. L. Petri 
Sal. vish. 11:12. the honom ... wyrda motte 
så fråstaddan som när staddan. 14:17.

Fråntränga, tr. Undantränga, fråntvinga. 
the motte komma til sith rettha arff igen 
som them haffuer varitt fraatrængdt. Gust. 1 
reg. 4: 68.

Frånvarlig, adj. På af stånd varande. 
han flydde icke allenast hans närvarlighe 
samtaal, uthan och hans frånvarlighe åsyn. 
Schroderus Liv. 667.

Frånvända, tr. 1. Taga ifrån en och 
gifva åt en annan. Gudh haffuer fråwendt 
wårom fadher hans rikedomar til oss. / 
Mos. 31:16. — 2. Afvända. (han) wille frå- 
wända landzhöffdingan aff troona. NT 1526 
Ap. gern. 13:8.

Frånvandning, f. Afvikelse. wij synde 
wetande ... medh fråwendning jfrå wår Gudh. 
Es. 59:13.

Fråssa, tr. Glupa, sluka, tigh bör icke 
liffua som itt swin, som legger sigh så nedher 
j hoon, lijka som thet altsammans allena j 
sigh fråssa wille. L. Petri 1 Post. H8a.

Fråssaktig, adj. Fråssande, glupsk, wij 
skole icke wara neppe, fråsachtighe och 
giruge. P. Erici 2:196 b. frossachtigt och 
vellustigt lefverne. Svedberg Sabb. ro 2: 
1642. the kinpösota (förmenas) vara fross- 
achtige. Comenius Tung. 284.

Fråssan, f. 1. Fråssande, tärande, intet 
. . . moot tijdzens fråssan duurar. Wexionius 
Sinn. B 3 a. — 2. Fråsseri. fråtzan och 
drinckerij. P. Erici 5:206 b. Verlden leffde 
i vellust, girugheet, svalgh och fråtzan. P. 
L. Gothus Undervisn. 340.

Fråssig, adj. Glupsk. [T. frässig.] Räf- 
ven ... är itt fråssigt creatur. Colerus 1: 
365. Svijn är ett frossigt creatur. 2: 204. den 
frossiga spinnelen. Linné Tal 8.

Fråssighet, f. Glupskhet. man måste 
icke gifva them (hönsen) så mycket som the 
begära, för theras frossigheet skull. Cole
rus 2:198.

Fråssning, f. Fråsseri. NT 1526 Rom. 
13:13; Gal. 5:21.

Fräck, adj. Rask, hurtig, käck. Den 
tappre fräcke Mars, så krafftig uthi strijd. 
Lindschöld Vitt. 148.

Fräjd, f. Hurtighet, kraft, tapperhet. 
dughligit och hälbreghda folk må komma 
under hans regemente, och icke krymplingar, 
åldersteghne och siuke, som all fräghd och 
mandom är förgången. Gust. Adolf Skr. 
12. frägd och mandom, som I . . . uthi thenna 
framledne feigde bevist hafven. Ders. 160.

Fräjdig, adj. Djerf hurtig. (Jfr Frej
digt.) theras ... friska och frägdige modh 
och sinne. Sylvius Curt. 115.

Fräken, adj. Tapper, modig. [Isl fraekn, 
frækinn.] hoo som fräken är han moste 
mest i fara. Spegel Guds verk 278. Fram
trädde hvar för sig, doch icke mycket fräkne, 
Thet är, ei väl til modz. Tillsl. par. 98

Frälsare, m. Räddare, befriare. Herren 
vpweckte ihem (Israels barn) en frelsare 
som them freiste ... och han wardt Domare 
j Israel, och drogh vth til strijdh. Dom. 3: 9. 
Efter AbiMelech kom vp en annan Frelsare 
j Israel. 10:1. Han (Gud) är en Frelsare 
och nödhielpare. Dan. 6:27.

Frälsdom, m. Frälsning, befrielse, the 
Musers uprättelse och frälsdom. Stjern- 
hjelm Parn. tr. 3: 2.

Frälse, n. Frälsning, räddning. Det 
enda, som han ännu hade till sitt frälse, var 
et litet smickrande hopp till... konung Erik 
af Dannemark. J. G. Hallman 18.

Frälserman, m. Frälsare, han är hela 
verldennes sanne frelserman. P. L. Gothus 
1 Uti. Bb 4 b. vår frelserman Christus. 
Schroderus Hoff. väck. 115.

Främja, tr. 1. Få fram, utföra, verk
ställa. the haffua fremdt sin wilia. L. Petri 
Dryck. C 2 a. — 2. Hjelpa, gagna, man thet 
och thet tagher sigh före, menandes skola 
ther medh främia sigh, doch när thet kom
mer alt om kring, så haffuer han giordt mera 
skada än gagn. L Petri 1 Post. U 4 b.

Främja, f. Främjande. Sitt värff lil 
mehre fremie och framgång, förmälte Nican- 
der... Schroderus Liv. 525.

Främmermer, adv. Ytterligare, vidare. 
Fremmermeer käre godemenn tuiler oss in- 
thet at eder allom veil vitterligit är huru- 
lunde . . . Gust. 1 reg. 10:120.

Främmest, adv. Längst tillbaka, tidigast. 
[Isl. framast, fremst.] döpilsen icke meer 
än ena reso, och mestadeels fremmest j 
menniskios liffuerne giffs. L. Petri Vigv. 
C 2 a.

Frän, adj. 1. Om lukt och smak. frän 
bock. Messenius Disa 37. freent flesk. 
Comenius Tung. 329. then fräna traan. 
Spegel Guds verk 190. frän i lucht. Öpp. 
par. 26. sedan the (getterna) löpa, äro the 
frähne, duger tå theras kött intet. Risingh 72. 
— 2. Om ljud: skarp, skärande, skrällande. 
syrsans fräna ljud. Bellman 4:76. Hör, 
mot dess (stoets) fräna skrän hur bygdens 
hingstar svara. 2:151. Trompetens fräna ljud. 
2:170. — 3. Otuktig. (de Lutherske predi-
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kanterna äro) rätte Bystwtar och fräne boffwar. 
Ernhoffer 107 b. skörachtighe, fräna, och 
illaluchtande gaturennare och horeiägare. 
T. Johannis Fästn. H 7 a.

Fränhet, f. Otukt. edher groffwe frän- 
heet. Ernhoffer 107 b.

Fräsa, intr. och tr. Frusta. [Isl. frysa.] 
Han (hästen) ... frääs som han wille beröma 
sigh. Job 39:23 (glossa). i Nordan ... Ther 
som biörninnan fräser frost. Stjernhjelm 
Fredsafl. 12 intr.

Fräsare, m. Svärmare (raket). Lind Ord.
Fräta, tr. Åta, förtära, gnaga. [Mnt. 

vreten, T. fressen.] en dåre knepper sam
man hendernar och fräter sitt kött. Pred. 
4:5. hwadh floghmatken bliffua låter, thet 
fräter lwsen. Joel 1:4. en frätande eeld. 
5 Mos. 4: 21. Jagh ... tijgher om glädhena, 
och moste fräta mina sorgh i migb. Ps. 39: 3. 
Tins Hwss nijtelskan haffuer frätet migh. 
Joh. ev. 2:17. Skal tå swerdet fräta (fråssa) 
vthan enda? 2 Sam. 2:26. them skulle 
dieffuulen fräta, och heluetit vpsluka them. 
P. Erici 3:35a. andfoglar och ancker fräta 
mer än the värde äro. Risingh 76. Ohyra, 
matk, gräshoppors hähr, The Iräta bårt hvad 
jorden bär. Svedberg Vitt. 86. — Frätas, 
dep. = Fräta. om j medh hwar annan bi
tens och frätens, så seer til at j icke ymp- 
som aff hwar annan vpätne warden. Gal. 5:15.

Fräta, f. Frätning. Götiska språket ... 
är af arilds eller urålders fräto ... ällramäst 
förvarat. Björner Kämp. företal 3.

Frätare, m. Gnagare, ätare. iagh wil 
för idher straffa frätaren, at han icke skal 
förderffua fruchtena på markenne. Mal. 3:11. 
menniskio kötz frätare. L. Petri Sal. vish. 
12: 5.

Fräteri, n. Fråsseri, glupskhet. [Mnt. 
vreterie.] Til fräterij är ulfven en herre. 
R. Foss 411.

Frätisk, adj. Fråssande, glupsk. [Mnt. 
vretesch, T. frässig.] Med frätiskom och 
spottiskom skrymtarom bitto the sina tender 
tilsamman offuer mich. Dav. ps. 1536 35:16.

Frö, Fröd, Fröde, f. (?) och n. Groda. 
Rubeta, frödh, groo, clotza som är altijd på 
landet vnder buskar och annorstedz. Var. 
rer. voc. Q 2 a. fröde, rana, ranunculus. 
Comenius Tung. index. Målaren ... hadhe 
welat måla en padda, och bleff ett frödh aff. 
Ernhoffer 93a effter frödhen ändeligha 
måste wara en padda. Ders. Tå the Christne 
på marken döde Lågo, äfven som gifftade 
fröder. S. Brasck Ap. Gern. C 4 b. Refver, 
ther på fisk eller frödar til bethe sättias. 
Risingh 91. säitie på kroken .. . fröar. Co- 
lerus 1:67. En af de värsta trollgudinnor 
Omskapte henne til en frö, Fast häldre til 
en liten groda. Dalin Vitt. 5: 30.

Frö, tr. Förkyla. Jag frödt mina fötter. 
Frödde händer. Frö sig. Lind Ord. Jfr 
Rietz s. 165.

Fröa, Fröda, Fröja, tr. Befrukta, göra 
fruktsam. [Isl. frœa, frjôa, frjôva] affmålas 
Osirs beläte under en menniskio lijknelse 
med en rätt standare (erecto pene), betydandes 
des krafft at fröa och beså all ting. Rud- 
beck Atl. 2:811. träd och gräs, så länge the 
äre späde och klene, fröda the intet; när the 
komma til sin laga vext och ålder, bära the 
frucht. Lindestolpe Matk. 72. Befruchtar 
någon at sädeskornet är icke frödt, han kaste 
thet i vatn, ty om thet siunker, så är thet 
matefult. Colerus 1:9». Hon (Venus) fröyar 
hela jorden. Spegel Guds verk 169. han 
öfver alt först ymnog säd utströdde Med ett 
sitt almachts ord, som ock then samma frödde, 
At hon i rättan tid och efter handen mogen 
Blef färdig til sin skiörd. Ders. (1745) 98.

Fröasput, n. Grodrom. [Fsv. sput, spott ] 
Tvätta tina skorfvota händer i fröasput för än 
thet qvicknar, så helas the. Colerus 1:44.

Fröde, f. Studium, diktan och traktan? 
[Jfr Isl. froeöi, kunskap, lärdom.] Thet bör 
tå Konungar ei hålla för sin fröde, Så föra 
ståt, at the all visthus lemna öde. Spegel 
Sal. vish. 37.

Frödur, adj. Fis, förståndig. [Isl. fråör.] 
iag tig än bemödar Med några lärdoms ord 
som göra tig vist frödur. Spegel Guds 
verk 295.

Fröjdarik, adj. een glädhsam och frögda- 
rijk högtijdh. L. Petri 3 Post. 83 a.

Fröjdavisa, f. han qwädher them en seger 
song och frögdawijso. Uti. på Dan. 548.

Fröjdeld, m. Fyrverkeri, låta frögd-eld 
brinna. Stjernhjelm Fägnesång. Tenda 
upp här och där mång vidt-uthlöpande frögd- 
eld, Hvilken som flychtiger blix skal fara 
bland skyernas volkrar, Vrängias i ring och 
i kårss, giöra smäll, nidfalla som stiärnor. 
Leyonstedt 17.

Fröjdeligen, adv. Med fröjd, han spratt 
up aff glädie och begynte frögdeligen le. 
U. Hjärne Vitt. 32.

Fröjdeskall, m. thenna frögdeskall och 
lycksaligheetz önskning, Viuat Rex, viuat in 
æternum. A. Andreæ Försp. till Uti. på 
Dan. b 7 b.

Fröjdig, adj. Glad. [T. freudig.] Han 
gick medh frögdigt modh til döden. P. J. 
Gothus Tål. H 5 b. på lust och frögdige 
dagar Skal tig ey vara brist. Stjernhjelm 
Here. 87. Gudh ... honom ett förnöyeiigit 
sinne och i alt ett frögdigt gemöte hade för
länt. Columbus Poet. skr. P 2 b. them 
tunglyntom ok altijd surmulnom är ock här 
i verlden alt tungt af them sielfvom förelagdt, 
som thet tvert emot them blijdsintom ock 
roligom allting faller frögdigare. Vitt. 123. 
Hon har i täckan kropp ett ädelt sinne burit,
1 gladt gemöte vist en frögdig anda bo. C. 
Rudenschöld 338.

Fröken, f. [Mnt. vroichen, vrouken, 
vrowken; T. frauchen.] Fröken kallades
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fordom Konungadöttrar. Svedberg Schibb. 
458. Ther thet sigh ... kunde tildraga, at H. 
K. M. medh någhon vthländsk Furste, för
medelst hans Dotter eller Syster, sigh vthi 
echtenskap förloffuade, skole och wele wij 
. .. then samma Fröken eller Furstinna med 
liffgedingh eller mårgongåffua . . . försee. 
Gust. 1 reg. 3:37. Woro the (konungens 
blifvande barn) ock Fröker, så skole the ... 
i sinom tijd med brudskat... försorgde warda. 
Ders. Hertug Magnus till Sassenn ... (och) 
en vtaff hans käre barn Frowkenn Sophie. 
11:181. Then stormächtigste höghborne Furst
inna och Fröken, Fröken Christina, Sveriges, 
Göthes och Wendes uthkorade Drottning. — 
Christina . .. Storfurstinna til Finland, Her
tiginna uti Estland och Carelen, Fröken öfver 
Ingermanland.

Frökenskap, n. Kom, ädla (hoffröken) 
Schönström bland de gifta, ... Farväl med alt 
ert frökenskap. Dalin Vitt. II. 4:179.

Frön, adj. Skör. Lind Ord. Jfr Rietz.
Frönhet, f. Skörhet. Messingen .. . kan 

för sijn frönheet skull allenast giutas. Co- 
menius Tung. 100.

Frösa, f. Frossa, frösa, febris, hectica. 
Comenius Tung. index.

Frösam, adj. Befruktande, fruktsam. 
[Isl. frjösamr.] frösam värma. Stjernhjelm 
Fångne Cup. 5 intr. then frösamme Pax. 
Fredsafl. 19 intr. Uti thet Morgonland fyr’ 
hufvudströmar flöto, Som all den sköna tracht 
mäd frösam fuckt begiöto. Columbus Poet. 
skr. A1 b.

Fröst, n. Frost. [Isl. frost, n.] Samma 
natten kom så starckt fröst. Svart Kr. (2.

Fubba, tr. Narra, lura. [Jfr T. foppen, 
fuppen ; E. fob.] som han andre tubbar, Så 
veet man och it strek, ther med man honom 
fubbar. Spegel Guds verk 229.

Fuglare, Föglare, m. Fogelfängare. 
[Isl. fuglari, Mnt. vogeler, T. vogler.] fug
lare. K. br. 19/s 1618. Wor siel är vnd- 
sloppen såsom en foghel vthu föglarens 
snaro. Dav. ps. 1536 124:7.

Fugleverk, n. Fogelfänge. [T. vogel- 
werk.\ een godh och flijtig hwshållare ... 
kunde göra sig gagn uthaff... fiskeleekar, 
fuglewerck och annat. Brahe Oecon. 61.

Fukssvans, m. [T.fuchsschwanz.] l.Räf- 
svans. (Afunden) Alt viskar öfver med en 
fuchssvans oförmärklig. Stjernhjelm Parn. 
tr. 2: 7. Hvad godt hoos them finnes, ondt 
ther om the hviska, Fukzsvantzen ther öfver 
the oförmärkt viska. Törnevall C 5 b. — 
2. Räfkrok, knep. är wor willie attu tager 
tig wäll tiil ware för hans fuxszwenszer. 
Gust. 1 reg. 11:168.

Fukssvansa, intr. Lisma. [T. fuchs- 
schwänzen.] begynna att fuchsvantza eller 
hyckla medh honom. J. Rudbeckius Kon. 
reg. 107. sådant folck intet fehlar, som för 
honom smickra och fuckssvantza. Laure-

lius Pdf. anat. 108. hvad lärer man uthi 
theras hoff annat än fyllerij, simulera, liuga 
och bedragha, skrvmta, fuxsvanssa, förtala. 
Ders. 240.

Fukssvansande, n. Lismande, til hofva 
är list, bedrägerij, falskheet och fuchsvant- 
sande gäfft och gängse. Schroderus Hof- 
lef. 145.

Fukssvansare, m. Lismare. [T. fuchs- 
schwänzer.] öghnetienare och fuchssvantz- 
are äre i hofvet täckelighe. R. Foss 2. Fur
starna förföras uthaff fuchssvansare. Schro
derus Floflef. 162. Konung Johannes ... lät 
sigh heelt och hållit aff sin fuchssvantzare 
Alvarez de Luna, en ähregirigh man, regera. 
P. Brask Puf. 48.

Fukssvanseri, n. Lismeri. [T. fuchs- 
schwänzerei.] Eleasar medh sitt fuxsvantz- 
ery. Beronius E3a.

Fukter, pl. 1. Åtbörder, kaprioler. han 
sätter fingren ved näsan och giör åtskilliga 
fuckter, soin marquera at han är mycket 
affairé. Modée Fru Rangsjuk 76. Tackan 
gör små Spanska hopp, Gumsen gör små 
fukter. Dalin Vitt. 3:299. han gör fukter 
Med hufvud och hand och fot. Bellman 
3:32. Tusende fukter, Krumsprång och bug- 
ter Gör han, behändig och snabb i sitt lopp. 
3:185. — 2. Upptåg. Under Matthias rege
ring togo the onde fuchterne uthi Tydskland 
mehr och mehr öfverhanden, hvilka ... uthi 
en förskräckeligh kranckheet aff ett trettio 
åhra krijgh uthbrast. P. Brask Puf. 314.

Fuktig, adj. Smord, drucken, en flock 
af fuchtige bröder. Stjernhjelm Here. 195. 
fuchtigt folk. Spegel Guds verk 123.

Ful, adj. [Isl. fåll, Mnt. t ml, T. faul.] 
1. Rutten, skämd, stinkande. Watn som 
stille står, ehuru dart och rent thet är, såå 
bliffwer thet doch lijkwell fwlt. L. Pet. 
Gothus 49 b. när han (luften) är i sumpig 
ort insluten, Tå blifver han med hast för- 
giftig, fuul och rutten. Spegel Guds verk 66. 
— 2. Oren, ond, led. then fwle anden är 
vthfaren aff menniskione. NT 1526 Matth. 
12: 43. gaff them makt offuer the fwla andar. 
10:1. besatt medh then fula andan. Ders. 
Marc. 1:23. Gack bort tu fwle dieffuul. O. 
Petri Sal. D 3 a. then fuule tyrannen. 
Phrygius Agon 25. — 3. Lat, trog, en 
from menniske wtan Corsset wardher letligh 
fwul och trögh. L. Pet. GoTHUS49b. Hör 
fort, tagh i, tu fühle lathund. Dalius Hec. 
B 5 a.

Fulfal, adj. Till lågt pris; af ringa värde. 
[T. faulfeil, se Grimm Wort.] then wij 
skulle säliat (smöret) så fulfalt, som thet nw 
gielder, äre wij ecke til sinnes. Gust. 1 reg. 
8: 348. uj icke holle wår spannemåle her i 
rigit mere owerd eller fulfall, än annersledtz 
skeer. 13: 255. allehånde köpmandzwarer... 
som våre vndersåter årligen her aff rikit 
skeppe vtöffuer åth Tyske städerne, holles
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ther så ganske wanwyrde och fwlfale. RR 
®/7 1542. skolom wij icke haffua wårt lijff så 
fwlfaalt, att wij thet förspillom vthan frucht. 
O. Petri 3 Förman. 07. wij förachte Gudz 
ord och hållat fwlfaalt. L. Petri 2 Post. 205 b.

Fulfoster, n. Missfoster, otack, förtal, 
misslof och ondt rychte, och flera sådan fuhl- 
foster, som then leda afvunden ... af sig 
kastar. Svedberg Sabb. ro 1 : b 3 a.

Fulgrym, adj. såsom s. Filling. Om 
någon alfsid-väghs en sådan fuhlgrym möter. 
Lucidor Y 2 a.

Fuliga, adv. Fult, oanständigt. [Isl. 
fälliga.\ Een ohöffuesk menniskia talar fu- 
ligha. L. Petri Sir. bok 20:21. the fråssa 
fuliga, ohöfliga och svälja heele bettar. Co- 
MENius Tung. 560.

Full, Fulla, Fuller, Fälle, adv. Väl, 
nog, visserligen. The' svarede oss ful vän- 
ligh thå, Men lörräderij ther under lågh. 
Hund Er. 14 kr. v. 224. Then oss seer dansa, 
skal ful tänckia så, At vij thet gör’ af lust. 
Stjernhjelm Fredsafl. 9 intr. kan icke iagh 
bijta eller slå jfrå migh, så kan fulla han. 
L. Petri 2 Post. 47 b. the kettare, som fulla 
bekende och medhgåffuo Christi ewiga gud- 
domliga födelse, men then lekamliga platt 
nekadhe. P. Erici 1:52 b. Min reesa är 
fulla något långsampt gången. A. Oxen- 
stjerna (HSH 35:11). thet förtreet såsom 
föllier med thetta långsamma krijgetz väsende, 
thet omak i thenne besvärlige resor och tå
gen, späkia fuller thenne kättian (krigslyst- 
naden). Gust. Adolf Skr. 121. med con- 
voyares utredande ... under närvarande fre- 
delige tider fuller anstår, dock måste icke 
dess mindre convoy-penningar erläggias. 
Stjernman Com. 5: 721 (1698). Mykit brukas 
nu fuller pro eqvidem. Svedberg Schibb. 
169. Tvånget tystar fuller ropen, Men det 
ingen lindring gör. J. Wallenberg 71. then 
som gärna qväda vill, Fälle finner han vijsa 
där til. S. Brasck Ap. gern. B 4 a.

Full, adv. Ganska. [Mnt. vul.] menni- 
skiones upsåth och godha meeningh full ofta 
feela pläga. L. Petri Kr. 21. (Se Full- 
ofta.) Ther vanckede huggh, och än full 
tätt. Hund Er. 14 kr. v. 260.

Fulla, se Full.
Fullbedja, intr. Till fyllest bedja, ther 

med (med sakramentet) tu bådhe . .. tackar 
Gudh för hans förra welgerningar, och be- 
dher om tilkommande. Men hoo kan någon 
tijdh fultacka eller fulbidia? L. Petri Om 
nattv. F 5 b.

Fullbord, n. 1. Fullbordan, verkställig
het. hielpe til, at huar (huât?) hær beleffuat 
oc beslutit warder, maa til nagot fulbord oc 
executionem komma. Gust. 1 reg. 1: 256. 
— 2. Bifall, tillåtelse. [Mnt. vulbort.] thet 
wij foretage vdj thette örlogh ... thet skedde 
med fulbordh och samtyckio allis. HSH 
20: 215 (1507). Vi geffuom och eder fulbordh,

fulle makth och besynnerlige béfaling at för- 
mane. 16:30 (1526). haffue wij aff wor syn
nerlig gunst och nåde giffuit ther till wort 
fulbort, ja ock samtyckie. Gust. 1 reg. 12:174.

Fullbord, adj. Fullbordad, slutlig, achte 
ther med göra en fulbord enda. Gust. 1 reg. 
6: 329. tiil en fwlbord enda handlæ med the 
lubeske. 6:341.

Fullborda, adj. Fullkomlig, all fulbordha 
gåffua är offuan elfter. NT 1526 Jac. 1:17. 
een Gudz menniskia skal wara fulborda. 
2 Tim. 3:17. Jagh förmanar idher... at jbland 
idher ingen twedregt är, Vthan at j ären ful
borda vthi itt sinne och eenne mening. 
1 Cor. 1:10.

Fullborda, tr. 1. Uppfylla, bevilja. Her
ren fulboorde alla tina böner. Ps. 20: 6. — 
2. Gilla, bekräfta. [Mnt. vulborden.] iach 
... stadfäster och fulborder the breff, som 
framlidne infödde herrer vndt och giffuit 
haffue. Gust. 1 reg. 1: 2. jagh . .. medh 
thetta myth breff vnner, tiillather, samtiiker 
och fulbordher alle theris Stadz friihether 
och preuilegia. 1: 6. Huilken doom wij 
haffue gildat, fulbordet och stadfest. 6:10.

Fullbordelig, adj. 1. Fullbordad, iagh 
... migh ther om mykit beflijtadhe, at hon 
(boken) aldeles fulbordeligh j liwset komma 
måtte. L. Petri Sir. bok, förspråk. —
2. Fullkomlig, förbätra saken och göra henne 
... fulbordelighare. L. Petri Dial, om mess. 
24 a. vthan Christi ord ähr icke något rett 
och fullbordeligit Sacrament. Nova ord. 
eccl. 301.

Fullbordeliga, adv. 1. Slutligt, på af- 
görande sätt. ther om mote ... handlas ock 
fulbordeligh til en ändeligh ända beslutas. 
Gust. 1 reg. 5:129. — 2. Fullständigt, eders 
sendinge bud .. . skola bringa ider all kundtz- 
skap och beskeidt huad vår villie och me
ning är, ... Thet wij ey szå fulbordeliga 
scriffua kunne. Gust. 1 reg. 10:27.

Fullbordenhet, f. Fullkomlighet. be
stell tigh som een efftersyn till godha ger- 
ningar, j lärdom, fullboordenheet (renhet). 
NT 1526 Tit. 2: 7.

Fullbordig, adj. 1. Slutlig, the holien- 
dere ære begärendhe ith effuigth bebundt 
. . . huilket the begære fulbordugh stad- 
festelsze paa om pingxdagha nesth kom- 
mandis. Gust. 1 reg. 3: 309. — 2. Fullkom
nad, fullkomlig, en fulkommen man, then 
ther är vthi Christi fulbordigha ålders mått. 
Eph. 4:13. på annor medel och förtienst 
sigh förlåta, än allena på Jesu Christi eenda 
och fulbordigha förskyllan. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Dial, om mess. Bla.-
3. Försigkommen, någhor fåå icke wore så 
fulbordigh at the strax rett fatta kunna. L. 
Petri Dial, om mess. 94 b.

Fullbordighet, f. Fullkomlighet. tagha 
thet före som til fulboordugheten dragher. 
NT 1526 Ebr. 6:1.
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Fullbordning, f. Fullbordan, verklighet. 
wij haffue Christum j fulbordningenne, ther 
the (i gamla test.) hade honom j löfftet. P. 
Erici 2:242 b.

Fullbr&d, adj. Mycket bråd. Petrus war 
tå fulbrådh til swara. O. Petri Jesu pina 
B l a.

Fullbygga, tr. Färdigbygga, han skulle 
fulbyggia sitt hws. 1 Kon. 3: t. vppå sitt 
hws bygde Salomo j tretton åår för än thet 
alt fulbygdt war. 7:1.

Fullbyta, intr. Vara tillfyllest? bastant, 
som kan fullbyta, bestå stadigt. Svedberg 
Schibb. 252. — Part. Fullbytt, som fått full- 
godt byte. Clemett vnte Aren persson jtt 
hemman ... och Aren vnte Clemett jghen jtt 
hemman ... och kendes forme Clemedt sigh 
fulbyttan wara. Dip!. Dal. 3: 70 (1548).

Fullbördig, adj. Köttslig, född af samma 
föräldrar. [T. vollbiirtig.] Tyska och Svenska, 
två fullbördige systrar af een then ur-ålde 
förste Japhetiske Skytiske modern födde. 
Stjernhjelm Bac. Carol. 183.

Fulleliga, adv. Till fullo, fullkomligt. 
[Isl. fulluliga.] hans (Salomos) hierta icke 
war fulleligha med Herranom hans Gudh, 
såsom hans fadhers Dauidz hierta. 1 Kon. 
11:4. hon (Judiths bok) är icke så fulleligha 
gillat. Försp. till Judith. Brottmål... hafve 
ej någor lof under Konungen draga, utan han 
gitter visa, ... at han ej är fulleliga ther i 
hörd. Lag 1734 R.B. 30:19.

Fuller, se Full.
Fullfärdiga, tr. Göra färdig, fullborda. 

Johannesborg vedh Norkiöping, så och Stege
borg .. . mehr skulle kosta att demolera än 
fullferdiga. HSH 35:43G (1677).

Fullfölja, tr. Förfölja, mett alle magtt 
fulfolie fienderne. Gust. 1 reg. 10:234. the 
kringhuerffde Benjamin, och fulfolgde them 
alt in til Menuah. Dom. 20:43. strijdhen 
fulfolgde them. 20:42. Jagh troor at j oss 
göre sälskap Til at fulfölia thet slemma pack. 
S. Brasck Ap. gern. L 4 a.

Fullföljelse, f. Förföljande. Fiendens 
fullföllielse. Schroderus Liv. 415.

Fuliför, adj. Som har full kraft, styrka. 
een så gammal och skröpeligh man skulle 
gå till kamps medh een som alldeles fullföör 
och uthi sitt bästa skeedhe stadd var. L. 
Petri Kr. 28. helbregda och fulföra men- 
niskior. 2 Post. 251 a. för än hon warder 
vpfödd, och kommer til sin fulföra (fulla) 
ålder. Mandr. D2b.

Fullgerna, adv. Mycket gerna. iagh full- 
gierna annammade tina skeneker. L. Petri 
Dryck. C 4 b. Jag vill sådana dygd full gärna 
beprijsa. Stjernhjelm Bröl. Si.

Fullgärd, f. Full godtgörelse. [Isl■ full- 
geröi] han söker medh the hogmodiga Pa- 
pister rättferdigh och saligh warda, icke ge
nom blotta förlåtelsen, vthan genom fulgärd 
för synderna. P. Erici 2: 317 a.

Fullhjertad, p. adj. Behjertad. bewisa 
sigh manneliga som theres förfäder the ful- 
hiertade Swenske men tilförenne giordt hade. 
Svart Kr. 18. then fulhiertede man Niels 
Grabbe ... förraskade them. Ders. 48.

Fullhogad, p. adj. 1. Modig, oförfärad. 
[Isl. fullhugår.] Konungen förnam at the 
Svenske voro full hogade, och hadhe alls- 
ingen fara (fruktan) för hans myckla folck.
L. Petri Kr. 88. — 2. Fullt hågad, han 
var fullhogad til at verkställa thet han hade 
sig företagit. Spegel Pass. and. 104.

Fullhogse, -hugse, adj. 1. = Full
hogad 1. Konung Karl bemannade strax 
sin skep . .. och lät them löpa effter fien
derne, men höuidzmcnnener på skepen woro 
intit fulhoxe, ther före vndtkommo fienderne. 
O. Petri Kr. 217. the Svenske voro fulhogse 
och modige til at kämpa Schroderus J.
M. kr. 573. — 2. Pickhågad, Högst benägen. 
man ... blifver så fullhogse uppå thet ärendet 
eller thet till at beställa, at man ther uth- 
öfver förgäter alt thet andra. Brahe Oecon. 
114. the sin konung åter hafva fullhogse 
giordt, thetta vårt fädernesland till att be- 
krijga. Gust. Adolf Skr. 149. Eder goda 
tienst ... jagh fullhugse ähr stedse medh 
gunst och alt gott att vedergella. Ders. 483.

Fullhugsad, p. adj. Fullt bestämd, fast 
besluten. Vi utaf Rådet . .. togo ett fullhug- 
sadt råd förrän vi skildes åt, at lefva och dö 
med hvarandra för fäderneslandets värn, nytta 
och försvar. Brahe Tänk. 30.

Fullhändes, adj. Duglig, rask, hurtig. 
thesse skola hafva varit frijmodige och full- 
händis män. L. Petri Kr. 26.

Fullhärdad, p. adj. Fullhärdig, adj. 
Framhärdande, ståndaktig. [Mnt. vulher- 
dich.] ware fuldtherdede i thet the begynt 
haffde. Gust. 1 reg. 5: 79. Och forhåppes oss, 
att eder hög:et blijffuer fulherdog. 4 : 382.

Fullig, adj. Fullkomlig, fullständig. [T. 
völlig.] Handelens fullige undergångh. 
Stjernman Com. 2:698 (1652).

Fullkomlig, adj. Rättskaffens. Noah war 
en from man, och fulkommelighen. / Mos. 6:9.

Fullkommen, p. adj. Som fullkomnat, 
fullbordat sitt lefnadslopp. en vng som 
Snarligha fulkommen warder. Vish. 4:16.

Fullkommenhet, f. Fullkomlighet, full
bordan. [T. Vollkommenheit.) Theras loflige 
upsåt icke ännu sin fullkommenheet nådt 
hafver. Stjernman Com. A. ss (1673).

Fullkomna, tf. 1. Fullborda. Så wardt 
nu himmel och iord fulkompnat medh all sin 
häär, och Gudh fulkompnadhe på siwnde 
daghenom sijn werck som han giordt hadhe. 
1 Mos. 2:1,2. iagh skal fulkompna mitt lop 
medh glädhi, och thet embete som iagh anam
mat haffuer aff Herranom Jesu. Ap. gern. 
20:24. — 2. Sluta, ända. när Jesus hadhe 
fulkompnat thet talet. Matth. 19:1. tå Pings- 
daghen fulkompnat war. Ap. gern. 2: l. —
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3. Fullgöra, utföra. Hwj haffuen j icke ... 
fulkompnat idhart förelaghda dagsarbete. 2 
Mos. 5:14. Nu wil iagh . . . fulkompna mina 
wredhe vppå tigh. Hes. 7:8.

Fullkomnad, m. Fullbordan. Vij motte 
och väl aff hiertat önska ... at then rege- 
ments ordinance, som aff H. S. K. ALtt hafver 
varit under hender . .. hadhe fått sijn rich- 
tigheet och fulkomnat uthi H. S. K. M:tz 
lijffztijdh. Stjernman Riksd. 2:875 (1634).

Fullkomnelig, adj. Fullkomlig ; rätt
sinnig. wandra för migh, och war fulkompne- 
lighen. 7 Mos. 17:1. kenna tigh, är een ful- 
kompneligh rettferdigheet. Vish. 15:8. iagh 
för tigh wandrat haffuer vthi sanning medh 
fulkompneligho hierta. Es. 38:3.

Fullkomneliga, adv. / fullt mått. ful- 
kompneligha skola the (olyckorna) offuer tigh 
komma. Es. 47:9.

Fullkär, adj. Högeligen kär. borttapat 
(var) then mich war fulkär, och nw her igen 
funnen. Psalmb. 1536 12.

Fullmagt, f. 1. Full myndighet. Lära
rena haffua authoriteet eller fulmacht til at 
insettia, eller ock effter lägenhetena förwandla 
Ceremonier j Församblingenne. Falck 124 a. 
— 2. Bemyndigande. M. Laurentius som 
. .. war Archidiaconus till Vpsale, war ther 
aff Konungens fulmacht presidens och öffuerst 
siltiandes. Svart Kr. 143.

Fullmodig, adj. Fullt besluten. [Mnt. vul- 
modich.] Hertigen var ock til den resa aldeles 
fullmodig och färdig. Girs Joh. 3 kr. 36.

Fullmycket, adv. Synnerligen mycket, 
högeligen. Wijsheten . . . fijkes ther om ful- 
mykit, at hon må komma til mötes medh 
them. L. Petri Sal. vish. 6:17.

Fullmyndig, adj. Befullmägtigad, be
myndigad, lagligen berättigad. Danmarkis 
rikitz raadz fulmyndoghe sændebudt. Gust. 1 
reg. 1:237. wij tilhopa kalladom ... nogre 
fulmynduga vtaff hwar köpstad. 2:161. store 
förstens vthj rydzlandh sendingebudh ære 
paa resen med fwlmyndoghe værff och be- 
falninghar til oss. 4:60. met inghen ret, 
hwaschen med morgongaffwo eller skipthe, 
hustrw dorothee war tilkommit at hon kwnde 
fulmyndogh wara ath selia fonda gotz. 3:321.

Fullmånge, adj. pl. Ganska månge. Ful- 
monge äro the som sin dödh haffua taghet 
vthaff omåtteligit fråtzerij. L. Petri Sir. bok 
37:34. han hadhe fulmonga sköna dygder 
och gåffuor vndfått aff Gudhi. Dryck. C 3 b.

Fullmägtig, adj. 1. Fullt mägtig, som 
har full magt. i scriffue wele beplicte eder, 
om wtlänske her komme hiit tiil riichit, at 
han skulle ingen tiilflucth tröst eller forswar 
fa oppa hans Nades (G. Trolles) fästhe alme- 
stäck etc. Sa är mykit fryctendes atj thes 
eij fulmectuge äre thet betaga. HSH 24: 69 
(1516). Twrken . .. nw fulmectig ær vtower 
alt Vngaren. Gust. 1 reg. 3:313. han (djef- 
vuleri) är fulmechtigh vthoffuer otronnes barn.

L. Petri 7 Post. Y 5 b. — 2. Befullmäg
tigad, bemyndigad. Hans F. N:de skall 
hafva trängt sigh uthi regeringen vidare än 
H. K. M:tt hafver giordt H. F. N.de full- 
mächtig. Stjernman Riksd. 1:462 (1598). 
dom öfver honnom fälla efter krighsartick- 
larnas lydelse, och then så vit fulföllia som 
han efter krigsarticklarnar fulmechtigh är. 
Gust. Adolf Skr. 50. — 3. Likstäld? för
bund oc bröderscap mellen tessen iij rikisins 
rad longlige varit haffuer Swa at huart rikit 
skal vara thet annæd fulmectigt til all ære 
oc rætth. Gust. 1 reg. 1:51.

Fullmärklig, adj. Fullt tydlig, bevisande. 
ther war ingen wiiss eller fulmerckalig tyg 
eller wisse ordt paa hanom att han then gier- 
ning schulle bedriffuit. HSH 29:150 (1542).

Fullnad, m. [Isl. fullnabr.]. 1. Fullhet, 
fullt förråd, vthaff Christi Jesu fuldnat skole 
wij alle tagha. L. Petri 4 Post. 34 a. Ögat 
kan aldrigh see sigh mätt, och örat aldrigh 
höra til fulnat (tillfullo, till fyllest). P. Erici 
2:15 b. Jag tror väl, at mine trälar skole så 
mycket säd hafva uti förråd, at tu af them 
tin fullnad (ditt fulla behof) kan bekomma. 
Peringskiöld Heimskr. 1:579. — 2. För- 
kofran, förbättring, tillökning, hans godz 
.. . skal icke komma til någhon fulnat i lan- 
dena. L. Petri Jobs bok 15:29. är Kongl. 
M:tt i nåder ärbödig ... än ytterligare dess 
nådige promisse en fuldnat attgifva. Stjern
man Riksd. 2:1498 (1664).

Fullnär, adv. Hardt när. Jagh lidher 
titt förskreckiande, så at iagh fullnär för- 
twifflar. Ps. 88:16.

Fullofta, adv. Ofta nog, ganska ofta. 
omsorgen om näringen ... fuloffta thet kom
mer åstadh, at monger antingen platt öffuer- 
giffuer sijn kallelse eller ock ther vthi icke 
så troligha handlar som thet sigh borde. L. 
Petri 2 Post. 34 a.

Fullpantad, p. adj. Som erhållit full 
pant. Elias Tripp sigh företagitt haffuer att 
låtha förarrestera then kopparen, ... föregiff- 
vandes emott all skääll och sanningh, lijka 
som han för sine giorde försträckninger eij 
skulle fullpantadt vara. HSH 29:249 (1634).

Fullrik, adj. Mycket rik. [Isl. fullrikr.] 
monger wil synas fattigh then doch fulrijk är. 
L. Petri Sal. ord. 13:7.

Fullrådig, adj. Fullkomligt bestämd, be- 
slutsam. [Isl. fullråöa.] vthi alle twiffwel- 
achtighe och farlige saaker så fullrådigh och 
frijmodigh. Svart Ärepred. 67.

Fullsinnad, adj. hon nu var fullsinnad 
att berätta. Eurelius Vitt. 18. I föllie af 
mitt upsåth månde iagh väl vara fullsinnad 
at låta then uthlofvade Tractaten ... i liuset 
framkomma. U. Hjärne Surbr. föret. 2 a.

Fullsinnes, Fullsinnog, adj. Behjertad? 
Herr Steen var een frimodig och fulsinnes 
man. L. Petri Kr. 141. han var een alvar- 
ligh och fullsinnogh man. Ders. 68.
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Fullsnart, adv. Mycket snart, jagh väl 
veet ungdomens art, Som kan förföras rätt 
fullsnart. S. Brasck Förl. sonen A 3 a, 
Grjjpom them an medh tapper mackt, Kan 
skee the fullsnart gifva tapt. Ders. G 1 b.

Fullstinn, adj. Där han vagglar här om 
full-stinner, han stäner och stankar. Stjern- 
hjelm Here. 349.

Fullstraffa, tr. Haffuer then rike för- 
seedt sigh, tâ äro strax monge som honom 
hielpa ... Haffuer en fattigh förseedt sigh, 
tå kan thet aldrigh warda fulstraffat. L. 
Petri Sir. bok 13:27.

Fullsträcka, tr. Verkställa. [T. voll- 
strecken.\ guddomligh alzmächtigheet... för- 
uthan kunna hvarken alle menniskior ställas 
för domen, ey heller dommen emot them 
fulsträckias. Schroderus Hunn. 240. straffet 
skal på syndaren fulsträckias. Ders. 281.

Fullsupande, n. fullsupande är en häss- 
ligh, ond och skadeligh last. R. Foss 187.

Fullsupare, m. Man gör fougdar aff
tappre fulsupare. R. Foss 189.

Fullsynt, p. adj. Som ser sig mätt. 
tychte them at the aldrigh bleffwe fulsyynte 
eller mättade aff Hans Konglige gode sko- 
delse och vmgänge. Svart Årepred. 67.

Fullsyskon, n. Helsyskon, the ej sam- 
kullsbarn och rätt fullsyskon äre. Spegel 
Guds verk lb7.

Fullsäga, tr. Fullt utsäga, thet medh 
ordom ey fulsäyas kan. A. Simonis Kub.

Fullsätes, adj. Fullsutten, fullt besutten. 
wil tijden och lägligheeten icke tilstädie, at 
en bonde må eller skal hafve eller til- 
ägne sig mere jord eller äger, än som han 
kan vare väl fullsätes opå. Stjernman 
Com. 1:139(1555). fullsättes frälsebönder. 
Riksd. 1:679 (1612). hvart fullsätes skatte- 
och chronehemman. Ders. Jfr Halfsätes.

Fullt, n. af Full. F. göra fullgöra. 
Konungens befalning moste man medh hast 
fult göra. Dan. 3: 22. Gaff icke Moses idher 
Laghen, och likwel gör ingen aff idher La- 
ghen fult? Joh. ev. 7:19.

Fullt, adv. Såsom förstärkningsord. mijn 
stegh hadhe fult när slonttet. Ps. 73:2. 
Nicanor hadhe fult när slaghen wordet. 
2 Macc. 14:17. Jfr F ull när.

Fulltacka, intr. Till fyllest tacka. Se 
ex. under Fullbedja.

Fulltaga, -tagen, -tagse, -tagsen, adj. 
1. Bastant, eftertrycklig, i förstone slap 
någer hug (hugg) löös så att någre aff them 
finge fultaga yxehammars dynter. Svart 
Kr. 15. — 2. Dugtig, fullt duglig, fullfär- 
dig. Olof. Larenson war berykthet för en 
fulltage karl. H. Brask (HSH 14:70). Han 
var en fulltagen man uti alla the stycken som 
en man må pröfvas uti. Verelius Götr. 
239. blef han snart een rasker sven och 
innan få åhr fulltagse til styrkia och mandom. 
Ders. 16. aldrig sågh man förnämligare eller

starkare männ .. . som voro så fulltagsne 
uthi alt, som desse. Peringskiöld Vilk. 
236. til växten en fulltaxen mann. Ders. 246. 
— 3. Fullvuxen, fullt arbetsför, en full
tagen dräng. Stjernman Com. 4: 608 (1684). 
kunna bruka sigh uti fult arbete och göra 
skäl för fultagse män och dränger. Gust. 
Adolf Skr. 22.

Fulltrogen, adj. Trofast, fultroghen wen. 
L. Petri Sal. ord. 18:24. Vthi alt thet godha 
som tu gör, haff itt fultroghet hierta. Sir. bok 
32:27. hon Stundeligen heembaar sinom 
Gudh ett tacksamt och fulltroget hierta. 
Columbus Poet. skr. Pia.

Fulltrygg, adj. kan ingen någon tijdh 
ther före (för otro) fultrygg och retzligha 
säker wara. L. Petri Bot A 2 b.

Fullundra, intr. Till fyllest undra, meedt 
huars raadh thet nw tillbiwdz ath the (rikets 
landskap) schula saa schadeliga och for- 
tappeligha athskilias, kwnnom wij ey fwl- 
wndhra. Dipl. Dal. 2:50 (1525). kan icke 
fullundra på sin fåfenga reddhoga. L. Petri 
Sir. bok 40: 7. Jagh kan icke fulvndra på 
tin dårskap. Balck Krist. ridd. G 3 b.

Fullviss, adj. [Isl. fullviss.] han . .. war 
fulwiss ther på, at then som loffuadhe, han 
war ock mechtigh thet at hålla. Rom. 4: 21. 
wij måghe ther på wara fulwisse j wår 
hierta, wij haffue förlåtelse aff alla synder. 
L. Petri 1 Post. c 1 b. iagh är thes ful
wiss, at iagh skal få godh rådh aff henne. 
Sal. vish. 8:9. vthi een fulwissa troo och 
förtröstning på Gudz befalning och löffte. 
Exorc. A 4 a. thet medh fulvissa skääl och 
vitnesbörd bevijsas och bekräfftas måtte. 
P. L. Gothus 1 Uti. Q 3 b.

Fullvorden, p. adj. Fullt utbildad, full
mogen. [Isl. fulloröinn.] een stark och full
vorden man till sin person. L. Petri Kr. 23.

Fullväl, adv. Mycket väl, fullkomligt, 
nog, visserligen. [Isl. fullvel.\ Thetta tror 
h. nade fuluel. Gust. 1 reg. 4:172. Gudz 
sabbatz dagh halt ock fullwel. Psalmb. 1536 
40. iagh weet thet fullwel at så är, at een 
menniskia icke kan bestå rettferdigh för 
Gudh. Job 9:2. rijset skal bijta igenom 
och fulwel drabba. L. Petri Jes. proph. 
30: 32. mäst allesammans Apostlarna woro 
fulle medh blindheet och affall, at the ful- 
wäl hadhe förtient heluitet. P. Erici 2: 30 b.

Fullämnad, p. adj. Tillräcklig. [F.Sv. 
fulaemna] the vtåff huartt tingelag skola 
göra så fulämpnadt gärdt, att vår fogote kan 
få sijna tilbörliga vedertorff och berning. 
Gust. 1 reg. 5: 68.

Fullända, tr. 1. Tillbringa, använda. 
han then heele vintertidhen fulendat ther 
igenom at han Iagh och rätt androm.skipade. 
Schroderus Liv. 506. — 2. Tillryggalägga. 
han fullendadhe then vägh, tilbaka stodh, 
lycklighen och snarligen. Schroderus 
Liv. 574.
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Fund, m. 1. Uppfinning, påfund. [Isl. 
fundr.] så skole wij icke tenckia, at Gud- 
domen är lijk widh guld och silffuer eller 
stenar konsteligha vthugna, eller widh men- 
niskiors fund. Ap. gern. 17:29. hwarken 
Christus eller apostlanar någhon lärdom 
eller befalning ther vm giffuit haffua, vtan 
är en claar menniskios fund. O. Petri 
Sakr. 19 b. naturens vijse fund Har tilldehlt 
hvar och en ett särskilt egit pund. Düben 
Boil, skald. 2. Reverberer ugnar ... synes 
mig kunna passera för en af de nyttigste 
funder at spara veden. U. Hjärne Ved. 25.
— 2. Påfund, anslag. Begynnar han nw 
paa nyth brwka sin gambla fwndh med hotth, 
trwgh och wnsägn. Gust. 1 reg. 4:15. leed- 
saga oss i alla stund, at wij vndfly dieffuuls 
fund. Psalmb. 1536 64. the Danskes fund, 
Thet är falskheet aff hiertans grund. En 
liten Crön. E 3 b. Jfr Ny. •

Fundera, tr. Grunda, grundlägga. Egyp
ten, jfrå then tijdh thet funderat wardt in 
til nu. 2 Mos. 9:18.

Fundighet, f. Fint, list. [T. fiindigkeit.\ 
när de (Danskarne) hafva varit trötte af krig 
och örlig, och intet kunnat uträtta til at eröfra 
detta konungariket med mackt, då brukade 
de den fundighet, at de giorde på någon tid 
en falsk fred. Tegel Er. 14 hist. 178.

Fundrik, adj. Uppfinningsrik, konstrik. 
fundrijka poeter. U. Hjärne Orth. 18.

Funk, Funke, m. Lättsinnig, utsväf- 
vande, oförskämd karl, “gök“, “junker“. [T. 
funk, funke.] en welligh Funcke och grott 
Hans. A. Simonis V 4 a. onyttighe munkar, 
Caniker och slijka funkar. Prytz Gust. 1 
G 3 a. Prelater, sådana funckar, Som lefva 
i så vällust stoor. Ders. Giör hvad dig 
rinner i hug: ty dig och dijn-lijka Funkar 
Skrifven är ingen lag. Stjernhjelm Here. 
252. Landzdommaren heet Magnus Munk, 
Som var en listigh man och funk. Olfson 
Christiern 155. Hwadh tycker tigh, stoore 
Norbagge, En yäldigh Funke. S. Brasck T. 
krig. E 1 a. Är jagh icke een Funke braff, 
Som så i dryck ey sviiker. Ders. 1 2 b. Jagh 
kan ey eensligh vara, Allena som en munk, 
Ty mina ögon klara Begära en brafver Funck. 
Visa (1642). funkars tal, Med sin politess 
samt air martial, Lät dig ej bedraga. Sv. 
forns. 3: 64.

Funka, intr. Lefva lättsinnigt, utsväf- 
vande, slösaktigt. När himlen hade mig 
med mycket godt beskiänkt, Då funeka’, 
pruneka’ iag, iag armer, obetänekt; Jag öste, 
slöste fort, trodd’ ey, det skull’ bli alt. 
Columbus Vitt. 72. Jfr Rietz.

Funka, intr. [T. funken.] 1. Kasta gni
stor. Sathanas ... haffuer funkat om kring 
sigh medh ögonen. P. J. Gothus Hub. 99.
— 2. Lysa, tindra, the (stjernorna) ä idel 
eld ... Förty the kunna så på vida himlen 
funka. Spegel Guds verk 153.

Funkla, intr. Blänka. [T.funkeln.] Min 
krona funklar ei af guld och dyra stenar. 
S. E. Brenner Jesu pin. 62. Hofvets ring 
så funklar af brillanter. Dalin Vitt. 4: 358.

Furd, adj. Förskräcklig, faslig. Spegel 
Ordlista till G. verk. [Jfr Isl. furöa, spök
syn, vidunder.] låter Herren och sin grymma 
tordöön höra, Som kan the furdaste i ber
gens giar köra. Spegel Guds verk 78.

Furera, tr. Inqvartera. [T. furieren.] 
Then som sigh förrerar och aflägger till här- 
berge annorstädes än han af förreraren be
skedd varder. Schmedeman Just. 47 (1569). 
en Konungs eller Furstes öfverste qvarter- 
mästare eller furerare ... ville furera och 
omläggia honom til itt losemente. Schro- 
derus Hoflef. 131.

Furerare, m. Furir. skall förriaren be- 
stella hvariom och enom losement och her- 
berge. Schmedeman Just. 93 (1590). Se 
vidare under Fur era.

Furublåsa, f. Skuta af furu. Wij tacke 
tig icke heller stort för then Fureblåse, som 
tu i fiord ... lätt bygge till wort behoff, han 
dugde en ringe ting. Fin. handl. 6:206 (1541). 
the finske fureblåser... eller andre skip the 
ther kunne flyta på grunt watn. RR17/a 1542. 
söker störste parten at niuta denna frijhee- 
ten (i afs. på tull) icke medh skepp, uthan 
medh slemma skutor och furublåser. Stjern- 
man Com. 2:244 (1640), 357 (1643). Furu
blåsa. furufarkost, ein Förenschiff oder 
Fahrzeug. Lind Ord.

Furufnatt, m. Ekorre. Sv.folkv. 1:467; 
2: 413.

Fust, f. Ett mindre fartyg, som vid flot
tan nyttjades till rekognoscering, avisjakt. 
[M.lat. fusta, F.T. fuste. Se Grimm Wort.] 
Benämningen förekommer på 1500-talet. 
Murberg Kläd. 113.

Fusthammare, m. Stridshammare. [Mnt. 
vusthamer, T. fausthammer.] Fwsthambrer 
eeth dwssin, huilke .. . thw må deele vtth 
både ebland hingxte rijdere och andre, som 
till hesth emott fienderne brugte bliffue 
skole. Fin. handl. 8:342 (1555). han högh 
honom ett holl i hwffuudett medh enn fust- 
hammer. Hist, handl. 13. 1:208 (1565).

Fy, interj. pfui,skam! jag blygs att saken 
närmer gå. Kolmodin Qv. sp. 1:131.

Fyka, se Fjuka.
Fyker, adj. C?) Jfr Fök. Ey satte heller 

min fadher migh hyt, Att iagh skulle löpa hyt 
eller tytt Medh horoährende och älskogz 
breeff. Migh ångrar, iagh ey vidh scholan 
bleff: Der kunde iagh något annat lära, Än 
sådana fykre tidender bära. Tisbe 31.

Fylla, f. 1. j skolen sådana idhart Heff- 
offer hålla såsom j gåffue korn aff ladhonne, 
och fyllo aff pressen. 4 Mos. 18:27. (Glossa : 
Fyllo, Thet är most, wijn, olio, och annat 
sådant. — Luther: fülle. Öfv. 1878: först
ling.) — 2. Fylleri, man icke någhot håller

16
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aff theras offuerflödhigha drick och fyllo. 
L. Petri Dial, om mess. 71a. — 3. Fy lie. 
Haffuer iagh seedt... på månan tå han j 
fyllo gick? Job 31:26.

Fyllelse, f. Tijn fyllelse (neutr. pl.) och 
tårar skalt tu icke fördröya. 2 Mos. 22:29.
(Glossa• Fyllelse merker allahanda harda 
ffuct, såsom är korn, äple, päron, ther man 
gör maat vthaff. — Luther: fülle. Öfv. 1878: 
med förstlingen af din loge och förstlingen 
af din vinpress må du icke dröja.) fyllel- 
sens wädhur. 2 Mos. 29:22. (Öfv. 1878: 
invigningsvädur.)

Fyllest, f. 1. Fyllning, man haller sich 
jfrå kööt och smör etc. och slåår sich full 
med allahanda fisk, så at croppen fåår sin 
fyllist så wel om fastedagar som andro 
dagar. O. Petri Svar till P. Eliœ h 4 a. — 
2. Full godtgörelse, ersättning, honom 
skulle skee fyllest för hans skade och orett. 
HSH 2:6 (1522). the haffua redeliigh fyl- 
liisth för theris ærbede och kostnath. Gust. 
1 reg. 1:210. Vijken är j våra händer, then 
vij nödogt åfflatom för än vij oss foruite om 
fyllest. 5:91. — 3. Något som är tillfyllest- 
görande, tillfredsställande. Och aname wij 
nooch for fwllisth then wrsecth j giöre. 
Gust. 1 reg. 2:12. — 4. Med adverbial an
vändning: till fyllest. (Jfr bet. 2.) sakenne 
är noogh fyllest giordt. Försp. till G. Test. 
monge hadhe burit falskt witnesbyrd emoot 
honom, Doch giorde theras witnesbyrd icke 
fyllest. Marc. 14:56. När Laghen wore le- 
kamligh, tå skeedde henne fyllest medh 
gerningar, Men effter hon är andeligh, gör 
henne ingen fyllest. Försp. till Rom. troogne 
Predicare moste hunger och nödh lijdha, 
Falske lärare moste allstädhes fyllest haffua. 
Försp. till Mal. Så wille tå Pilatus göra 
folckena fyllest (till viljes), och gaff them 
Barrabam löös. Marc. 15:15. han haffuer 
med sin hårda döödh och pino giordt fyllest 
for alla theras synder som troo påå honom. 
O. Petri Svar till P. Galle K 8 a. han 
haffuer giordt fullest for wåra synder. Sakr. 
B 3 b. Then första (syndabot) är then, ther 
fyllest görs for thet som brutit är, så at 
gudhi skeer fyllest for thet honom är brutit 
emoot. 2 Post. 63 a. thenne vår alffuar- 
lighe vilie må skee fyllest. Stjernman 
Com. 1:295 (1580). aldrig blef hon fyllest 
grann. Dalin Vitt. II. 6:159. Välsignadt 
himlavärk och aldrig fylles firadt. Ders. I. 
2:137.

Fyllestgöra, tr. Tillfyllestgöra. at fyllest- 
göra både min kärlek och plicht emot tig. 
Hermelin A 7 a.

Fyllestgörelse, f. Tillfyllestgörelse. Chri
sti förtiänst och fyllestgörelse. P.J. Gothus 
Rel. art. 307. Synderna icke varda oss til- 
räknada ... för Christi fyllestgörelse skul. 
Ders. 336.

Fyllhynda, f. Hända sigh ochså kan,

af tu en fyllhynda finner (till hustru). Cup. 
och Ven. kärlekskrig C 6 b.

Fyllhålk, m. En slijk fyllehålck För
träter (förtretar) godt folck. Husspegel A 5 a.

Fy, m. Eld. [Mnt. vur, T. feuer.] hans 
lycka war så godh, thet the ther vppe wore 
i tornedt offuan porten, hade ingen eelden. 
Ty han hörde dem ropa monge gongor fyhr. 
Svart Kr. 38. sielen skal lijdha heluetis 
fyr. Psalmb. 1572 (Wijsa om dryck. A 3 b), 
thenne store kung marscherar, Och framför 
honom eld och fyr. Beijer 364.

Fyra, tr. och intr. [T. feuern.] 1. Tända. 
Elden är fyrat i bröstet, och lågan i hiärtat 
uthbrister. Leyonstedt 37. — 2. G if v a eld, 
skjuta, fyra med moskett. Eurelius Vitt. 
39. man med mörsare ej then tid viste fyra. 
Spegel Guds verk 154.

Fyrabett, n. För... vagnen vore uti fyre- 
bett spänte fyra hiortar. Schroderus J. M. 
kr. 18t.

Fyrafötter, -föttig, adj. Fyrfotad. fyra- 
fött diwr. Ap. gern. 11:6. reknas ibland 
fyrafötta foghla. 3 Mos. 11:22 (glossa). all 
annor fyraföttig diwr. P. J. Gothus Synd. 
sp. B 2 b.

Fyra(e)skuten, se Fyrskuten.
Fyraslindad, adj. Fyrkantig, en fyre- 

slindhat steen ligger alltijdh påå enthera 
sijdhen, man welthe honum huart man wil. 
L. Pet. Gothus 103 b. — Se under Sündig.

Fyrboll, m. En med fyrverk (tändsats> 
fyld säck af lär ft, omlindad med “ binde- 
trdssar“, m. m. och öfverstruken med beck. 
Äfven kallad Fyrkula. Adlersparre Afh.ui.

Fyrbussa, adv. Gå f., auf allen vieren 
kriechen, auf Händen und Füssen gehen. 
Han kräkte fyrbussa. Lind Ord.

Fyrbytare, -bötare, m. Eldare, en som 
gör upp eld i spisen eller kakelugnen. 
[Mnt. vurboter, T. feuerböter.] (Se Ryd- 
qvist SSL 6: 68). Min kock skal hafva lärt 
sin konst i Epicuri kiök, och min fyrbytare 
tient ut sina lärår hos Paracelsus eller nå
gon annan chymist. C. Gyllenborg Villhj. 
61. Papisterne äre skärsseldens fyrbötare. 
Laurelius Påfanat. 520.

Fyreggare, m. Ett slags värja. (Jfr 
Kalkar Fircegger.) hadhe Mons Perssonn 
taget vtth enn fyrägger, som han hadhe 
hooss sigh, och höltt honom för sigh... 
i thett samme ähr Esbiörnn kommenn ... 
hwilkenn dhå skall siälff haffwe lupedtt in 
vpå wärienn. Hist. Handl. 13. 1:209 (1565).

Fyrfota, adj. Jagh laska them til, badh 
them veeta huth, Fyrefoota (på fyra fotter, 
hufvudstupa) kommo the aff värkstaden uth. 
S. Brasck Ap. gern. L1 b.

Fyrförste, m. Tetrark. Herodes fyr
försten i Galilea. P. J. Gothus Likpred. 
öfver Chytr. A 5 a.

Fyrgelt, n. Härdpenningar. [T. feuer- 
geld.\ När de ... låte Myntet stå stilla, då
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skole de vara plichtige månadlligen at gifva 
myntefolcket fyregelt, nembligen en half 
daler på mannen. Stjernman Com. 1:925.

Fyrglas, n. Solglas, solenes strijmor up- 
tända veden genom brännande glas, fyrglaas. 
Com en i us Orb. pict. 163.

Fyrig, adj. Liflig, kry. [T.feurig.] Lind 
Ord. 448. Rietz.

Fyrik, m. Fyrk. [T. vierichen.] skal han 
slaa oss fyreckar, som nw geller styckith vj 
pæningha. Gust. 1 reg. 1:206. Fyrick eller 
fjerde del af en öre. Schroderus Uss. 
D4b. så bleff och aldrig ingen hundrade 
markers herre, som icke kunde fyrick eller 
penning äga. Brahe Oecon. 62. det torde 
dhe fuller giöra, Och icke böta een fyrich 
derföre. Beronius E3a.

Fyrkant, adj. Fyrkantig. [Mnt. verkant.] 
the torn ther görs kryngom stadhen wele 
wy at the göres fyrekanth och ecke rwndhe. 
Gust. 1 reg. 3:186. tu skalt göra itt altare 
... fem alna longt och breedt, så at thet 
warder rett fyrakant. 2 Mos. 27:1. plananar, 
hwilke fyrkant woro. 1 Kon. 7:31. dören 
j Templet war fyrkant. Hes. 41:21. stadhen 
ligger fyrkant, och hans lengd är så stoor 
som breedden. Upp. 21:16. fiendener sloge 
sigh ther i fyrekant ården (ordning). Svart 
Kr. 167. Så hafve Vij latet thet (myntet) slå 
både . .. rundt och fyrekant. Stjernman 
Com. 1:377 (1591). på slåttet uthi dhen fyr
kante sahlen. Bidrag 1: 82 (1636). fyrekante 
stenar. Schroderus Kegel. 516. — Skämt
vis: Den som har något förstånd, icke är 
alt för fyrkant i skallen. Leyonstedt 31.

Fyrkanteri, n. Skämt, tokeri. — Ma
lena: ditt nattyg ... sitter litet snedt. Kan- 
skie det betyder, at du i dag får se något 
kiärt. Inge b or: Altid kommer du fram 
med sådane små fyrkanterier. Modée Fru 
Rangsjuk 45. Firkanteri, Narrenpossen. Lind 
Ord. Jfr Fikanteri.

Fyrkrans, m. Se under Fyrverk 1. 
de (belägrade) sparde icke med fyrkrantzar, 
hetan välling och annat mer . . . undfånga de 
Svenske. Tegel Er. 14 hist. 204.

Fyrkula, f. 1. Se Fyrboll. När een 
fyrkula skal i vatnet plumpa neder, Tå spru
tar, sprettar hon och fradgan vidt utbreder, 
Hon gnistrar, röker, frääs, hon sloknar och 
sig tenner, Omskönt thes skyylte eeld in 
under bölljan renner. Spegel Guds verk 
286. — 2. Eldkula, fallande fyrkulor af hög- 
den, de der sedan en stor smell i luften 
gifva. U. Hjärne Anl. 119.

Fyrlod, n (?). Ett slags kläde? 1 alen 
fyrlodh. Stjernman Com. 2: 233 (1639). Fyr- 
lodh eller saltvälck. 2: 457 (1646). grofva vah- 
rur, såsom grofft kläde, piuk, fyrlodh, frijss 
och Lybesch grått. HSH 30:184 (1658).

Fyrlås, n. Ett slags bösslås, äfven kal- 
ladt Sintlås; var alldeles det samma som 
Hjullås. Adlersparre Afh. 221, 222.

Fyrpil, m. Med fyrpilar sköts eld i hus 
och fästningar, men bågen borde då spännas 
slappt, på det elden genom pilens häftiga 
fart ej måtte slockna, till hvilken ända man 
också brukade göra honom tyngre; då han 
kallades lodpil. Röding 158. Brukade och 
the Swenske någen fyhrpijll och skutthe 
in på takedt. Svart Kr. 33.

Fyrpilstycke, n. Mindre kanon af 1 >/« 
till 2 skeppunds vigt, som förnämligast 
brukades till att kasta fyrpilar, men äfven 
begagnades på fästningar för att med 
hagelskott afhålla de stormande. Adler
sparre Afh. 237, 238, 262.

Fyrskuten, adj. Undersätsig. kort och 
fyreskutin til växt. Petrejus Ber. B 4 a. 
fyrskutin. Beskr. 2: 126. Han (tjuren) skal 
hafva ett beedt skuldrobladh, tiocka been, 
fyraskutit lijff, starckt hufvud och een bredh 
stierna. Colerus 2:6. Goda gårdvachtare 
(hundar) skola vara fyrskutna, ej långa eller 
stackotta. 2:156.

Fyrspets, m. Se under Fyr ver k 1.
Fyrsten, m. Flinta. [T. feuerstein.] 

Comenius Orb. pict. 12. Fyrsten kallas 
äfven i allmänhet svafvelkisen, emedan den 
fordom nyttjades till gevär, i stället för flinta, 
att gifva eld mot stål. Rinman. Jfr under 
Sintlås.

Fyrtråd, m. Ett slags kläde. 1 alen 
fyrtrådh. Stjernman Com. 2:233 (1639).

Fyrtyg, n. Elddon. [T. feuerzeug.] Mitt 
fyrtyg tar jag opp: nu skall en pipa smaka. 
Bellman 1:216.

Fyrverk, n. [T. feuerwerk.] 1. Antänd- 
ningsredskap, brandpjes. handle med bysse- 
skytterne ... at the tilrede giöre motte no- 
gedt fyrwärcke ... bode aff svaffuel, beeck 
och kådhe, som är gode fyrspetser, fyr- 
krantzer och anned sodanth. Fin. Iiandl. 
2:2t6 (1547). begyntes först skiutas med 
fyrvärk in uppå staden. Tegel Er. 14 hist. 
136. en hop fyrvärk .. . skulle kastas in på 
byn. Ders. ankom hertigh Carl med arelyet, 
och straxt skiöts en hoop fyrvärek in uthi 
staden. Girs Er. 14 kr. 70. någre hus 
blefve af inkastadt fyrverck itende. HSH 
33:59 (1634). Till fyrverket räknades icke 
blott de ihåliga loden, utan äfven alla de 
kastkroppar, hvarmed man åsyftade att an
tända fiendens fästningsverk, belägrings- 
arbeten, förråder m. m. Hamilton 275.— 
2. Fyrverkeri, dhenna afftonen gick fyr
verket an, och mångha hundrade raketer 
utkastades. HSH 22:227 (1650). Jag såg af 
fyyrverk eld i många former sprutas. Spe
gel Guds verk 86. fyrväreket började vijsa 
sig utur en hop dertill beredde båtar. 
Tusende tals racqvetter fylde skyn, och 
föllo sedan som ett regn tillbakars i vattnet. 
C. Gyllenborg Villhj. 21. — 3. Elddon. 
Gubbar! vi röka, Stoppa vårt knaster, och 
fyrverket tar. Bellman 5:157.
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Fyrverkare, m. Brännare, brandskepp. 
på Kurland blef (strandade) fyrverckaren 
Christianus. Gust. Adolf Skr. 488.

Fyrör, m. = Fyrsten. [Isl. aurr, ör, 
småsten.] att någre Hinter eller fyröre på 
hvar festning oplades i förvaring, på nöd
fall, att lunttan ginge op (ginge dt). A. Oxen- 
stjerna (HSH 26: 240).

Fysas, dep. Äfias. [Isl. fy säst.] alt hvad 
menniskian i verlden fyses om .. .är gäckerij 
och fåfängia. Stjernhjelm Sv. och G. mâles 
fat. företal 2 b.

Få, tr. 1. Nå, uppnå, drengen vndslap 
och fick skogen. Svart Kr. 12. — 2. Gifva, 
lemna. Få hijt thet stycket som iagh fick 
tigh. 1 Sam. 9:23. Jagh skal få tigh mykin 
wedhermödho. 1 Mos. 3:16. Så få nu man- 
nenom sina hustru jgen. 20:7. skal han 
scriffua itt skiliobreeff, och få henne j han
dena. 5 Mos. 24:1. Få oss vth the män 
som til tigh j titt hws kompne äro. Jos. 2: 3. 
han ... fåår vth (penningar) på ocker. Hes. 
18:13. En man planteradhe en wijngård, 
och fick honom vth (uthyrde honom till) 
wijngårdzmannom. Luc. 20:9. Fadher, få 
migh then parten aff äghodelarna som migh 
tilkommer. 15:12. Tå toogh hans modher 
tw hundrat silffpenningar och fick them til 
gulsmedhen. Dom. 17:4. Simeons Gudh, 
som fick honom swerd til at straffa Hedh- 
ninganar. Judith 9: 2. Han gick til Pilatum 
och beeddes Jesu lekamen. Tå bödh Pilatus, 
at han skulle warda honom fången. Matth. 
27:58. Tå wardt honom fången Isaie Pro
phètes book. Luc. 4:17. — 3. Få af sig, 
förmås till något. [Isl. fä af sér.] Han 
kunde icke få thet aff sigh, at han skulle 
giffua them ond ord. L. Petri 3 Post. 101 a. 
han kan icke fååt (få det) aff sigh, at han 
. .. gör Christo vthi hans Lekamen och Blodh 
sijn tilbörligha wyrdning. Dial, om nattv. 
Gib hardt för dörenne är Christus sielff- 
uer tilstädhes, medh lekamen och blodh, 
... likwel kan tu icke fååt aff tigh, at tu 
går ther til. Om nattv. C 5 a. för dem 
(svinen) utkastades en ansenlig hop af po
tatoes rötter,... men de stygga svinen fingo 
icke af sig at äta en enda. Linné Sk. resa 
156. — Fås vid, se Vidfås.

Fåfäng, adj. Duglös, fdfänglig. Wåre 
fädher haffua hafft falska och fåfenga gudhar 
som intet hielpa kunna. Jer. 16:19.

Fåfänga, f. Ledighet, ledig stund, thet 
som ... är krokot och quistugt, thet vthsnij- 
dher han (timmermannen) likwel fiijteligha 
j sinne fåfengio. L. Petri Sal. vish. 13:13.

Fåfänghet, f. Fåfänglighet. j skolen 
vmwendas jfrå thenna fåfengheten in til leff- 
uandes Gudh. Ap. gern. 14:15. (Öfv. 1882: 
dessa fåfängliga gudar.) Vthan Gudz ord 
är fåfengheet. Psalmb. 1572 89 b.

Fåfängodrift, f. Dagdrifveri. fåfengio- 
drifft. Svedberg Ungd. reg. 34.

Fåfängt, adv. 1. Onödigt, hade thet wa- 
rit fåfengt at göra ther forbodh vppå som 
ingen brukade. O. Petri Kr. 45. — 2. Orätt, 
falskt. Gudh haffuer then domen kort aff 
sagt, at man icke skal bruka hans nampn 
fåfengt (svärja falskt vid hans namn), hwar- 
ken emoot frynt eller fienda. O. Petri 
Kr. 76. — 3. Ouppsåtligt. swär han fåfengt, 
så är han doch icke vthan synd. Syr. 23: 14.

Fåhet, f. Ringa antal. Fååheet, Paucitas. 
Schroderus Lex. 91. The fromas fååheet 
i alla tijdher. R. Foss 425.

Fåhörd, p. adj. Sällspord. Ähr det ey 
fåhörd illvärck? U. Hjärne Vitt. 101.

Fåkunnig, adj. Fånig, uthi Danvijks 
hospital... vidh denne tijden födas .. . 7 få- 
kunniga menniskior. HSH 31.20 ( 1663).

Fåkunning, m. Fåne. Then måtte vara 
fåkunning som icke ville heller it år tiena, 
och sedan ther efter 100 åhr varda en herre, 
än at han it åhr en herre och ther effter 
måste hundrat åhr vare en tiänare. A Lau- 
rentii Hust. 325.

Fåld, f. Slätt. [Isl. fold.] de vijda 
fållder. Columbus Poet. skr. O 4 a.

Fålla, tr. Instänga i fålla. Fållas bo
skapen på åkeren, så gödes han (åkern). 
Colerus 1:93. Lind Ord.

Fållekjortel, m. tillförene den rätte bor- 
gerske drägt var fållekiortler af godt kläde. 
Stjernman Riksd. bih. 238 (1589).

Fånaktig, adj. Fånig. Nu hafver tu sedt 
Guds stora värck ifrån barndomen; therföre 
synas the tig intet förundran värde: Men 
jag beder tig, förundra tig åtminstone öfver 
titt fånachtiga förstånd och sinne, som kun
nat i så många åhr åskåda så stora under
stycken, och sig icke öfver them förundrat. 
Rydelius Sed. 10.

Fång, n. [Isl. fang.] 1. Famn. konun
gen han somnade i Stolts Karins fång. Sv. 
forns. 1:391. — 2. Fångtag, brottning, kamp. 
the kommo medh hvar andre uthi fång til 
at bråtas. Schroderus Liv. 172. Dieffvulen 
hafver giffvit sigh i fång med Christo. L. 
Paul. Gothus Mon. pac. 46. — 3. Till
gång. then Svenske skepzflottan ... var då 
mächta aff sigh kommen, och aff nöden, at 
then, effter som fång voro til (så vidt till- 
gångarne medgåfvo) uthrustas måtte. Wide- 
kindi 86. — Vara till fångs, vara att 
få, tillgå, skinnadhe och bortförde alt hwadh 
ther war til fongs. Uti. på Dan. 529. en 
tunna spanmål kostade femton daler och var 
ändå icke altid till fångs. Hallenberg 
Hist. 3:196. — 4. Förmåga, mått af krafter 
och gåfvor. jag effter mitt fång hafver bu- 
dit til at sådant (språkets vanvårdande)... 
bota. Svedberg Försvar 139. hvar ther på 
(på byggnaden) arbetar som hans fång är 
och han lärdt hafver. Sabb. helg. 551. — 
5. Medel, åtkomst, han til regimentzens 
rättigheet intet annat fång eller tilträdh hade,
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än som trugh och våld. Schroderus 
Liv. 42.

Fånga, tr. Få. Jerusalem ... haffuer fån- 
git dubbelt aff Herrans hand för alla sina 
synder. Es. 40: 2.— Part. Fången, se Få 1.

Fånga, intr. Få framgång, lyckas, hjelpa. 
endoch ther öfver (kyrkotiondens förminsk
ning)I förr thetta ähr som åfftast klagat, och 
fuller Ordningar öfver giorde, iijkväl hafver 
thet här til intet velat fånga, uthan mehr 
och mehr sigh förvärrat. Stjernman Riksd. 
2:955 (1638).

Fångahus, Fånghus, n. Fängelse. Car
eer, fengelse, fångahws. Var. rer. voc. P 2 b. 
the äro allesammans besnerde vthi kulor, 
och bortgömde j fångahws. Es. 42:22. ka- 
stadhe han them in j innersta fångahuset. 
Ap. gern. 16:24. Fånghus föga behöfs, der 
lagen lydes af alla. A. Nicander Vitt. 186.

Fångebod, f. Fängelse, kasta någhon 
i tornet eller fångebodhen. Helsingius.

Fångelig, adj. Fängslig, fången. [T. 
fänglich.] löös person, som löper kring 
om landet husbondalöös, skal . . . fongelig 
antagen blifwe. Landt. instr. 2 (1555).

Fångenskap, Fångskap, n. et orätt
mätigt fångenskap. M. Stenbock (Lönbom 
Anek. 2:145). han kom utur fångenskapet. 
C. Gyllenborg Sprätth. 116. i vårt fång
skap vij på vår förlossning bidet. Borne
man 45.

Fångeskog, m. Skog till gärdslefång, 
bränsle, byggnadsvirke o. d. torp och ny
bygge på allmänningarne inkrächta sig mehra 
af allmänningarne, än them är af begyn
nelsen tilsynt, ... så at intet blifver för 
häradet öfver til fångeskog. Stjernman 
Riksd. 2:1649 (1672).

Fånska, f. Fånighet, yra, joller, “fan
tasteri“ (Stjernhjelm Ordl. till Here.). 
Vijn är en qvalm, ett moln uti druckne 
mans hvimlande hierna, Som den skiära 
förnuftsens sool så styggliga duncklar, Dunc- 
klar i tökn, i vahnvett, i dårheet och barns
liga fåhnsko. Stjernhjelm Here. 3«.

Fånytteliga, -en, adv. 1. Onödigtvis. 
Huilckin szom fånytteliga forödher, forspiller 
eller vtkastar herrans kost, öll, bröd, fetta- 
Iie. Gust. 1 reg. 10:135. —2. Utan gagn. 
the haffue dog kosted så monge penninger 
fånytteligen vpå same befestning. Gust. 1 
reg. 12:240.

Fånyttig, adj. 1. Onyttig, onödig. [Isi. 
fdnijtr.] wij icke skola bruka för mong 
fåånyttogh oordh j wåra böner. O Petri 
Men. fall F 6 b. thet oskiekelige regiment 
som en tijd long haffuer varet vdj edert 
closter med myken fånyttog fortærning. Gust.
1 reg. 4: 312. — 2. Ohöflig. the Lybska ... 
pucka flux vthann alla motto mett theris få- 
nyttoge mund. Gust. 1 reg. 8: 260. the mikit 
haffue brukat theris fånyttige mwn opå oss. 
9:4. Jfr Onyttig.

Fårahydda, f. Fårhus. Hwj bleffstu j 
tinom fårahyddom, til at höra hiordanas 
bräkiande? Dom. 5: 16. han kom til the 
fåra hyddor widh wäghen. I Sam. 24: 4.

Fårastall, n. Fårhus. iagh skal göra 
. .. Ammons barn til fårastall. Hes. 25: 5.

Fåre, m. Aprilis, Fåre: April månat. Bonde- 
praet. B 8 b. (Se Rietz Fare; Kalkar 
Fåremåned.)

Fårfall, n., se Fall.
Fårkona, f. Fårsköterska (vid en kungs

gård eller ett större gods). Hallenberg 
Mynt. 246 (1541).

Fåssa, intr. F. vid, komma vid, vidröra. 
han sin båga hastigt spände, Och lade kåll- 
ven på; men fåste knapt vid pinn, Förr’n 
snälle pijlen foor... Brobergen 280. Jfr 
V i d fås.

Fåtalig, adj. Fåordig. I sitt taal är han 
alffuarsam, måtteligh och fååtalig. A. Simo
nis T 4 b. Rörek var tå fåtalig och svarade 
kort... til thet som man frågade honom. 
Peringskiöld Heimskr. 1:487. Grefve A- 
scheberg var... snarare fåtalig än mångordig. 
Nordin (SAH 7786 3:459). De gamle Sven
ske voro fåtalige ; men tungomålet var sin- 
rikt och kärnfult, så at korta och få ord inne- 
höllo mycken mening. Dalin Hist. 1:220.

Fåtsa, f. Qvinnoblygd. [T. fotze.\ Lind 
Ord. Jfr Rietz Fotsa, s. 158.

Fått, adj. neutr. = Af fått. [Isl. får, n. 
fått.] dhe hafue fått deris redheliga betal
ning öfver och icke fått. Gust. 1 reg. 7: 65.

Fåvis, adj. Oförståndig, enfaldig. [Isl. 
fäviss.] kwnne wij icke tro ath saadanth 
bref!' ær wtgongit aff alles eders samtyckio, 
wtan aff nogra faawise som sig haffwa lathit 
förföra. Gust. I reg. 2:117.

Fåvisliga, -en, adv. tu går til så fåwijs- 
liga som Israels almoge giorde tå the be- 
gierade aff Aaron at han skulle göra them 
Gudar. L. Petri Vigv. B 3 b. huru fåvis- 
ligen han bar sig åt. Peringskiöld Heim
skr. 1 : 643.

Fåvitskhet, f. Fåkunnighet, oförstånd. 
Gudh haffuer offuerseedt här til dags sådana 
fåwitskheetz tijdh. Ap. gern. 17:30.

Fåvitskliga, adv. om iagh wille beröma 
migh, så giorde iagh intet fåwitskligha, ty iagh 
wille säya sanningen. 2 Cor. 12: 6. the 
fåweskliga båro sigh åt. L. Petri 4 Post. 
34 a.

Fä, n. tå kom Saul vthaff markenne 
gångandes baak effter sitt fää (sina oxar).
1 Sam. 11:5. Tagh en kalf aff fäät (boska
pen). 16: 2. fäät (boskapen) råmar. Joel. 1:18.

Fäaktig, adj. Djurisk, iagh hafver effter- 
folgdt mitt kötz lustar och lefvat effter fä- 
achtige begärelser. Schroderus Kegel. 265. 
kätias är fäachtigt. Comenius Tung. 825. 
et fäagtigt vrålande. /Is. Ban. 2: 503.

Fäderlig, adj. Fäderneärfd. [T. väter
lich.] The haffua ock migh mina fädher-
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ligha herligheet, nemligha Prestadömet, be- 
röffuat. 2 Macc. 14:7. han sade til Levi- 
terne . .. står effter eder fäderligh ordens 
(ordnings) skiffte i helighdomen til at tiena. 
Forsius Esdr. 2.

Fädgar, m. pl. Förfäder. [Isl. fedgar, 
far och son ] en man sijne fädgars titlar 
och ahner Håller i värdigt prijs. Stjern- 
hjelm Here. 479. the gamle fädgers namn 
Uhr mörkre draga fram. Lucidor Tlb. 
När en med egen dygd går sina fädgars 
spår. Risell 455. Fru Trohet... lagrade 
fädgarnes hjässa. J. G. Hallman 189.

Fädoktor, m. Fää-Doctores (Veterinarij). 
Colerus 2: »o.

Fädra sig, refl. Blifva som fadern, bilda 
sig efter fadern, barnen regera och arta 
sigh effter föräldranar, the fädra sigh, och 
taga väl til sigh moderns sedher. A. Lau- 
RENTII HuSt. 305.

Fäflicka, f. Vallflicka. Se under F ä p i 11.
Fägen, adj. 1. Glad förnöjd. [Isl./egrnn.] 

han icke allenast intet fruchtade för dödhen, 
vthan heller war aff hiertat gladh och fäghen 
åt honom. L. Petri 3 Post. 55 b. hoo som 
helst sigh sielff grannerliga wil aeta och ret- 
tan doom fälla öffuer sina eeghna gerningar, 
han skal wel få ther medh så mykit bestella, 
at han gerna och fäghen skal läta andra 
bliffua. 2 Post. 163 b. Hwar en sådana kär- 
leek retzliga wore j hiertat, tå giordes icke 
behoff, at man bodhe oss thet eller thet göra, 
wij ginge ther sielffkraffdt til, och were 
feghne, at wij finge görat. Ders. 265 b. Vi 
kommo då samman både fägne och glade. 
Carl 9 rimkr. 43. Theröfver var han fägen 
. . . Hvilken var fägnare än jag? Lind Ord. 
— 2. Ifrig. (han) har gådt then rätta jämna 
vägen. Ey varit alt för sehnt, ey heller alt 
för fägen. Runius 2:17. De bråska, fäjne, 
snart at brödren handslag gifva Celsius 
Æn. 19. — 3. Hängifven. Sin maka elskar 
han (storken) så högt at nappast någon Är 
meer för hustrun sin hiertnuppen, fägen, 
trogen. Spegel Guds verk 207.

Fägna, tr. [Isl./agna.] 1. Med fägnad 
helsa, välkomna, the gladdes och feghnade 
thetta bodhskapet. L. Petri 2 Post. 144 a. 
The gå ut emot honom och fegna hans an
komst storliga. Svedberg Casa 721. Fa- 
dhren, tå han hörde sin son vara i lijffue, 
hierteligha åstundade at see honom och 
fänghnan en gång för än han dödde. P. L. 
Gothus Undervisn. 229. kom borgmästaren 
Lucius Emylius Paulus medh ett stort ko- 
nungzlighit skepp ... up förr elfven Tyberis 
til stadhen Rom, ther heele menigheeten 
uthaff stadhen stodho uppå bådhe sijdhor om 
elfven til at undfåå och fängna borgmästaren. 
Schroderus Liv. 906. — 2. Emottaga (väl 
eller illa). Han fägnar theras böön och vil 
them intet vägra. Spegel Guds verk 276. 
När tu fierran effter... frisk och sund igen

kommen är, varda tine tigh fägnande medh 
glädie. Comenius Tung. 489. besåg jag 
Varbergs slott ... och blef fägnad af haupt- 
mannen och besättningen med styckens och 
musköters afbrännande. Brahe Tänk. 71. 
han foor vpp til himbla j ghen och wart 
wäl fäghnat aff fadheren. O. Petri Men. 
fall E3a. illa och otillbörligen fägnat K. 
M:tz sändebudh. Stjernman Riksd. 1:462 
(1598). Ständerne . .. fägnade förtienta män 
illa. Brahe Tänk. 77.

Fägneqväde, n. Glädjesång. Då vill 
jag ock min röst med fägneqväden blanda. 
S. Triewald 46.

Fägnesång, m. Heroisk fägnesång öfver 
... drottning Christin® frögdefulle födelses
dag. Stjernhjelm.

Fägneår, n. Första året af ett äkten
skap. Smekemånadhen och Fägnaåhret. T. 
Johannis N 12b.

Fägrind, f. Fägring. [Isl. fagrendi, n. 
pl.] All fäghrind är bortto för dottrenne 
Zion. Jer. klag. 1:6. tu förlät tigh vppå 
tina fäghrind. Hes. 16:15. Hennes fäghrind 
greep hans hierta. Judith 16:11. blomstret 
faller aff, och thes sköna fägrind förgåås. 
Jac. 1:11.

Fägång, m. Betesmark, niwte, bruge 
och beholle the tepper, kolhager, Riszmarker 
och fägongh, szom the till thenne tiidh vtaff 
oss och Cronon gunsteligen nwtidh, brukatt 
och hafft haffue, Dog vndantagendis szå 
mygit aff szame tepper, ath man kan haffue 
fägongh och mulebett vtaff tiil wäre och 
Slotzens egne werckhester och annen boo- 
skap. Gust. I reg. 12:34. the smo torper 
... (md gifvas) tiill stadzens mulebethe, ep- 
ther här är altsingen fäe gongh wnder stadhen, 
wppå thet atth wij fatige men kunde holla 
nogen boskap vidh stadhen. Fin. handl. 6: 
291 (1545).

Fägård, m. Fäbod, fähus, ladugård. 
Wij wilie allenest byggia här fägårdar för 
wår booscap. 4 Mos. 32:16.

Fähund, m. Vallhund. [Isl. fjårhundr ] 

nu lee the åt migh ... hwilkas fädher iagh 
icke hadhe wyrdt settia öffuer mina fähundar. 
L. Petri Jobs bok 30:1. En gammal fähund, 
som flijteligen achtade sins husbondhas fää. 
Balck Esop. 94. Fähundarne försvara them 
(kreaturen). Comenius Tung. 410.

Fäisk, Fäsk, adj. Fäaktig, djurisk. [T. 
viehisch.] Thet är barbariskt, fäiskt och 
omenniskeligit, när man icke varder bedröff- 
uat, tå goda vener... döö. P. J. Gothus 
Rel. art. 384. een oreen och fääsk bråna. 
Phrygius Brudpred. D4a.

Fäja, intr. Skämta, gyckla. (Jfr Fägen.) 
Dock vågen aldrig ehr, ehur I fäijen kring, 
Att drifva giäckerij med Gud och helge ting. 
Düben Boil, skald. 19.

Fäkona, f. Sköterska af nötboskapen 
(vid en kungsgård eller ett större gods).
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Hallenberg Mynt 2« (1541). skall och 
bestyras (vid Nyköpings slott) gode miölke- 
deior och fäkonar som granneligen haffue 
tillsyn met boskapen att han blifver wäll 
pyntat för lus, skab och kiöldt. Gjörwell 
Nya Sv. bibi. 2:352 (1583).

Fäkteri, n. Fäktning. [T. fechterei.] 
öfva sigh ... medh fechterij. L. Petri Kr. 74.

Fäkulla, f. Vallkulla, fäkullor och vall- 
poikar. Rudbeck Atl. 1: 289.

Fälas, dep. Förfäras. [Isl. fcelast.] å- 
skådandes honom (döden) med trônes ögon, 
bör man ey sä mycket för honom fälas. 
Hermelin F l a.

Fäle, Fälle, adv. Mycket, högligen. [Jfr 
D. fcel.] en feile gamball man. HSH 39: 
289 (1643). en fällegamull man. Ders. s. 294. 
fälegamull. 295.

Fälen, adj. Förfärad. [Isl. fælinn.] af 
häpnad steet och fälen. Eurelius Vitt. 8.

Fälla, intr. Falla i pris. [Jfr Isl -fella, 
förminska.] när thet fremmende godz be
gynner feile, så kann mann och tyghe bät- 
ther köp på the indlendske warur. HSH 27: 
140 (1565).

Fällboredare, m. Sämskmakare. Fäl- 
boredarne ... skole för lilla tullen vara frij 
och okrafde af de vahrur, som deras handt- 
värck i synnerhet angå, nembl. på alla säm- 
skade och beredde hudar och skinn. Stjern- 
man Com. 2:208 (1639). Jfr Rietz.

Fälle, se Fäle.
Fält, adv. Hafva fält om (brådt om). 

Lind Ord. Se Rietz Felt.
Fältflyktig, adj. Som flytt från strids

fältet, desertör, öfverlöpare. [Mnt. velt- 
vluchtich, T. feldfliichtig.] de som äre feldt- 
flychtige och fly ifrån theras rätta Herre i 
strid och örlig. ScHMEDEMANjusf. 7 (1538). 
Och begynte her Steen kalla Swanta felt- 
flychtigh, och sadhe honom haffua rymdt 
vndan rikesens baneer. O. Petri Kr. 287. 
The Swenske fäldtfluchtige förrädare som 
medh honom (Krist. Tyrann) wore. Svart 
Kr. 165. emoot dieffuulen, werldena och 
wårt eghit kött fechta och för them iw icke 
wika och feldflyctige warda. P. Erici 4: 81 a. 
Varder någon fahna heller regemente felt- 
flychtigh. Gust. Adolf Skr. 247. Någre, 
som af skräck äTe fäldflychtige blefne. 
Stjernhjelm Fredsafl 4 intr.

Fältflyktighet, f. thett fremande krigz- 
fålks fälttflychtighett. Hallenberg Handl. 
69 (1613).

Fältförare, m. Anförare. [T. feldfiihrer.] 
Fölia wår feltförare . .. Jesu Christo in j thet 
ewigha liffuet. P. Erici 2:8 a.

Fältherre, m. Den, som förde befälet 
öfver en i fält varande krigshär, kallades i 
början af Gustaf Adolfs regering General- 
fältöfverste, men sedan vanligen Fältherre 
eller General-Fältherre. Närmast denne stod 
Fält-marskalken. Hamilton 43.

Fältmärke, n. Fälttecken, fana. (han) 
med riks baneret kom, Och med trompete- 
skall samt trummeslag lät sväfva Fältmärket 
på sin stång. Spegel Tillsl. par. 98.

Fältprofoss, m., se Profoss.
Fältputs, m Krigsputs. Fienden kan man 

ofta ... medh fäldtputzsar förraska. Phrygius
1 Likpred. D 3 a.

Fältskri, n. Fältrop, härskri. [T. feld- 
geschrei.] Gideons landzknechter ropade j 
slagtningen, Här är Herren och Gideon, och 
giorde medh sådana lösn och feldskrij fien
derna så willa och förskreckta, at the slogo 
hwar annan inbyrdes. P. Erici 1:100 a.

Fältskytt, n. Fältartilleri (bestående af 
fält-, half- och treqvartersslangor, falkneter, 
falkuner, mickhakar m. fl.). Adlersparre 
Afh. 236. Jfr Röding 170.

Fältslanga, f. Ett slags kanon af omkr. 
14 fots längd och 10 till 12 skeppunds vigt, 
hvarmed sköts en 12 markers jernkula. [T. 
feldschlange.] Adlersparre Afh. 138.

Fäläger, n. Lägerstad för boskap. Achors 
daal skal itt fääläghre warda. Es. 65:10.

Fämark, f. Betesmark, the hade tept 
sig någre lyckior in opå then fämarck ... 
som them innan theras stadz råmerckier til
lagt var. Stjernman Com. 1:43 (1538).

Fän, f. 1. Fena. — 2. Skal, hylsa. Fän 
på bönor, malt etc. Lind Ord. Jfr Rietz Fen.

Fän, m., se Fan.
Fänga, intr. och tr. 1. Fatta eld, brinna. 

Om en eeld vpkommer, och fenger j törne.
2 Mos. 22:6. Herrans eeld fengde jbland 
them. 4 Mos. 11:1. itt fengekrut snart 
fenger och brinner. P. Erici 1:188 b. the 
unge fängia uthi såsom fnyske eller tunder. 
A. Laurentii Hust. 340. tå skulle kruthet 
fängia an. Tegel Gust. 1 hist. 2: 74. i 
grannens gård fängdt an en faslig låga. 
Rudeen 174. — 2. Tända, bränna, hwart 
the (ogudaktige) komma, så fengia the eeld. 
P. Erici 4:75 a. Nu fänger elden an min 
kistor och skatull. Kolmodin Qv. sp. 1:30. 
när man fordom hengde Stålspeglar moot 
een muur, tå strax the samma fängde, För
medelst soolens hielp, på huusen eld och 
låga. Spegel Guds verk 154. hans Arclie- 
mestare ... fängde sielf en half Cartou af 
(afbrände, affyradé). Tegel Er. 14 hist. 121.

Fängare, m. Fångare. [T. fänger.] Så 
liten siöö ey fins, så vilt ock haaff ey är 
Och skogh, som fängiaren ey någhot frå 
heembär. Sparman Sund. sp. 27.

Fängeflaska, f. Flaska med tändsats. 
Halffue hakar ... Ter till Krut flaskor (och) 
Fenge flaskor. HSH 37:66 (1548).

Fängelse, n. Fångenskap. Vthi femte 
och tiwghunde årena aff wårt fängelse. 
Hes. 40:1. Cupido ... roser af sitt fängelse. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 8 intr.

Fänglig, Fänklig, adj. Fängslig. [T. 
fånglich, Mnt. venklik.] laathe j kastha ho-
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nom j torneth oc holle honom fengligh. 
Gust. 1 reg. 3:126. dw enn tijdh longh 
haffuer (honom) hafftt fänckligh. Fin. handl. 
10: H2 (1566). hann schulle ther fenckligh 
anholles. Ders.

Fängsla, f. Fängsle, n. Fängelse. Jagh 
lopp obetenckt, Bleff så in i fengslan stengt. 
U. Hjärne Vitt. 69. Setter thenna j fengsle.
1 Kon. 22: 27. the hadhe honom vthu feng- 
slet. 7 Mos. 41:14.

Fängslehus, n. Fängelse. Hooff...Juda 
Konungs hoffuudh vp vthu fängslehwset.
2 Kon. 25: 27.

Fängta, intr. och tr. Ifrigt bemöda sig, 
eftersträfva, göra sig mycket besvär för att 
få något. (Jfr Rietz.) Tu fängtar aff och 
til, at tu må blifva rijk. Sparman Sund. 
sp. 202. Jag har fijkt och fängtat, ränt och 
flängt. Stjernhjelm Parn. tr. 4 intr han 
ei så hastigt, som han fängtar, Kan komma 
fort. Spegel Guds verk 168. een fattigh 
tiggerska ... som fängtadhe effter thet käre 
brödhet. Leuchowius 111. Bevara mig 
Gud, at så stå på min rettighet, at enkian 
moste sälja sin endasta ko eller fengta effter 
likstod. Svedberg Casa 350. the med om- 
kringlöpande och sin anletes svett måste 
hoos andra fängta (förskaffa sig) sitt bröd. 
Lindestolpe Skörb. 14.

Fänika, Fäneka, f. [T. fähnchen.} 1. 
Flagga, flagg. Altså skola the ey heller 
vthslå theras fäneko på mastenne. Es. 33: 
23. — 2. Fana. the haffwe hafft trettio wel- 
dige feniker och tre qwarther sijlke ij hwar 
fenicke. Fin. handl. 8: 216 (1555). silke 
eller cindeil, vtaff hwilket the tå strax giorde 
sigh Fänicker. Svart Kr. 18. flygande fä- 
nekor. P. Erici 5:114 a. — 3. Trupp, kom
pani fotfolk, alle fänecker måtte ware fulle,
. .. som är att femhundrede skole ware vnder 
huar fänecke. Fin. Iiandl. 8:326 (1555). En 
fänicke knechten 8:371. Jfr Fana.

Fänikedragare, m. Fanbärare, fänrik. 
Signifer, banermester, fenikodragare. Var. 
rer. voc. C 7 a. Fänikdraghare, Fändrick. 
Helsingius.

Fänta, f. Flicka, en ung fänta och en 
jungfru icke äre enahanda. Ty man holler 
thet for en fänta, som icke är mehr än tije 
åhr gammal. Schroderus Albert. 1:21.

Fäpilt, m. Vallgosse. Men, o herde, 
tänk uppå, At tu en fäpilt var för thetta, Jag 
en fäflicka också. Wivallius 212.

Färd, f. I färde, i delo, i strid, thesse 
äro sielffue retta vphoffuet til trättona, och 
leggia så sina skul in på the andra, som the 
wilia j ferde medh. L. Petri Mandr. D 8 a. 
Legd är herde, som ej sig vågar i färde med 
ulfven. A. Nicander Vitt. 13. — På färde, 
på färdom, förekommande, befintlig, till 
hands, the stemplare och forraedare som 
thaa paa ferdhe waare j landet. Gust. 1 reg. 
3:101. Kong Kristiern som nu så mectig

på färde är. 8: 9. han giffuer honom dubbelt 
aff alt thet på ferde är. 5 Mos. 21:17. ingen 
frelsare på ferde war. Dom. 12: 3. then 
helghe Ande war icke än tå på ferde (icke 
ännu gifven), Ty Jesus war icke än nu för
klarat. Joh. ev. 7: 39. giff migh äta hwadh 
på ferde är. L. Petri Sir. bok 29:33. ther 
war icke annat på ferde (att insvepa barnet 
fesus i) än någhra gamla syndrugha paltor. 
1 Post. F 3 a. han skulle fa for peninge alt 
thet sölffuer ther oppa färdom wore. HSH 
24:75 (1516). hans nade såg siig ingen tröst 
på færdhom vara. Gust. 1 reg. 4: 201. Hwad 
feel war ther thå påå ferdom? O. Petri 
1 Post. 26 b.

Färda, f. Fjät, spår. Hästfärda. Hjort- 
färdo. Lind Ord. Se Rietz Fäl, s. 129.

Färda, tr. Göra färdig, sätta i stånd. 
(Se Rietz Fära.) See wij oc gandzska gerna 
ath then qwarn . .. bliffuer færdath oc op- 
bygdt jgen. Gust. 1 reg. 4:138. Färda wår- 
årder, trädestocka, harfwer, biller, wältar. 
Brahe Oecon. 101.

Färdefolk, n. Resande, färdefolk be- 
höffua j sina reso ... en friskan dryck. P. 
Erici 5:251a.

Färdefos, adj. Reslysten. [Rietz Fäl- 
fus, Aasen ferdafus. Se F os.] Mine barn, 
äre j nu färde fooss. Så må i tå draga idher 
kooss. Jos. hist. 29.

Färdekarl, m. Uppvaktare på en resa. 
skaffades henne (prinsessan) ther til (till 
resan) hästar, färdekarlar, tienare och tiena- 
rinnor. Sylvius Er. 01. 166.

Färderesa, f. Resa. honom (afguda- 
bilden).. . bedher han om een godh ferde- 
reso. L. Petri Sal. vish. 13:19.

Färdesman, m. Resande. [Isl. ferha- 
madr.] Gudh haffuer framstuckit sitt ord ... 
såsom itt himmelskt blåss, til at vplysa oss 
fattighe färdesmän j thenna älendhetennes 
mörka natt. Balck Catech. B 3 a.

Färdig, adj. 1. Frisk, återstäld. hon 
(den förtvinade handen) wardt ferdigh igen. 
Matth. 12:13. the sågho the lemmalösa fer- 
digha. 15:31. — 2. Hel, oskadad, the wille 
giffua Siottedt vp,... ty ther war... icke ett 
torn rettelige ferdigt. Svart Kr. 91. — 
3. Rustad, skall han ridha wår n. herre 
vpå sin egen vmkost färdig ... sielff fierde. 
Gust. 1 reg. 8:299. han schall rijdha oss 
färdiig, mett fem wolgerustade hestar, duglige 
karler och sköne harnsk. 11:32. skall han 
ridhe v. n. herre ferdiig med vj (6) rosthnin- 
ger. 11: 40. medh honom woro twhundradhe 
tusend som medh boghar och sköld ferdighe 
woro. 2 Krön. 17:17. tusend ferdighe män 
til strijdh. 17:18.

Färdighet, f. Friskhet, helsa. de lama 
och borttagna samt contracte kommit til sin 
färdighet. U. Hjärne (Hist, tidskr. 2 : 266).

Färdsmål, n. Färd. Reesor och fäls- 
måål. Comenius Tung. 475.



Färg — 249 — Föda

Färg, m. = Färgstock. [Isl. farg, n. 
press; farga, fergja, pressa.] Timber, näf- 
ver, färg, taakhalm, stöör och gärdzle, som på 
prestebohlet fallet eller hugget är. Schme- 
deman Just. 33 (1559). Färgh, Tegula, Zie
gel. Schroderus Lex. 36.

Färga, f. Färg. Theras fergha war rö
dhare än Korall. Jer. klag. 4:7. ferghar 
thet medh rödha och hwita fergho. Vish. 
13:14. Ty kärlek dömer likaså, det må man 
säkert svärja, Som när en blind, det han 
ock är, vill tala om en färga. Eldh Myrt. 
46. En liuflig ros i dag, en lilja har i går 
Sitt prål, sin färga mist. S. Triewald 62. 
Väl talar jag här om, som blind om färgor 
dömmer. Kolmodin Qv. sp. 2: 223. thet 
skal wara then färgha (drägtens färg, uni
form eller livré) och merke genom hwilket 
wij skole warda kende for Christi leriungar, 
at wij elske hwar annan inbördes. O. Petri 
2 Post. 140 b. (Jfr Fl of färg.)

Färga, tr. 1. Sminka, hon ferghadhe 
sitt ansichte. 2 Kon. 9:30. tu ... ferghadhe 
tigh, och prydde tigh. Hes. 23:40. — 2. Refl. 
Visa sin färg. [Jfr T. sich färben.] wijnet 
... står så rödt, och fergar sigh j skålenne. 
L. Petri Sal. ord. 23: 31.

Färgan, f. Ett slags kortspel. Stjern- 
hjelm Here. 154. (Jfr F. couleur.)

Färgstock, m. Stock eller stång, hvar
med näfvern på ett tak tilltryckes och 
fasthålles. (Jfr Färg.) takedt. .. war taakat 
medh fergstockar och näffuer. Svart Kr. 33.

Färil, m. Fjäril. Papilio, färil, sommar 
fogel. _ Var. rer. voc. Q 2 b. Lind Ord.

Färja, se Fj ä r j a.
Färje, m. Genom fåror afdeladt åker

stycke, teg. (Se Rietz Fjära; Spegel Ord. 
fierja.) hand hade intagat thuå færiar iordh 
aff hans grannes .. . acker och hafftt i sex 
aar, ock wille holde for wildiord ock ind- 
tecktt till szin gaard. HSH 29: .119 (1542).

Färjestad, m. böjde hon resan ... åt 
färjestaden Cales (Calais) och kom väl öfver 
in i England. S. Elofsson 143.

Färla, f. Fjäril. Färla, färlor. Dalin 
Vitt. I. 1:5; 111:40. sommarens färlor. Wi- 
VALLIUS 330.

Färlig, adj. Farlig, vådlig. [T. fährlich.] 
förstadöme är itt färlighit embete. O. Petri 
2 Förman. A 4 a.

Färma, Färmelse, se Ferma, Fer
me 1 s e.

Färop, n. Ramande, man hörer ther 
(i fäbodarna) nu intet fääroop meer. Jer. 
9:10.

Färsk, adj. 1. Frisk, han skal huarken 
fersk eller torr wijnbäär äta. 4 Mos. 6:3. 
han (elden) skal förtära bådhe fersk trää och 
torr. Hes. 21 (20:47). hiorten ropar effter 
ferskt watn. Ps. 42: 2. fetalie Slottedt och 
bemannadt medh ferskt folk. Svart Kr. 50. 
Thet är et stort fel med vår academiska

ungdom, at man i sin ferskaste ålder så 
gerna försummar minnessakerna. Rydelius 
Förn. öfn. 149. — 2. På f. fot, på stående 
fot, genast, att man på färschen foot ful- 
fölgde (förföljde) them. RR 10/s 1543.

Fässing, f. Med halm eller hö stoppad 
säck, brukad som bolster, madrass. Fässing, 
euleitra stramentitia, aTijüàç. Helsingius. 
Paulus sade, j skolen i thenna natten her- 
bergera. migh. (Munken svarade) Vel an 
thet må ock så skee, legger idher ther neder 
på min halmfässing. Laurelius Påf. anat. 
214. Fässäng, fässing. Lind Ord. Se Rietz.

Fässla, tr. Fängsla, fjettra. [T. fesseln.] 
bind och fässla them usle! Stjernhjelm 
Fångne Cup. 5 intr.

Fäst, f. Fästningsgåfva, morgongåfva. 
Konungen utlofvar sig vela framdeles stad
fästa allt hvad som Hertigen i fäst erna och 
beskeda vill den qvinnsperson Gud täckes 
beskära honom till husfru, der hon kan 
underhållas af uti sitt enkostånd. S. Elofs
son 212.

Fästedont, m. (Se Dynt, slag. Jfr Rietz 
Fästedunnt.) Olaus Magnus schriffuer uthi 
sijn Chrönika, ... at brudgummen plägar 
sijna brudh medh en ring, såsom och än 
nw j bruk är, troloffua och fästa. Ther til 
medh plägha the (sägher han) som tå ther 
tilstädhes försambladhe äre, slå hvar andra 
j ryggen fästedont, ther medh tilkenna giff- 
uandqs, at thet som tå skeedt är, böör ihogh- 
kommas och icke förgätas. T. Johannis 
Fästn. G 12 a.

Fästejungfru, f. Fästmö, han motte 
kennes viid them (godsen) jgen på sin feste- 
iomfrugess vægne. Gust. 1 reg. 4: l.

Fästesven, m. Fästman, en fästesvän 
begiffuer sigh, sedhan trooloffningen är öff- 
uerstånden, til sins fadhers gård eller eghit 
hws, ther til at beredha och tilpynta bygg- 
ningar och målningar, klädhningar och för- 
ähringar och annat meer, hvadh som är til 
bröllops höghtijdhen högtnödigt, och på sijdh- 
stonne kommer igen medh ett ståteligit medh- 
fölie, til at anamma sijn brudh. Phrygius 
Him. lif. 78.

Fästningeöl, n. Trolofningsfest. fest- 
ninge öl var giordt emellom fru ingegärdz 
dotter och dala tiwffuen. Gust. 1 reg. 5: 253. 
hade the hafft gott folck till witthne öffuer 
theris ächteschap och fästninge ööll. HSH 
5:33 (1569).

Fät, adj. lfrig, fiken. Månge Hispanier 
hafva hungrat sig till döds, i det de rände 
så fääte efter gull, så att de förgåte försörja 
sitt köke. Schroderus Uss. E2a.

Fävulen, adj. Fäaktig, fäartad. En 
menniskio blygd är, att markattor ofta efter
apa våra fävulna olater. Tessin Skr. 1:15.

Fäxa, f. Råglosta (Bromus secalinus L.) 
Eurelius Vitt. 65.

Föda, tr. 1. Afla. Adam . .. födde en son.
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1 Mos. 5:3. han (Jakob) hadhe födt honom 
(Josef) j ålderdomenom. 37: 3. menniskionar 
... födde sig döttrar. 6:1. — 2. Refl. Beta. 
en stoor swijna hiord, then ther gick och 
födde sigh. Marc. 5: 11. the födde äro 
(hafva betat), så at the äro mätte. Hos. 13: 6.

Födeland, Födelseland, n. Fädernes
land. Oc drifwith honom (kon. Kristiern) 
plath aff siith egith födeland danmark. Gust. 
I reg. 1:103. huru fremmande vi sielfve äre 
i vårt egit födelseland. Svedberg Schibb. 
303.

Föding, m. Foster, the underliga fö- 
dingar som man kallar mönstra eller partus 
prodigiosos. P. L. Gothus Undervisn. 122.

Födling, m. Barn. siste födlingar och 
askefisar. Raimundius 22.

Födmedel, n. Födkrok, näringsfång. 
De som hafva denna handtering, få derjämte 
ej befatta sig med något annat födmedel. 
Roman 02.

Födning, f. Föda. vj altiidh haffua 
wetadh edert bestha baadhe medh kledhning 
och föödhningh. Gust. I reg. 3:138.

Födobygd, f. Födelsebygd. Arion sig 
til Lesbum hade ämnat, Sin födobygd. Spe
gel Guds verk (1745) 185.

Födsel, f. 0. n. Föda, näring. Nutri
ment eller födzel blifver thet kallat, som ... 
vår kropp kan föda och uppehålla. Spar- 
man Sund. sp. 29. Then bäste spijs är then, 
som är lätt til smältas, gifver myckit och 
gott födzel. Ders. 31. Brödh är lijka som 
fundament til födzlen. Ders. 35. Utaff all 
slags brödh är intet som bätter och meer 
födzel gifver än som hvetebrödh. Ders. 30. 
sedhan hvar lemm hafver draghit uthur födz- 
let thet sigh tienligast var. Ders. 134.

Födsla, f. 1. Födsel, barnsbörd. tå födde 
Rahel, och födzlan war henne swår. 1 Mos. 
35:16. — 2. Födelse, genom een nyy an- 
deligh födzlo j troonne. Försp. till Rom. 
genom then gamla kötzligha födzlon. Ders.

Födslodag, m. Födelsedag, när Ko
nungens födzlo dagh war. 2 Macc. 6: 7.

Födslohjelperska, f. Obstetrix, iord- 
gumma, födzlohielperska. Var. rer. voc. C 3 a.

Födsloiand, n. Fädernesland. Gudh 
som migh toogh ... vthu mitt födzloland. 1 
Mos. 24:7. faar in j titt födzloland igen. 
31:13.

Föga, tr. !. Foga. wij bygde muranar 
och föghde them alla til hopa. Neh. 4: 6. 
all ting war slöghligha föghat in vthi thet 
andra. Hes. 41:21. tapeten tilsamman föghas, 
och warda een täckilse. 2 Mos. 26: 11. 
Hwadh Gudh haffuer tilhopa föghat, thet 
skal msnniskian icke åtskilia. Marc. 10:9. 
Föga ti 11, se T i 11 föga. — 2. Gifva, unna. 
ther gwdh fögher nogot mer liisa och roliig- 
het en nw paa færda ær. Gust. 1 reg. 3: 
206. — 3. Befordra, (han) begiärer en patron 
som hans begiärelse (begäran, böner) skal

fögha jn for gudh. O. Petri Svar till P. 
Elice g3 a. — Jfr Foga.

Föga, f. Falla till fögo. Han föl til 
fögho, bekende sijn brott och begierade nådh. 
O. Petri 2 Post. 64 b.

Föga, adv. så lära och föga många vara 
skickeliga at fälla der om ett rätt omdöme. 
U. Hjärne Vatt. A2a. Jfr Fögo.

Föglare, se Fug la re.
Fögo, adj. Liten, ringa. [Mnt. voge, 

vuge.] j warden itt fögho folck quarr bliff- 
uandes ibland Hedhninganar. 5 Mos. 4: 27. 
fögho folck skal offuerbliffua aff idher. 28: 
62. itt fögho Rijke. Hes. 29:14. itt fögho 
soolsken. Vish. 16:27. bruka någhot fögho 
wijn. 1 Tim. 5:23. Fögho ting fattas at tu 
talar så för migh, at iagh warder Christen. 
Ap. gern. 26: 28. han achtade thet fögho ting. 
O. Petri Kr. 206. (de) reknade ena fögho 
gerning . .. högt. Ders. 108. Itt fögho sende- 
breff til Paulum Helie. O. Petri, på nå- 
ghon fögo tijdh. L. Petri 2 Post. 242 b.

Fök, n. (Samma ord som F j u k ) Fnugg, 
agnar o. d. som lätt kringföres af vinden. 
Brukas om flygtigt, löst, ogrundadt prat, 
sqvaller. [Isl. fok; D. fog, se Molbech 
Gloss. Jfr Isl. fjiiksaga, kringlöpande rykte. 
FritznerJ förundrar oss .. . atj lathe eder 
så lätteligen förföre och bedrage aff alle the 
föke tidender, som föres kringom landet, som 
doch icke ett sant ord är ibland. RR Vs 1543. 
fougterne schole holle almogen före, ath the 
tage sigh wäll till ware för föke tijdender, 
och icke lathe sigh ther egenum bedrage. 
Landt. instr. 14 (1563). j föge betenckende 
haffue vm thett som edher bliffuer föresagtt, 
vthen stelle troo till alle föke tijdender. 
Fin. handl. 10:138 (1566).

Följaktig, adj. Som efterföljer, rättar 
sig efter. [Mnt. volgachtich.] viliandis athj 
honum . . . hörwge, lydoge och paa våra vegna 
fölgactwge ære . .. j hwess mottho han edher 
tilsegiandis vardher. Gust. 1 reg. 4: 7.

Följaktighet, f. the (svennerna) skole 
vara eder tiil wilie thienist och fölgachtighed 
på richesins wegna emot richesins och allis 
vare fiendher. HSH 19:118 (1506).

Följare, m. [Isl. fylgjari.] 1. Efterföl
jare. går ledaren wilse, wandrar och föliaren 
j förderffuet. A. Andreæ Försp. till L. 
Petri Kyrkost. A 7 b. — 2. Följe, medföljare, 
beledsagare. Abrahams tienare och hans 
föliare. 1 Mos. 24:59. wardt iagh leedd 
widh handena aff mina föliare, som medh 
migh woro. Ap. gern. 22:11.

Följd, Föld, f. Följe, sällskap. [Isl. 
fylgå-] Fru Vällust med sin fölgd. Colum
bus Vitt 77. Dänne var Lustas fölgd . . . 
och hofsind. Stjernhjelm Here. 49. grymma 
leyons föld. Leyonstedt 14. Uthi min föld 
min lutha .. . Haar iag ey dömt vara nödig, 
men glömt den samma med villia. Dens. 9.

Följe, n. Efterföljd, efterlefnad. Detta
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till hörsambligit föllie hafva vij tijdig för
sorg der om dragit. HSH 32: 290 (16ö2).

Följemening, f. Slutsats, orichtige och 
emot sielfva denna grunden stridande föllje- 
meningar och conclusioner. HSH 33: 406 
(1723)..

Följeslag, n. 1. Lag, sällskap, samqväm. 
Kyrckiopatronen . . . hafver thet förnemsta 
rumet i kyrckian, såsom och uti andra 
sammankomster och föiieslagh. Laureuus 
Kyrkord. 301. — 2. Följe, sällskap, the 
stundom ä så mykket sälskaps lika Och göra 
fölljes lag. Spegel Guds verk 166. två lijk 
i dagh få giöra föllies-lagh Till graffven. 
Lucidor Aa la. — 3. = F ö 1 j e s 1 age. 
Vijsheten ... vände aldrig af Att bli dit följe
slag. Eurelius Vitt. 23.

Följeslag, Följeslage, m. I nyare språ
ket förbildadt till följeslagare. Råd blijr din 
såta föllieslag. Columbus Poet. skr. E 2 a. 
Lät fru Försichtighet få bli din ledesven, En 
sådan följeslag har ingen ångrat än. Eldh 
Myrten 71. han är skickat aff Församlin- 
ganar, til at wara wår fölieslaghe. 2 Cor. 
8:19. en trogen fölieslaghe och ledhsaghare. 
P. L. Gothus 1 Uil. G 2 a. han kunde 
intet see, therföre moste hans fölieslaghar 
taghan widh handena. L. Petri 3 Post. 44 b. 
then helge mannen S. Sigfrid och hans frome 
fölieslaghar. Krön. pred. B1 b.

Följesven, m. = Följeslage. damb 
och stoft thet liveriet blifver, Som han åth 
alt sit folk och föllie svenner gifver. Spegel 
Guds verk 164.

Följskap, n. Följe. Hennes (brudens) 
fölgskap är the ... ädla möör som kring om 
henne stå. Lucidor E4a.

Fölsing, m. Föl i andra till fjer de året. 
En kladdiger fölsing kan blifva en häst. 
Dalin Vitt. 6: 80.

Fönska, f. Fönske, m. den hinna eller 
jordskorpa, som ligger qvar öfver marken 
om våren, sedan snön smält undan. Rietz. 
Sedan snöön är mästedels förgången, at 
boskapen begynner få bijta något uthe på 
fönska eller liung som är på engiarna eller 
uppå backar öfver vinteren behållet. Co- 
LERUS 2:14.

Fönsterkoxa, f. Qvinna, som jemt och 
samt tittar ut genom fönstret. Schrode- 
rus Albert. 1:203.

Fönsterstycke, n. Gardin? Aff2water- 
duckz messehaklar är giortt ett fönsterstycke. 
HSH 37: 39 (1548). Rött och gröntt arnesk 
antipendium ... är giortt till fönsterstycke. 
31: 40.

För, adj. Kraftfull, han (var) i sin väl- 
mågo och föhrare ålder. U. Hjärne Anl. 206.

För, prep. 1. Före, framför (om rum), 
bådhe för honom och baak honom war 
strijdh emoot honom. / Krön. 20 (19:10). 
Landet är för honom lijka som en lust
gård, men effter honom lijka som een wild

ökn. Joel 2:3. — 2. Framför (i jemförelse 
med), hwadh gott haffua the för andra, eller 
hwadh deghelighit haffua the för andra? 
Sach. 9:17. the allene för alla andra j öster
landen förachta oss. Judith 5: 4. — 3. Före 
(om tid). Tå war Konungen om morghonen 
bittijdha vppe för dagh. 1 Macc. 6:33. affto- 
nen före Sabbathen. 2 Macc. 8:26. Effter 
migh skal komma en man, then för migh 
warit haffuer, ty han war förr än iagh. Joh. 
ev. 1:15. stoort sinne gåår för fallet. Ord. 
16:18. (Öfv. 1878: högmod går före fallet.) 
för werldennes begynnelse. 1 Cor. 2:7. — 
4. För — sedan. Wij... bygge thet Hws 
vp som för mång åår (sedan) bygdt war. 
Esra 5:11. thet kan wara skeedt för itt 
hundrade åår. O. Petri Kr. 7. Men tänk! 
det vackra kön dock samma språk förstår 
Som fru-mor Eva för sextusend år. Dalin 
Vitt. 3:51. — 5. I stället för. Tu skalt inga 
andra Gudhar haffua för migh. 5 Mos. 5: 7. 
— 6. Såsom, till, i egenskap af. oss for 
fader wil han wara. Psalmb. 1536 10. Och 
thet skal wara tigh för itt tekn. 2 Mos. 
13:16. och watnet war them för en mwr på 
höghra sidhonne och then wenstra. 14:22. 
gaff them Aaron och hans söner för een 
gåffuo. 4 Mos. 8:19. thet rwm tijt han för 
en fånga förd är. Jer. 22:12. tu äst kom
men aff Gudhi för en Lärare. Joh. ev. 
3:2. satte honom vp för konung i Dan
mark. O. Petri Kr. 21. Icke skall heller 
någon läredräng fördrista at nedersättia sig 
för någon skoomakare, förr än han hafver 
sine lähreåhr rätt uthtient. Stjernman Com. 
1:287 (1577). — 7. Till. iagh oskylligh är 
För allas blodh. Ap. gern. 2C: 26.

För, adv. Förr. och haffuer ingen dagh 
warit lijk widh thenna, huarken för eller 
sedhan. Jos. 1C: 14..

Föraccisa, tr. Betala accis för. [T. ver- 
accisen.] alt tobak, som hijt in i vårt ko- 
nungarfjke infördt blifver, skal uthi städerne 
föraccijsas. Stjernman Com. 2:718 (1653).

Förafskeda, tr. Aftala, öfverenskomma. 
[T. verabschieden.] vij på nästförledne rijkz- 
dag ... monde sluta och oss emillan för- 
affskeeda, at... Stjernman Riksd. 2:1663 
(1672). sådant värck, som til skepsbygnaden 
kan tiänligt finnas, må emoot skäligh och 
föraffskedat betalning blifva hugget. 2:1778 
(1678).

Förafskedning, f. Aftal, öfverenskom- 
melse. Tull- och accijs-ordinantierne sampt 
dhe dher å ... grundade resolutioner och 
föraffskedningar. Stjernman Com. 4:443 
(1680-

Förakt, f. Föresats, afsigt, öfverlägg- 
ning, uppsåt. Haffuer han och thet giordt 
icke aff oforstondigheet, vtan j foracht. O. 
Petri Svar till P. Galle C 2 a. huar som 
slåår en man i hell med wilia eller föracht 
eller berådit modh. Gust. 1 reg. 6:240. ka-
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star (han) någhot på honom medh föracht, 
så at han döör. 4 Mos. 35: 20. när en på 
föracht går til och förkrencker Herrans ord
ning. L. Petri Dial, om nattv. D 3 b. vthaff 
fåwetzko och icke på föracht synda. 3 Post. 
101 b. the wrengde hans ord på föracht. 
Chr. pina n 4 a. han syndade tå icke aff 
skröpligheet, vthan aff föracht och retta 
ondzsko. Falck 138 b.

Förakta, intr. Hafva för afsigt. Nw 
tage i te saker . .. ganska obestondelige, for- 
actandes bedrifwe eder saker maet fortz. 
Gust. 1 reg. 1:160.

Föraktelse, f. Förakt, iagh är. . . men- 
niskiors gabberij och folcks förachtelse. Ps. 
22: 7. haffue wij icke lengér kunnet see på 
Konungens förachtelse. Esra 4:14. När tu 
haffuer fulkompnat tijn förachtelse, så skal 
man förachta tigh igen. Es. 33:1. the sågho, 
at Templet j förachtelse komma skulle. 
2 Macc. 3: 18.

Föraktlig, adj. Föraktad, ringaktad. 
Christus är nw så föractelig worden, at 
man wel törss försweria, bespotta och be
gabba honom. O Petri Ed. B 3 b. Andre 
Konungar haffua j werldenne stoor herlig- 
heet, ther emoot är thenne Konungen (Jesus) 
arm och förachteligh. L. Petri 1 Post. 
A 5 a. Äre hennes barn j äro, thet weet 
hon icke, eller om the äre förachtelighe. 
Job 14:21. han skal... förachteligha göra 
alla the herligha j landena. Es. 23: 9. iagh 
haffuer förnedhrat tigh ibland Hedhninganar 
och förachtelighan giordt jbland menniskio- 
nar. Jer. 49:13. äro genom enigheet små 
och förachtlige städer tijda emot stora ko- 
nungamachter vordne försvarade. Gust. 
Adolf Skr. 150.

Föraktning, f. Bätre är een fögho klook- 
heet medh Gudz fruchtan, än een stoor klook- 
heet medh Gudz förachtning. Syr. 19:21. 
tinne modhers föractning är tijn eghen skam. 
Syr. bok 1536 3:13.

Förandra, tr. Förändra. [Mnt. vorande
ren.] Herren . . . förandradhe icke sijn vth- 
loffuat werck. Syr. 47:24. så moste wij 
vnderstundom effter sakennes legligheet för
andra thet wij tilförenna budhit haffue. St. 
af Esther 4: 9. Et gammalt bruk står ei så 
lätlig at förandra. S. E. Brenner Dikter 
1:74. des skapnad sig förandrar. Creutz 23.

Föranlåta sig, refl. Foga sig, taga. sig 
ut. Huru väl hade icke altsammans sig i 
början föranlåtit? Malmborg 523.

Förantvarda, tr. Öfverantvarda. [Mnt. 
vorantworden.] oplåte och j hender förant- 
worda thenna hans nadis högmectighetz tro 
tisenere ... förbenempda slotzloffwen. Gust. 
1 reg. 3:427. the ingen annan skulla for- 
anthwarda then sacköra vthan oss person
ligan. 4:123.

Förarbeta, intr. [Mnt. vorarbeiden.] 1. 
Arbeta på, söka åstadkomma. j beclaghe

ath noghor ther om forærbetha schulle ath 
then ene landzendhen j riichit schulle syn- 
dhra siigh fraa then andhre. Gust. 1 reg. 
2:57. han wil forærbetha medh the andre 
godemen ... ath the schola tale medh theres 
bönder huar j szin stedh, ath the schola.. . 
giöre the dagxwerckie. 3: 88. alle beflijtadhe 
sich och förarbetadhe ther om, at the skulle 
göra konungen och hans brödher til wener 
i gen O. Petri Kr. 83. — 2. Refl. Arbeta 
ut sig, öfveranstränga sig. wij haffue ... 
förarbetett och beswägt oss. Gust. 1 reg. 
12: 262.

Förare, m. 1. Anförare. Tapper förare 
giör godh fölliare. Grubb 794. — 2. Böne
man. Förare, Taloman, paranymphus, pro- 
nubus. Var. rer. voc. C 5 a. Helsingius. 
Brudgummen har sin taleman [förare). Co 
MENIUS Tung. 591.

Förarga, tr. och inir. [Mnt. vorargen.] 
1. Försämra, förvärra. Salbergx gruffue är 
mykit förargatt. Gust. 1 reg. 7: 3i. jw lenger 
thet leedh, jw meera forarghades munka- 
leffuerne. O. Petri Klost. A 3 b. — Refl. 
forhopendis ath al deel schal siig her epther 
forbetthra och icke forarga. Gust. I reg. 
1:272. Werlden är nw så argh worden,... 
at hon icke skal nw mera kunna forargha 
sich och blijffwa werre än hon nw är. 
O. Petri 2 Post. 5 b. plåghan mcer och 
meer förargade sigh. L. Petri 2 Post. 312 a. 
— 2. Gifva anstöt, väcka förargelse, för
leda till ondt. Scrifften kallar thet för- 
argha, när en något antingen gör eller talar, 
ther aff en annan stöter sigh på och warder 
werre. L. Petri 3 Post. 12S d. hwilken som 
itt barn förarghar, thet är, med ord eller 
exempel lärer och styreker til thet ondt är. 
Ders. 129 a. hwilken som förarghar en aff 
thessa små. Matth. 18:6. om en Prester... 
syndar, så at han förarghar folcket (glossa: 
Thet är at han med läro eller leffwerne 
råkar giffua orsack til synd.) 3 Mos. 4:3. — 
3. Angripa, göra fiendtligt anfall. (Jfr 
Arga.) förarge her Sten Stwre oc alle 
the hans medhielpere äre. Fini. 137 (1502). 
offweryæ (afvärja) thet landz och slotz for- 
derff, om kongen ville ther nogit forarge. 
HSH 20:158 (1507). ider erehiebiseop ær 
med then samma hopen som rikit förargar. 
Gust. I reg. 1: 37. Söffuerin norby ... haff
uer begynnath forargha in paa oss och warth 
riiche. 3:13. slog han up sit lägre på Norre- 
malm ... och begynte till att förarga på sta
den. L. Petri Kr. 135. — Refl. Förgripa 
sig. Tilstadde han icke at noghor i hans 
heer skulle i nogon motto forargha sich in 
vppå böndrena. O. Petri Kr. 177. vart ock 
strax påbudit at ingen skulle sig förarga på 
någhon Borgare. L. Petri Kr. 115.

Förargelse, f. och n. Anledning, för
förelse till synd. om tu tienar thera Gu- 
dhar, kommer thet tigh til förargelse. 2 Mos.
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23: 33. Om titt ögha wore tigh til förargelse, 
rijff thet vth. Marc. 9: 47. the haffua tient 
them för theras affgudhom, och giffuit Israels 
hwse itt förarghelse. Hes. 44:12. Thet är 
omögelighit, at icke skulle komma förar
ghelse. Men wee honom, genom hwilken 
the komma. Luc. 17:1.

Förarglig, adj. Som väcker anstöt, the 
kyrkiotienare, som aff skröpligheet wara 
kunna någhot förargelige. Falck 123 b. af- 
sättia dhem (de prester) som odugse och 
förargelige äre. Stjernman Riksd. 1:418 
(1594).

Förargning, f. Försämring. Heller see 
rykesens formeryngh och forökylsze en tess 
forargnyngh. Gust. 1 reg. 3:188.

Förarma, tr. Utarma, then mene man 
. .. haffuer rijktat them (munkarne) och för- 
armat sich sielff. O. Petri Svar till P. 
Eliœ b 1 a. then menige man förarmades 
mett monga beskatningar och gierder. Kr. 
165. The rike skola förarmas. L. Petri 
Dav. ps. 34:11. tankte uppå, huru hoon 
medh list måtte förarma och uthblotta Ko
nungens Kammar. Kr. 21.

Förbada, intr. Få ett “bad“, en svår 
medfart, knäck. (J fr Bad a.) Lär ock din 
församling tro Om helfvetis förborg och 
gillebro, Där de (församlingsboerna) om 
ens skulle öfvergånga Barfötter uppå de jern- 
tänger många, Med mindre de låta dig ett 
par skor få Och penningar i dem så många 
som där kunde gå; Då skall deras fötter 
alsintet skada, Ehuru taskan (penningpun
gen) måste förbada. Raimundius 103. en 
fattig moste för en ringa brott skull före- 
badha. Schroderus Hels. beg. skattk. 109.

Förballa sig, refl. [Mnt. sik vorballen ; 
T. sich verbällen, verböllen.] Een häst kan 
varda förballat på een eller tleere fötter, 
synnerligen när han länge hafver stådt och 
är intet rijden vorden och man honom ha- 
steligen rijder antingen om vintertijd på ijs, 
eller om sommartijd uti hårdan, tårran väg, 
ther aff han förballar eller förstöter sig i 
fotterna. Colerus 2: 37.1.

Förbanna sig, refl. Sammansvärja sig. 
Fyretiye meen (män) hadhe förbannat sigh, 
ath the icke skulle ätha eller dricka, för 
än the hadhe dräpet Paulum. L. Pet. Go
thus 84 a.

Förbarman, f. Förbarmande, han kan 
för sijn grundlösa kärleek och förbarman 
skuld, som han haffuer til oss arma syn
dare, icke låta oss förderffuas. A. Simonis 
L 7 b.

Förbarmlig, adj. Erbarmlig, jemmerlig, 
eländig, thet är förbarmeligit, at otacksam- 
heeten ... så stoor är. P. Erici 6: 7 b. Tå 
vardt hasteliga ett förbarmeligit roop. P. J. 
Gothus Poll. T 2 a. förbarmelighe klaghe- 
måål. L. Laurent» Pred. 3. Jag som nu 
kong och uthan lijke var, Är straxt een

träl, een så förbarmlig fånge, Att iag uthi 
min uselheet ey månge Min lijke har. 
Rudeen 185.

Förbarmliga, Förbarmligt, adv. Hvad 
blifver af vår siäl, den Gud oss sielfver 
har inbläst? Ach! den ädele siäl, den vij 
så förbarmliga störta. Stjernhjelm Here. 
377. Hvad brachte honom til at så förbarm
ligt sörja? Kolmodin Qv. sp. 1:593.

Förbeckad, p. adj. Förpickad, pickhå- 
gad. [T. verpicht, erpicht], vij äre på däd 
oss godt tyckes så förbeckade, at vij alt 
annat intet achte. Columbus Poet. skr. 
O 3 a.

Förbedja, tr. 1. Bedja om tillgift, ur
säkt. Ther ståå twå, Then ene som skadha 
gör och skal forbidhia then andra, Then 
andre som skadha haffuer fått, och han skal 
förlåtat. O. Petri l Post. 139 a. Tå wordo 
the (rådsherrarne) förfäradhe, hörandes at 
the (fängslade) woro Romerske, och komo 
tijt, och förbådho them. Ap. gern. 16:39. — 
2. Bortbedja, bortsvärja. [Jfr Isl. fyrirbån.} 
både kors och sacramente moste aff thessa 
smäliga munnar och eedbukar läta sigh ther 
til misbruka, at theres näste skal ther ige
nom til heluetes affgrund förbannat och för- 
bidhin warda. L. Petri 2 Post. 219 b. Refl. 
han (Petrus) förbadh och förbannade sigh 
om han någon tijdh hade kendt then man
nen (Jesus). Chr. pina T 6 a. the sigh thora 
förbidia och förbanna, om the icke haffua 
rett vppåstå. Ders. f5b. hon ... sig höge
ligen förbadh (förbannade sig på), at alt 
hvadh denne konan uthspridt haffver är idell 
dickt och osanning. Rääf Ydre 3:180 (1634).

Förbehålla, tr. Bibehålla. Them j syn
derna förläten them äre the forlatna, och 
them j them forbeholden them ära the for- 
beholna. 'O. Petri 1 Post. 34 a.

Förbeläte, n. Förebild. Dauid är här 
... Christi och hans församblings figur och 
förbelete. L. Petri Dav. ps. 59.

Förbena, tr. Inlägga med ben. [T. ver- 
beinen.] sinterör med passelig förbent stock 
— snapperör passelig förbent. Adlersparre 
Afh. 229. förbeent korttbyssa. RR c/i 1607.

Förberg, n. Udde. [T. vorberg, Vor
gebirge.] Thet förberghet eller näset Myon- 
nesus. Schroderus Liv. 606.

Förberga, tr. Förborga, dölja. [T. ver
bergend] hatet förberges intet gerna. Adler
sparre Hist. saml. 2: 358. Narcisser växa 
ther i rätt naturlig färga, Och lilljor villja 
ej sin liufste lucht förberga. Spegel Guds 
verk 117. j förbärgen orsaken til eder vrede. 
Österling 3: 253. — Refl. Jagh måste...migh 
göma och förbärga. Petrejus Beskr. 2:63. 
the förbärgadhe sigh uthi the diupe daaler. 
Schroderus Liv. 664. Medevij vatnet kan 
undertijden Förbärga sig, utan at besvära 
naturen det ringaste, i några dagar. 11. 
Hjärne Vatt. 48. en stor last och arghet sig
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understundom förbergar under et heligt och 
redeHgit anseende. Underv. för princ. 67.

Förbeska, tr. en omständighet förba
skade alla hennes nöjen. Tessin Bref
1: 170.

Förbeskeda, tr. Förut bestämma, the 
icke på förbeskedda rhum motte komma 
till handels. Svart Kr. 5.

Förbetinga, tr. Protestera, bestrida, så 
wilie Wij... Oss aldeles hermed endskyl- 
liget och förbetingat, att Wij ther till platt 
ingen orsak gifuit hafue. Stjernman Com. 
1:102 (1546).

Förbetrakting, f. Föregående öfvervä- 
gande. med wårt elskelige Råds förbetrach- 
ting och endrechtige rådh. Fin. handl. 1: 
230 0542).

Förbetänkelse, f. [T. vorbedenken.] wij 
medh gott vetskap, eendrechtigt rådh, godh 
tijdeligh förbetenckelse ... haffue oss medh 
hvar annan förbindet och föreenet. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:134 (1541).

Förbida, intr. Vänta, han förbidde effter 
gudz rijke. NT 1526 Marc. 15:43. alle för
bidde effter honom. Ders. Luc. 8:40. (iak) 
förbiit epter fööre (tjenligt väglag). H. 
Brask (HSH 13:125).

Förbideise, f. Förbidan. een förskrec- 
kelifjh domsens förbijdhelse. Ebr. 10:27.

Forbinda, tr. Binda. [T. verbinden.] 
Motte man thå icke lösa aff thetta båndit 
på sabbatz daghen thenna Abrahams dotter, 
huilka satan förbundit hafuer. NT 1526 Luc. 
13:l_s.

Förbindelse, f. Sammansvärjning, con
spirera och göra någon förbindelse emoot 
then trooheet som vij samptligen emoot vår 
höga öfverheet skyllige och plichtige äre. 
S TJERNMAN Riksd. 1:464 (1598).

Förbindlig, adj. Bindande, förpligtande. 
[T. verbindlich.] Hvad discurser som föras 
uthur Saxiske hoffuedt, ded hör flitigt, men 
svara intet förbindeligt. A. Oxenstjerna 
Bref 1. 4:98..

Förbindning, f. 1. Förbund, fördrag, 
öfverenskommelse. Then förbindning som 
förre var giord med them (Holländarne) hon 
finss i rikisins register. H. Brask (Gust. 1 
reg. 3: 421). — 2. Sammansvärjning, skedde 
emoot honom (Ccesar) en förbindning ... så 
at han bleff... ihiälstuckin. Schroderus 
Liv. 946. thenna conjuration och förbind
ning. Albert. 4:168.

Förbistra, tr. 1. Förvilla, förvirra. [Mnt. 
vorbisteren.] ther man fremmande ord bruka 
wil (i predikan)... förbijstrar man the een- 
falligha, som sigh på sådana ord intet förstå 
kunna. L. Petri Kyrkord. 6 a. menigheten 
war förbijstrat, och mesta delen wiste icke, 
för hwadh saak the woro församladhe. Ap. 
gern. 19:32. församlingen war så forbistradt 
vtaff oenigheet, att huad then ene sade fram 
sade then andra emoot. Svart Kr. 129. for-

wndrar oss hwj thw esth så forbystrad eller 
ath thin oforfarenheeth och oforstånd är så 
storth. Gust. 1 reg. 4:51. tobak förbistrar 
hjernan. Schroderus Uss. D4a. Refl. 
caverner . .. medh så många sälsamme gån
ger och vägar, at en så lätteligen som i 
någon labyrint eller vilgång kan förbistra 
sig uthi them. U. Hjärne Anl. 249. skal 
ingen ther medh låta sigh förbijstra j sa- 
kenne, at Lucas sägher blott, Salige ären 
j fattige, men Mattheus setter itt ord til och 
sägher The andelige fattige,... Ty thet är 
likwel samma meningen. L. Petri 3 Post. 
141 b. — 2. refl. Blifva förbittrad. Och 
förbistrade jarlen sig så storligen thär öfver, 
at han hotades vid Thorkel. Peringskiöld 
Heimskr. 1: 536.

Förbitterhet, f. Förbittring. P. Erici 
2: 327 b.

Förbittida, adj. Förtidig, en fadher rå
kade mista sin son, förbittijdhan. L. Petri 
Sal. vish. 14:15.

Förbittra, tr. 1. Göra bitter, monga 
menniskior bliffuo dödhe aff watnet som 
förbittrat wardt. Upp. 8:11. skencte the ho
nom ätickio förmengd och förbittrat medh 
galla. L. Petri Chr. pina 93 a. — 2. Göra 
förbittrad, hör hans röst, och förbittra ho
nom icke. 2 Mos. 23: 21. — 3. Refl. och 
dep. a) Blifva förbittrad. Hwi haffua heed- 
ningana förbittrat sigh. NT 1526 Ap. gern. 
4: 25. b) Blifva intagen af bittra känslor, 
blifva upprörd. När Jesus sågh henne gråta,
. .. förbittradhe han sigh j Andanom, och 
bedröffuadhes j sigh sielff. Joh. ev. 11:33. 
Tå förbittradhes åter Jesus j sigh sielff. 11:38. 
Tå Cæsar kom ... och Theodatus baar emoot 
honom Pompei hufvudh och ring, bleff han 
förbittrat och fälte tårar. Schroderus Liv. 
945.

Förblanda, tr. Uppblanda, språket var 
med främmande ord förblandat. Spegel 
Ord. företal c 4 b.

Förblidka, tr. Blidka, förblidka Gudz 
wrede. Fin. handl. 8:176 (1554). Ther eens 
mans wäghar behagha Herranom, så för
blidkar han honom ock hans owener. L. 
Petri Sal. ord. 16:7. at then stora och 
förfärliga Gudz grymheet . . . motte warda 
offuer oss förblijdkat. Vigv. C 6 a. at Gudh 
wisserliga läte sigh således förblijdka, och 
oss förläte wara synder. 3 Sänd. C 2 b. 
Jach skal forblidkas offuer theres orätfärdig- 
heter. O. Petri Svar till P. Galle K 2 b.

Förblif, n. Förblifvande, qvarblifvande, 
vistelseort. [Mnt. vorblif, T. verbleib.] I 
Svea önskar Hon (Dafne) sig sit förblijf. 
Stjernhjelm Parn. tr. 3:4.

Förblifva, intr. 1. Blifva borta, gå för
lorad. itt skip ... lop på grund och förbleff. 
Gust. 1 reg. 7: 335. — 2. Uteblifva, ej blifva 
af. [T. verbleiben.] hvilket (anfallet på 
fienden) ähr förblefvet för ijssgången skuldh,
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som broen sonder reeff. A. Oxenstjerna 
(HSH 33: 89).

Förblistra, tr. Förbistra, förvilla, för
virra. jtt forblistret wäsende. O. Petri 
Svar till P. Galle A 4 b. bleff så vthaff 
Dieffuulen förblistrat, at han skööt ihiel een 
from och gudhfruchtigh vng dräng. A. Simo
nis Cella. Thett hafFwer förblistrat och 
giordt tigh Kompåsen (kompassen) galin. 
Ernhoffer 99 b.

Förblixa, intr. Skymta, hastigt försvinna. 
[Mnt. blixa, blixtra.] iagh ... hwilkins dagar 
snarliga förlöpa, såsom skuggan aff skyyn 
förblixar på wäggenne. P. J. Gothus Synd. 
sp. B 3 b. The äre allesamman förblixte och 
förgångne såsom skuggan förblixar. Ders. 
B 7 b.

Förblocka, tr. Förbomma, tilslöto the 
sina dörar och förblockade them medh kistor, 
bord och benekar. Laurelius Påf. anat. 441.

Förblomnta, tr. Förblommera. [T. ver- 
bliimen.] war medh them platt intet annat, 
än itt skeen, och förblomat heligheet. L. 
Petri 2 Post. 173 b. falske Propheter vp- 
komma, och skola göra stoor teekn och vn- 
der, och vthi så måtto fergha och förbloma 
wilfarelsen. Ders. 319 b. Thetta alt gaf Belle- 
nacke före med mong ståtelig och prechtig 
ord, till at släta och förblomma Kon. Chri- 
stierns onda saak. Kr. 147. itt skalckachtigt, 
endoch wäl förblomat och skijnligit föregiff- 
uande. Uti. på Dan. 223. (han) affstryker 
them all fikona löff, ther medh the sigh och 
theras onda saak pläga forbloma och öffuer- 
täckia. P. Erici 2:186 a.

Förblommera, tr. Falskligen föregifva. 
Tå kunde han sijn förblomerede och dich- 
tade svagheet (sjukdom) icke lengre fördölia. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:177.

Förblomstra sig, refl. Upphöra att 
blomstra, sådana slagz fruchtträn snarare 
förblomstra sigh och döö bort, än de som på 
en fast grund äro satte. U. Hjärne Anl. 328.

Förblotta (förblutta), tr. 1. Blotta. [Mnt. 
vorbloten.] muren var förblottat och uthan 
vacht. Schroderus Liv. 920. — 2. Öde
lägga. Kwng Christiérn ... ssaa skænde- 
ligha förblutthade thenne staadth, saa ath hær 
ligger hwarth annat hws ödhe. Gust. 1 reg. 
1:108. — 3. Utblotta. han hadhe ... för
blottat sin skatkammar. Uti. på Dan. 518. 
Förstarne blefvo så förblottade, at the ey för
måtte längre uppehålla sitt krijgzfolck. Girs 
Er. 14 kr. 6. Konungen hade utharmat och 
förblottat sigh igenom den store bekostnadt 
then han hade anvendt på stadsens prächtige 
bygning. Schroderus Liv. 48. förblotta 
konungen medh trogne män. L. Petri 
Kyrkost. A 2 b. tå bliffuer landet medh pen
ninger platt förblottet. Stjernman Com. 
1: 181 (1563). the örligzschep som medh 
höffuidzinann äre förblåttedhe. HSH 27:120 
(1565). man inthet böör förblotta rijket medh

krijgzfollk. A. Oxenstjerna (HSH 38: 454). 
hade ock Muskoviten så förblåttat de Lif- 
ländska hus på skytt och förråd. Girs Joh. 
3 kr. 89. de hafva förblottat hela konunga
riken på invånare. Schroderus Uss. D4a. 
vij uthaf alle medel äre uthi desse förflutne 
åhren förblåttade. Stjernman Riksd. 2: 
1384 (1660).

Förblottning, f. Blottande, blottstäl
lande. Här arbetas medh flijt på recruten 
(till kriget i Tyskland) så stoor som man 
kan uthan rijkesens fahra och förblotning 
komma till väga. A. Oxenstjerna Bref 2: 468.

Fö rb läsa, intr. Bortblåsa, upphöra att 
blåsa. [T. Verblasen.] wår lijffztijdh snar- 
ligha endas, lijka som ett wädher, thett hastigt 
förbläser och aldrigh meer återkommer. P. 
J. Gothus.

Förblödig, adj. Efterlåten, slapp, för
sumlig. han (fogden) är ganske oskickeligen 
och förblödig i sin befalning. RR "‘/s 1544.

Förbodma, tr. Pantsätta på bodmeri. 
låtet pantsettia sigh ... gods, som förr åth 
androm förbodmat voro. Sjölag 1667 ßodm. 
B. 7.

Förbolerad, p. adj. Otuktig, utsväf- 
vande. [T. verbuhlt.] en förbolerat och medh 
qvinne beläte (T. Weibsbildern) förknippat 
person. Schroderus Albert. 4:248.

Förborda, tr. Förse med bård, galonera. 
[T. verborten.] itt par byxor kosta nu mehra 
til at göra låta, än sielffua tyget, ... thet 
moste nu så uthhackas, uthstickas, förbräm- 
mas, förbordas och genom sömas, så at rum- 
pan moste ock om sider haffua sin uth- 
stoffering. Schroderus Men. speg. H4a.

Förborg, m. (Se Söderwall). 1. Skans. 
Uti eller bredvid fasta städer Iades ett kastell 
eller citadell; ... ett stycke der utanför var 
ibland en förborg, förvard eller särskildt värn 
beskansadt, at icke fiendtliga partier så lätt 
måtte ränna in under porten. Röding 217. 
— 2. Helvetets f., limbus patrum. (Se 
Ducange.) han forlossade och vthtogh the 
helga fädher vthur heluetis forborg. O. Petri 
1 Post. 76 b. Gudh medh Apostlomen wil 
föra oss genom stora anfechtingar j heluitis 
förborg. P. Erici 2:29 b.

Förborgan, f. Förborgande, vij cathe- 
gorice och uthan någon förborgan hadhe E. 
K:t låtet veta vår ... resolution. Stjernman 
Riksd. 2:1427 (1664).

Förbrassa, tr. Bortfråssa. [Mnt. vor- 
brassen, T. verprassen.] Fäderna förspela 
och förbrassa them (barnen) thet the skulle 
födha och klädha them medh. P. Erici 2: 
314 b. then förlorade sonen ... sin arffuedeel 
förbrassade. Balck Catech. V 5 a.

Förbrefva, tr. Genom bref eller skrift
ligen lofva. [Mnt. vorbreven, T. verbriefen.] 
synes ther inge sanferdige breeff eller bewijss 
opå, att... (han) sådane godz i sanning ifrå 
sigh förbrefvet hafwer. RR 22/9 1545.
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Förbrilla, Förbrylla, tr. 1. Förvilla, 
vilseleda, bedraga, för än han affdrog ladde 
han all skott på muren och leffde them så 
ladd för sigh sielff, hwilke sedan, när elden 
vppå gick, ginge löös, hwilket han hade an- 
rechtat att förbrilla the Swenske medh, så 
att the icke skulle annadt förstå än krigx- 
folket wore än quare på gården oc hade så 
skuttedt. Svart Kr. 34. han ,.. månge för- 
kusit, förvendt, förbrillat och förvillat. L. 
Laurentii Nyårspred. D 1 b. — 2. Bringa 
i oreda, inveckla, intrassla, thet anslagh 
så uthi förstone förbrillat vardt. Schroderus 
Liv. 545. omständigheterna imellan dessa 
hofven alt mer och mer förbryllades. Cel
sius Er. 14 hist. 113. Ett comediespel synes 
en förbrillat handel (perplexum actum), men 
medh en lustigh utgång. Comenius Tung. 953.

Förbringa, tr. Uppbringa. [Mnt. Vor
bringen.] ligger alssom storste magt vppå, 
... ath wår skeep icke bliffue forbragte for 
än the komma all j een Flotta. Gust. I reg. 
10:147.

Förbrott, n. 1. Brott, förbrytelse, vm 
en eller flere ther offuer (qvinnors och barns 
våldförande) befunnen vorde, skal straffat 
varde tiil liffuet .. . ther tiil om nogenn thet 
szame förbrott szåge eller hörde, han skal 
... szådana misgerningxman ther ifrå aff- 
wende. Gust. 1 reg. 10:48. — 2. Förbry
tande, förverkande, intet sölff eller rijksens 
mynt skulle aff landet föhras, vidh godz och 
lijffz förbrått. Girs Gust. 1 kr. 62. inge 
främmande kiöpmän skulle vara efterlåtit här 
utur riket föra Svenske redbare penningar, 
vid confiscation och förbrott så väl af sielfve 
penningarne som skepp och gods. J. Wer- 
wing 2:'215.

Förbrylla, se Förbrilla.
Förbryta, tr. 1. Bryta emot, öfverträda. 

wij . .. i jngen måtthe wår förseglingh {be
seglade förbindelse) förbrythe lathe. Gust. 
1 reg. 6:103. — 2. Bryta, minska, försvaga, 
dämpa, ther thesse (läkemedlen) komma i 
magan, stadna the någon stund, hvar theras 
krafft til störste deelen förbrytes och för
minskas. U. Hjärne Surbr. 21. Gallans 
skarpheet genom tilbörlige corrigentia någor- 
ledes är förbruten. Ders. 37. Hafver någon 
nödh aff suura eller salta vätskor . .. intages 
tå thet som suurheten eller saltet förbryter 
och sedan uthdrijfver. Ders. 38. Stockholms 
stad . .. varder igenomblåsen förnämligast af 
tvänne väder, nordvest och sudost. De andre 
blifva af berg och skogar förbrutne. Linde- 
stolpe Pest. 81. ättickan och andre syrlige 
ting .. . kunna i vår kropp förbrytas til ett 
alkali och stinckande luthsalt. Surbr. 62. — 
3. Förverka, förtörnar gudh, och förbryter 
sin arffwa deel. O. Petri Men. fall. F 4 a. 
Thenna är then synden, med hwilka dieff- 
uulen förbröt och förwerkade himmelen. 
L. Petri 3 Post. looa. the gothdtz ... som

berendt van melen oc hans hustrv haffua 
forbruthit wnder oss och Cronone. Gust. 1 
reg. 3:256. — 4. Refl. theras land haffuer 
högheligha förbrutet sigh vppå (emot) then 
Helighaj Israel. Jer. 51:5. Tu förbryter tigh 
på (genom) thet blodh som tu vthgiuter. 
Hes. 22:4

Förbrytelse, f. 1. Brytande, öfverträ- 
dande. wij fructhe att thel wil räknas oss 
till wår breff och förseglings förbrythelse. 
Gust. 1 reg. 6:102. — 2. Förverkande. För
nimmer fougten någre, som ... draga omkring 
och speije i landet, tå skal han vid sitt lijfz 
förbrytelse taga them vid hufvudet. Stjern- 
man Com. 1:508 (1606).

Förbrå, Förbråda, tr. Förebrå. Salu- 
gher är then man som gudh icke förbrår 
(tillräknar) syndena. NT 1526 Rom. 4:8. 
Gudh .. . förbrådde them intet theras synder. 
2 Cor. 5:19 (Bib. 1541.). ingen skulle thet 
skeedt vore, honom förbråda. Girs Er. 14 
kr. 77.

Förbråka, tr. 1. Sönderbråka, krossa. 
Een förbråkat röö skal han icke sönder
bryta. Es. 42: 3. ther någhot aff them (skeppen) 
fiendens skepp medh snadden råkade, för
bråkade thet antingen framstammen, eller 
rende årarna aff. Schroderus Liv. 603. 
Amiralens skepp var myckit stött och för
bråkat vordit. Ders. theras ringmuur var 
förbråkat och nidhkastat. Ders. 703. Herren 
är hardt när them som itt förbråkat (för- 
krossadt) hierta haffua. Ps. 34:19. det dun
derslag, hvar med Jupiter mig förbråkar. 
Malmborg 809. — 2. Bråka, bry. sitt huf- 
vud de förbråka, Tils de ej veta hvad de 
språka. Dalin Vitt. 3:65. — 3. Förbryta, 
förverka, erchebisp Götstaffs gotz .. . an- 
tinge skulle räknas för fijende gotz, eller för
bråkat, och varda dömt vnder cronen. Gust. 
1 reg. 5:13.

Förbråken, p. adj. Som har bråck. [Mnt. 
vorbroken, T. gebrochen ] then som ... för
bråken är. 3 Mos. 21:20. Ingen förbråken 
eller snööpt skal komma in j Herrans för
samling. 5 Mos. 23:1.

Förbråkenhet, f. Bråck. Hernia, för- 
bråkenheet, ther småtermana löpa nidh i bal
skinnet. Var. rer. voc. E 1 a. En svulnat 
...lägger sig nedh igen; men förbråkenhet 
... icke så. Comenius Tung. 307.

Förbråning, f. Förebråelse, fick han 
therföre något tiltal och förbråning. Pering- 
skiöld Heimskr. 1:329.

Förbräcka, tr. [Mnt. vorbreken, T. ver
brechen.] 1. Bräcka, sönderbryta, een för- 
breckt tand. L. Petri Sal. ord. 25:19. — 
2. Refl. Bryta sig, få benbrott o. d. när 
quinnan råkar förbräckia sigh. B. Olavi 
162 b. — 3. Förbryta, förverka. Skole ... 
fremmande köpmänn alt thed godz the utt- 
före och innföre, på tullboden aff vår tull- 
schrifuare troligen upskriffve låthe, vedh
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huars mandz fyretijo m:k, som tbed försumer, 
och hafve godzet ther till medh förbracht. 
Stje_rnman Com. 1:126 (1552).

Förbräma, tr. Förse med bräm. [T. 
verbrämen.] guldeneborder ... til ath för- 
bremma en kragha med — at forbremma it 
par stromper med. Gust. 1 reg. 8:100. för- 
bremmade kläder. Schroderus Kysk. speg. 
G 5 a.

Förbundt, m. Bundsförvandt. [T. ver
bündeter.] Kongl. M:tt hoos them, hvilke 
thes förbunter och vänner ännu äre och 
kallas kunne, rijkzens interesse och välfärd 
hafver befästat. Stjernman Riksd. 2:1775 
(1678).

Förbygga, tr. 1. Tillbygga, huad henne 
(den skänkta jakten) j bygningen fatthas 
agtthe wij her lathe forbyggia epther vorth 
eget sinne. Gust. 1 reg. 3:316. — 2. Upp
bygg“, ombygga. Swartzö bygningh måtte 
... i thenne sommer thet meste mögeligit 
ähr förbygd och färdig giord bliffwe. Mist. 
bibi. 1:197 (1572). nederrifva sitt huus och 
thet annorlunda förbyggia. Stjernman Com. 
1:736 (16 1 9). hon hafver sig tillhandlat... 
Munikens hws, och hafver ded ährnat att 
latha förbyggia till sitt contentament och com- 
moditet. A. Oxenstjerna Bref 2:403. — 
3. Förse med byggnader. Åbo Slott, så wäl 
som alle andre wåre gårdher ... skole ähnnu 
ytherligere bliffwe förbygde och widh macht 
håldne. Fin. handl. 10:173 (1568).

Förbyta, tr. Tillbyta. thw medt wåre 
egne warur, huder, skin och andre partzeler, 
som ther faller och Hollenderne tienlige ware 
kunne, wiltt och så handle medt the Hollen- 
dere ... och förbyte oss terföre kläde, saltt 
och annet. Fin. handl. 7:321 (1550).

Förbålverka, tr. Förskansa med bål
verk. [T. verbollwerken.] the förbolvärckade 
alla gatur. Petrejus Beskr. 1: 27. tvärgatur, 
theruthinnan sigh öffuer 7000 Ryssar hadhe 
förbolvärkat. Ders. the som i staden lågo 
. . . låtit förebolvärcka portarna. Widekindi 
154. Jfr Bålverk a.

Förbättrelse, f. Förkofran, båtnad. j 
hwad motte wij kwnne vara . .. edher vndher- 
såther til .. . gagn och forbettrelse vele wij 
altijd lathe oss veluilioge finnes. Gust. I 
reg. 4: 45.

Förbättring, f. Till f„ till råga på 
saken, vij sände eder ... eth breff doctor 
vincentius haffuer tilscriffuit capitelet i vp- 
sala, vtåff huilkit i kunne förfara hans anslag 
. . . han beskydder våra fijender och gör them 
fortröstning, hielp och vndsetning medt pä- 
ningar, folk och verior ... och til forbetring 
scriffuer slig spoott. Gust. 1 reg. 5: 35.

Förböja, Föreböja, tr. Af böj a, före
komma. [T. Vorbeugen.] förböija alt under- 
slef. Stjernman Riksd. 2:1145 (1649). fahr- 
lige där af flytande consequencer tijdeligen 
förböija. 2:1380 (1660). sådane irringar...

uthi framtijden at föreböya och afvända. 2: 
1473 (1664).

Förbölgen, Förböljende, p. adj. Upp
blåst. [Mnt. vorbolgen.] Och (Gud) pläger 
förbölgen högfärd moot stå. En liten Crön. 
G la. Förböliende högferd han siåår snart 
neder. Ders. 1 7 b. '

Förbölsam, Förbördsam, adj. Försynt. 
Lind Ord. Se Rietz Förbålsam.

Förböta, tr. Bota, laga. låt bryta glas- 
fenstren synder ... och förbötte thet somb- 
lige stadz med näffuer och sombliga stadz 
med_gambla humble seckjor. HSH 5:14.

Fördagtinga, tr. [Mnt. vordegedingen.] 
1. Försvara, skydda, iach tager... askaby 
kloster och teess personer... i min och 
riichissins henghn . . . besynnerlege ath 
hengna freda försuara beskerma och fördag- 
tinge tiil rette. Gust. I reg. 1:39. försuara 
oc fördektinge för all orett oc Öwerwold. 
1:169. the huss i staden vore kommo oss 
tiil handa (då Stockholm intogs), besynner
liga ther the som hussen elles tiil hörde 
them icke fordactingade (försvarade sin rätt 
till dem). 1:217. wår nådigiste herre will 
well wara så widh hånden, at han antingen 
kan vndsetia honum med mact, eller för- 
dactinga honum oskaddan thedan. 6: 247. han 
moste haffua sin bodh til Rom ... och för- 
swara och fördagtinga sina saak för påwanom, 
emoot them som hans åklagare woro. O. 
Petri Kr. 281. — 2. Förebedja, föra någons 
talan. Paulus vndfåår then fattigha Öne- 
simum, och fördagtingar honom för hans 
Herra. Försp. till Phil, thet är icke meer 
än en Patron, hwilken alla syndare fördag
tingar... för Gudh, nemliga Christus Jesus 
wår Herre. L. Petri Kyrkord. 27 b.

Fördagtingare, m. Försvarare, före- 
bedjare, förespråkare, medlare, sakförare. 
[Mnt. vordegedinger.] Om the helghe mæn 
ære wår förswarere, patronor, medlere eller 
fördagtingare in för gwdh. Gust. 1 reg. 3: 
332. Christus then sanne midlaren och för- 
dachtingaren. P. J. Gothus Rel. art. 347. 
Procurator (fördagtingare). Comenius Tung. 
660. min taleman och fördagtingare Herren 
Jesus Christus. Svedberg Dödst. 603. en 
advocat, en fördagtingare, en som tager sig 
thens elendas, svagas och förtrycktas sak om 
hender. Sabb. ro 2:1505. Gudz Son är vår 
fördagtingare hos Fadren med sitt krafftiga 
manande til vårt bätsta. Ödn. 104.

Fördansare, m. Danslärare. een För- 
danzare, hvilcken han (dr. Kristinas dans
mästare) sigh til assistence brukadhe. Ber- 
gius Nytt förråd 56 (1661). Jfr Föredans.

Fördel, m. 1. Vinst, vinning, tu skalt 
icke få honom tina penningar på ocker, och 
icke vthfå tin spijs på fordeel. 3 Mos. 25: 37. 
(Öfv. 1878: mot öfverbetalning). — 2. För
delaktig ställning, då togo de Svenske en 
fördel in, sättiandes skyttet uppå et litet berg.
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Tegel Er. 14 hist. HO. bådo höfvidsmän- 
nerne dem (ryttarne) der. hålla stilla i deras 
fördel. Ders. The giorde slagorden i samma 
sin; Hvar hade taget sin fordel in. Hund 
Er. 14 kr. v. 178. vij .. . hade skanssen för
sett Och uthur vår fordeel bort runnet. 
Ders. v. 187.

Fördela, tr. 1. Dela, meddela. (Om
buden vid herremötet) goode rad pa alles 
eders vegna fördeele kwnne med the gode 
herrer oc men ther församblede bliffue. Gust. 
1 reg. 2:56. — 2. Fördelt, tvådelad? 
Knechter ... them han kallade sine Frantzo- 
ser, ty han hade giffuit them en fördeelt 
clädning halff walmar och annen halff parten 
aff grönt cläde. Svart Kr. 43. Jfr Kalkar 
Ord. fordele 1.

Fördelse, f. Befordran, båtnad, j hwad 
motte wij kwnne vara ... edher vndhersåther 
til god fördelse ... vele wij altijd lathe oss 
veluilioge finnes. Gust. 1 reg. 4:45.

Fördelskarl, m. fordeels karlar, och the 
som så medh bonden, eller elliest udi häreden 
medh deres arbethe theres födo förtiene. 
Stjernman Com. 1:489 (1604). Lössdrifvare 
och fördeels karlar, som gå på sin eghen 
hand och ingen äre til åhrstienst förbundne. 
Riksd. 2:1001 (1642). Löösdrängiar, driffte- 
karlar, spantahlströskare, fördeelskarlar och 
andre slijke uthtages och under fänikor för
ordnas. Widekindi 348 (16 1 6).

Fördelspenning, m. hafve vij .. . effter- 
låtit honom (öfverste tullnären i Stockholm), 
till then besollning vij honom nådigest vele 
framdeles effterlåte, en fördeles penning . .. 
som är aff hvarie fyre dalers värde udaff in 
och uthförninger ett rundstycke. Stjernman 
Com. 1:270 (1577).

Fördelsvärja, f. Kong:e M:tt haffwer 
nådigest egenom sijn herold och profoss la- 
tedt publicere och vthrope, att ingen schall 
här i stadhen (Stockholm) draghe eller bruke 
någen fordels wärie, som ähr röör, spiuth 
etc. widh lijffzstraff Hist, handl. 13. 1:298 
(1567). Hvilken som brukar fördeels värja 
på någen, som är röör, bogha eller slagz- 
svärd. Schmedeman Just. 46 (1569). hvilken 
som slår på annan, som intet hafver i han
den eller brukar fördeels värjor, såsom spände 
röör, spend boge, spiut eller annat sådant, 
emot svärd eller dart, hoo med sådanne för
dels värior skade giör, miste lifvet. Ders. 
96 (1590).

Fördere, Förderer, adv. Vidare. [Mnt. 
vorder, vorderer.] forszende edert budt med 
wort in vm Skagen, och så åth Jwlland för
deren till wår her Swåger Hertiig Christiern. 
Gust. 1 reg. 9:251. Fördere begärar Kon: 
Ma:t att ... 10:87.

Förderflighet, f. Förderflig sak. vrede, 
dryckenskap, otucht, högferdiga kläder och 
sådane förderfveligheter. Svedberg Sabb. 
ro. 2:1191.

Förderfning, f. Förderf. till förbätring 
och icke til förderffning. NT 1526 2 Cor. 
10:8.

Förderfvelse, f. Förderf. iagh .. . skal 
giffua them til spillo och förderffuelse. Jer. 
25: 9. Och skal sopa honom medh förderff- 
uelsens quast, sägher Herren. Es. 14:23.

Fördjeflad, p. adj. Djejvulsk. Rysser- 
nas fördieflade tyrannij. U. Hjärne Anl. 
122. du fördiäflade bof. .4s. Ban. 1:299.

Fördobbla, -dubbla, tr. Bortspela. 
[Mnt. vordobelen.] Huilckin szom sina va
pen eller värio fördubblar bliffue ärelössz. 
Gust. 1 reg. 10:13». iagh haffuer icke giffuit 
tigh thetta then til, at tu thet fördricka, för
dobbla och onytteliga förtära skulle. L. Petri 
Dryck. D 3 b.

Fördolmeska, tr. Tolka. [T. verdol
metschen.] 1 haffue ther ingen som rätth 
kan fördolmäske idher the ryske breff. Fin. 
handl. 1:297 (1546).

Fördovelig, -döfvelig, adj. Lättsmält. 
[T. verdaulich, D. fordövelig.] skal han 
[den sjuke) erqväckias medh fördoveligh spijs. 
Sparman Pest. C 2 a. Beta är en fördöf- 
velig ... spijs. Palmberg 211. Jfr Söder- 
wall fordöva.

Fördra, tr. Befordra, befrämja. [T. för
dern.] begerendis thet i skulle fördre hans 
sak. Fin. handl. 4:183 (1556). Regenterna 
måga ... vnderdånernas almenneliga nytto 
troliga sökia och fördra. P. Erici 1:75 a.

Fördrag, n. Hafva f., af stå ifrån, 
underlåta. [Mnt. vordrach hebben.] agthe 
wij thenne resze paa thenne tiidh haffua 
fordragh. Gust. 1 reg. 3:44. then motte wara 
j echteskap som så syntes, och then thet 
wille haffua fordragh motte thet göra. O. 
Petri Äkt. B 3 a. när hon icke weet hans 
wilia, så är hon owiss hwad hon skal göra 
eller haffua fordragh. Sal. G la. Thet är 
ingen menniskia, som kan vthe lyckia och 
haffua fordragh allahanda omsorg. L. Petri 
1 Post. B 6 a. tu skal haffua titt dömande 
och fördömande fordragh, Ty thet kommer 
tigh intet widh. 2 Post. 158 b. när någhor, 
som godh rådh haffuer til at hielpa sinom 
arma nästa vthi hans nödh, haffuer thet lik- 
wel fordragh. Mandr. D 4 b. Haff kijff for
dragh. Syr. 28:10. kunde iagh ock icke 
lenger haffuat fordragh, vthan sende åstadh, 
på thet iagh skulle förfara idhra troo. 1 Thess. 
3:5. wil iagh icke haffua fordragh at för
mana idher altijdh här om. 2 Pet. 1:12.

Fördraga, tr. och intr. 1. Draga ut på 
tiden, dröja, uppskjuta. Forwndrar oss stor
liga athij swaa lenghe fordragit hafifwa med 
eder skath, then dog lenghe sidhan boordhe 
wthe wara. Gust. I reg. 2:118. hauer jagh 
icke thordt der medh (det infordrade be
tänkandet) fördrage. HSH 7:41 (1590). — 
2. Bära, hysa, rymma, landet.. . kunde 
icke fördragha them för theras stora ägho-
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delar skull. / Mos. 36:7. — 3. Refl. Be
löpa sig. och fordrogh sigh wthgiffthen lika 
medh wpbyrdhen. Gust. I reg. 3:116. — 
4. Refl. Sluta fördrag, öfverenskomma. the 
siig med fonnde Söffuerin saa wenliga haffua 
fordragit. Gust. 1 reg. 2:173. thet köp giorth 
war .. . skal stondandis bliffua, ... wthan the 
siigh annerlwndhe aff beskedelighet och godt 
wilia fordragha. 1:203. ryckia up lägret och 
fördraga sigh medh fienden. Schroderus 
Liv. 148. fördrogho sigh så medh honom, 
at the gifva skulle fämtijo pund sölff. Ders. 
644. Om rumett (stället för stillestånds- 
underhandlingen) fördrage sigh wäll begges 
rijkers commissarier. Hallenberg Handl. 
12 (1611). — 5. Förlika, then saack förlika 
eller fördraga them emellan. Skråord. 233 
(1545). ladhe rikesens rådh sigh så ther 
emellan, at saken wardt fördraghen. O. Petri 
Kr. 278. tu all mögeligh flijt skal använda, 
at tu oss medh konungen fördragher. Pe- 
trejus Beskr. 2:199. Hertig Bernardt kunde 
ingen lijdha jempte sig, Pfalsgraff Christian 
ingen öfver sig; Canzleren sökte medell att 
fördraga dem. A. Oxenstjerna (HSH 33: 
60). Refl. Förlika sig (med), förlikas, öfver- 
ensstämma. han tagit en tysk cantzlij schriff- 
were . .. vdaff daghe, och inthet fördraget 
sigh medt målssäijenderne. Hist. Handl. 13: 
1:302 (1567). icke kunna två hanar väl för
draga sigh om en höna. Colerus 2:198. 
någhot inmengis som sigh med Scrifftenne 
icke fördragher. L. Petri Kyrkord. 44 a. — 
6. Eftergifva. fördrage wi edher åff syn
nerlig gunst eth hundrad marek ortuger åff 
then taxen i oss giffue skolen. Gust. 1 reg. 
6:202. wij ... kalle til ewentyrs til bake igen 
then dell (af skatten) wij eder i fiordh för
dragit haffue. 7: 85 teckies eder nade them 
j noghon motte j gærden fordrage. 4:414.

Fördragelse, f. Tidsutdrägt. ij fordre 
mitt skrifftelige betenekende vthan nogen 
fördragelsse. HSH 7:40 (1590).

Fördragt, f. Fördrag, öjverenskommelse. 
[Mnt. vordracht.] Hertug Magnus till Saszen 
. .. haffuer gått på en fordrakt med the Lub- 
ske, i så motte atuj (att vi) skulle giffua her 
theris godz löst. Gust. 1 reg. 8: 319. huar 
thet så skeer, ath thet komber tiil frijd och 
fordragt emellan them. 9:9. forhöra oc ran- 
saka saken till en endelig enda oc wenlige 
fordragt. 9:108. han icke går j nogon ytter- 
ligere fordragt eller handling med the Lubske. 
10:12.

Fördreja, tr. Uppskjuta. [Mnt. vor- 
dregen.] dog agte vij ickj tiilbacke at sette 
fonde möthe, vthan begeere at ethers hog- 
(mägtighet) sama bestehe tiidt fordreye och 
framsetie wele tiill laurentij. Gust. I reg. 
5: 77. J fr F ö r d r a g a 1.

Fördricka, tr. Dricka bort, dricka upp. 
[T. vertrinken.] the haffua ... såldt pijghor 
för wijn, och fördrucket them. Joel 3:3.

(han skall) ingenn annen på rustningh sin 
veria låne, ey heller then fördricke. Schme- 
deman Just. 24 (1545). thesse öölfechtare 
. . . fördrucko siäl och lijff. Kemner 67. 
Många fördricka ... theras sinne, förnufft och 
minne. A. Laurentii Verld. speg. 617. the 
förslösa och fördricka alt thet the äga. Pe- 
trejus Beskr. 5:6. — Refl. han föräter och 
fördricker sigh. Schroderus Hoflef. 196.
— Part. fördrucken, försupen, här ähr 
ett oförnufftigt och fördruket folk. Fin. 
handl. 9:159 (1556).

Fördrista, tr. Göra dristig. [Mnt. vor- 
dristen.] the ropade och skrijade vp i him
melen vppå Måns Nilson, at han så skende- 
ligen skulle förråda them, fördristandes them 
til sådana öfwerdådighet. Svart Kr. 172. — 
Refl. 1. Vara dristig, försmädharens hand, 
som han emoot thens Alzmechtighas heligha 
Hws vthreckt, och sigh högheligha fördristat 
hadhe. 2 Macc. 15:32. — 2. Dristigt för
lita sig (på), trotsa på. the som slotten 
innehaffua fördrijsta sich ther vppå, och göra 
mykin oret och öffuerwold. O. Petri Kr. 175.
— 3. Väga sig. the Romare sigh icke uth om 
läghret fördristadhe. Schroderus Liv. 402.

Fördristelse, f. Dristighet. thenna stora 
säkerheet och fördristelse til at synda. L. 
Petri Bot A 4 b.

Fördrunkna, intr. Drunkna, föll han 
oförvarandes nidh aff bryggian uthi elffuen 
och således fördruneknadhe. Leuchowius 
178. the som fördrunekna j theras kötzligha 
lusta. Matth. 7: 6 (glossa) sorghevatnet och 
bedröffuelsens våghar gå så högdt, och när 
upp i munnen, at han moste lijka som medh 
håret ryckia honom ther uth, om han icke 
aldeles skal fördrunekna. L. Laurentii 
Pred. 20.

Fördrägtig, adj. Försynt. Lind Ord.
Fördränka sig, refl. Drunkna, hiorden 

brådstörte sigh vthi siön, och fördr^nekte 
sigh. Luc. 8:33.

Fördräpa, tr. Dräpa, wordo fördräpne 
vthaff ormane. NT 1526 1 Cor. 10:9.

Fördröja, tr. och intr. 1. Förhala, iagh 
förmerker at j fördröyen tijdhen. Dan. 2: 8.
— 2. Draga ut pä tiden med, utsträcka. 
och fördrögde han talet in til midnatt. Ap. 
gern. 20:7. — 3. Dröja. Mose fördröghde 
komma nedher aff berghena. 2 Mos. 32:1. 
När tu gör Herranom tinom Gudh itt löffte, 
så skalt tu icke fördröya at hålla thet. 5 Mos. 
23: 21. han fördrögde offuer then tijdhen som 
han honom förelagdt hadhe. 2 Sam. 20: 5.

Fördröjelse, f. Dröjsmål, uppskof. tå 
the hijt komo, vthan all fördröyelse, daghen 
ther effrer satt iagh för retta. Ap. gern. 
25:17. Herren fördröyer intet sitt löffte, så
som somlighe mena thet wara fördröyelse. 
2 Pet. 3: 9.

Fördröjning, f. tu tina barnas fiendar 
.. . medh sådana fördrögning och försköning
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straffadhe, och gaff them tijdh och rwm, at 
the måtte bätra sigh. Vish. 12:20.

Fördsla, tr. Sköta, behandla? Bij kan 
man fördzla effter theras lägenheet. Ty the 
äre sunna eller osunna, tamma eller otamma 
skogzbii. Colerus 2:84.

Fördufva, tr. Undertrycka, han sådana 
pino oc qwaal wel hadhe kunnet lijda och 
haffua inne medh sigh j tystheet, så wel som 
han alt annat slijkt hoos sigh medh tystom 
mun fördwffuade. L. Petri Chr. pina m 8 b. 
Se D u f v a.

Förduk, m. Förkläde? [T. fürtuch, se 
Grimm Wort] Stolts Karin tar på sig en 
förduk så ny, Med guld och demanter han 
var beprydd. Sv. forns. 1:390.

Fördvälma, tr. Försoffa. (Se D väl ma.) 
Vett och sinne gå bort, fördvälmas i dvaas 
och i glömsko. Stjernhjelm Here. 520.

Fördyrka, tr. Uppdyrka, fördyra, warur, 
som her thiæna j landit, bliffwa fordyrkade. 
Gust. 1 reg. 4:6.

Fördyrkan, f. skall ingen otilbörlig för
dyrkan {af varorna) brukatt bliffua. Stjern- 
man Com. 1:89 (1546).

Fördädiga, tr. Skydda, beskärma, för
svara. [Mm. vordedingen, verdedigen; T. 
vertheidigen.] hans Kong:e werde är ... aff 
thet höge förstånd och mechtighett ath han 
szine vndersåter sielff fördädige och forsuara 
kan. Gust. I reg. 13:57. försuare, frelsse 
och fördädige wår systers gode ryckte. Ad- 
lersparre Hist. saml. 3:9 (1560). förde- 
digett hans sack till thed beste. 3:27 (1560). 
hann sin saack såledis skiule och fördedighe 
wille. Hist, handl. 13. 1:152 (1564).

Fördäktig, adj. Misstänkt. [T. ver
dächtig.) Landstrykare, fördäktige personer 
och annat löst pack. Stjernman Com. 6:185 
(1714). göra sin högsta flijt, at hvarken för- 
dächtigt folck eller misstanckfulle vahrur... 
sig måtte insmyga (under pesttider). Linde- 
stolpe Pest. 45.

Fördämma, tr. Ruckla bort. (Jfr Däm- 
m a.) Vil nu en man spela medh hustrun 
otroo, och spara vidh henne hvadh han för- 
demmar, så bedragher han sigh meera sielff 
än som hustrun thet gör. Leuchowius 432.

Fördämpa, tr. Dämpa, kufva, under- 
kufva, undertrycka, förqväfva, tillintetgöra. 
[Mnt. vordempen, T. verdämpfen.] hielpe 
att affstelle och fordempe sådana theris onde 
företagne vpsått. Fin. handl. 6:224. stijlle 
och fordempe thet företagne vproor. RR 
"h 1542. står och både the Lybeskes och 
Danskes största förhop ther uppå, at för- 
tryckia och fördempa the Svenske. Tegel 
Gust. I hist. 2 : 305. den trängtan och åstun- 
dan, som H. F. Nåde hafver haft til at öde
lägga eller fördämpa min slägt. Lönbom 
Anek. I. 1:18 (1599). Hjelp ... at alla onda 
lustar j migh uthslächte och fördämpadhe 
varda. P. L. Gothus 2 Uti. 17 b. the medh

stolthet och offvermodh fördempa och neder- 
tryckia them. L. Paul. Gothus Mon. pac. 
336. Dårar them förolämpa Och theras ähr- 
liga nampn fördämpa. Chronander Bel. 
B 8 b. han fördämpade tankegrillren ibland 
de studerande. Columbus Ordesk. 4. De 
kunde blotta lijffuet Väl lätteligh fördempa, 
Men hans oredda hierta Ändå ey öfvervinna. 
U. Hjärne Vitt. 151.

Fördöd, adj. Afliden. någre gamble för- 
dödhe Patriarcher. P. Erici 2:80 a.

Fördöda, tr. Döda. [Mnt. vordoden.) 
athi fördödhen kötzens kynde medh andanom. 
NT 1526 Rom. 8:13. och (Kristus) haffuer 
fördödhat fienskapen j sigh sielffuom. Ders. 
Eph. 2:16.

Fördöfva, tr. Smälta. [T. verdauen, D. 
fordöve.) en skröplig mage, söm icke duger 
fördöfva maaten. A. Månsson Ört. 10. icke 
kunna smelta eller fördöfva maaten i magan. 
Ders. 45.

Fördöfvelig, se Fördovelig.
Fördöma, tr. Döma. Fördöm ingen förr 

än tu aff sakenne weest. Syr. 10 (11:7). 
j ena Israels dotter fördöme förr än j sakena 
ranssaken. Sus. 48. Tå fördömde the honom 
alle, at han war saker til dödz. Märc. 14:64.

Före, n. Tillfälle, läglighet att komma 
fram? [Isl. faer i.) (Kain) hölt thet så före, 
at hwar hans broder wore aff wägen för ho
nom, skulle han sedhan haffua radha före 
(beqvämt, obehindradt tillfälle till fram
gång), och wara vthan all bekymmer. L. 
Petri 2 Post. 167 b.

Före, prep. 1. För. Tå spente Joseph 
före sin wagn. 1 Mos. 46: 29. Israels barnas 
roop är kommit före migh. 2 Mos. 3: 9. Han 
hålder henderna före och betecker liwset. 
Job 36:32. hungren then j rädhens före. 
Jer. 42:16. — 2. Vara före, vara i vägen 
för, vara till hinder, medföra svårighet. [Isl. 
vera fyrir.) är icke mykit före (det är icke 
svårt) vpretta mong koparbelete igen, för thet 
ena, som sönderslaghet är, Men thet är allom 
menniskiom platt omögheligit giffua them 
som dödhe äro . .. lijfFuet igen. L. Petri 
Mandr. C 2 b. Kunde iagh man först komma 
barna Dopet aff wäghen, sedhan wore migh 
icke mykit före så bestellat medh the gambla, 
at the töffuadhe medh sitt Doop. Om nattv. 
A 3 a.

Förebeläte, n. Förebild. Sara vår Abra
ham lydig och kallade honom herra, hvilkas 
dötrar alle christelige, quinnor äre, när the 
göra väl och hålla sigh eenliga effter hennes 
loffliga förebeläte. P. J. Gothus Hust. 203.

Förebildning, f. Föreställning, idé. 
sättia ... våre osynlige förebildningar och 
tanekar til papers. Stjernhjelm Sv. o. G. 
mâles fat. företal 3 a.

Förebära, tr. Frambära, framföra. Och 
skalt tu intet bidhia För thetta folck, ey heller 
någhon klaghan eller böön förebära. Jer.
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7:16 j skrymtare, som vpäten änkiors hws, 
förebärandes longa böner. Matth. 23:14.

Föreda sig, refl. [T. vereiden.] 1. Med 
ed förpligta sig. han hadhe sigh hårdt ther 
til bundet och föreedhat. P. Erici 3:73 a. 
tu tigh emoot migh medh monga insigel för
bundet och föreedhat haffuer. Balck Ca- 
tech. C 2 a. — 2. Med ed förneka, han för
nekade och föredade sig vara någon Papist. 
S. Elofsson 165.

Föredans, m. Dans i spetsen för de 
dansande, såsom första paret. [Mnt. vor
dans, T. vortanz.] then ther (i ridderliga 
öfningar) öfvergick then andre, then bief 
therföre tillkendh en ährligh förähringh, an
tingen vtaff gullringar eller perlekransar, 
medh en föredans medh en jungfru vtaf 
fruentimbret till välsigningh. Brahe Gust. 
1 krön. (jfr HSH 4:33). Hoffriddaren som 
holler föredansen för brudefolket. Schro- 
derus Albert. 2: 94. — Bildl. the krijghen 
... hvilke voro såsom en föredantz til then 
almänneligha förfölielsen, the the (påfviske) 
hafva j sinnet. Bureus Varn. Dia.

Föredansa, tr. Öppna dansen, anföra 
dansen. [T. vortanzen.] werldeh, dieffuu- 
lens brudh, medh huilka dieffuulen oss före- 
dantzer, genom allehanda ond exempel. P. 
Erici 5:37 a. du min vän, som verlden 
före dantzar Och spelar liufligt op. Rosen- 
FELDT Vitt. 228.

Föredom, m. 1. Föregående dom. thet 
(bann) är ... en föredom till then ytersta 
domen. Nova ord. eccl. 257. — 2. Fördom. 
Et vett, . .. Som föredomars magt förnuftigt 
tråtsa tör. H. C. Nordenflycht 121.

Förefäktare, m. Lärare i fäktkonst, 
fäktmästare. [T. vorfechter.] wij skole lära 
af honom (Kristus) fechta, såsom aff wår 
förefechtare och mestare. P. Erici 1:188 b.

Föregift, f. Tillkännagifvande, fram
ställning. hans mening och föregifft. O. 
Petri Svar till P. Galle Ela.

Föregifva, tr. 1. Frarngifya åt, fram
lägga för. han är heerden til fåren, then 
them foregiffuer then rätta födho ther the få 
liff aff. O. Petri 2 Post. 108 a. — 2. Före
lägga, framställa för, tillkännagifva. Thesse 
äro the retter (stadgar) som tu skal titt folck 
föregiffua. 2 Mos. 21:1. Thetta är then lagh 
som Mose Israels barnom föregaff. 5 Mos. 
4:44. Hwadh nu Konungenom föregiffuas 
skulle, thet haffuer iagh giordt. 2 Macc. 
11:18. Är thet doch icke vthan lögn hwadh 
the Scrifftlärde giffua oss före. Jer. 8: 8. 
gudh haffuer her foregiffuet sina mening och 
wilia. O. Petri 2 Förman. A 2 b. mijn 
ordh haffuer iach giffwit idher fore. 2 Post. 
104 b. hwad som helst han föregaff om 
Christo, thet höllo the för een fabel. L. 
Petri / Post. D 6 a. här j lesten är oss 
korteliga föregiffuit hwad wij troo skole. 2 
Post. 298 a. iagh vthi thenna sakenne något

tala och scriffteligha föregiffua skulle. Exorc. 
A 2 a. tager tå Presten Döpelsen före med 
barnet, effter then form och sätt som före
giffuit är j then Swenska Handbokenne. 
Kyrkord. 17 b.

Föregjutelse, se Förgjutelse.
Föregripa, tr. Förekomma någon, in

gripa i hvad någon tillkommer att göra. 
[T. vorgreifen.] huru jag menar, uthan eder 
någott att föregripa, ded sakerne må hemma 
och borta företagas. A. Oxenstjerna (HSH 
38: 423).

Föregå, intr. Vara en föresyn, winleggia 
sigh j godha gerningar föregå. Tit. 3: 8.

Föregåfva, f. Gåfva i förväg. [T. Vor
gabe.] Och undfå the frome sannerliga i 
thenna verldenne ... såsom thens eviga lijff- 
zens föregåffuor, när the begynna leffua 
gudfruchteliga och haffua fred uthi theras 
samvet. P. J. Gothus Rel. art. 401.

Föregång, m. [T. Vorgang.] 1. Hand
lingen att föregå, föredöme. Caiphas .. . 
ther medh (att han förklarade Jesus hafva 
hädat Gud) lika som med en föregång wijsat 
them som med honom j domen såto, hwadh 
the göra skulle. L. Petri Chr. pina X 3 b. 
En godh föregångh födher aff sigh itt godt 
effterföliandhe. Balck Hsop. 137. — 2. Före
träde. han (Jesus) ... är begynnelsen, först
född jfrå the dödha, på thet han j all ting 
skal haffua föregången. Col. 1:18. (Öfv. 1882: 
han i allt skulle vara den främste.) Fadher 
wår ... skal ock lika som een summa til 
alla andra Christeligha böner haffua före
gången. L. Petri Kyrkord. 40 b. Apostlanar 
haffua hafft trätto sigh emellan om föregången 
j Christi Rike. Chr. pina L 4 a.

Föregångare, m. Drabant. Anteambulo, 
foregongare, drawant. Var. rer. voc. C 7 a.

Förehugsan, f. Förtänksamhet, klokhet. 
[Isl. fyrirhugsan.] jag är försäkrad, at om 
mod och förehugsan följa hvarannan i detta 
vårt upsåt, .. . det samma skal lyckeligen af- 
löpa. /4s. Ban. 2: 215. De förelysa andra 
folkslägter ... i dygd och förehugsan. Ro
man 60.

Förehålla, tr. Framhålla (för), fram
ställa (för), förete, the ... rådhslogho, och 
theras Höffuitzman folckena alla saker före- 
hölt. 2 Macc. 14: 20. thet förnemligasta 
stycket aff alt thet som i thesso Euangelio 
warder förehållet. L. Petri 1 Post. G 7 a. 
Oss warder j lesten j dagh förehållit itt ganska 
merkeligit exempel. Ders. X 4 a. then löön 
som förehålles offuan effter. Philipp. 3:14.

Förekomma, intr. och tr. 1. Komma 
förut, i förväg. Hon är förekommen at 
smöria min lekamen til begraffning. Marc. 
14: 8. — 2. Blifva bekant, berättadt för. 
migh är förekommet, mine brödhér, om idher 
... at jbland idher äro trättor. 1 Cor. 1:11. 
— 3. I förväg underrätta. [Fr. prévenir.] 
Nu är hon (resan) utsatt till morgondagen,
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och detta bref skall hinna i lagom tid att 
förekomma herrskapet derom. Leopold 
(Tidskriften Samlaren 9:28) 1797.

Förelag, n. Förelaga, f. Förevändning, 
invändning. Uti höge och vichtige saker 
pläga undertidhen the, som haffua them un
der henderna, hafua mongahanda förelagh 
och bruka falska updichtade tilsäijelser, fast 
mehra ther medh at uppeholla negotianterna, 
som haffua noghot til at fordra, än til at be
draga them och berätta för them noghon 
lögn. Schroderus Hoff. väck. 852. Desse 
och andre slijke förelaagh .. . oansedde, så 
holle vij lickväl thet så före, at then nyya 
Didactica eller lärekonsten kan medh stoor 
nytto och fordeel införd varda. Ratich. A 6 b. 
Föllo Frantzoserne medh en stoor macht in 
uthi Flandern, och brukade til förelagor then 
Brabandiske lagen. P. Brask Puf. 74.

Föreld, Foreld, Fört'1 ? Hindertygh mett 
huffuutt lad, tygell och föreldh, ... foreld. 
Hist, handl. 2:27 (1548). vdi förelden sitia 
3 wipper aff gull och swartt silke. 2: 28. Item 
3 smale lederhindertiig mett förelder. Ders. 
Två par hufvudställen och 2 förijller. Lön
bom Uppl. 2:21 (1563).

Föreliga, tr. Bortgifta. [T. verehlichen.] 
then vnge Cassanske Tatteren . .. han (Ryske 
zaren) vnder sigh betwinget haffwer, och 
honum föreliget medt hustru j Rydzlandh. 
Fin. handl. 9:158 (1556).

Föreljuga, tr. Ljuga för någon. [T. 
vorlügen.] Ästu sköön, hvij betäcker tu tigh 
tå medh fergande (smink)? Men ästu stygg 
och vaanskapeligh, hvij föreliugher tu oss 
tå, som tu vore sköön, emedan tu tigh sielff 
bedrager, och ingen nytta ther aff förnim
mer, at tu bedrager andra? Schroderus 
Albert. 4:116.

Foreman, se Foroman.
Föremåla, tr. Förebilda, föreställa. [T. 

vormalen.] vthi Christo är thet (Guds be
hag till menniskan) som eghentligast och 
klarast föremålat. L. Petri 3 Post. 72 a. 
En part föremåla sigh en sådana mildan 
Gudh, som ingen fördömer, han må leffua 
huru han wil. P. Erici 2:65 a.

Föremålning, f. 1. Originalmålning. 
Se ex. under Eftermålning. — 2. Före
bild. Israelitiska folksens förlossning uthu 
Egypten .. . haffuer varit ett figur eller före
målning till then förlossning, som Jesus 
Christus haffuer förverffuat oss. P. J. Go
thus Rel. art. 179.

Förena, tr. 1. Förlika. Jöns haall tha- 
lede thiill Swen Dwll om en hest ... Saa 
bleffue thy saa forenthe at Swen schulle 
giffue Jöns haal v marc. Gust. I reg. 3: 34. 
— 2. Refl. Öfverenskomma. the . . . för- 
eenadhe sigh, at the wille vndsettia sitt folck. 
1 Macc. 3: 43.

Föreniga sig, refl. [T. sich vereinigen.] 
1. Förlika sig. föreenige och fördrage sig

medh ... (den ihjelslagne) Gudmundz wen- 
ner och släctvngar. Thyselius Handl. 2: 
275 (1545). — 2. Förena sig, öfverenskomma. 
sigh emilian vm en orth förenighe, ther the 
(skeppen) tilhope vthi en flotte kome kunde. 
Fin. handl. 2:291 (1550).

Förenämnd, p. adj. Jagh wil giffua tigh 
årligha tiyo silffpenningar, och någhor före- 
nempd klädher. Dom. 17:10. (Öfv. 1878: 
och en omgång kläder.) Han gaff honom 
itt hws och förenemd spijs. I Kon. 11:18. 
(Öfv. 1878: och anslog åt honom under- 
håll.)

Föreråda, tr. Taga sig i akt för. vij 
väl föreråda vele, att vij emoot denne för
säkringen något skulle handla. Stjernman 
Riksd. 2:1431 (1664).

Föresaga, f. Förutsägelse, prognos, göra 
sitt prognosticon eller föresaga, om then 
siuke står til at rättas eller ey. Linde- 
stolpe Frans. 61.

Föresigtig, adj. Förutseende. [T. für
sichtig.] the om thet tilkommande alt för- 
myckit föresichtighe vara ville. Schrode 
rus Liv. 5C0.

Föresjlinga, tr. En Psalm Dauidz, til 
at föresiunga på (sjunga till, med ackom- 
pagnement af) strengespel. Ps. 4:1.

Föreskrida, tr. Öfverträjfa. [T. vor- 
schreiten ] the Romare medh loff och be
röm haffua nästan alle andre nationer före- 
skrijdit. Schroderus Liv. tillegnan.

Föreskrifva, tr. Skrifva för. laghen, 
som Mose Israels barnom förescriffuit hadhe. 
Jos. 8: 32.

Föreskufva, tr. Skjuta framför. (Se 
Skufva.) Szå är thet oss ju wisseligenn 
beswärligitt, att wij vdj så måtte, minne änn 
medt fog och skääl, för en sådana skiöld 
eller skiull allestedz föreschuffuede bliffua 
schole. RR 1545 (Tegel Gust. 1 hist. 2: 
254).

Föreslå, se Förslå 6.
Föresorg, f. 1. Sorg i förväg. Then 

ängzlige fruchtan eller föresorgen värkar 
mehra än sielfva mootgången. Schroderus 
Kors. 271. — 2. Samma hoop (skölddragare 
och ryttare), som var nästan hans största 
macht, stälte Mago främst, men thet krijgs- 
folket, som var lätt beväpnat, förordnade han 
tilbaka uppå en föresorg (såsom en reserv, 
in subsidiis posuit). Schroderus Liv. 337. 
Scipio hadhe medh flijt fördolt sitt rytterij 
... uppå en sådan föresorg, at ther något 
fiendtlighit vorde emot honom företagit, så 
skulle han hafva them vederreda och för
handen. Ders. 338.

Förespåning, f. en prophetia eller före- 
spååning. P. J. Gothus Psalt. Pib.

Förestå, tr. Råda, herska öfver. Then 
stoor liws giordt haffuer.... Solena til at 
förestå daghenom . . . Månan och stiernonar 
til at förestå nattenne. Ps. 136: 8,9.



Föreståndelse - 263 — Förevända

Föreståndelse, f. Förestånderskap. blifva 
... någen tijd under förmyndares förestån
delse och skiötzel. Gust. Adolf Skr. 198.

Föreställa, tr. Föreskrifva, fastställa, 
bestämma, han inthett effterkommedt hwadh 
såssom honom befaledt och förestält ähr vdi 
hans instructionn. Hist, handl. 13. 1:215 
(1566). skal thet (liket) iordas effter thet sett 
som j handbokenne föresteldt är. L Petri 
Kyrkord. 61a. hwilken som icke bliffuer j 
Gudz vppenbarade wilias förestelta grentzo. 
P. Erici 6:13 b.

Föreställe, n. 1. Ställe, plats framför 
en annan, jag kan ej dhe rationes och 
skääl begrunda, som Konungen i England 
förestället för min nådigste Konung gifva 
skulle (i fråga om Engelske och Svenske 
legatens plats vid den kungliga taffeln i 
Köpenhamn). Lönbom Sv. arch. 2: 78 (1625). 
Jfr För ställe. — 2. Företräde, jag uppå 
någre dagar må gifva honom förestället hos 
mig för eder. Österling 1:237.

Förestämma, tr. 1. Förekalla, instämma. 
Paulus war förestämder (inför landshöfdin- 
gen). NT 1526 Ap. gern. 24:2. — 2. Förut 
bestämma, utsätta, påå en benemdan och 
forestämdan tijdh. O. Petri Sakr. 3 a. kunde 
dog ecke framkomma ... på förstämde tijdt. 
Gust. 1 reg. 4: 379. och vardt them ett möte 
förestämdt uthi stadhen Sicyon. Schroderus 
Liv. 133. vardt en viss dagh och rum före- 
stembdt, ther the tilsamman komma skulle. 
Ders. 495.

Föresäga, tr. 1. Förutsäga. Och Sara 
. . . födde Abraham en son ... widh then tij- 
dhen som Gudh honom före sagdt hadhe. 
I Mos. 21:2. Gudh som genom alla sina 
Propheters munn föresagdt haffuer, at Chri
stus skulle lijdha. Ap. gern. 3:18. — 2. Till
säga, föreskrifva, bestämma, anvisa, the 
effter thenna dagh icke skula rida med flere 
karla æn som forme vår nadigisia herre them 
föreseger. Gust. 1 reg. 4 : 229. iagh wil läta 
leggia them (träden) j flottar på haffuet in 
til thet rwm som tu migh föresäyandes war
der. 1 Kon. 5: 9.

Föresätta, tr. 1. Sätta fram för. äter 
och dricker hwadh idher föresets. Luc. 10:7. 
Bildl. Jagh haffuer altijdh föresatt Herran 
för mijn öghon. Ap. gern. 2:25. Christus 
är oss föresatt til en eptersvn och exempel. 
O. Petri I Post. 12 b. — 2. Gifva företräde, 
gynna. Huru lenge wilien j döma orett, och 
föresettia the ogudhachtighas person? Ps. 
82: 2. — 3. Föreskrifva. the (konungarne) 
haffua .. . låtit sigh föresettia, huru starcke 
the skulle komma (in i Dalarne). Svart 
Kr. 155.

Föresättning, f. Föreskrift. Then som 
swagh är j troona annammer til idher, icke 
medh någhra foresetningar ther hans tanckar 
kunna aff bekymbradha warda. NT 1526 
Rom. 14:1.

Företaga, tr. Föresätta sig. Hwarföre 
haffuer tu sådant företaghit j titt hierta? 
Ap. gern. 5: 4.

Företräd, n. Försteg, han må altijdh 
haffua itt företräd för andra til at gå in och 
uth. Schroderus Hoff. väck. 120. Jfr 
F örträd.

Företrädare, m. En som går förut, i 
spetsen, tå the finge see huru ridderlighen 
theras höfvidzman bevijste sigh, och at the 
hade en sådan företrädhare, hölt hvar och 
en för en stoor skam och neesa, om han 
icke skulle fölia honom effter. Schrode
rus Liv. 178.

Företägt, f. Företag, åhrstijdhen icke 
heller tilleth någre vichtige förethechtter. 
A. Oxenstjerna (HSH 35: 52).

Förevar, adj. Förtänksam, försigtig. så 
äro the förevare och achtsamme om sig, att 
the hafva speyare ute på alla vägar. Vere- 
lius Herr. 45. Jfr Var.

Förevara, intr. 1. Förekomma, undgå. 
[Mnt. vorwaren.] wij wille oss nödigt be- 
claga för någon annan, eder thill nogon 
ouilia, huar wj elligis kwnne förewara. H. 
Brask (HSH 17:149). — 2. Föregå, vin- 
leggia sigh medh godha gerninga förewara. 
NT 1526 Tit. 3: 8.

Föreveta, -vetta, intr. Förhålla sig. 
rönt hafva huru sakerne föreveta uthi Italien. 
Bureus Påv. stämpl. A 2 a. til prikka vetta 
... huru alle saker föreviste j Påland. Ders. 
A 2 b. besee visthuus, kornboder och käl
lare, huru ther wether före. Brahe Oecon. 
115. dette bijfogade (bref)... jag därföre till 
dig sender, at du må sij huru alt förevetter. 
A. Oxenstjerna Bref 2:396. Medan nu 
sakerne så förevette. Girs Joh. 3 kr. 8.

Förevett, n. Förevetande, vetskap. Gudz 
försyn och förevet. P. J. Gothus Hub. 54. 
E. K. M:tt gör oss sielf den nåden och ähran, 
inge hieiper, uthan alles vårt förevett och 
underdåhnigste bevilningh, allernådigst att 
ehrfordra. HSH 23:97 (1650).

Förevis, adj. Förutvetande. han haffuer 
icke giordt migh förewijs ther vppå, när och 
huru han migh hädhan kalla wil. L. Petri 
4 Post. 63 b.

Föreviska, intr. Förekomma, förefalla, 
vara till hands. Dhe andre (söka) huru 
dhe måge få någre embter, abteij, kloster, 
herskap och hvadh som föreviskar. A. Oxen
stjerna (HSH 26:63. Felaktigt står der 
förevijkar). nappa ti (uti) hvad först före
viskar. Columbus Ordesk. 7. hålla them 
(barnen) til sådana sydzlor som i huset före
viska. Svedberg Sabb. ro 1:624.

Förevända, tr. [T. fürwenden, vorwen
den; verwenden.] 1. Förete, erbjuda. Hvad 
verlden täckligt förevänder Af alt sitt sminka’ 
gods och kram. Columbus Poet. skr. F l a. 
— 2. Använda, förevända högsta flijt, til 
att sådhana heemliga practike • förekomma.
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Tegel Gust. I hist. 2:50. Föräldrarne skole 
förevända alla mögeliga flijt att upföda theras 
barn ärliga. P. J. Gothus Rel. art. 294. 
Jfr Förvända.

Förevändelse, f. Förevändning, orsäch- 
ter och förevendelser. P. J. Gothus Poll. 
Bla.

Föreåt, adv. Förut, i förväg. [F.Sv. 
foreat.] hon är föreåt kommen ath smöria 
min likamme till begraffning. NT 1526 
Marc. 14:8.

Förfader, m. [Isl. forfaSir.] 1. Stam
fader. Ådam, wor förste förfadher. O. Petri 
2 Post. 34 a. hans (Kristi) förfader Dauid. 
P. Erici 2: 46 a. — 2. Företrädare i ett and
ligt embete. hans (G. Trolles) förfader erche- 
biscop Jacop. O. Petri Kr. 306.

Förfall, n. Förefallande händelse, före
kommande fall. [T. Vorfall.] på then hen- 
delsen och förfall vara vederredo, hvar nå
got ytterligare fiendskap vill thetta rijket till- 
biudas. Stjernman Riksd. 1:636 (1610).

Förfalla, intr. 1. Falla, sjunka. Han 
hade wel ätit the smulor små,... som aff 
bordet förföllo. Psalmb. 1536 ls. watnet på 
iordenne war förfallet. 1 Mos. 8:8. Så för- 
falle (nedfalle) nu icke mitt blodh på ior- 
dena. 1 Sam. 26:20. Hwilkas kropDar för
föllo j öknenne. Ebr. 3:17. Bildl. Tå för
föll them theras hierta (mod), och förskreck- 
tes inbyrdes. 1 Mos. 42:28. theras modh 
förföll them. Neh. 6:16. Mijn krafft är ige
nom mina misgerning förfallen. Ps. 31:11. 
Wel är honom som icke haffuer itt ondt 
samwet, och hans hopp honom icke förfallet 
är. Syr. 13 (14:2). — 2. Slå fel. Icke itt 
är förfallet aff hans godha ord som han ge
nom sin tienare Mose talat haffuer. 1 Kon. 
8: 56. — 3. Undfalla, effter thet Eric Puke 
talade fritt huad honom löste, lätt han för
falla sich noghor ordh, aff huilken marsken, 
erchebispen och the andre .. . togho en mis- 
tanka. O. Petri Kr. 193.

Förfallenhet, f. Förekommande fall. [T. 
vorfallenheit.] Borgmästare och råd . . . til- 
välla sig executionen uti een och annan för- 
fallenheet._ Stjernman Riksd. 2:1840 (1680).

Förfallig (Förfalig), adj. Som kommit 
på förfall, obestånd? the (bönder) som för- 
falige äre, måge i någenn måtte förskonede 
bliffwa (från påbudet). RR maj 1544.

Förfalna, intr. Falna, vissna, tyna, 
blekna, förtvina, förfalla, all sädh widh 
watnet skal förfaalna och til intet warda. 
Es. 19:7. all himmelens häär ... skal för
faalna såsom itt lööff förfaalnar. 34: 4. man 
skal förtorka alla thes upwexta quistar, at 
the förfaalna. Fies. 17:9. förfalnade blom
ster. L. Petri Jes. proph. 28: 4. aff rätt för- 
färilse haffwer them båådhe kööt och been 
förfalnat och förwijsnat. O. Petri Men. fall 
L 5 a. så snart weden och thet fattas som 
han (elden) kan lefwa uthaff, så förfallnar

han och slocknar uth. Brahe Oecon. 48. 
Tijn hy, tijn gunst förfalnar; tu bliir leed 
och mager. Stjernhjelm Helsopr. Theras 
manliga sinne skulle ther igenom förfalna, 
om ingen skulle blifva ährat för then andra. 
Schroderus Liv. 141. skeppet... förråtnat 
var och ville nu förfallna. Ders. 53*. husen 
förfalna med tiden. Uss. F 4 a. Fordom hafva 
the hoos oss plantat trägårdar ... men sedan 
låta nu landmännerna them förfalna. Ri 
SINGH 38.

Förfara, tr. och intr. [Isl. fyrirfara, Mm, 
vorvaren.] 1. Förskingra, förspilla, tillintet
göra. man thet som när enom j godha troo 
nedhersatt är, icke förfara skal. 2 Macc. 
3:15. ther förfoor han sina äghodelar. Luc. 
15:13. Then sigh icke wil lata tuchta, han 
förfaar sigh sielff. L. Petri Sal ord. 15: 
32. — 2. Förverka, haffuä gotzit förfarit som 
han ... köper eller säll (säljer), konungenom 
och stadenom till tweskiptis. Gust. 1 reg. 
6:240. — 3. Taga skada, gå förlorad, för
komma. ackter granliga på then biscops 
tiende ... ath han ey forfar af væthe. Gust.
1 reg. 4:88. han looth taga klosthers kle- 
nodier wth, the doch elles hade forfaridt. 
6:148. — Förfaras, dep. Förgås, förstöras. 
j skolen förfaras ibland Hedhninganar. 3 Mos. 
26:38. theras tunga (skal) förfaras (Öfv. 1878: 
ruttna) j theras munn. Sach. 14:12. gräff 
them (penningarne) icke nedher vnder en 
steen, ther the doch förfaras. Syr. 29:13. 
theras palatz brende the vp medh eeld, så 
at all theras kosteligha ting bleffuo förfaren.
2 Krön. 36: 19.

Förfara, tr. [Mnt. vorvaren.] 1. Erfara, 
lära känna, försökia Israel ... at man måtte 
förfara om the lydde Herrans bodh. Dom. 
3: 4. sende han speyare vth, och förfoor at 
Saul wisseligha kommen war. 1 Sam. 26: 4. 
tu läter migh förfara mykin och stoor ångest. 
Ps. 71:20. Ranssaka mich herre och for- 
faar mitt hierta, forsök mich och forfaar 
mina tanckar. Dav. ps. 1536 139:23. — 2. 
Undersöka, förfaren och til seen, när huil- 
kom thenna synden är. 1 Sam. 14:38. — 
3. Åstadkomma, begærer hans nade .. . atj 
vtj forma vesteråss möte vele haffua edra 
fulmyndoga sændingebud, och forfara ther 
... på all ærande en god beskedeligh enda. 
Gust. 1 reg. 4:174.

Förfarelse, f. Erfarenhet, man finner 
icke monga som thet kunna göra, thet lärer 
oss förfarelsen. O. Petri 1 Post. 137 b. 
thetta Capitels förstånd, och Antiochj ande- 
ligha vthtydhning ståår nu vthi förfarelsen 
(återstår att erfara, undersöka). Försp. till 
Dan.

Förfarning, f. Erfarenhet. Monger är 
wijs genom eghen förfarning. Syr. 37:25. 
Aff sådana förfarningar lärde S. Paulus trösta 
på Christi Rijke. P. Erici 6:49 b.

Författa, tr. [T. verfassen.] 1. Fatta,
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omfatta, een predican som fattar i sigh en 
geenstijgh, på huilken man kan komma til 
at gripa och författa lika som vthi en knippa 
then heela helgha Scrifft. Uti. på Dan. 145. 
Hoo ... författar himmelen medh sin span 
(spannmått). L. Petri Jes. proph. 40:12. 
Herrans Ande vpfyller hela iordena, och han 
...all ting författar. Sal. vish. 1:7. — 2. 
Innefatta. Scandia författar uthi sigh tretton 
åtskilligh folck. Schroderus J. Af. kr. före
tal 5. de tio budord, som Lagen författa. 
Hermelin B 7 b. thet vi himlen kalla För
fattar uti sig the lufte-kretzar alla. Spegel 
Guds verk 59. i hiertat författas alla men- 
niskiones krafter. Pass. and. 111. — 3. 
Sammanfatta, han screff then samma drö
men, och författadhe honom (berättade det 
hufvudsakliga af hans innehåll) altså. Dan. 
7:1. så författar han nw här korteliga sum
man på hela Euangelium. L. Petri 3 Post. 
81a. alt thet andra, som Texten giffuer, för
fatta j een kort summo. Kyrkord. 10 b. — 
4. Infatta. Thet ord som talas j rettom tijdh 
är lijka som gyllene äple författat vthi silff 
smijdhe. L. Petri Sal. ord. 25:11. besatt 
medh ädhla stenar j gull författada. Sir. bok 
45: la. — 5. Fatta, begripa, han icke för
fattat haffuer then wedhermödho som är vn- 
der solenne. L. Petri Sal. pred. 4:3. thet 
är ingen facultet till, som icke hafwer något 
uthi sig så secret och förborgat, som man 
icke lätteligen aff egit förstånd strax skulle 
kunna författa och begrijpa. Brahe Oecon. 
10 — 6. Förse, folcket författar han (Mose) 
medh allahanda Lagh. Försp. till G. Test. 
- 7. Företaga, utföra, efftersom krigedt 
blifuer författadt, dereffter hafue vij och 
fredhen att förmodha. A. Oxenstjerna 
(FISH 38: llu). — 8. Refl. Bereda sig, göra 
sig beredd till, gå i författning om? Då 
nu ingen annan ville, måste iag: der til iag 
mig entlig författade. U. Hjärne Vatt. 6.

Författning, f. Anstalt, anordning. Och 
sedan de med alt en god författning gjort, 
Så bödo de farväl. Kolmodin Qv. sp. 2 : 496.

Förfela, intr. Stiga miste, halka, hon 
emoot dhet glatta Och spegel-haale golff för- 
feelte på sin foot Och föll besvimmad neer. 
Wexionius Vitt. 394.

Förfinna, tr. Finna, erfara, the weta 
och dagligha förfinna, at en Gudh är. Försp. 
till Rom.

Förflygtig, adj. Flygtig, ostadig, utan 
ståndaktighet. [Mnt. vorvluchtich.] (Finske 
bönderna) ähre ett förflychtigt folk som icke 
wete sigh sielffwe någen rådh, än sedhen 
andre till ath hielpe. Fin. handl. 9; 157 
(1556).

Förflyta, intr. 1. Bortflyta, förrinna. 
[T. verfliessen.\ Nineue är lijka som en 
dam full. medh watn, men thet moste för
flyta.. Nah. 2:8. een otacksamligh menni- 
skios hopp skal... förflyta såsom itt onyttigt

watn. Vish. 16:29. — 2. Gå förlorad. Ther- 
före skolom wij testa bätre tagha wara på 
thet oss sagt är, ath wij til äwentyrs icke 
förfly te. NT 1526 Ebr. 2: 1.

Förfoga, tr. 1. Tillfoga, tilldela, gudh 
haffuer forfoget ider wictorie och szeger vt- 
öffuer wore fiender. Gust. 1 reg. 10:234. — 
2. Förse (med), gud .. . haffuer forseet och 
forfogett oss och wor käre Husfrue mett 
en vng son her tiil werden. Gust. I reg. 
8: 349. — 3. Sörja för, hafva omsorg om. 
När the woro gudi lydige och hörige, stodh 
all ting wel til med them, och han förfo
gade them så, at thet war icke lyckosam- 
ligare folck til j heela werldenne. O. Petri 
Ed. A 2 a.

Förfolg, n. [T. verfolg.] 1. Fullföljande, 
fortsättning. Så är för detta af oss copijli- 
gen till vår broder (A. Oxenstjerna) öffver- 
sändt ett breff (ang. förh. mellan Ryssland 
och Polen)... och kunne till vidare förfålg 
aff denne vår communication, vår broder 
vänligen icke förhålla, att ... HSH 29:358 
(1634). — 2. Förlopp, huruledes förfålget aff 
sakerne ifrå den tijden och till dato varit 
haffuer. HSH 26:221 (1633). ähre vij nu 
uthj åstundan begrepne om vidare förfålget 
ther oppå (segrarne i Tyskland) att för
nimma. 37:134 (1635).

Förförda, tr. Befordra, förförde våre 
goda nabor Norgiess men til thet bestha. 
Gust. 1 reg. 4: 352.

Förfordelig, -forderlig, adj. Beforder- 
lig. han ville vare våre saker förfordelig. 
Stjernman Riksd. bih. 218 (1568). han war 
... Predicoembetena förfordeligh. P. Erici 
1:141a. hwar och en j sitt stånd medh 
gåffuonar, som Gudh honom giffuer, then 
andra är förfordelig. Balck Catech. Möa. 
wäre fogter ... skole ware fonde Christoffer 
i alle motte behielpelige och förfordherlige 
medt the nöttorffter som han behöffuer. Fin. 
handl. 8:150 (1554).

Förfordra, tr. och intr. [Mnt. vorvor
deren.] 1. Fordra, begära. Tu schrifwer 
än nw och förfordrer fast att wij på then 
tiendh wed kyrckerne wille settie köpet. 
RRV s 1545. — 2. Befordra. Ture oc biscop 
Måns theris . .. anslag effther theris willie 
icke forfordra kunne. Gust. 1 reg. 6:104. 
han skall... wår fordell, äre, nytte och gangn 
altiid wetta, sökie och forfordra. 12:107. Tu 
skalt hielpa, rådha, trösta, förfoordra hwar 
och en som thet behöffuer. L. Petri 2 Post. 
301 a. han sådana ärende medh sijn hielp 
och bijstånd wil förfordra. 1 Post. U 4 a. 
the mere förderffuade Konungens saak, än 
the henne förfordrade. Svart Kr. 20. han 
Gudz ordz rena läro förfordra wille. Ders. 
H5. med gott geldh (prestgäll) honum för- 
fordre. Thyselius Handl. 2: 270 (1545). 
j migh förfoordra måghe ehwart iagh resande 
warder. 1 Cor. 16:6. Formän medh agnar
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och häst för penningar förfordra de vägfa- 
rande. Stjernman Com. 1:754 (1619). for- 
fordra gærdena til elffzborgh. Gust. 1 reg. 
4: 95. han ... til Christi saligha Rike genom 
Dopet förfordrat och inholpen warda skal. 
L Petri Exorc. A 7 a. förfordra tigh til 
högh ära och myndigheet. Schroderus 
Kysk. speg. A 3 b. blifva förfordrad till en 
tjenst. Uss. G 4 a.

Förfordrare, m. Befordrare. Pelegri- 
mar och wandrare behöffua på wäghen skic- 
keliga och starcka ledsagare och förfordrare. 
P. Erici 1:258 b.

Förfordring, f. Befordran. Christendo- 
mens förfoordring och stadfestelse. L. Petri 
Om nattv. D 7 b. thet man bruka kunde 
thenne sakene till förfordring. Svart Kr. 49. 
the ther i kyrckione fliteliga arbetade till 
Gudz ähros förfordring. Ders. 104. then väg- 
farende kunde för skälige peninger bekomme 
både maat, dryck och annen nödtorfftig för
fordring. Stjernman Com. 1:327 (1584). 
ther och någen fremmande mester suen 
kommer ... och gifuer sig an hoos ålder
mannen, då skall honom vederfares ährlig 
forfordringh effter handuerksens bruk. Skrå- 
ord. 285 (1602). Hwadh forfordringh som 
förde Anders Målere behöffwer till Stoc- 
holms Slotz bygningh, att han thervtinnen 
medh alle nödtorffter i tidh måtte förfordret 
bliffwe. Hist. bibi. 1:195 (1572).

Förfot, m. Framfot. [Mnt. vorfot.] Isgrim 
(vargen) blifva hans förfötter, och hans hus- 
tro hennps baakfötter affhydde. R. Foss 229.

Förfrisklig, adj. Förfriskande. Den liufva 
sommar uth uhr jordens qveed framledde 
Alt hvad förfriskligt der til sinnens nöije 
finns. Geisler 342.

Förfråga, tr. Fråga, tillfråga, wij wele 
gerne förfrage honum vm någre ärender. 
Gust. 1 reg. 12:183.

Förfrämja, tr. Befrämja, förfrämia det 
meniga bästa. Schroderus Uss. H 3 b. för
främja och sökia sina undersåters välferd. 
Pac. 59. förfrämia hans sak til thet bästa. 
Peringskiöld Heimskr. 1:450. Skalekar 
och bofvar blifva förfremiade til anseenlighe 
embeter. L. Paul. Gothus Mon. turb. 94. 
then som ... genom dygders yrkan Förfrämier 
nästan sin. Lucidor Ll2b.

Förfrämjelse, f. Den förste (artikeln) 
skulle mehr vara traetaten till hinders än 
förfrämielsse. Adlersparre Hist. saml. 3: 
166 (J630)._

Förfröjda, tr. Fröjda, förlusta. Tijn 
oendeligha söötheet förfröghde migh. P. J. 
Gothus Bön. R5b.

Förfukta, tr. Göra fuktig, vädhret mykit 
förfuchtat warder. P. P. Gothus B 3 a.

Förfulas, dep. Eg. förruttna; försoffas 
genom lätja. [Mnt. vorvulen, T. verfaulen.] 
vppå thet ath lekamenen icke vthwertes skal 
forfwlas och fåfenger warda. O. Petri 1 Post.

128 b. Scrifften giffuer oss offta in om godha 
gerningar at wij icke skole liggia fåfenge och 
forfwlas. L. Andreæ A 4 a.

Förf ulna, intr. Förruttna. (Se Förfu
las.) strör Gudh salt öffwer oss, genom 
margfalle frestelse och anfechtningh, påå 
thet han oss förwara skall, atth wij icke j 
syndhene förfwlne och forderfïwes. L. Pet. 
Gothus 51 a.

Förfylla, tr. Fylla, uppfylla. [Mnt. vor- 
vullen.] Och forfyller the thome tynnor .. . 
med ööl. Gust. I reg. 2: 164. Alla dalar 
skula förfyllas. NT 1526 Luc. 3:5. wåghen 
sloogh in j skepet, så at thet förfyltes Marc. 
4:37. (Bib. 1541.) The groper thär ähre både 
innen och vthann för Byen motte och för- 
ffylles. Fin. handl. 9:316 (1558). Monge bå
tar wordo och så förfylte medh folk at the 
sunko nedh. O. Petri Kr. 272. gudh for- 
fyller tich med sina krafft. 1 Post. 58 a. the 
peningher .. . ther med wij forrnda woorth 
krigxfolk epther skaelighet kwnne fornöya 
och iemwel monga andra merkeliga bristher 
som nw paa færde aere förfilla. Gust. 1 reg. 
2:22.

Förfånga, tr. [T. verfangen.] 1. Göra 
förfång, skada, de vnderståt sigh... sin 
syster på sina ärffuegodz förfånga. Adler
sparre Hist. saml. 1:109 (1631). vij för- 
budit hafva ridderskapetz och adelens diur- 
och fogleskyttare att förfånga oss i nogon 
måtto på våre och chronones parcker och 
skogar. Stjernman Riksd. 2:868 (1634). 
Refl. Moste man achta sig, at något nööt 
icke förtager eller förfånger sig uthi ätandet 
och drickandet. Colerus 2:13. — 2. Binda, 
lägga band på, hindra från att fritt för
foga öfver något, han ingen handel ville 
eller skulle ingå med de Engelske, som 
Sveriges rike kunnet blifva förknippadt eller 
förfånget med uti sine regalier och friheter. 
S. Elofsson 104.

Förfånglig, -fänglig, adj. [T. verfäng
lich.] 1. Som är till förfång, han sådant 
icke litet tyckte sig uti det konglige embe- 
tets utförande vara förfång- och hinderligit. 
Girs Joh. 3 kr. 2. förfångelig och olaga han
delt och landzkööp. Stjernman Riksd. 2: 
1033 (1643). skulle sådant vare Sveriges rike 
förfängeligit och til skadhe. 1:292 (1569). 
medell skole finnas honom (Kon. i Frank
rike) att affhålla, att han våre religions för- 
vanter icke förfänglig bliffver. HSH 26:138 
(1633). vij doch icke till förfengeliga vilkor 
oss latha förleda. A. Oxenstjerna (HSH 
34:60). — 2. Förnärmande, uthi hvileken 
(fullmagt) han . .. införde en hoop och för- 
fongeliga ting och försmedelser. Gust. 
Adolf Skr. 293. otijdige och förfångelighe 
discurser. Stjernman Riksd. 2:875 (1634).

Förfångliga, -gen, adv. 1. Bedrägligt. 
(Advokaterna) förfångliga handla, slijpa och 
vända, orsak sökia, at the rättgången för-
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längia, uphålla. R. Foss 390. — 2. Till för
fång. väl merckias kunde them gerna villia 
hafva fredh, men ther till inga råd vetta, 
huru the then oss förfångeligen och sigh 
medh förbeholdh kunna sluta. Gust. Adolf 
Skr. 29».

Förfäkta, tr. Fäkta, strida till någons 
försvar, värja, värna. Gudh wil sigh jw 
för them (förföljarne) förswara och förfechta. 
t. Petri 3 Post. 45 b. Fiender och veder
sakare, hvilke .. . understå sig träda i kamp 
och skranker emot them som then sanne rätt- 
skyllige lycksaligheeten förfechta. Stjern- 
hjelm Lycks. är. cartel, försvara och för- 
fächta sin frijheet. Schroderus J. M. kr. 
117. — 2. Fäkta sig till, tillvinna sig. flyy 
i tijd är stora slag förfäckta. Eurelius 
Vitt. 37.

Förfängd, adj. = Förfänglig? Åhöra
rena i städer och församblingar, hvarest Here 
präster äro, skole sigh vachta för förfängt 
och obetänkt prästeval. Emporagrius Kyrk
ord. 09.

Förfänglig, se Förfångi ig.
Förfära sig, refl. Förfäras. Aff huilko 

i behöffue inted förffära edher. Gust. I reg. 
6:187. tu skalt intet... förfära tigh för the- 
ras trwgh. Hes. 2: 6.

Förfärdiga, tr. Ajfärda. [Mnt. vorver- 
digen, T. verfertigen.] Wij befruchte, at the 
icke innan Michelsmesse skole kunne theres 
sendingebudh hijt förfärdige. K. br. 10lt 1565 
(Tegel Er. 14 hist. 183). the förfärdighadhe 
legater til konung Antiochum. Schrode
rus Liv. 572.

Förfärliga, adv. är Goliaths spiut så 
förfärligha stoort, at thes vdd wel sex hun- 
drat Siklar håller. Försp. till G. Test. han 
handlar förfärligha medh oss. 2 Macc. 7: 18.

Förfärska, tr. Uppfriska, fukta. [Mnt. 
vorverschen.] Man skal och offta förferska 
the plåster, för ty the torkas snart. Lem- 
nius B3b.

Förfässla, tr. Fjettra, fängsla. [T. ver- 
fesseln.] band och kädior, ther uti han haf- 
ver legat bunden och förfässlat. Stjern- 
hjelm Lycks. är. cartel. Jfr. Fässla.

Förfölja, tr. och intr. [Mnt. vorvolgen, 
T. verfolgen.} 1. Fullfölja, fortsätta, fort
fara. huât hær belewas oc beslutes maa 
forfölgt warda til nagon enda. Gust. 1 reg. 
1: 261. Job förfolgde talet än yterlighare. 
L. Petri Jobs bok 27:1. the förfölgde thet 
the begynnat hadhe. O. Petri Kr. 298. se
dhan skal presten förfölia bådhe medh for- 
manelse, bekennelse och scrifftemåål. Hand
bok H l a. — 2. Refl. Förhålla sig. komme 
oss sådane tidender iw mere och meere alle 
dager före, som och fast offuer eens stimme 
och seg förfölge som tu och af tesse inne- 
lychte copier (förnimmer). Stjernman Com. 
1:119 (1550).

Förföra, tr. 1. Bortföra, förflytta, trans

portera. Genom trona wort Enoc borttaghen, 
så ath han icke skulle see dödhen, och 
fandz intet, ther före ath gudh förförde ho
nom. NT 1526 Ebr. 11:5. Hade iach alla 
tro, så at iach förförde berg. O. Petri Sal. 
I 3 a. then (tjäran) at skieppa och förföra til 
våra stapelstäder. Stjernman Com. 2:526 
(1648). underslef föröfvas med vahrornes 
oppläggiande i uppstäderna, för än the kunde 
förföras til den orten, som de voro ärnade. 
Riksd. 2:1541 (1668). — 2 Föra, leda, för
leda, missleda, athj icke schulle befrwchte 
ath wij edher meedh noger ietfaerdige ordh 
wilde förföra j noghen liiffs waada. Gust. 
1 reg. 2: 23. Szaa ath riichit ytthermera aff 
saadane onda stemplare icke bliffuer for- 
förth j en (än) större schada och fordarff. 
2:37. Saa må j .. . bettre see ider fore änn 
j her til giortt haffwe . . atj icke forföre 
(föra i fara) ider sielffwe eller äre altt tho 
glupande paa fienderne, 10:305. Then som 
the froma förförer in vppå en ond wägh. 
Ord. 28:10. mitt folck är wordet lijka som 
en borttapat hiord, theras Heerdar haffua 
förfördt them, och lätit them willo gå på 
berghomen. Jer. 50:6. falske lärare, som 
menniskiona skola förföra vth aff then rätta 
wäghen. O. Petri 2 Post. 131 b. På retta 
wäghenom är lijff, och genom honom war
der ingen förförd til dödz. L. Petri Sal. 
ord. 12:28. — 3. Förtala. (Jfr B e fö ra.) baak- 
danta och förföra sin nästa. Uti. på Dan. 
212. vij icke vele ställe tro till någon sägen 
med mindre thet skiähligen pröfves, och der 
som någen af adel förförer den andra, må 
dem vara fritt att bruke rätten emot hvar 
annan. Stjernman Riksd. 1:399 (1594). Är 
han (den anklagade) oskyldigh, tå skal an- 
gifvaren tilbörligen straffas, effter som han 
then andre liafver förfördt. 1:658 (161 1). En 
gång förförd blir sällan väl hörd. Grubb 187.

Förfördela, tr. Vinna fördel framför 
någon. [Mnt. vorvordelen.] Then arglistige 
Reynich igenom sin medhfödde hinderlist 
försnillar och förfördelar Ulfven i kampen, 
och beholler feltet. R. Foss 495.

Förförisk, adj. Bedräglig, theras belete 
... äro icke annat än fåfengeligheet och för
förisk werck. Jer. 51:18.

Förförlig, adj. Förförisk, hon kommer 
... på banen förförliga lögn. A. Andreæ 
Tillegnan af L. Petri Dial, om mess. B 2 a.

Förfötta, tr Förse strumpa med ny fot. 
Slits mina strumpor ut, så bär jag dem till 
mor; Om foten sönder är, så får jag dem 
förfötte. Livin 63.

Förgadda sig, refl. Sammangadda sig. 
hon skulle haffva godh vetskap, hvilka the 
voro som sigh förgaddat hadhe. Schrode
rus Albert. 4:173.

Förgaddra, tr. Samla, sammanbringa. 
[Mnt. vorgadderen.] Söuerin haffuer för- 
gaddrat vii eller viii iakther. H. Brask
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{Gust. I reg. 3:387). Ryttare och knecther 
... som konung Christierns anhang och för- 
wanter .. . förgaddret haffue. Fin. handl. 1: 
2tso (1545). vt med Elffwenn skall åter för- 
sambles och förgaddres en hop knechter. 
RR '*/io 1544. på prediikestolen . .. förkynne 
morthens luthers villa med monga förgad- 
dradhe [inrotade], fordom fördömbde falske 
opinioner och kätterij. HSH 16:25 (1526).

Förgallad, p. adj. Full af galla. [T. 
vergällen.] förgallade ormar. P. L. Gothus 
Undervisn. 231.

Förgallra, tr. Fylla med galla, för
bittra. [T. vergällen]? Förhexa [af Isl. 
galdr, trolldom]? dieffuulen . . . oss ther 
medh (allehanda odygder) platt förgiffuit 
(förgiftat) och förgalrat. Balck Catech. 
R 3 b.

Förgallra, tr. Förse med galler. Fön
stren äro ... förgallrade. Comenius Tung.
550.

Förgerning, -görning, f. Hexeri, troll
dom. [Isl. fyrirgera, förhexa.] then Förste, 
som blefvo befunnen villia med förgärning 
eller annan stämpling komma konungen eller 
hans afföda affdaga. Girs Er. 14 kr. 5. 
maleficia och förgörningar. Tegel Er. 14 
/listan.. Jfr Schlyter Forgcerning.

Förgift, f. Dödh, jagh skal wara tigh 
een förgifft. Hos. 13:14. tungon kan ingen 
menniskia tämia, thet oroligha onda, full 
medh dödheligh förgifft. Jac. 3:8. een mor- 
desk förgifft. L. Petri 3 Post. 100 a.

Förgifteliga, adv. Argt, vrängt, honom 
warder alt thet han gör förgiffteligha vth- 
tydt. P. Erici 4: 23 a.

Förgiftig, adj. [Mnt. vorgiftich, T. ver
gift ig-] 1 Giftig, förgiftad, förderfvad. en 
förgifftig orm. Var. rer. voc. Q 3 a. en orm 
som gör watnet förgifftigt. Ders. så förgiff- 
tigt war wedhret, at ther döddhe bådhe fää 
och folk. O. Petri Kr. 128. menniskiones 
natwr war såå förgifftich worden aff syn- 
denne ath hon inteth göra kunde thet gudbi 
war behaghelighit. Men. fall F 2 a. — 2. För- 
derflig, ondskefull, illfundig. Herodes then 
förgifftige man. En liten Crön. G 4 b. han 
bleff alt några förgifftiga bofvar förgifven. 
Petrejus Krön. 46. Thet är itt förgifftigt 
ting, trengta och åstunda at wara högt be
sett. O. Petri Kr. 26. The ... skiwta medh 
sijn förgifftigha ord såsom medh pijlar. Ps. 
64: 4. En förgifftigh munn och ondt hierta. 
Ord. 26: 23. then förgiftigha affwunden. Vish. 
6:25. thet bittra och förgiftigha haat, som 
han ... hade till the Svenska. L. Petri Kr. 
148. Satans... förgiftiga stämpling. Raimun- 
Dius 36. han vdi sitt förgifftige vpssåt icke 
haffuer fått framgongh. HSH 29:172 (1567). 
Er kärlek til mig är så förgiftig, at han bara 
är gjord til at utestänga herr Kalf. Dalin 
Vitt. II. 5:90.

Förgifva, tr. [Mnt. vergeven, T. verge

ben.] 1. Bortgifva. Justitiæ Cancellers Em- 
betet måtte förgifvas efter Regeringsformen. 
Tilas (HSH 16:286). — 2. Tillgifva, förlåta. 
Syndena . . . förgaff tu. Psalmb. 1536 83. — 
3. Förgifta (om sak). Stundom förgiffwer 
dieffuulen wäder och watn, och kommer 
pestilentia samt med andra kranckheter på 
gång. L. Petri 3 Post. 143 a.

Förgifvens, Förgifves, adv. 1. För intet, 
gratis, [isl. forgefins, Mnt. vorgevens, T. 
vergebens ] gudh wil forlåta oss och skenc- 
kia oss wåra synder forgiffuens. O. Petri 
1 Post. 109 b. — 2. Förgäfves. de sin tijd 
och möda förgifves använda. U. Hjärne 
Under. 16. — 3. Till förgifves, utan 
nytta. [Mnt. to vorgeves.] szamma pen- 
ninge icke måtte bliffwa tilforgiffues vtgiffne 
eller Forspilthe. Gust. 1 reg. 10:184. paa 
thet wor malm icke skal' lengre liggia ther 
obrukat och tiilforgiffues. 10:213. Hwilkenn 
(hjelpskatt) oss forhoppes icke skal bliffue 
tiil forgiffues vtgiort. 10:218. — Jfr För
gäfves.

Förgjuta, tr. Utgjuta. [T. vergiessen.] 
vår allernådigste konung . . . sitt blodh så 
godhvilligt för theras välfärd förgutit hafver. 
Stjernman Riksd. 2:950 (1638). Hans van
dring skulle slutas Och i Jerusalem hans 
dyra blod förgiutas. Kolmodin Qv. sp. 2: 
431. iag har anropat himlen, at.. . förgiuta 
sin rike välsignelse til tin siäl, person och 
vandel. Hermelin A 7 a.

Förgjutelse, f. Utgjutelse. jnbyrdistwe- 
drekt oc blodz föregiutelse. Gust. 1 reg. 
6: 32.

Förgripa sig, refl. 1 Förgå sig, för
löpa sig. [T. sich vergreifen.]- Tå förmante 
them Rijkzens Rådh att the skulle icke för
gripa sigh, talandes eller beplichtandes sigh 
för rundt. Ty kunde henda, att något kunde 
bewijsas them emoett. Svart Kr. 151. — 
2. Göra ingrepp, förgrip tigh icke j Gudz 
embete. Balck Krist. ridd. H 8 a.

Förgrymma, tr. Göra grym (till utseen
det). Ett trä- eller koppar-beläte behåller 
sitt grymma skick, men en vred man för- 
grymmar mångfaldigt sin skapnad med sin 
hys och anletes förvandlande. Frese 378.

Förgunna, Förgynna, tr. Förunna. [Mnt. 
vorgunnen, T. vergönnen.] then tull och 
priuilegier, szom ider ... j några åår haffuer 
förguntt warith. Gust 1 reg. 8: 280. (bere-
delse) til theras sielars saliglieet... man doch 
vppenbara mördare, tiuffuar och röffuare i 
theras yttersta förgynna pläghar. O. Petri 
Kr. 331. hvilke knechter eller hoffmän, som 
begärade förloff att passera och draga aff 
Danmarck och til Tydsklandh, tå bleeff thet 
them förgynt. Tegel Gust. 1 hist. 2: 86. För
gynna dem tin nåd. Lindschöld Vitt. 182.

Förgå, tr. Bringa att förgås, förstöra. 
Thet är itt^ gammalt ord, Hwar icke woro 
Thor och Asekia, så förgingo trullen werl-
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dena. L. Petri Krön. pred. F 3 a. icke låta 
skogen förgå engen, uthan heller rödia sko
gen undan. Brahe Oecon. 70. — Förgånga, 
intr. Förgås. Alla båtsmän i skeppet var, 
De tänckte det skulle förgånga. Sv. forns. 
1:117. the som tino folcke ondt göra, för- 
gånge. Syr. 36:11. — Förgås, dep. Få 
missfall, min hustru förgicks åtskilliga gån
ger. Brahe Tänk. 75.

Förgångsfru, f. Fru, som ombesörjde 
anrättningen vid ett samqväm. Din svär- 
moder Fru Ebba ähr beden aff frw Ebba 
Grip till förgongsfrw j S. Herr Tuhro Bielkes 
begraffning. A. Oxenstjerna Bref 2: 546.

Förgångshustru, f. Qvinna, som vid 
brudvigsel gick före bruden (brudfrämma), 
eller vid barndop före den som bar till 
dopet. [Isl. forgangskona.] afskaffes the 
monge förgångzhustruer, som the nu bruke 
och drifve högferd med. Stjernman Riksd. 
bih. 239 (1589). Brudgummen har sin tale- 
man (förare), bruden sin förgångzhustru 
(brudfrämia). Comenius Tung. 591.

Förgångsjungfru, f. Brudtärna. Lind 
Ord.

Förgäflig, adj. Fåfäng, onyttig, frukt
lös. [T. vergeblich.] Mykit sägs ther vthi 
offuerflödeligha, medh mongom och förgeff- 
lighom ordom. L. Petri Dial, om mess. 
141 a. een förgäfflig och fåfäng vmsorgh. 
Stjernman Com. 1:194 (1566). förgäffligh 
penninge spilling. 1:265 (1577). sådane på
minnelser och förmaningar aldeles varit få
fänge och förgäflige. Lönbom Uppl. 4:52 
(1622). ther medh bleeff förgeffligh then 
longa reesa. Tegel Gust. 1 hist. 2:34. för
nötte tijdhen medh onyttigh och förgeffueligh 
disputeringh. 2: 291. Thesse äre väll ovisse 
förhåpningar, dogh icke förgeflighe. Schro- 
derus Liv. 728. förgäfligit arbet. Stjern- 
hjelm Lycks. är. 1 intr. Verldennes pråål 
och herligheet icke annat är än een för
gäflig vanskelig fåfängia. Virt. rep.

Förgäfves, adv. För intet, kostnadsfritt, 
utan ersättning, utan vedergällning. [Mnt. 
vorgeves.] tlieres tiänest. .. skal wara for- 
geffues, at the for theres omack jntit haffua 
skole. O. Petri Svar till P. Elias d 1 b. 
Tu sälier titt folck förgeffues, och tagher 
ther intet före. Ps. 44:13. I haffuen fått 
förgeffues, så skolen j ock giffua förgeffues. 
Matth. 10:8. nu haffuer man thet (sakra
mentet) penningalöst och förgeffues. L. Petri 
Om nattv. Gib. then Biscop ... som ther 
medh warder beslagen, at han tager mutor 
och skenckningar för Geld, eller annat som 
hans retta Biscops embete tilhörer, och ho
nom förgeffues bör vthretta. Kyrkord. 78 a. 
om en än swäär förgeffues (för ingenting, 
utan mening, utan någons förfång), är han 
icke thes heller saaklöös. Sir. bok 23:14. 
atj wele late eder ... finnas wäluilioge emot 
honum, så att hans skade honum icke aldelis

för geffues bliffwer. Gust. 1 reg. 6: 301. 
Joenn Bagge sådane theris (Ryssarnes) off- 
uerwold inthet wedergiort, vthan lathet them 
aldelis forgäffz drage tilbake igen. Fin handl. 
8:264 (1555).

Förgälda, -gälla, tr. Vedergälla, betala. 
[Mnt. vorgelden, T. vergelten.] Haffuer iach 
förguldit them ondt som fridh med mich 
hadhe. Dav. ps. 1536 7:5. herren warder 
mich förgellandes epter mina retferdigheet. 
18:21. herren forgeller honom rijkliga som 
hoghmod brukar. 31:24. The förgelda mich 
ondt för gott. 35:12. Gör them godha gott, 
så warder thet tich rijkeliga förgollet. Syr. 
bok 1536 12:2. Huar eder någen skade för 
wåre skuld ther vtöffwer hende kunde, 
willeuj then altid eder i gunst oc nåder 
wederlegge oc förgelle. Gust. 1 reg. 6:299. 
tu haffuer förgullit tina fiender ondt medh 
gott. Schroderus Kegel. 234. tu skälsord 
medh skälsord förgäller. Kors. 393. Vilia 
the varor min bekomma, ... The måste migh 
dubbelt förgälla. R. Foss företal A 1 b.

Förgällare, m. Vedergällare. herren 
som förgellaren är seal förgella tich thet 
siwfalt. Syr. bok 1536 35:33.

Förgällelse, f. Vedergällning. Så ka
ster icke nw bort idhra tröst (förtröstan), 
then en stoor lööns förgellilse haffuer. NT 
1526 Ebr. 10:35.

Förgänglighet, f. Förgängelse, död. han 
vpweckte honom jfrå the dödha, så at han 
icke skal meer igen komma til förgengeiig- 
heet. Ap. gern. 13:34.

Förgästa, tr. Betunga med gästning. 
vorth clercherij varder suarliga förgest oc 
en dell aff them saa trugade och vndsagde 
aff sama edra embetzmen at the trengias 
till at fly huss och heem. H. Brask (HSH 
13:101). Är oss vnderwist atj haffue ... för- 
gestetvore prestheroc landboor. Dens. (15:25).

Förgätelse, f. i Gudi är ingen förgä- 
telse eller glömska. P. J. Gothus Rel. 
art. 71.

Förgömma, tr. Gömma, togho silffuer 
och gull och klädher, och gingo bortt och 
förgömde thet. 2 Kon. 7:8. han förgömer 
migh hemligha j sitt tiäll. Ps. 27:5. — 
Refl. tu gåår vthu then ena kamaren vthi 
then andra, at tu må förgöma tigh. 1 Kon. 
22:25. drogho the vp och förgömde sigh 
widh berghet. 1 Macc. 9: 38.

Förgöra, tr. 1. Tillintetgöra, förstöra 
(om sak), j skolen ... all theras gotna be- 
lete förgöra. 4 Mos. 33:52. — 2. Förgifta. 
All luften är förgiordt med pulverrök. Stjern- 
hjelm Fredsafl 10 intr.

Förgörelse, f. Misshushållning. Är gäld 
af mannens eller hustruns särskildta vål
lande och förgiörelse tilkommen. Lag 1734 
G. B. 11:4.

Förgörerska, f. Hexa. Hvar som man 
hafver Holört uthi, ther kommer ingen ond
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fiende til, och ingen trolkona eller förgö- 
rerska skal göra någhon skadha. A. Måns
son Ört. 130.

Förgörning, se Förgerning.
Förhafva, tr. 1. Förehafva, företaga. 

wij wnne honum (mäster Knut) liffuith för 
eder schuld, besynnerliga saa lenge (till dess) 
wij see hureledis j wile forhaffuadt medt 
her peder Canceler. Gust. 1 reg. 3:222. — 
2. Ref). Förhålla sig, förete sig. vääl be- 
radhe hurv om alle saker sig forhaffue viill. 
Fini. 524 (1511). — 3. Förtrycka, under
trycka. Erchiebiskop Göstaff... syntes haffua 
bortbytt sitt biskopzembete vthi en blodh- 
girigh tyrans natur, Ty lijka såsom Konungen 
förfölgde thet verldzlighe ståndet, altså för- 
hade han (erkeb.) och thet andelige. Stjern- 
man Riksd. 1:14 (1523). Jesu saak, som 
här til aff the öffuersta Presterna så swåra 
hadhe warit förtryckt, förhaffd och förmörck- 
rat, nu skulle waka vp igen, komma sigh 
före. L. Petri Chr. pina p 2 a. ther thenna 
bekennelsen om Christo således förhaffd 
och förfolgd warder. 3 Post. 87 b. Then som 
förhaffuer sin fadher... han är itt skemda 
barn. Sal. ord. 19:23. (Bib. 1541 : förlegger; 
Öfv. 1878: plundrar.) — 4. Förkasta, för
akta, missakia. Bliffuer han en gång för
haffd och förskutin, så må han aldrig tänckia 
och förmoda at han kan komma till gunst 
igen. Schroderus Hoff. väck. 22. honom, 
aff hvilken tu är förhaffd (cui invisus es), 
besöök icke. Comenius Tung. 929. brun
nen ... aldrig befinnes nyttig, och derföre 
är förhaffd och obruklig. U. Hjärne Vatt. 13.

Förhala, tr. och intr. förhala migh icke 
lenger, at tu icke slepper folkit. 2 Mos. 
8: 29. när han skal giffua thet (lånet) igen, 
så förhalar han thet. Syr. 29: 6. Huru lenge 
förhalar tu medh oss (håller du oss i oviss
het)? Sägh oss frij om tu äst Christus. Joh. 
ev. 10:2i. Tå Felix thetta hörde, förhaladhe 
han them (uppsköt han deras sak). Ap. 
gern. 24:22. forme betalning met ytermera 
fördrögningh haffde förhalat bliffwit. Gust. 
1 reg. 3 : 338. han holler thet han haffwer 
mich loffwat, ää huru lenge han fördröyer 
och förhalar medh mich. O. Petri Men. 
fall D 8 b. Bedröffua icke then hungroga, 
och förhala ingen vthi hans armodh (dröj 
icke att hjelpa honom). L. Petri Sir. bok 4: 2.

Förhala, tr. och intr. [Mnt. vorhalen..] 
1. förhale (taga igen) sin schade hwar han 
kwnde. Fini. 386 (1508). — 2. j forhale in 
pa oss (förorätta oss) til land eller vatri. 
Fini 133 (1502). Jfr Kalkar 1, tilläggs. 63.

Förhals, m. Jugulus, framdelen på hal
sen, forhals. Var. rer. voc. A 6 b.

Förhandla, tr. [T. verhandeln.] 1. För
sälja. the ryske varer, som vdi Vijborg 
förhandlede varde. Stjernman Com. 1:113 
(1550'. kunne upstädes boerne försörje sig 
af Stockholms boerne medh det som be-

höfdes ... till att förhandle i marchneder och 
eljest. 1:437 (1595). när godzet är uthi pack- 
huuset richtigt befunnet, skole våre tulle- 
närer . .. låta them ... passera och sitt godz 
lagligen,förhandla. 2:190 (1638). — 2. Under
handla om. skulle... tollen widh Bahuus 
förhandlas. O. Petri Kr. 223. — 3. Afhandla. 
Gudz ord warder förhandlat j kyrkionne. L. 
Petri 1 Post. U 6 b.

Förhandling, f. Handel. [Mnt. vorhan- 
delinge.] falsk förhandling och oredelig köp
slagan. Gust. 1 reg. 3:320.

Förhasta, intr. [Mnt. vorhasten.] 1. Ha
sta, skynda, medh toonen (vid psalmernas 
sjungande) huarcken för mycket och long- 
samt dragés, eller förhastas (tages för ha
stigt tempo). Laurelius Kyrkord. 222. — 
2. Refi. Förifra sig, förhetsa sig. the både 
Köningen att han wille icke förhasta sig, 
utan medh tolamodh höra theres swar. Svart 
Kr. 126. aldenstund han (Nils Sture) förnam 
hans herr fader och broder war i Hans 
Maj:ts onåde, så fruktade han sig, at Hans 
Maj:t skulle förhasta (förgripa?) sig på ho
nom, om han så allena kom up (på slottet). 
Lön bom Uppl. 1:11.

Förhat, n. Hat. iagh lijdher förhaat. 
Psalmb. 1572 (Någhra andel, wijsor B 7 a), 
kom Camillus för thenna orsaak skul uthi 
stort förhaat hoos the Romare. Schrode
rus Liv. 151. Finner han förhat och be- 
dröfvelse, tå han fruchtar Gud, och söndrar 
sig ifrå verlden. Svedberg Sabb. ro 2: 1191. 
Skal mig förhat bestrida, Jag vil thet un
dergå. Vitt. 67. skynda then kongelige re
geringen hoos menigheeten uthi förhaat. 
P. Brask Puf. 29.

Förhata, tr. 1. Söka utrota. [Mnt. vor- 
haten.J iach öffuer motton förfölgde gudz 
försambling och förhatadhe henne. NT 1526 
Gal. 1:13. han predicar nw troona som han 
fordom förhatat hadhe. 1:23. —2. Hata. för
hata och dräpa fadher, modher, syster, bro- 
dher. Matth. 10:35 (glossa). tu haffuer warit 
offuergiffuen och förhatat. Es. 60:15. j sko
len warda förhatadhe aff allom för mitt nampn 
skul. Marc. 13:13. du förhater en sådan 
odygd. Hermelin D3b.

rörhatare, m. Förföljare, försvar emoot 
alle mine förhatare. Schroderus J. M. kr. 
tillegnan.

Förheda sig, refi. Förhetsa sig? hur 
hett prints Valdmar vid sig tog!...Jag till
står, at hans tal med någon ifver skedde, 
Dock sig med hårdhet mot sin broder ej 
förhedde. J. G. Hallman 38.

Förheta, Förhetta, tr. Upphetta. Gam 
malt vijn ... förheetar blodhet. Sparman 
Sund. sp. 125. 1 thenne åhrsens tijdh (om
sommaren) blifva våra ledemoter förhettade. 
Ders. 11. De kunne, om dem så behagar, 
...gå til brunnen; doch så, at de intet 
förhetta sig. U. Hjärne Under. 18.
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Förhetsa, tr. Hetsa, upphetsa. [T. ver
hetzen.] hafva noga upseende med dem, 
som vela förhitsa Ryssen i färd med K. M. 
Fant Handl. 2:6 (1562).

Förhetsning, f. Upphettning. Förkyl
ningar, hvaraf komma de? Af förhetsningar. 
Thorild 4:21-’.

Förhindra, tr. 1. Hindra från att komma 
undan, taga till fånga, förhindrat och gri
pet honum vid halsen. Gust. 1 reg. 5:17. 
then forrædare motte bliffua ther forhindradt 
til rettha (gripen och instäld för rätta). 4: 
351. (Jfr Hindra). — 2. Hindra från att 
vara till nytta. Hugg thet (ofruktbara fikon
trädet) bortt, Hwar elfter skal thet förhindra 
jordena? Luc. 13:7.

Förhindring, f. Fångenskap, wår käre 
syster måtthe warde förlosed wtaff then for- 
hindring henne sked är. Gust. 1 reg. 6: 62.

Förhof, m. Förhus, förgård. [T. vorhof.] 
Atrium, förhwss, förhoff. Var. rer. voc. G 2 a. 
han seal boo j tinom förhåffuom. Dav. ps. 
1536 65: 5. Mijn siel lengtar ... epter her
rans förhåffuar. 84: 3. 1 som stâân .. . vthi
förhåffuen till wår gudz hws. 135:2.

Förhopa, tr. 1. Hopa■ revisionssakerne 
må i så stor myckenhet förhoopade vara. Civ. 
instr. 352 (1661). — Refl. Tårarna förhopade 
sig hos alla dem, som hörde häruppå. zls. 
Ban. 1:137. — 2. Öfverhopa. Kongl. Maj:t 
hafver med så många fiender varit förhopat. 
Lönbom Sv. arch. 3:67 (1660).

Förhopp, n. Hopp, förhoppning, må tw 
handla mett them ... giffuandis them sådana 
wån och forhoop... att the måge besökia 
och haffua beskyd vtj wore strömmer och 
hampner. Gust. 1 reg. 8: 267. haffua ... tröst 
och förhop til gudh. O. Petri 1 Post. 3 b. 
j skole bidhia min fadher j thet forhop ath 
j skole wardha bönhörde. 2 Post. 97 a.

Förhoppa, tr. och intr. Hoppas, för
hoppas. [T. verhoffen.] the som j een rett 
troo dödde, gläde och saligheet förhoppa 
skulle. 2 Macc. 12:45. Hwilken är någhon 
tijdh på skam kommen, som vppå honom 
förhoppat haffuer? Syr. 2:11. Tå sågh han 
på them, förhoppande, at han skulle någhot 
få aff them. Ap. gern. 3:5. Refl. han för- 
hoppadhe sigh wara j gott behåld. 2 Macc. 
5: 9. — Förhoppas, dep. Thet är förhop
pandes (att hoppas, att vänta) at iagh . .. 
må tagha migh en man. Ruth 1:12.

Förhopplig, adj. Som är att hoppas, 
förmodad. [T. v erhoff entlieh.] j staden för 
förhopliga vänskap (skall) opväxa itt nytt 
och svårt krijgh. A. Oxenstjerna (HSH 
28: 60). intet komme vijdare ähn förhopligtt 
var att könne försvares. Dens. (35:70).

Förhoppligen, adv. Efter all förhopp
ning, i förhoppning, varder medh Gudz 
hielp nu förhoppligen till en berömlig, nyttig 
och säker fredh kommandes. Gust. Adolf 
Skr. 143. ett antahl krijgzfolck vore att sam-

manskrifva som förhoppeligen fyllest giorde. 
Ders. 302. then rättegångsordningh ... må 
fullföllias och alfvarligen exequeras, förhop- 
ligen att laag och rätt där igenom skall hafva 
sin visse och fulle gång. Stjernman Riksd. 
1:700 (1614). jag dette så i hastighet haffuer 
schreffuedt... förhopligen at ded kommer dig 
väl och uthan drögsmål till handha. A. Oxen
stjerna Bref I. 4 : 202.

Förhorad, p adj. Horaktig, liderlig. 
[T. verhurt.] okyske och förhorade men- 
niskior. Schroderus Kysk. speg. 111 b.

Förhufvud, n. Sinciput, framdelen aff 
hoffuudet, forhoffuud. Var. rer. voc. A 6 b. 
[Mnt_. vorhovet, panna.]

Förhugga, tr. 1. Genom hygge föröda, 
uthugga, kunne wij jngelunde tilstädie ath 
skogen så förödis och forhuggis skall. Gust. 
1 reg. 1 1:262. Ekeskogen i Elffzborgz Län 
bliffuer fast forhuggin. 12:115. Libanon ståår 
skemligha förhuggen. Es. 33: 9. — 2. Genom 
förhuggning spärra, samma vägen (att ge
nom Guds nåd och Kristi förtjenst komma 
till bättring) hafver en sådan syndare sigh 
sielff sålunda förhuggit, at han intet aff thess 
medel bruka kan. Schroderus Hunn. 153.

Förhugsa, tr. [Isl. fyrirhugsa.] Præ- 
m ed i te ra, förut betenekia, öfverväga, förr- 
hugsa. Svedberg Schibb. 291.

Förhutla, tr. 1. Genom oskicklig be
handling förderfva. [T. verhudeln.] När 
the (qvacksalfvare) hafva förhutlat honom, 
så kommer han omsijder till Medicum, när 
tijdhen är försumat. Sparman Sund. sp. 
C 2 a. — 2. Bedåra. Hercules ... lät sigh 
ock på samma sätt (af kärleken) förhutla. 
Sparman Sund. sp. 207.

Förhvifva, tr. Binda för, hölja. (Se 
H v i f, H v i f v a.) en jägare kan medh mö- 
dha beholla en falck fången och föra ho
nom på sin hand, så framt han icke til- 
förenne förhvijfvar hans ögon. Schroderus 
Albert. 2. 313.

Förhåll, n. Förhållande, qvarhållande, 
undanhållande, beslag, qvarstad. han la
ther (dem)... faa theres ighen, baadhe skiip 
och godtz, som han haffuer roostheradth 
(arresterat), och giör them ther paa inthit 
ytthermera forholdt. Gust. 1 reg. 2:198. biw- 
dandis atj wtan alt hinder, förhåldh och moth- 
standh fonda slotzloffwan ... wplathe. 3: 333. 
vpsala domkyrke skeer hinder och forhall på 
then räntte henne tilfaller. 5: 57. the haffue 
... giort förhold på wåre käre syster och 
wår Secretarius. 6: 29. j haffue gijortt arrest 
och förholdt på thet godz, szom wij vthj 
Lubcko liggiandis hade. 8: 281.

Förhålla, tr. 1. Hålla för, hålla igen, 
tillhålla, theras öghon woro förhållen, at 
the icke kende honom. Luc. 24:16. — 2. 
Återhålla, han kommande warder såsom en 
förhållen ström. Es. 59:19. stiernonar för
hålla sitt sken. Joel 2:10. haffuer himmelen
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förhållet daggena offuer idher. och iorden 
sina frucht. Hagg. 1:10.— 3. Undanhålla. 
then tigh tagher mantelen jfrå, honom för- 
hålt icke heller kiortelen. Luc. 6: 29. Bildl. 
Undandölja, lemna oförmäldt. Kan iagh 
eder venligen icke förholla, att iagh i aftens 
senntt bekom eder schrifuelsse. Hallen
berg Handl. 57 (1613). Detta vi eder nåde- 
ligen icke hafve velet förholla. Gust. Adolf 
Skr. 493. Hafuer dette E:s kongl. Maij:tt till 
underdånigt svar ödmiuckeligen icke velet 
förholla. A. Oxenstjerna (HSH35:158). — 
4. Uppehålla, qvarhålla. Förhåller migh 
icke,.. . slepper migh at iagh faar til min 
herra. I Mos. 24: 56. Hwarföre mon min son 
så lenge bortto wara, Eller hwadh mon för
hålla honom? Tob. 10:1. folcket. .. förhöllo 
honom, at han icke skulle gå jfrå them. 
Luc. 4:42. blefue the förde til Stocholm, 
och ther förholdne i fängelse. Svart Kr. 173. 
Refl. Uppehålla sig, blifva qvar. Er (är) 
wår begäre atj wele förholde eder i wår 
stad Stocholm på så långh tidh. Gust. I 
reg. 6:284. då förhöll sig Kon. Erik på 
Svartsjö, der han hela sommaren öfver nä
stan hade sig förhållit ensligen. S. Elofs- 
son 149. (fienderna) förhöllo sigh in om 
murarna. Schroderus Liv. 93.

Förhånelse, f. Hån, smälek, sett mich 
icke til en förhånilse them galnom. Dav. ps. 
1536 39:9.

Förhäda, tr. Häda. så warda the sigh 
wendandes til andra Gudhar, och tiena them, 
och förhädha migh. 5 Mos. 31:20. folcket 
förhädde Herrans spijsoffer. 1 Sam. 2:17. 
the ord ... ther Konungens tienare ... migh 
medh förhädt haffua. 2 Kon. 19: 6. Han 
haffuer förhädhat Gudh. Matth. 26: 65.

Förhädelig, adj. Hädisk, hädande, han 
medh sijn förhädeliga tungo förhäffuer sigh 
öffuer Gudh. Uti. på Dan. 96. mong Rike 
... skulle bliffua frå then retta troon in til 
Turken och hans förhädeliga lära affellige. 
Ders. 306. förhädeliga ord — förhädelige 
smeckrare. Ders. 571.

Förhädelse, f. Hädelse. Thenne daghen 
är en bedröffuelses, bannors och förhädhelses 
dagh. 2 Kon. 19:3. tala förhädhelse emoot 
leffuandes Gudh. 19:4.

Förhäfta, tr. Häkta, fängsla. [T. ver
haften.] i boyor förhäfftat af een öfverträfflig 
Skönheet. Stjernhjelm Lycks. är. cartel.

Förhäftning, f. Fängsligt förvar. [T. 
Verhaftung.] tagas i förhäftning. Lönbom 
Sv. arch. 2:64 (1624).

Förhäfva, tr. [Mnt. vorheven.] 1. Upp
höja. the forhäffwa gudz werdigha helghon 
meer än them bordhe. O. Petri Svar till 
P. Eliæ h 4 a. — 2. Låta förhäfva sig. 
Han skal icke förhäffua sitt hierta vthoffuer 
sina brödher. 5 Mos. 17: 20. — 3. Refl. Upp- 
häfva sig, uppstå, uppkomma, förundrar 
oss ther före ecke lithet, hwar wtaff sådana

wpstötning och bedröffuilsze sig förhäffuer. 
Gust. 1 reg. 6:28.

Förhänga, tr. [T. verhängen.] 1. Med- 
gifva, eftergifva. wele wij gerne göre huad 
ymmer vdij wor magt och formögenhett är, 
och forhengie hoss E: K: alt thet oss möge- 
ligit är. Gust. 1 reg. 11:161. — 2. Skicka, 
foga, förordna, besluta, oss låta nöja med 
thet som Gud behagat hafver med H. F. N.
S. at förhengia. Gust. Adolf Skr. 98. hvar 
icke Gudh serdeeles för våre synder skull 
hafver förhängt att vij ännu en tijdh uthj thet 
kriget moste fördröija. HSH 37:133 (1635). 
ther Gud skulle något menniskeligit öfver 
H. K. M:tt ... förhängia. Stjernman Riksd. 
2:1168 (1650). Om Gud ey vill förhänga, 
Kan ingen lijf sit länga Til aldraminsta stund. 
Lucidor Cc 3 a.

Förhängsel, Förhängsle, n. Förhänge. 
(Se Bonad.) Cortina, förhengsle. Var. rer. 
voc. C 3 a. lyffte han förhengslet (till sän
gen) vp. Judith 14:14. Een hvilosäng medh 
förhängzlen före. Comenius Tung. 574. tem
pelduken eller förehengslet j templet. L. 
Petri Dial, om mess. 64 a. undflychter .. . 
med hvilka en vil sanningen försticka, (äro) 
allenast några fikonblad, genom hvilkas för
hängsel hon likväl lyser. Hermelin D3a.

Förhäpen, adj. Häpen. Tå nu thenna 
rösten skeedt hadhe, kom tilsammans mykit 
folck, och wordo förhäpne. Ap. gern. 2:6. 
The frome warda här öffuer förhäpne. L. 
Petri Jobs bok 17:8. han blef svåra för
häpen. Schroderus Albert. 4-188.

Förhäpenhet, f. Häpenhet. vårt lijff 
är förhäpenheet och räddhågha. Forsius 
Esdr. 95.

Förhärda, tr. och intr. [Mnt. vorherden,
T. verhärten.] 1. Härda. Hans folck . .. 
var förhärdat uthi arbete. Schroderus Liv. 
276. — 2. Förstocka. Gudh förhärde (för
härdade) hans sinne. 5 Mos. 2: 30. Han 
haffuer . .. förhärdt theras hierta. Joh. ev. 
12:40. thetta folcks hierta är förhärdt. Ap. 
gern. 28 : 27. Then afffeJJigha Israel är from 
reknandes emoot then förhärda Juda. Jer. 
3:11. the äro wordne förhärde vthi sinne 
olydhno. 5:6. — 3. Enständigt uppmana? 
[Jfr Isl. herha.] Ther till radom vj och for- 
härde alle keyserlige prelate, verldzlige för- 
sthe oc herrer. HSH 16:24 (1526). — 4. Fram
härda. vij mehra orsaak hafve oss der hänn 
at lämpa, än ... at emot sträfva och på vår 
förre intention at bestå och förhärda. Stjern
man Com. 2:349 (1643).

Förhärdeliga, adv. På förhärdadt sätt, 
härdnackadt, trotsigt, the thet (Guds ord) 
förhärdeliga förachta och lasta. P. Erici 
6:107 a.

Förhärja, tr. Förtrycka, misshandla. 
beskerma migh ... för the ogudhachtigha som 
migh förhäria. Ps. 17:9. (Öfv. 1878: an
sätta mig.)
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Förhögring, f. Förhöjning. Jordegodzen 
äre ringa skattade, kunna ock föga förhögring 
lijda, för andre pålagor skull. Brahe Oecon. 
124.

Förhöja, tr. 1. Höja, upphöja. Jagh wil 
stijgha vp j himmelen, och förhöya min stool 
vp offuer Gudz stiernor. Es. 14:13. flodherna 
förhöya sina bölior. L. Petri Dav. ps. 93:3. 
haffuer ock Gudh förhögt honom, och giffuit 
honom itt nampn, thet offuer all nampn är. 
Philipp. 2: 9. tw näst gwd är forhögd j hyme- 
rike. Tideb. 76. Refl. then som förhöyer sigh 
han skal wardha förnedhrat. NT 1526 Matth. 
23:12. — 2. Höja (värdet på), stegra, för
minska skeppona, och förhöya Siklen. Am. 
8: 5. — 3. Refl. Förhäfva sig, berömma sig. 
han förhögde sig uthaf ett kongligit, doch 
orättmätigt välde. Peringskiöld Jord. 106.

Förhölja, tr. 1. Hölja, hon .. . dokadhe 
sigh och förhölgde sigh. I Mos. 38:14. hon 
hadhe förhölgdt sitt ansichte. 38:15. Solen 
förhöide sit ansickte. Spegel Pass. and. 
431. Han wille sijn falskheet alt så förhölie. 
En liten Crön. G 7 b. — 2. Gömma. Ah at 
tu förholde migh j heluete (grafven). Job 
14: 13.

Förhör, n. Företräde, audiens. [T. ver
hör.] Prinsessan erhöll förhör hos keisaren. 
,4s. Ban. 2:331. Vid sammanträde eller, som 
det då kallades, förhör med främmande sän
debud var kronprinsen närvarande. Hallen
berg Hist. 1:42.

Förhöra, intr. och tr. [Mnt. vorhoren.] 
i. Höra efter, göra sig underrättad om. 
Læg ti ig och al wijn om ath förhöra om alle 
belasglighether. Gust. 1 reg. 1:119. han haff
uer sin bwdt in j danmark och lather forhöra 
hwreledis ther til stonder. 2:137. will iach 
geffua mich till talssz medh honom och för
höra hans mening. 9:364. The (biskoparne) 
skola ock förhöra hwadh för brister, som äro 
ibland then meniga man. L. Petri Kyrk
ord. 76 a. — 2. Låta sig f.. låta förnimma, 
låta förstå, utlåta sig. Söffuerin norby . .. 
tagit nogre skiip op ... och lather sig dag- 
ligha forhöra att huess han mere aastadt kan 
komme wiil han thet icke forswmma. Gust. 
1 reg. 3:13. — 3. Undersöka, granska. Tu 
skalt icke döma förr än tu sakena förhördt 
haffuer. Syr. 10 (11:8). Cammerschriffwere 
schole förhöre the Findske fougters rägen- 
skaper. Fin. handl. 9:325 (1558).

Förhörare, m. Sakförare? Hoo giffuer 
migh en förhörare, at then Alzmechtighe må 
höra mitt begär? Job 31:35.

Förifring, f. Förifran. Dalin Vitt. 6: 340.
Föril, se Fö r e 1 d.
Förila, intr. Sinka, söla. (Se Ila.) wij 

wette icke hwad ther vnder är, ath then gode 
herre wor Swåger fordröijer och foriler så 
lenge ath skicke oss same handlinger. Gust.
1 reg. 11:96. — Refl. Försinka sig. Szå 
schall och Öffwerstenn achte, att ther fien-

derne bliffwe vdi förste drabbningenn slagne 
på flychtenn, . .. hann dhå icke förijler sigh 
medh H. K. M.ttz krijgzfolch, vthenn full- 
fölier them. Adlersparre Hist. saml. 2: 
39 (1565).

Föring, f. 1. Varor, som sjöfolk förde 
med sig för egen räkning. [Mnt. voringe, 
T. fiihrung.] Svenska skieppare och siömän 
theres föring frij hafve. Stjernman Riksd. 
bih. 296 (1629). — 2. Medförd gåfva. den 
främmande gästen ifrån Gallien hade at för
ära henne ett stycke purpur . .. och hade 
med tjenligit tal afgifvit sin föring. Malm
borg 768.

Förirrad, p. adj. Förvirrad, förbryllad. 
bleff Konungh Gustaff så förirret här utöffuer 
och illa tilfridz, at ynckeliget var see och höra 
uppå. Tegel Gust. 1 hist. 2.'334. voro the 
förirradhe uthaff the långe och åthskillighe 
orationer som legaterne ... framstälte. Schro- 
derus Liv. 438.

Förkappad, p. adj. Bemantlad. [T. ver
kappt.] lögn vnder sannings nampn och 
skeen förkappat. L. Petri Dial, om mess. 
B 2 b. then spissfundighe, medh Scrifftennes 
vrängde vitnesbörder lijsteligh förkappadhe 
... Calviniska lära. L. Laurentii Nyårs
pred. D l b.

Förkappig, adj. Klädd i kåpa. the för- 
kappuge munkar. Comenius Tung. 638.

Förkast, n. Förekastande, tillvitelse, till- 
mäle. Förbiudandis alle ... att the (honom)
.. . ther vm nogit hinder, quail eller förkast 
göre. Gust. 1 reg. 7: 52. til at undböja de 
förkast, du mig en gång kan ske göra torde, 
som skulle . .. (jag) förhindrat tin lycka. 
Hermelin A 7 a.

Förkasta, tr. Förekasta. Förkasta ho
nom icke sina synder som sigh bätrar. Syr. 
8: 6. han . .. förkastadhe them theras otroo 
och hiertas hårdheet. Marc. 16:14. Medh 
thesse och annor flere ord förkastadhe hon 
honom hans elende. Tob. 2:23. Konungen 
.. . medh mong hånlig ord ... förkastat them 
alla theras handlingar emot honom. L. Petri 
Kr. 90.

Förkastelse, f. Förekastelse, försmä- 
delse. Sara . .. moste förkastelse höra aff 
eenne sins fadhers tienisteguinno. Tob. 3: 7.

Förkeren, n. Förkering, f. Se För
kär. then ther Förkehren speelar, moste 
tagha thet som tärningarne vijsa, och tilsee 
huru han ett ondt kast väl sättia kan. Spar- 
man Sund. sp. 166. Bakvänd handelen är, 
förkering spelas i verlden. A. Nicander 
Vitt. 145.

Förkickla, tr. Förklema? O huru mån
gen son har modrens klifs förkicklat! Kol- 
MODIN Qv. Sp. 1:648.

Förklaga, tr. 1. Anklaga. [T. verkla
gen.] giorde them til liugare, som honom 
förklagat hade. L. Petri Sal. vish. 10:14. 
Gudh .. . gaff henne ett samwet som förkla-

18
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gar henne vthan återwendo. P. J. Gothus 
Catech. B 7 b. Perseus förklaghade Deme- 
trium på nytt hoos sin fadher. Schroderus 
Liv. 788. — 2. Öfverklaga. then twist oc 
twedrekt ... som så optha oc tiit haffuer 
warit för oss förklaghat emellom thesse twa 
kirkeprester. Gust. I reg. 6: 52.

Förklagan, f. Första klagan, den först- 
kommandes klagan. [T. vorklage.] Then 
som förclaghanen får, han får ock retten, 
men när hans näste kommer ther til medh, 
så pröffuas retten. L. Petri Sal. ord. 18:17.

Förklara, tr. 1. Göra klar, klara, en 
orm .. . uthaff fenekåls stielck sugher must 
och safft, ther medh han sijn mörcke öghon 
upfrisker och förklarer. L. Laurentii Ny
årspred. I 1 b. — 2. G if va ett fagert sken 
åt. The måga wel forclara theres wesende 
så mykit the wilia, weet man doch wel at 
the äre kööt och blodh. O. Petri Klost. 
F 4 b.

Förklena, tr. Förminska. [T. verklei
nern.] så förklenade han . .. thenna goda 
mening, som fattades om hans värdigheet 
och dygd, igenom sin ähregirigheet. Schro
derus J. M. kr. 445. Ingen ting är som mehra 
förklenar ens modh och sinne ... än at en 
moste vara hvar och en undergiffvin och låta 
aldeles fara sin frijheet. Hoff. väck. 12. the 
förkleena Jesu Christi förtienstoch förskyllan. 
Laurelius Rel. speg. loo.

Förklening, -kienring, f. [T. Verklei
nerung.] 1. Förminskning, försvagande. 
förekomme hvad som helst vårt käre fädernes 
land haffver kunnet vare til obestondh, skade 
och förklening. Stjernman Com. 1:228(1572). 
— 2. Förklenande, en sådan sack, den ho
nom mehra till ähra, än som förkleenring 
ländatt. Adlersparre Hist. saml. 1: 159 
(1632).

Förklicka, tr. Sätta klick på, förklena. 
All ting förachta the, och sökia at förklicka, 
Med .. . förtahl den sig oskyldig veet. Ro- 
senfeldt Vitt. 126. Förklicka ens heder 
och ähra. Lind Ord.

Förklickeri, n. För argt förklickerij så 
moste man ju rädas. Rosenfeldt Vitt. 206.

Förklifva sig, refl. Klifva miste, för
stiga sig. kantu snart förkliffua tigh. Weestu 
icke, at the som för högt kliffua, moste diupt 
falla. Balck Krist. ridd. D 5 a.

Förknippa, tr. [T. verknüpfen.] 1. Binda,
fängsla, snärja. När elephanten__ Seer
sig af fienden förknippad i en snara. Spe
gel Guds verk 223. — 2. Sammanbinda, 
förbinda, förena, sammansatt någre stadgar 
... till at förknippe och förbittre beggie stån
den, thet konglige och thet furstlige, emoot 
hvart annat. Girs Joh. 3 kr. 159. Refl. sigh 
hemlighen förknippa medh någhon (i fråga 
om förlofning). Lælius Jung. sp. K 8 b. 
hafve vij oss här med samsatt, förknippat 
och förbundit, at hvar något fiendteligit ...

blefve företagit, ... då vele vij hvarannan 
uthi sådane lägenheter bijstå. Stjernman 
Riksd. bih. 250 (1598). the sigh emoot honom 
hade sammansvorit och förknippat. Schro
derus Pac. 103. — 8. Förbinda, förpligta. 
så är ... af Gud gifvit thet fierde bodet i 
hans lagh, hvarmed han oss til sådan dygd 
högeligen förknippar. Güst. Adolf Skr. 
192. förknippa konnungen til at holla samma 
stillestånd. Ders. 479.

Förknirfva, tr. ? Grefve Tott slog före 
några conditioner, dermed vi lätteligen hade 
kunnat mediationen förknirfva, så at ingen
dera delen hade velat oss om något godt til- 
tro. Ehrensten (Lönbom Anek. 1. 5:92).

Förknufva, tr. Kufva, förtrycka. (Se 
Knufva.) kirkiones personer . . . twinge, 
twnge och förknwffua fatigh simpel menlös 
och enfollogh almoge med banlysningh. 
Gust. 1 reg. 4:75.

Förknyta sig, refl. Knyta sig, trassla 
sig. een fnurra sig på hennes tråd för
knyter. Spegel Guds verk 127.

rörkofra, tr. Föröka, befordra. Then 
källan (regnet) ... Som så förkofra kan all 
verldens säd och gröda. Spegel Guds verk 
60. — Refl. 1. Föröka sig. förkoffwren idher 
vppå iordenne, och warer fruchtsam. / Mos. 
8:17. wor syster, förkoffwra tigh til tusende 
tusend. 24:60. — 2. Förvärfva sig. han 
förkoffradhe sigh en åker. NT 1526 Ap. 
gern. 1:18.

Förkoka, tr. Hopkoka, ett fast luthsalt 
med olja, smör, talg eller traan kan förkokas 
til en vaskare tvål. Lindestolpe Surbr. 11.

Förkolna, intr. och tr. (Jfr Ko Ina.) 
1. Kallna, kärleken skal forkolna. O. Petri 
2 Post. 4 a. thå wordo theras hierta vptänd 
och wordo brinnande, som til förenne woro 
förkolnat. Ders. 81a. effter thet ondskan 
fåår offuerhandena, warder kerleken j mån
gom förkolnat. Matth. 24:12. många uti nit
älskan om religionen förkolna. Schroderus 
Uss. L 8 a. — 2. Kyla, af kyla. Munkarne 
hade hunnit at reta undersåtarne och hos 
dem förkolna den brinnande kärlek de boro 
för sin konung. Celsius Gust. 1 hist, före
tal. Menniskiors ondska har förkolnat detta 
tilläfventyrs för mycket för dem uppeldade 
hjerta. Kexél 1:307. — 3. Förkyla, han 
... begynte strax dricke ööli, ther opå seden 
hade han lagtt sig på beneken til at soffwe, 
och bief så förkolnet. Gjörwell Nya sv. 
bibi. 2:12 (1590).

Förkomma, tr. och intr. 1. Förslösa, 
förskingra, han hade forkommit hennes hus 
och ægedelar. Gust. 1 reg. 3:245. göra tuå 
kerror med låås, som malmen kan med hem
föras, så ath then som malmen förer icke 
haffuer tilfelle til at forkoma ther åff något 
j wäghen. 7:394. theras (afgudarnes) Pre
ster förkomma theras offer, som them giffuit 
warder. Bar. 6: 27. hwadh Böker ther för-
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kompne (skingrade) woro . .. hemte han til- 
samman. 2 Macc. 2:14. — 2. Förgås, dö. 
fiskanar j haffuet skola förkomma. Hos. 4:3.

Förkoppla, tr. Genom koppleri förleda. 
[T. verkuppeln.] stundom insmyga sigh 
gamble käringar uthi husen, ther jungfruer 
äre, biudha them til köps lärfft och annat, 
och ther brede vidh bära hos sigh itt kär- 
ligit och förtroligit älskogz breeff, thet the 
öfverantvarda, hvar medh the således artigt 
förkopia och besnäria the unge möör. Schro- 
derus Albert. 1:39.

Förkorta, tr. [T. verkürzen.] 1. För
minska. Är tå Herrans hand (magt) för
kortat? 4 Mos. 11:23. (menniskan skall) 
wara tilfredz medh then deel som för han- 
denne är, Fattas någhot, så är Gudz hand 
intet förkortat. L. Petri 2 Post. 182 a. — 
2. Förorätta, förfördela. Så äre wij medt 
sådane edhers skattning (skattläggning af 
hemman) aldelis intet till fridz, wthan haffue 
therutinnan et stort mishag, att wij i så 
motthe illde förkortede äre. Dipl. Dal. 3: 84 
(1548). the Suenske och the finske, som nu 
i Räffle boo, ... vti theres preuilegier för
kortade varde. Fin. handl. 2:294 (1550).

Förkortelse, f. Förminskning, inskränk
ning. theris frihethers oc priuilegiers mode- 
rerningh oc forkortelse. Gust. 1 reg. 4:116.

Förkosta sig, re fl. Kosta på, utgifva 
allt hvad man eger. iach wil gans gerna 
förkosta migh, och sielff vthgefuas för idhra 
siälar. NT 1526 2 Cor. 12:15.

Förkrama, tr. 1. Klämma i hjäl. thenna 
quinnonnes son bleff dödh om nattena, ty 
hon förkrammadhe honom j sömpnen. 1 Kon. 
3:19. — 2. Klämma sönder, krossa. Tu 
skalt ock icke offra Herranom någhot thet 
förkramat ... är. 3 Mos. 22:2t. (Öfv. 1878: 
stympadt genom klämning.)

Förkriga, tr. Förlora, förspilla genom 
krig, eller genom processer. [T. verkriegen.] 
mest alt thet wij alle wåre dager rijkit till 
godo och gagn . .. tilsammens dragit haffwa, 
thet haffwe wij nu mott förkrijge på thetta 
förmalediede jnbyrdes buller. Fin. handl. 
7:110 (1544). the wredhe trättare (process- 
makare) förkrigha, bortslå och förspilla alt, 
och warda landzlöpare. P. Erici 5: 230 b. — 
Refl. Utblotta sig genom krig. wij haffwe 
nu genom thenne inlendzske förmaledidede 
vbestondt så förkrijget oss, att wåre kijster 
äre fast tome bleffne. Fin. handl. 7: 131 
(1544). han war nu en förkrigat herre oc 
hade nu intet på kistebotnen. Svart Kr. 79.

Förkrossa, tr. 1. Krossa. The ... för
krossa tigh hoffuudhet. Jer. 2:16. han slogh 
beletet vppå thes fötter som aff jern och leer 
woro, och förkrossadhe them. Dan. 2:34. 
— 2. Förstöra, ödelägga, iagh skal offuer- 
giffua menniskionar, hwar och en vthi thens 
andras hand, och vthi theras Konungs hand, 
at the skola förkrossa landet. Sach. 11:6.

Förkrossan, f. Förkrossning. ånger eller 
förkrossan. P. Erici 2: 227 a.

Förkrypa, intr. Krypa undan, gömma 
sig undan, wåre härremän förkrype mäst 
på slotten. RR '■‘/s 1543.

Förkränka, tr. 1. Skada, förderfva, för
svaga. förkrenckt watuådra. L. Petri Sal. 
ord. 25: 26. Ånga eller damb vpgåår vthaff 
griffterna, som wädhret förkrencker. P. Be- 
nedicti D 1 b. Ondt snack förkrencker 
godha sedher. I Cor. 15:33. förkrenkia hans 
godha rychte. O. Petri 2 Post. 123 a. j scole 
faa godh wnsaetningh ath förkraenkia ok för- 
derfwa alles edra ok waara fiender. Gust. 
1 reg. 1: 104. medh siukdom förkränckt. 
Stjernman Com. 1:127 (1552). — 2. Kränka. 
han ... beläghradhe henne, och förkrenkte 
henne. 1 Mos. 34:2. Hedhninganar, som 
Jungfrwna förkrenckt och til skam giordt 
hadhe. Judith 9: 2. — 3. Gifva anstöt, för
gå sig emot. tå syndar hon och forkränker 
samuetet, j thet at hon gör then gerning, 
som samwetit icke kan tro wara gudhi be- 
hageligen. O. Petri Sal. G la. förkrencker 
Herrans ordning. L. Petri Dial, om nattv. 
D 3 b.

Förkränkelse, f. sitt samwetz förkrenck- 
else. Rom. 14:20.

Förkröka, tr. Göra krokig, landet är 
tämlig rätt, der icke skiärarna (inskärnin
garna, vikarna) här och där afbryta eller 
förkrökia des strander. Rudbeck Atl. 1:164.

Förkufva, tr. Undertrycka, undanrödja. 
åffweria och forkwffua alles eders skadha 
och argeste. Gust. 1 reg. 5:17.

Förkundiga, intr. Underrätta. [T. ver
kündigen.] Orligh skip som våro senda ådt 
Stockholm till att förkundiga om fredhen. 
Adlersparre Hist, handl. 3:88 (1629).

Förkunning, f. [T. Verkündigung.] Euan- 
gelium icke annet är eller wara kan vtan en 
predican eller förkunning om Christo. NT 
1526 försp. 2 b.

Förkunskapa, tr. och intr. Genom spe- 
jeri förskaffa sig kunskap om. [T. ver- 
kundschaften.] Rydzserne drage wm kringh 
i österbothnen och förkundskape landett. 
Fin. handl. 3:166 (1552). bespeye och för- 
kundskapa alle lägligheeter i landhet. Stjern
man Com. 1:61 (1540). Rijksens fiender... 
igenom allehanda uthskickade spijoner vårt 
och rijksens tilstånd förkundskapa. 2: 112 
(1638). förkundskapa och bespana om alla- 
handa saker. Schroderus Liv. 187. Refl. 
han förkundskapade sigh alt omkring. Svart 
Kr. 157.

Förkunskapare, m. Spion. [T. ver- 
kundschafter.] speijere och förkunschapere. 
HSH 27:18 (1563). Speijare och förkun
skapare, som öfver grentzen sigh insmyga. 
31:167 (1662).

Förkyla, tr. Kyla. Sniö varder förd medh 
på flottan, til at förkyla dricken. Laurelius
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Rel. speg. 343 invärtes hetta .. . kan man 
förkvhla med mandelmiölkar. Lindestolpe 
Frans. 74.

Förkär, m. Förkära, intr. (brukadt som 
subst.). Ett slags brädspel. Spela f. bru
kas bildl. för bedraga. [T. verkehr, ver
kehren.] Ther abboten tärningen bär Må 
munken fritt spela förkär. R. Foss 341. Then 
Christen, som en falsk kånst lär, Medh 
troona späler han förkär. Ders. 91. På verl- 
den ey sätt tin troo, Hon spällar förkära. 
Forsius Spec, vitre C 5b. Jfr Förkeren.

Förkära, tr. Förändra. [T. verkehren.] 
Hoo kan giord saak förkäre? R. Foss 270. 
Refl. The gamble sedher sigh förkära. Ders. 
330. Min lycka och sigh mon förkäre. Ders. 
458.

Förkäring, f. Förändring. [T. verkehr- 
ung.] Beren van Melen fick sigh ett annadt 
sinne .. . thenne förkäring skedde strax hon 
(hans hustru) war tijt kommen till honom. 
Svart Kr. 82

Förköla, Förkölda, tr. Afkyla. [Mnt. 
vorkolen, vorkolden.] Ther är ej någor fogl 
uppå the gröna grenar. Som ikke kättjas tå 
(om våren) och vil een liten bråna Til sin 
förkölde blood af soolens strimor låna. Spe
gel Guds verk 179. man warder mera och 
mera förköldat j hiertat. O. Petri 1 Post. 
20 b. wij mera och mera forköldas. Ders. 22 b.

Förköp, n. Förfång. Ingen mäster (i 
fäktkonsten) migh förköp gör, Och ey medh 
hugh eller stick rör. S Brasck Förl. sonen 
D 2 a.

Förköpa, tr. Försälja. [T. verkaufen.] 
han ther medt (skeppet) segla skulde j frå 
wårtt rike Swerige och tiil Westuart och för
köpa them thedt. Gust. 1 reg. 6:119. (fån- 
garne) skulle rentmästaren såsom trälar för- 
kiöpe. Schroderus Liv. 489. Staden vardt 
sköflat och borgarne alla under en krantz 
förköffte och sålde. Ders. 656.

Förlag, n. Vederläggning. (Se För
lägga 5.) lät konung Gustaff uthgå ... sitt 
rättmätige förlagh på berörde förvijtelse. Girs 
Gust. 1 kr. 208.

Förlaga, f. Pålaga. [Isl. förlaga.] när 
någre förlagor och skatter på staden komma, 
skole Cämnärerne drifva uppå, at det i rättan 
tijd blifver uttagit. Stjernman Com. 1:735 
(1619).

Förlam, adj. Lam, förlamad, lemlästad. 
siwka och forlamme menniskior. O. Petri 
2 Post. 116 a. the szom forlamme bliffue, 
slagnne eller skothne, for vora och Rijkisens 
fiender. Gust. 1 reg. 10:131.

Förlama, tr. 1. Lemlästa. ath the kraneke 
blijffua redelige ophålne, besinnerliga the 
som för rijchesens fijender förlammade äre. 
Gust. 1 reg. 4: 218. — 2. Skada, förderfva. 
the skepp som i skärmytslen förlamade och 
bräckte voro. R. Ludvigsson 270. — 3. För
trycka, försvaga, försämra, itt förlammat

och förtungat folk. L. Petri 1 Post. R 3a. 
Kommer til migh alle som trötte och för
lammade ären. Ders. a 6 a. Thermedh blef 
tå then Folckungaslechten ganska myckit för- 
lamadh, så at hoon een long tijdh ther effter 
icke rettsliga kunde komma till macht igen. 
Kr. 72. godzen förlammas, och ther aff warda 
mongh ödes godz. Gust. 1 reg. 6:162. små 
och förlammade heman. 13:142. thet (hem
manet) bleff förlammedh och nogott när ödhe. 
Hist, handl. 13. 1:177 (1565). Cronennes 
slott och fester ... fast forlamede och nider- 
falne warit haffue. Gust. 1 reg. 13:207.

Förlanga, tr. Bekomma, erhålla. [T. er
langen.] ath wij iw med thet aldra förstha 
ther paa ith enkandhe swar kwnne forlanghe. 
Gust. 1 reg. 2: 206. för en wij ther om ytther- 
mere wnderuisningh kwnna forlonga. 2:170. 
Jfr Belanga 3.

Förlanga, impers. Längta. [Mnt. vor- 
langen, T. verlangen.] Oss förlänger stor- 
ligann . .. epter några goda tiidender. Gust. 
1 reg. 10:191.

Förlasta, tr. 1. Belasta. [Mnt. vorlasten.] 
förlasta tigh icke medh hindersamma rees- 
tygh. Comenius Tung. 487. — 2. Lasta, 
smäda, klandra. [T. verlästern.] the skulle 
haffua itt ondt roop vppå migh, ther the medh 
måtte förlasta migh. Neh. 6:13. Ah Gudh, 
huru lenge skal owenen försmädha, och fien
den så aldeles förlasta titt nampn. Ps. 74:10. 
the som wilia förtala idher såsom ogernings- 
män, skola komma på skam, at the förlastat 
haffua idhart godha vmgengelse j Christo. 
1 Pet. 3:16. Och giöra the Luthero stor 
orett, som förlasta hans läro om trona. Sved
berg Casa 255.

Förlastare, m. Försmädare, lät mich 
icke råka ibland förlastare. Syr. bok 1536 
23:1.

Förlat, n.(?) Aftal, öfverenskommelse, 
beslut. [Mnt. vorlat, m.J Szå bleff sådane 
krigzfolk offwer (emot) wårt beskeedt och för
lat .. . någet längre vppeholdne. RR 2/4 1544.

Förlek, m. Kraft, styrka. [Isl. fœrleikr.] 
(han) ingen föörleek haffuer j armenom. 
L. Petri Jobs bok 26: 2. Haffuer tu giffuit 
hestenom hans föörleek. 39:22. en hielte 
warder icke freist genom sin mykla föörleek. 
Dav. ps. 33: 16. Vnga mänz föörleek är 
theras prijs. Sal. ord. 20: 29. een man 
af ganska stoor afvel och förleek. Kr. 60. 
effter hans lekamen var stoor, så var och 
hans föörleek och mandom icke mindre. 
Schroderus J. M. kr. 140. hans krops 
wijgheet och förleek. Ders. 419. then ene 
berömmer sigh af sin krops förleek, ther 
han doch aldrigh blifver så starck som en 
oxe. Heracl. 70.

Förlemma, tr. Förlama? [Mnt. vorle- 
men, T. verlähmen ?] Lycksaligh och heligh 
ästu Landzbygd,... ty ther besmittas man 
icke uthaff Fransoser eller förlemmas, man
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veet ther alzintet aff kräfveten, aff spitälsko, 
aff podagel och andre betlare krankheter. 
SCHRODERUS Hoflef. 140.

Förlest, f. Förlesten eller Epistlen. L. 
Petri Dial, om mess. 8a. Se Lest.

Förlibba, tr. 1. Förgifta. [Mnt. vorlub- 
ben. Se Grimm Wort. Lüppe.] förlibbade 
brinnande pilar. P. Erici 1:180 a. förlib
bade dieffuuls pilar. 2:200 a. — 2. Refl. Be
blanda sig. han sin käresta .. . förlåta (lemna) 
skulle, med hvilken han sig, efter the rikas 
vahna, förlibbat hade. Weise 5. — Jfr Be- 
I i b b a.

Förlida, intr. och tr. 1. Lida till slut, 
förgå, försvinna. Som the nu komo in til 
Jebus förleedh fast daghen. Dom. 19:11. Wårt 
lijff förlijdher såsom thet wore en molnskyy. 
Vish. 2:4. — 2. Tillbringa, framlefva. störste 
parten aff them (bönderna) nepligen haffue 
så mykit the kunne förlidhe daghen medh. 
Stjernman Com. 1:176 (1561). — Part. För
tiden: 1. Afliden. han ær for lidhen aff 
thenne verldine. Gust. 1 reg. 3:347. — 2. 
Utlefvad. han war en gammal och förlidhen 
man. O. Petri Kr. 138. Bisp Mortten en 
gammel och hernest (nästan) förliden man 
är, szå at han thet Biscopz embethe icke 
lengre förestå kan. Fin. handl. 7:130 (1545).

Förligga, tr. Skada genom liggning. 
måste iagh iempt liggia öffuer siu vekor på 
mina höghra sijda ... och förlågh ther öffuer 
låårleden, så at ther uthi haffuer satt sigh 
och är vuxin en ledasvamp. P. J. Gothus 
Tål. A 4 a.

Förlikan, f. Förlikning, gore en för
likan mellom hederlig herre doctor Hans 
domprost i Lincöpung och Laris Nielsson 
om eth oppenbaare ryckte och aarop. HSH 
16:84 (1504).

Förlikna, tr. Göra lik. De andra dyg
der nalka oss til Gud; män dänna (kärleken) 
förliknar oss nästan med honom. Hermelin 
E 1 b.

Förlindra, tr. 1. Lindra, mildra, the 
understundom ville sigh recreera och sitt 
svåra bekymmer förlindra. J. Sigfridi till- 
egnan a 3 a. — 2. Eftergifva. vil Kongl. 
May.tt des kongl. rätt så vijda hafva förlin
drat, at;.. Stjernman Riksd. 3:1973 (1686).

Förlis, f. Förlust. [Mnt. vorlies.] han 
medh stoor ijfver Vill lära exercitier, Men 
thet öfvergifver han medh förlijs Och vinner 
sålunda ther ingen prijs. S Brasck Förl. 
sonen A 1 b.

Förlisa, tr. 1. Förverka, förlora. [Mnt. 
vorlisen.] stålbugenn, som Marquur hade 
hanom efrå tagit, then haffuer han forlist, 
hanom behålle Marquur. HSH 29:151 (1542). 
Sigsmund ... Sitt arffrijke Sverge haffuer för
list. Messenius Ret. El b. jag med min 
syndaskuld Har min rätt förlisat. P. Brask 
Vitt. 279. så frampt han icke ville förlijsa 
sitt godz och ägodelar,... skulle han, effter

många åhrs tijdh, tagha sin hustru igen. 
Leuchowius 153. Magnus med sit smek 
sin ärfda thron förliste. Celsius Gust. 
Vasa 29. — 2. Förslösa, slösa bort. the 
hafva . .. sitt goda förlijst (eviscerarunt) och 
bortmist. Tempeus 123. Hon altijd mycket 
gaff, doch ingen ting förlijste. Lagerlöf 51.

Förljuda, tr. Förkunna, förtälja, iag 
har hört, som ryktet vet förliuda, En del ha 
redan flytt. Börk 34. — Låta sig f, låta 
förstå, utlåta sig. [T. sich verlauten lassen.] 
de hade ofta låtit sig förliuda, det ingen 
Svensk skulle i evighet mera öfver det slottet 
råda. Girs Jo/i. 3 kr. 13,

Förlof, n. [Mnt. vorlof] 1. Tillstånd, 
tillåtelse, gudz förloff är större och kraff- 
tighare än alla menniskiors ... förbodh. O. 
Petri À kt. B 2 a. alt thet han hade i then 
motto giordt, thet hadhe han giordt medh 
påwans förloff. Kr. 311. begärett wårt nådige 
förloff, att köpe någre schatte jordher vnder 
frälsse. Fin. handl. 10:162 (1567). iagh foor 
til Damascum, medh öffuersta Presternas 
macht och förloff. Ap. gern. 26:12. Cyrus 
hade giffuit them fritt förloff til at draga hem. 
P. J. Gothus Rel. art. 11. — 2. Lof, skol- 
lof. Så må ock Scholemestaren vndertiden 
giffua hela scholan förloff en tima eller twå. 
L. Petri Kyrkord. 90 a. — 8. Permission, 
tjenstledighet. han hade förloff otta eller 
horton dagar ... och sedan utan laglig förfall 
toge sig längre förlof. Schmedeman Just. 
42 (1560). — 4. Afsked, orlof. the togho alle 
förloff Aff kongen och rymde hans hoff. R. 
Foss 157. han hade ärhållit ett nådigt af- 
skied och förlåf ifrån sin tienst. J. Wer- 
wing 1:32.

Förlofva, tr. [Mnt. vorloven.] 1. Lofva, 
tillåta. Demetrius screff til Jonathan, och 
förloffuadhe honom krijgzfolck vptagha och 
hålla. 1 Macc. 10: 6. sende honom gyllene 
kärille, och förloffuadhe honom, at bruka 
guld öffuer boord. 11:58. Hannibal förlof- 
vadhe sitt folck at plundra. Schroderus 
Liv. 300. förlofva honom at reesa heem. 
Hoflef. 245. — 2. Utlofva. then förloffuade 
Messias. P. Erici 1: 236 b. The hafva för- 
lofvat at aldrig spela om något. Svedberg 
Ungd. reg. 13. — 3. Bortlofva. han haffuer 
ingom förloffuat henne. 2 Mos. 21:8. een 
Jungfru, som förloffuat (trolofvad) war enom 
man. Luc. 1:27. är icke jag förlofvad Till 
honom? C. Gyllenborg Andr. K l b. jag 
var förlofvad åt den, som jag aldrig kunde 
älska. ris. Ban. 2:493. — 4. Refl. Genom 
löfte förbinda sig, förpligta sig. H. K. M. 
medh någhon vthländsk Furste, förmedelst 
hans dotter eller syster, sigh vthi echten- 
skap förloffuade. Gust. 1 reg. 3:37. Thetta 
är hans Iagh som sigh förloffuat haffuer 
(Nasiren, Nasiréen) 4 Mos. 6:13. Thetta är 
thens forloffuadhes Iagh som sitt offer loff- 
uar Herranom. 6:21. — 5. Permittera, be-
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vilja tjenstledighet. Kongl. May:tz Befal- 
ningzman vore på någon tijdh tilgiörandes för- 
lofvat. SCHMEDEMAN Just. 42 (1560). — 6. 
Afskeda. du skalt af wår tienst förloffue 
den Mälker Lincke. Hist. bibi. 2:159 (1584). 
ingen tilstås någon knecht at förlåfva .. . 
uthaf tiensten. Gust. Adolf Skr. 42. han 
förloffuade honom uhr tjänsten. A. Oxen- 
stjerna Bref I. 4: 148. hölt iag oundvike- 
ligen nödigt, at tig icke förlåva (låta afresa) 
utan följe af några synnerlige förordninger 
til et rättesnöre uti titt leverne. Hermelin 
A t a. — 7. Försvärja, afsäga sig. När man 
giffuer sich til clösterliffuerne forloffwar han 
echteskap. O. Petri Klost. Dia. forloffua 
wijn och öll. Sänd. B 4 b. Forloffua werldz- 
liga äghodelar. Guds ord Di a. han sådana 
bedreffna last förloffuat och försworit haffuer. 
L. Petri Kyrkord. 30 b.

Förlorad, p. adj. 1. F. hop kallades 
de soldater, som i fält brukades til skärmyt- 
sel och kunskapers inhemtande (ströfcorps). 
Adlersparre Afh. 272. K. M. threngde wel- 
deligen och oförwägen till och lade ned både 
theres förloren hop och weldige hop. HSH 
2: 21 (153 ..) monde thet Svenske sambt thet 
Danske resetyget uthi två hoopar, een väl- 
digh och een förlohradt, storma til Helsing- 
borgh.... then väldige hoopen föll stadhen 
flux an, och then förlorade hoopen hadhe 
stucket eelden på stadhen. Tegel Gust. 1 
hist. 2:46. (Jfr Fr. enfants perdus.) — F. 
storm. Förrän den rätta eller väldige stor
men angick, plägade man ibland låta några 
våghalsar göra en s. k. förlorad storm, till 
att skaffa underrättelse, om fienden lagt nå
got försåt. Adlersparre Afh. 400; Hist, 
sarnl. 2: 86. — 2. Provisorisk, samme huuss 
måtte bliffwe förwarede med ett förlorett 
taack, anten med bräder heller huru thett 
bäst schee kann, så att muren aff regnn 
och wäte icke förderffwes måtte. Hist bibi. 
2:141 (1577).

Förlossa, tr. 1. Lösgöra, befria, wij 
haffwe latid förlåsse presterne udj Finlandh 
medt then knechte gestning the holle pläge. 
Fin. handl. 8:154 (1554). — 2. Lossa, upp
lösa. förlossat haffuer gud thet båndet. 
Psalmb. 1536 87. — 3. Lossa, upphäfva. 
förlosse wii thet förbuud som ther wppaa 
(på landsköp) giort är. Gust. 1 reg. 6: 42. — 
4. Lösa, betala, han skal bettala ... oss 
ij0 (200) marcer ortoger, the han medt sitt 
embetis brukning til vårtt behoff skal for- 
lossa. Gust. 1 reg. 5:102. vij forlossa kunne 
the swåra gäll och skuller rijgit är vdj kom
met. 5:105. — 5. Lossa, urlasta, uppköpa 
ett fartygs last, lathe .. . köpsteder ther i 
Vestergötland hiälpa tiil ath forlossa same 
skep. Gust. 1 reg. 8:816 hvar så är, at 
borgerne icke jnnen tw dygn vele losse ifrå 
Skäriekarlerne, the ther små båter haffue, 
theris fisk, oc innen een veke dagh förlosse

the som skwtor haffue, tå skole the haffue 
frijhet at drage på bygden och föryttre för- 
nemde theris fisk ibland bönderne. Stjern- 
man Com. 1: 304 (1580). — 6. Lösa, upp
lösa. hon förstår sich vppå förtekt ord, 
och weet förlossa the kloka insaghor. Sal. 
vish. 1536 8:8.

Förlossning, f. 1. Betalning, rikitzens 
geldz och skulders forlosningh. Gust. 1 reg. 
4:95. — 2. Lossning, urlastning, skips for- 
låsningh eller vthlading. 4: 413. — 3. Afsätt- 
ning. kunne (I) skaffe någre Hollendere hiit 
med saltt, thaa skole the faa her gode för- 
loszningh. 10:241.

Förlugen, p. adj. Lögnaktig, full af 
lögn. [T. verlogen.] Han är jw vist en för- 
lughen man, Som meer liugher än han uth- 
tala kan. Messenius Ret. Fl b. Amadis 
de Gaula, H. Tristrant och andre slijke .. . 
prophaniske, oährlighe, falske och förlugne 
böker. Schroderus Albert. 1: 33. aff dår- 
achtighe, förlughne menniskior sammanfat
tade böker. 1:95. meenedighe och förlugne 
menniskior. 1:137. then falske, förlugne och 
... sminkade skönheten. 4:124. Til hofva äre 
så månge lättingar, öfverdådige, samvetz- 
löse, förlugne och bedrägelige menniskior. 
Hoflef. 211.

Förlust, n. Förlustelse. Giorde them 
gestebodh, och hade mycket för lust medh 
them. Svart Kr. 161.

Förlusta, Förlösta sig, refl. Förlösta 
tigh alltijdh vthi hennes kärleek. Ord. 5:19. 
hwj wilt tu förlösta tigh medh een frem- 
manda, och fampntagher eens annars. 5: 20. 
— Låta sig l, få lust. Salomon lät sigh 
ock förlusta til at älska uthländske quinnor. 
Leuchowius 109.

Förlustan, f. Förlustelse, hvad förlustan 
finner han af däd hugnelige dagsens lius! 
Columbus Poet. skr. O 4 a. ehvad lek du 
hälst til tin förlustan brukar. Hermelin 
D 5 b. desse skådespel kunde vara eder til 
behag och förlustan. Österling 1:7.

Förlåt, n. han hvar natt utstrekker Thet 
svarta förlååt som naturens säng betekker. 
Spegel Guds verk 148.

Förlåta, tr. [Isl. fyrirlåta, Mnt. vorlaten, 
T. verlassen.] 1. Öfvergifva. Herren tin 
Gudh ...skal icke dragha handena jfrå, ey 
heller förlata tigh. 5 Mos. 31:6. Förlåt migh 
icke Herre min Gudh, war icke longt jfrå 
migh. Ps. 38: 22. förlåt icke tinne modhers 
bodh. Ord. 1:8. the förläto thens Högstas 
Lagh. Syr. 49: 6. Jagh ... haffuer än nu al- 
righ seedt then rettferdigha förlåten. Ps. 
37:25. — 2. Underlåta, man moste thetta 
göra, och doch thet andra icke förlata. NT 
1526 Luc. 11: 42. förlather at segla til Reffia 
stad såå lenghe som wårt förbudh står. 
Gust. 1 reg. 6: 235. Szå haffue wij dog icke 
kunnett forlate, ath beszökie eder med thenne 
wår scriffuelse. 12:38. — 3. Refl. Förlita sig,
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förtrösta, formodhe wij ath tw ... forlather 
tiigh tiil oss. Gust. I reg. 2:184. hoppess 
oss atui oss tiil thom för late måge. 6:68. 
han nedheriegger tina högha och fasta murar, 
ther tu på förlåter tigh. 5 Mos. 28: 52. Thet 
är gott at förtrösta på Herran, och icke för
låta sigh på menniskior. Ps. 118:8. Förlåt 
tigh på Herran aff alt hierta, och förlåt tigh 
icke vppå titt förstånd. Ord. 3:5. the som 
förlåta sigh vppå sina gerningar ... the achta 
intet om nådhena. Jona 2:9. Förlåt tigh 
icke vppå tina rijkedomar. Syr. 5:1.

Förlåtelig, adj. Tillförlitlig, han hoos 
them ingen förlåteligh wänskap hade sigh 
till att förmoda. Brahe Gust. 1 kr.

Förlåteligen, adv. Tillförlitligen. Hans 
Kon. Mt. försågh sigh förlåteligen til sin Her 
svåger... att han skulle så bliffua stadigh 
och fast. Tegel Gust. 1 hist. 2:51.

Förlåtelse, f. Förlitan, tillförsigt. paa 
samma Contracktz ... forlatilse (/ förlitan på 
kontraktet) skickade wij ... Gust. 1 reg. 4: 
49. troon är een wiss förlåtelse på thet som 
man hoppas. Ebr. 11:3.

Förläckra, tr. Eg. Locka med någon
ting läckert, begärligt; förleda. [Mnt. vor- 
teckeren, T. verleckern] Krämare och köp
män förläckra och bedraga oss så hemliga, 
... at vij ingen uthan oss sielfve therföre 
kunne beskylla. R. Foss 466.

Förläga, tr. Göra låg, sänka. [Isl. lœgjd.] 
all högh öghon skola förläyas. L. Petri 
Jes. proph. 2:11. Alle dalar skola warda 
vphöghde, och all bergh och höghar skola 
warda förlägde. 40: 4.

Förlägga, tr. [Mnt. vorleggen, T. ver
legen.] 1. Aflägga, bortlägga, när then 
Latiniska scrifften vptooghs, thå med tijdhen 
förlagdes then andra (runeskriften). O. Petri 
Kr. 4. — 2. Lägga igen, spärra, lät ko
nung Eric förlägga vägen för dem. Tegel 
Er. 14 hist. 208. möta fienderne och för
lägga dem passet. Ders. 210. han förladhe 
alla väger och pass, ther medh han förtogh 
all tilförning. Schroderus Liv. 201. — 3. 
Nedlägga, tillfoga nederlag, underlägga 
sig, underkufva, undertrycka, ödelägga, 
förstöra, omintetgöra, kunne wij... wel for- 
leggia thet folk konung Christiern nu for 
handen häffuer. Gust. 1 reg. 7: 453. Konun- 
ganar j Assyrien haffua medh swerd förlagdt 
Hedhninganar och theras land. 2 Kon. 19 17. 
skal Gudh ... vpretta itt Konungarike, thet 
aldrig skal förlagdt warda. Dan. 2:44. Israels 
barnas folk är mykit, ...wij wilie listeligha 
förleggia (utrota) them, at the icke warda 
så monge. 2 Mos. 1:10. Boodde ock j för- 
tijdhen the Horiter j Seir, och Esau barn 
fördriffuo och förladhe them före sigh, och 
boodde j theras stadh. 5 Mos. 2:12. Then 
som fadhren förlegger (Öfv. 1878 : plundrar) 
och modhrena fördriffuer, han är itt... för
bannat barn. Ord. 19:26. iagh haffuer för

lagdt Egyptj land, och alt thet j landena är 
ödhe giordt. Hes. 32:15. skal göra idhra 
städher ödhe, och idhra kyrkior förleggia. 
3 Mos. 26: 31. man skal förleggia idhor Al
tare och göra them ödhe. Hes. 6: 6. Giff 
oss sädh at wij må leffua och icke döö, och 
åkren icke förlegges (lägges öde). I Mos. 
47:19. all sölfberg och kopparberg äro nu 
mycket förlägde. HSH 14:30 (1525). vj icke 
gerna såghe ath thetta vårth vptagna pren- 
terj (i Stockholm) skwlle bliffwa förlagt med 
thet i Suderköpungh. Gust. 1 reg. 4: 3. osz 
står eij til lijdhande att rijkesens gambla tull 
skall i någon måtto förlegges. 6:5. medt 
ocristelig predikann och lärdom ... förläggia 
then helga cristeliga troo. 6:98. Och thå 
wardt Folkunga siechten så förlagd at hon 
epter then dagh aldrig retzliga kom til macht 
i gen. O. Petri Kr. 75. hans upsåt... at 
förleggia thet Svenska Ridderskapet och Frel- 
set, och sädhan komma här in igen ett nytt 
Tydskt frelse. L. Petri Kr. 113. — 4. Bi
lägga. besvär som kunde rijkerne emillan 
upväxa (skulle) genom skedesherrar förläg- 
gias. Girs Gust. 1 kr. 182. — 5. Vederlägga. 
När predicaren förlegger någor wrångh me- 
ningh. Nova ord. eccl. 202. Cantzleren för
läde ... hvad några aff the andra ständer 
hade hafft at invända. Widekindi 875. Lögn 
... förlägger sig sielfver. Törnevall C 8 a. 
hans förmeente kraftige skäl ... af migh 
mestedeles äro Förlägde. U. Hjärne Orth. 
134. gensatser, som han ej kan förlägga. 
Dalin Vitt. II: 6:39. jag hade lärt i sam- 
manspråk uppenbarligen förlägga allehanda 
slags motståndare. Roman 12. — 6. Gifva 
i vederlag, wij schola haffua örby gaardt 
och the gotz ther om kringh som honum 
med hanss hustrv tilfallen ære ... och wij 
honum forleggie annen gotz ighen. Gust. 
1 reg. 2:108. — 7. Erlägga, ersätta, betala. 
then skatt och tribut the någre åhr uppå 
sigh draghit hadhe, ville the nu uthi redhe 
betalning förläggie. Schroderus Liv. 556. 
Konung Antiochus förladhe all then umkost- 
nadh som uppå thet krijghet anvendt var. 
Ders. 612. the summor szom wij H. K. folk 
forlagt haffue eller her epther Iäne eller for- 
läggie kunne. Gust. 1 reg. 10: 246. — 8. Be
lägga, beslå, förleggie en hest med... skoor 
och ssöm: Skråord. 815 (1546).

Förläggning, f. 1. Nedläggning, ned
görande, öfvervinnande. förleggia thet folk 
Konung Christiern ... haffuer, til huilken 
förlegning wij beryste oss med alla makt. 
Gust. 1 reg. 7:451. — 2. Vederläggning. 
Refutation och förlägning. P. L. Gothus 
1 Uti. L 4 b.

Förlän, f. och n. Förläning. anamma 
aff honom all rike til een konungslig förlän. 
P. Erici 1: 237 b. han förmente sig kunna 
med samma macht behålla och försvara thetta 
förlänet (det honom i förläning gifna lan-
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det), med hvilken han thet tilförende tillika 
med sin herre hade underkufvat. Pering- 
skiöld Jord. 106.

Förläna, tr. Utarrendera, han wille .. . 
bruka Templet til sina årligha nytto, såsom 
andra Hedhningars kyrkior, och förläna 
Presterskapet (prestembetet) hwart åår. 2 
Macc. 11:8.

Förlänga, tr. Fördröja, uppskjuta. [Mnt. 
vorlengen.\ the wele förlängie sacken till 
beqwämeligitt tillfälle. Fin. handl. 7: 208 
(1547).

Förlängas, dep. Längta. [D. forlcen- 
ges. [Isl. lengjast.] Minne siel forlenges 
epter tinne saligheet. Dav. ps. 1536 119: 81.

Förlängelse, f. Förlängning. Lijffzens 
förlängelse. P. J. Gothus Rel. art. 165.

Förlängsel, Förlängslan, f. Längtan. 
iagh ropte medh förlängsell: At thet dock 
skedde snart, som iagh i meening har! 
Wexionius Sinn. B2 3 a. han (henne) een 
så lång tijdh hade medh outhsäjelig för- 
lengslan älskat. U. Hjärne Vitt. 50.

Förlängst, adv. För länge sedan. [D. 
forlcengst.] theras myndigheet förlängst uth- 
slåcknad är. P. Brask Puf. 250. han för
längst var glömder. Spegel Guds verk 225. 
Jag kan, min Gud, ey nogsamt undra Uth- 
öfver all den oförtienta nåd, At du förlängst 
ey lät din grymhetz åskia dundra Och slog 
mig ned med alt mitt öfverdåd. Liljen- 
stedt Vitt. 263. det af eder förlängst hade 
bordt vara påtänkt. Stjernman Com. 5:888 
(1701). Jag som förlängst med mogna skiäl 
Sagt hela Helicon farvähl. Frese 208.

Förlängta, intr. och tr. Längta, efter- 
längta, åtrå. the städigt ther effter för
längta, at the motte åter fordrade (befor
drade) bliffua. Schroderus Pac. I9i. så
som then som krank är, förlängtar edher 
(längten I) alltijdh effter något nytt. Hels. 
beg. skattk. 45. En dagh som Abraham och 
Jacob longan tijdh Aff hiertans stoor åthrå 
hafva förlängtat nidh. Kolmodinus A 6 b. 
När jungfrur neka hvad man beer. För
längtar man det mehr och mehr. Luci- 
DOR Pp 4 b.

Förlängtan, f. Längtan, trängtan. Mijn 
siel är sönderbråkat for forlengtan skull. 
Dav. ps. 1536 119: 20. menniskian icke sielff 
kenner huru diup hennes suckan, forlengtan 
och begiär är. O. Petri 1 Post. 67 b.

Förlätta, tr. 1. Lätta, underlätta, lin
dra. Rådhit j Lubke lata fast forlätta ham
maren, och forringa pagamentit j theris mynt. 
Gust. 1 reg. 7:386. så atj förlette oss med 
thet företagna arbete j gruffuon, latandis thet 
med idher eijen bekostning alffuarliga ful- 
fölias. 7:188. ändoch the samweten förlätta 
wille, haffue the them doch meera beswärat. 
P. J. Gothus Conf. G 6 b. thessa plåghor, 
som wij för wåra begångna synder ... dragha 
moste, bleffuo öffuer oss förlättade. L. Petri

1 Sänd. A 3 a. — 2. Förlätta sitt lijff (exo- 
nerare alvum). Hambræus E5a.

Förlökna, tr. Förneka. [Mnt. vorloke- 
nen, T. verläugnen.] han icke ville taga 
sin ord tilbaka och förlökna thet han uth- 
sagt hade. Petrejus Ber. D4b. hvilket j 
ingalunda kunne neka eller förlökna. Beskr. 
2:194. the som förlökna och försväria sin 
christeligha religion. 6:15.

Förlöpa, tr. och intr. 1. Löpa bort ifrån. 
Helsingeborg hafva de Danske förlupet. A. 
Oxenstjerna Bref I. 4:124. Sätt qvicksölf- 
ver uti en gåsepenne förvarat emellan fodret 
och tina kläder, så förlöpa the (lössen) klä
derna, thet är godt för dieknar, båtzmän och 
knechtar. Colerus 1:264. — 2. Förrinna. 
watnet förlöp vthaff iordenne meer och meer.
1 Mos. 8:3. wij döö dödhen, och förlöpe 
såsom watn j iordena thet man icke vppe- 
håller. 2 Sam. 14:14. tå honom blodhet alt 
förlupit war. 2 Macc. 14: 46. — 3. Utlöpa. 
hans glaas war nu förlöpit. Svart Kr. 33. — 
4. Refl. a) Löpa obetänksamt åstad, så för
löpa sigh in på vdden, ... at the ther öffuer 
warda förderffuade. L. Petri 3 Post. 46 a. 
b) Aflöpa, tilldraga sig. och förlöper sig 
saken udi så måtto, att... Stjernman Com. 
1:68 (1545). c) Belöpa sig. giffuandis oss 
... tilkenne hwru forme rekenscap siigh för
löpa kan. Gust. 1 reg. 2:47. thet (godset) 
siigh forlöper tiil iiij0 (400) mark. 2: 132. 
d) Framställa sig, falla sig, lyda. ää huru 
titt taal förlöper sich, läter tu jw brista thet 
vth som tich ligger påå hiertat. O. Petri 
Sänd. A 3 b. Såå forlop sich peder gröms 
bekennelse. Gust. 1 reg. 5 : 256.

Förlöpare, m. 1. Rymmare, öfverlö- 
pare. Petrus nekade Christum tre resor, 
the andra läriungana rymde alle j fråå ho
nom, ja förlöpare och förrädare motte han 
wel hafua kallat them. O. Petri 1 Post. 1 b. 
Parlher ... på Latijn lyder så myckit som af- 
fällingar, förlöpare och modhstulne. Schro
derus J. M. kr. 27. den ort (Polen), där 
alle dette rikets (Sveriges) förfölljare och 
förlöpare samla sig. Stjernman Riksd. 2: 
982 (1641). — 2. Den som förlupit sin hus
tru. Laurelius Kyrkord. 248.

Förlösa, tr. 1. Förlossa, frälsa, befria. 
Jagh wil loffua och åkalla Herran, så bliffuer 
iagh jfrå mina owener förlööst. Ps. 18:4. 
Förlöös migh jfrå menniskiors orett. 119:134. 
Herrans förlöste skola igenkomma, och 
komma til Zion medh glädhe. Es. 35:10. 
almosan förlöser aff allo synd. Tob. 4.11. 
Förlöös the, som Hedhningomen tiena moste.
2 Macc. 1:27. — 2. Upplösa. Naturen så 
vijda arbetat, at köld och hetta vil sig uth- 
bryta och förlösa i svett. Lindestolpe 
Fross. 32.

Förlösare, m. Förlossare. Herre mijn 
klippa, mijn borgh, min förlösare. Ps. 18: 3. 
Tu äst min hielpare och förlösare. 40:18.
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Förlösning, f. Förlossning, befrielse. 
thå skola the få see menniskiones son kom
mandes j skynom . . . thå nalkas idhor för
lösning. NT 1526 Luc. 21: 28. när Herranom 
är nådh, och mykin förlösning när honom. 
Ps. 130:7. och vthloffuar ... elfter sådana 
offuerfarit straff, förlösning (ur fångenska
pen). Försp. till Jer. och wil een förlös
ning (neml. från ohyran) settia emellan mitt 
folk och titt. 2 Mos. 8:23. (Öfv. 1878: 
skilnad.)

Förmagra, tr. Utmagra. [T. vermagern.] 
boskapen wthaff wintheren och årssens ti id 
förmagreth och förderffuit bliffuer. Fin. 
handl. 8:294 (1555).

Förmaka, tr. Förarbeta. [Mnt. vorma- 
ken.] thet (trästycket) tagher han och snij- 
dher thet med granna act, och förmakar thet 
med sinne kunst mesterliga. Sal. vish. 1536 
13: 13.

Förmaledia, tr. och intr. Förbanna. 
[Mnt. vormaledien, T. vermaledeien.] Wäl- 
sighner them som idher förmalediya. NT 
1526 Matth. 5:44. Går bort j frå mich, j 
förmalediedhe, j ewinnerlighen eeld. 25:41. 
sådant förmalediedet uproor. K. br. *i< 1546. 
Alla qwinnot wordho förmalediada, aff Eue 
syndh. O. Petri Men. fall I 2 a. han . . . 
förmalediedhe them som honom gåffuo rådh 
til at tagha then feyden före. Kr. 325. Han 
skal icke harmliga bannas och förmaledia. 
L. Petri 2 Post. 114 a. så offta presterna 
giorde sine bööner för thet Atheniensiske 
folcket. .. skulle the och förbanna och för- 
maledija konung Philippum. Schroderus 
Liv. 420. — (Jfr under Förkriga.)

Förmaledielse, f. Förbannelse, ther 
Christus icke är, ther är än nu förmale
dielse, som kom offuer Adam och all hans 
barn. Försp. till N. Test, the moste alla 
afla theres barn j syndh och förmaledielse. 
O. Petri Men. fall I 2 a. han oss ifrå Lag- 
zens förmaledielse frelsa skulle. L. Petri
3 Post. 52 b.

Förman, m. [ls\. formaör, fyrirmaör.] 1. 
Företrädare. Tesligis stadfester Jagh (Gust. 
Eriksson) och med thetta samma mitt breff 
all then frijheet... honom aff gode ärlighe 
herrer minne formen giffuin ähr. Gust. 1 
reg. 1:33. — 2. Styresman, tillsyningsman. 
Land, rijke och theres formen. Psalmb. 
1536 81. ärar sina förmän och herskap. 
O. Petri Men. fall B 6 b. the öffuerste 
Presterna och wäre Förmän. Luc. 24:20. 
the äre the äldste och formän j folckena.
4 Mos. 11:16. — 3. Anförare. Szå sende 
thå Konungen någre frå sigh Rytter och 
knechter ... Anderss Sigfridson var theris 
förman. Hund Er. 14 kr. v. 331.

Förmana, tr. 1. Mana. j begæret haffue 
ath wij skulle formana goth för edher til 
högmectogh förstha konungh Frederich. Gust. 
1 reg. 4:47. E: K: scriffuer och formaner

gott for forme Eders K. vndersåte. 10:181. 
— 2. Anmana, kräfva. wij förmanas så 
sterkelige aff wåre gäldenäre. Gust. 1 reg. 
6:117. — 3. Uppmana, wij en nw bidie ok 
formana eder nadhe ath fwlbordha then krö
ning. Gust 1 reg. 3:414. Eder Kerlighett 
formaner oss... at forskicke ther heen offuer 
Here peninga. 10:2. Judas förmanadhe sitt 
folck, och sadhe, Rüster idher. 1 Macc. 3: 
58. förmanadhe honom, at han Oniam gripa 
skulle. 2 Macc. 4: 34. — 4. Anropa, bedja. 
Dauid haffwer såå innerligha och högheligha 
förmanat gudh om hielp och misskund. O. 
Petri Men. fall L 5 b. Danmarkis rigis 
råd haffue ... formanet oss om hielp, tröst 
oc bijstond emot... the Lupske. Gust. 1 
reg. 9:152.

Förmanelse, f. 1. Förord„ bemedling. 
begærendis ... vår godha formanilse inför 
högmegthigh forsthe Konungh fredrick. Gust. 
1 reg. 4: 58. — 2. Förmaning, haffuen j nå- 
ghot tala til folckens förmanelse, så talen. 
Ap. gern. 13:15. — 3. Besvärjelse. När man 
brukar förmanelse och någhor besynnerligh 
ordh och åtheffwor till ath döffwa swärd, 
kniff och annat såådana medh. O. Petri 
Men. fall B 2 b.

Förmaning, f. 1. Förord, bemedling. 
ath henne förmedhelst wår godha forma- 
ningh motthe vedherfaras saa mykit j samma 
sak som ræth ær. Gust. 1 reg. 4: 58. — 2. 
Åkallan. Herren haffuer hördt mina för
maning, herren haffuer anammat mina böön. 
O. Petri Men. fall M l b.

Förmanna, tr. 1. Besätta (med man 
skap). Jfr Bemanna. Förmannade så 
Slottedt medh friskt folk. Svart Kr. 47. 
Konung Götstaff- förskickade strax några 
fénicker knichter till Nyelöse, att befästa och 
förmanna Staden. Ders. 165. — 2. Ingifva 
manlighet, mod. Jonatha konung Sauls son 
. .. manligha angrep the Philisteers hållare, 
och ther medh styrckte och förmannadhe 
hela sijns fadhers häär. L. Petri Krön. 
pred. D4b. — 3. Göra stark, kraftig, så 
är doch hans boghe bliffuin fast, och hans 
henders armar äro förmannadhe. 1 Mos. 
49:24. — 4. Refl. Bemanna sig: Israels män 
förmannadhe sigh, och reedde sigh til at 
yterlighare strijdha. Dom. 20:22. han sterckte 
migh och sadhe, Fruchta tigh intet, .. . Och 
som han medh migh taladhe, förmannadhe 
iagh migh. Dan. 10:19.

Förmantia, tr. Bemantla. [T. verman- 
teln.] Predikanter, som för theras egna syn
der skul sanningen förtija, eller och så för
mantia, at man them icke märkia kan. 
R. Foss 356.

Förme, Förmere, adj. Förre, föregå
ende. [Se Molbech Gloss, former, förmer.] 
alle articler som the förme vår scriffuilse til 
edher innehålla. Gust. 1 reg. 5: 88, 91. som 
wij j förmere scriffuelsen begöradhe. 4:184.
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Förmedels, Förmidelst, prep. För
medelst, med. [T. vermittelst.] genom ho
nom (den hel. ande) och formedels hans in- 
gifft skole j lära kenna mich. O. Petri 2 
Post. 93 b. een sådana troo allenast genom 
then heliga Anda, vthi the Christnas hierta 
förmedels Euangelij predican vptend warder. 
L. Petri 3 Post. 85 b. Mong dråpeligh ting 
haffuer Herren werkat genom them, för
medels sina stora macht. Sir. bok 44: 2. 
Och haffuer hans K. May. ... förmidelst the 
högwise Herrars Rikes Rådz bijfal vthkastat 
en openbar mammeluk .. . ifrå Predico sto
len. A. Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. 
A 6 b. Moses hafver sedt förmedels Andans 
lius. Spegel Öpp. par. 10.

Förmedla, Förmidla, tr. Förminska, 
nedsätta, förmildra. [T. vermitteln.] upå 
thet sådant dyrt köp, som nu en tijd long 
varit hafver, måtte ändeligen förmidlet .. . 
blifva. Stjernman Com. 1:87 (1546). sådana 
oskickelighet och ovillie motte förmidlat och 
afskaffat blifue, som ibland undersåtherne 
upkommen är. 1:103. vij icke uti någon 
måtto vela träda ifrån den constitution som 
blef uprättat i Arboga 1561 ...med mindre 
så ske kan, at Kongl. Maj:t ... vil några ar- 
ticlar derutinnan förandra och förmidla. 
Riksd. bih. 199 (1568). vij vele ... them med 
odrägelige utlagor icke betunga, utan them 
efter som riksens lägenhet kan bäst med- 
gifva, lindra och förmedla. Ders. 275 (1612). 
offta hendt är, at bådhe stora och små plå- 
ghor, almenneligha eller synnerligha, warda 
genom bättringena förmidladha. Falck 113 a.

Förmedlan, f. Bemedling. Gudz nådiga 
förm_edhlan. L. Petri Chr. pina r2a.

Förmen, n. Förmenande, hinder. Fien
den . .. måtte hafva raam och läghenheet at 
öfva alt fientlighit vesende uthan någhot 
förmeen. Schroderus Liv. 598.

Förmena, tr. Förhindra. Een menniskia 
haffuer icke macht offuer andan (lifvet), til 
at förmena andan (hindra lifvet att upp
höra). Pred. 8: 8. han kan wel förmena 
them theres anslag. L. Petri 2 Post. 81 a.

Formera, tr. 1. Föröka. Herrans fruch- 
tan förmeerar daghanar (förlänger lifvet). 
Ord. 10:27. iagh kalladhe honom (Abraham), 
tå han än nu eensam war, och welsignadhe 
honom, och förmeradhe honom. Es. 51:2. 
theras slächte icke formerat varder. Forsius 
Esdr. 79. then förmeeradhe Catechismus (af 
Luther). Ernhoffer 54 a. — 2. Förkofra. 
Christus haller sina försambling widh macht 
. .. och formerar henne görandes henne mera 
och mera fulkombligha. O. Petri Svar till 
P. Galle D 4 b.

Förmere, se Förme.
Förmerelse, f. Förkofran. Gudz ordz 

förm_erelse. Uti. på Dan. 8.
Förmering, f. 1. Förökning, menniskio- 

slechtets förmering. Forsius Esdr. företal

A 2 b. — 2. Förkofran. Sveriges och thes 
trogne inbyggieres longlige gagn, beste och 
förmering. Stjernman Com. 1:228 (1572).

Förmessdag, m. Dag, då ottesdng hål
les. [Isl. formessa.] förmesdagar. Falck 
158 a.

Förmidelst, se Förmedels.
Förmidla, se Förmedla.
Förminskan, f. Förminskning. På thenna 

gruffueliga lastenne . .. måtte bliffua jw nå
ghot affslagh och förminskan. L. Petri 
Mandr. A 2 b.

Förminskas, dep. Försvagas, aftaga. 
Sauls hws gick tilbaka och förminskadhes. 
2 Sam. 3:1. Honom bör wexa til, och migh 
bör förminskas. Joh. ev. 3: 30.

Förminskelse, f. Förminskning, theras 
förminskelse är Hedhninganars rijkedom, 
Huru mykit meer theras fulheet? Rom. 11:12.

Förmirrad, p. adj. Uppblandad med 
myrra. thet förmirrada wijnet. förmengdt 
medh galla. P. J. Gothus Catech. Kk7b.

Förmoda, tr. Vänta, förvänta, the skulle 
snart förmoda breff om then kostgärd. Svart 
Kr. 16. — Reft, begærendis ath wettha hwru 
mykit wij scole oss formode for then kyrke 
tiendhe wtaff edhers stiickth eller nasr wij 
oss forme tiendhe schola formodhe. Gust.
1 reg. 2: 66. halla sich in til gudh, och for- 
modha sich alt gott aff honom. O. Petri
2 Post. 205 b. han troodde honom om gott, 
och förmodde sich hielp aff honom. Ders. 
50 b. then rette Messias aff huilkom hon 
sich formoodde syndernes forlatilse. Sal. 
K 2 a. Han troor icke at han skal kunna 
vndflyy olyckona, och förmodhar sigh altijdh 
swerdet. Job 15:22. Så kommer thens tie- 
narens Herre, på then daghen han thet sigh 
icke förmodhar. Luc. 12:46. han ingestedz 
i the landzendar kunde förmoda sigh någen 
säkerheet. Svart Kr. 54.

Förmolma, tr. Se Molma. Förmålma 
siälasinnet, Uthslå de klokas syn. Lind- 
schöld Vitt. 183.

Förmumma, tr. Maskera. [T. vermum
men.] the skulle förkläda sigh, förmumma 
sine ansichter. Schroderus Albert. 2:183. 
förmummede förrädere. Stjernman Com. 
1:118 (1550). en förmummat vän. A. Oxen- 
stjerna (HSH 29:317). afvund, som för- 
mummad Tidt följer dygder åt, som skuggan 
följer kropp. Eldh Myrt. 181. Man hyser 
så förklädd en falsk förmummad dygd. Kol- 
modin Qv. sp. 1: 469. Den läraren, som 
annorlunda lefver än han lärer, han är en 
förmummad diäfvul. Frese 373. — Refl. the 
haffua förmummat sigh, vandrat om kring på 
kyrkegårdar och stäldt sigh lijka som vore 
the siälar. P. J. Gothus Rel. art. 372. the 
förkläda och förmuma sigh, man uthi qvin- 
folcks, och qvinfolck i mans habijt. Lau- 
relius Opusc. 3: 31.

Förmyndare, m. Hufvudman, styres-
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man, föreståndare, liffsens förmyndare drå
pen j. NT 1526 Ap. gern. 3:15. (Bib. 1541 : 
Första.) en förmyndare för thet Nazareniska 
partijt. 24: 5. kyrkennes förmyndera i theris 
stikt.' Gust. 1 reg. 2: 30. the fatiges formyn- 
dere eller förståndere. Thyselius Handl. 
2:139 (1540). förminnderne vdj Spettaledt 
vdj Stocholm. 2:354 (1551).

Förmå, Förmåga, tr. Hafva råd till, 
hafva tillgång, förmögenhet. [Mnt. vor- 
mogen, T. vermögen.] Förmå hon icke itt 
fåår, så bäre Herranom för sitt brott ... twå 
turturduffuor. 3 Mos. 5:7. så mykit semlo- 
miöl som han förmå, til spijsoffer. Hes. 46: 5. 
så skal wår booskap, håffuor och äghodelar, 
och hwadh wij förmåghe (all vår förmögen
het), wara såsom thet wore idhart eghit. 1 
Macc. 12:23. toge hans nades embetzmen 
... hvat kyrkorne mäst formotte (deras mesta 
tillgångar) bode sölff oc penninge. H. Brask 
(HSH 13:40). — Parf. Förmågen, mägtig, 
stark. [Mnt. vormogen.] Hwilke både Fur
ster ... äre ganske förmågene herrer. Gust. 
1 reg. 10:259. wij icke wetta ... hurv for- 
mogene eller starke fienderne äre. 10:271.

Förmåga, f. Förmögenhet, tillgångar. 
Peningar och förmågha göra en man frij- 
modigh. L. Petri Sir. bok 40: 26. (Bib. 1541 : 
godz.) Then ey ockrar sin nästa aff Hans 
fattigha förmågho. Psalmb. 1572 16 b. månge 
köpmän miste i Sundet somlige halfva, som- 
lige hela deras förmåga. Brahe Tänk. 53.

Förmåla, tr. Föremåla, förebilda. [T. 
vormalen.] warder oss här thet christeliga 
wäsendet bescriffuit och formålat vthi the 
helga apostla exempel. O. Petri 1 Post. 53 a.

rörmålning, f. Förebild. Förmålning, 
Efftersyn, typus, exemplar. Helsingius. the 
ogudachtigas och otrognas plåga är een för
målning och begynnelse til then eviga pijnan. 
P. J. Gothus Tål. B 2 b.

Förmån, m. Företräde, må Sacramentet 
consecreras och vthdelas widh flere altare. 
Doch skal högh altaredt haffua förmånen. 
Nova ord. eccl. 335. Allestädtz moste man 
effterlåta them thén högre sijdan .. . och för- 
monen. Laurelius Påf. anat. 168. En ringa 
blomsterkrans af kronor förmon vinner. S. 
Triewald 7. Urban Hierne är mykit hema 
och hafver stor förmohn för monga i vårt 
Svenska språk. Svedberg Schibb. 157.

Förmägta, tr. och intr. Förmå, wij wile 
och nesth gudz hielp formegtha ath ... be- 
skyddha tiigh. Gust. 1 reg. 2:185. thee rike 
skwla vpfylla then dell som thee fatige icke 
formeckte vthgöra. 4: 94. then mera for- 
mecther (har större förmögenhet) maa oc 
mera wtlegia æn then fatighe. 3: 326. Genom 
Gudh förmechte wij göra manligh werck. 
L. Petri Dav. ps. 60:14. — Refl. the inge- 
lundhe förmächtedhe sigh att draghe någen 
wägh för än the finghe någet aff åkren. Hist, 
handl. 13. 1:148 (1564).

Förmäkla, tr. Medla, bemedla. [T. ver 
mäkeln.] förmodandes att alle saker skulle 
wehll bliffua förmäcklade genom förberörda 
Inge .. . och the skulle bekomma the wilkor 
som the begärade. Svart Kr. 161. saken 
skiutes til försichtige och opartijske domares 
ransakning, som alla ting kunne förmäckla 
til en godh förlijkning. L. Paul. Gothus 
Mon. tiirb. 107.

Förmäklan, f. Bemedling. begära aff 
kon:ge Ma:th, genom ider Erlighetz goda 
formechlan, . . . Domprouestens gårdh at be- 
sijtia. Fin. handl. 6:268 (1547).

Förmäklare, m. Medlare, förespråkare. 
Erchebiscop Jacob rådde honom (Gust. Eriks
son) att han skulle geffua sigh till Konung 
Cristiern, och sade sigh wilia wara honom 
en godh förmäcklare. Svart Kr. 11.

Förmänga, tr. Bemänga, blanda. [Mnt. 
vormengen, T. vermengen.] titt wijn är för- 
mengt medh watn. Es. 1: 22. Idhart taal 
ware altijdh liufflighit och medh salt för- 
mengt. Col. 4: 6. Vthi .. . yttersta Capit. 
helsar han sina wener, men ther jbland för- 
menger han en ganska ädhla förwaring för 
menniskio läro. Försp. till Rom. hwar nw 
saltet osalt är, vthi huad wilie j thå thet för- 
mengia? NT 1526 Marc. 9: 50. myckin lögn 
förmängdes medh thet sant var. Schro- 
derus Liv. 532. Hedningarne, som voro ge
nom ächtenskaps band medh Israels almoga 
förmängde. P. J. Gothus Rel. art. 10.

Förmängelse, f. Uppblandning. Judas 
Machabeus gudztienstennes förmengelse och 
skrymterij vthu templet och landet rensade. 
A. Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. 
C 2 b,

Förmänna, tr. Förtenna.]?) förmänna, 
stanno obducere. Comenius Tung. index.

Förmärka sig, refl. Låta f., låta för
stå. Christus icke allenast vthan sina for- 
äldras wittskap bleff quarr j Jerusalem, Vthan 
han lät ock så förmerckia sigh, lijka som 
han ther vthi hade giordt rett. L. Petri 
1 Post. M 6 b.

Förmäta, tr. 1. Tillmäta. Szå försee 
wij oss, käre vndersåther, att vm eder någen 
skade j then motthen (ang. seglatsen) weder- 
faren ähr, kunne I jw medt ingen sorg för- 
mäthe oss sådant. Fin. handl. 7:284 (1549). 
— 2. Refl. [Mnt. sik vormeten, T. sich ver
messen.] a) Vara förmäten. Vackert är sig 
eij förmäta: Vackert är at eij förgäta From- 
hetz dygden i sin pracht. Rydelius Vitt. 90. 
b) Tilltro sig, tro sig om, fördrista sig, vara 
nog förmäten att... På all rum finnas 
slike, som sig och sine landsmän så högt 
förmäta, att de sig inbilla, det intet lofligit 
eller' beröm värdt kan af andronl i verket 
ställas. Schroderus Uss. A 3 a. blefve 
Gouverneuren öfver porten uphängd, derföre 
han sig så högt förmätte och vågade at på 
en sådan Fästning utstå en belägring. J. Wer-
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wing 2:47. ingen sigh förmäter At göra 
den andra emot. Lindschöld Gen. C 4 a. 
the Religionens frijheet . .. igenom vapen at 
sökia sigh förmätte. P. Brask Puf. 161. 
c) Berömma sig af, skryta öfver. thet folcket 
månde sig mycket förmäta uthaf thetta vapn. 
Peringskiöld Jord. 117.

Förmätlig, adj. Oförsynt, oförskämd. 
[T. vermesslich.] siunga en hoop förmäte- 
lige och fåfenge älskogsvijsor. Schrode- 
rus Albert. 1:205.

Förmöda, tr. Uttrötta, utmatta. [Mnt. 
vormoden, T. vermüden.] fortröter wnder 
korsith ok formöddher. Tideb. 101. — Ref], 
Tröttna, ledsna, såsom ächla folck pläga 
uthi the första åhren sigh meer och meer 
förlusta, altså pläga the sigh uthi the effter- 
följande åhren meer och meer besvära och 
förmödha. Schroderus Albert. 2:186.

Förmögend, adj. Förmögen. [T. ver
mögend.] Borgo ... med förmögende bor- 
gere och rijke bönder besatt bliffue motte. 
Stjernman Com. 1:113 (1550).

Förmögenhet, f. 1. Förmåga, effter 
thet förståndet ther til är hoos migh fast 
ringa, . . . moste man tå görat effter förmö
genheten. L. Petri Krön. pred. A 2 b. Jagh 
lienar edher, herre kär, Aff then förmögen- 
heet hoos migh är. S. Brasck T. krig. A 
4 b. — 2. Kraft, helsa. hon icke var ändå 
til sin fullkommeliga förmögenhet kommen 
efter sitt barnfänge. Tegel Er. 14 hist. 4.

Förmörda, Förmorda, tr. Mörda. [Mnt. 
vormorden, T. vermorden] Suerigis rikis 
raad andelige oc verldzlige . . . han vthan 
doom oc skææl förmörde loot. Gust. 1 reg. 
3:28. wåre brödher j klyffterna förmörde 
äro. 1 Macc. 2: 41. som han befann, at the 
wille förmördt honom, lät han dräpa them. 
16: 22. Döden mig förmordar jemmerlig. 
Lucidor Ss 4 b.

Förmörkra, tr. Förmörkras, dep. För
mörka, förmörkas, så skal iagh beteckia 
himmelen och förmörkra hans stiernor. Hes. 
32: 7. Sool och Måne skola förmörkras. Joel 
3:15. nu är theras ansichte så förmörkrat 
aff swartheet, at man icke kenner them på 
gatomen. Jer. klag. 4: 8. Hedhriingar . .. 
hwilkas förstånd förmörkrat är. Eph. 4:18. 
thet gambla scrifftennes forstond som haffuer 
med menniskios gloser warit förmörkrat, 
haffuer han latit komma j liuset jgen. O. 
Petri Svar till P. Elice a 4 b.

Förn, f. Vissnadt gräs, grässtubb qvar- 
stående sedan förra året. [Jfr Isl. fyrnd, 
fyrning. — Se Rietz Forna.] Gammal förn 
måste enteligen afbrännas, eller skall man 
finna, att den med tijden förvandlar sigh 
uthi måssa. Rålamb 13:24.

Förnalkas, dep. Nalkas, tå förnalkas 
theras förlösning. P. L. Gothus 1 Uti. 
P 4 b.

Förnedra, Förnidra, tr. 1. Göra lägre,

sänka, all bergh och backar skola för- 
nedhras. Luc. 3: 5. — 2. Sid ned (ögonen), 
the som sigh ödmiuka, skola warda herlighe, 
och then sijn öghon förnedrar, han skal 
warda freist. L. Petri Jobs bok 22 29. — 
3 Nedsätta (i värde, pris), riigzens varur 
haffue udi Lubeke altiid fast förnidrede och 
ringe achtede varidt. Stjernman Com. 1: 
11« (1550). — 4. Underkufva, undertrycka. 
Altså wordo the Midianiter förnedhrade för 
Israels barn, och hoffuo sitt hoffuudh icke 
meer vp Dom. 8: 2ä. Dauid slogh the Phili- 
steer och förnedhradhe them. 2 Sam. 8:1. 
cristendomen oc sitt rette fæderness riiche 
förnidra. Gust. 1 reg. 1:52. ondha stemp- 
lare . .. motte straffade och fornidrau • warda. 
2:37. onyttugt tall (tal) motthe warda for- 
nidrath. 2:42. wij haffuom actat störkia oc 
föröka then helgha cristna tro oc aldrig henne 
förnidra. 6:55. all orettuijshet förnedra och 
förtaga. Tegel Er. 14 hist.‘Hl.—5. Kränka, 
vanära, skal haffua henne til hustru, ther- 
före at han haffuer förnedhrat henne. 5 Afos. 
22: 29. han ... förnedhradhe henne och lågh 
när henne. 2 Sam. 13:14.

Förnedring, f. Nedsättning, hinder att 
komma sig upp. olagligh handel oc köp- 
slaghan . .. Nylösöö stadt til forffong, skada 
oc fornidringh. Gust. 1 reg. 3:81.

Förnefra, tr. Förhindra. (Se Rietz 
Nävvra. Jfr Söderwall forneva.) Gudh 
lät honom thet (tempelbyggandet) förneffra. 
A. Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. 
B 8 a.

Fomenting, f. Företag. [T. vornehmen.] 
wåre forneminger och anslege vm thenne 
same vproriske hoop. RR 28/7 1542.

Förnesa, tr. Tillfoga nesa, vanhedra. 
änckior, som sigh medh bolerij skamligen 
effter sina mäns dödh befleckia och förneesa. 
Laurelius Kyrkord. 208. David begreet sina 
synder och motte lijkvel blifva landzflych- 
tigh, hans huus och familie til blygd komma, 
förneesas och plundras. Opusc. 8 : G 2 b.

Förnimma, tr. 1. Fatta, begripa, itt 
folck hwilkes tungomåål tu intet förståår, 
och intet förnimma kan hwadh the säya. 
Jer. 5:15. — 2. Få kunskap om. när folcket 
ther sammastädz förnummo honom, sende 
the bodh vth . .. och hadhe alla siwka til 
honom. Matth. 14:35.

Fuming, f. Hemgift. När han (Lappen) 
vil gifta bort sin barn, tå må hans mågar Ej 
vänta förning stoor; ty Lappen kan skee 
vågar At gifva bort it paar af sine beste 
rhenar, Och samma brudeskatt är dyrbar, 
som han menar. Spegel Guds verk 234. 
Evas förning var en menlös däglighet. Öpp. 
par. 64.

Förnotling, f. Skriftlig uppsats, akt, 
protokoll. [Mnt. vornotelinge; Lat. notula.] 
Wij haffwe ... E. K. en förnotlung vppå then 
Reuersal eller genbreff till att ratificera til-
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skickat. RR 2/1 1544. freds förnotlingen vardt 
uppläsen, och freden publicerad. S. Elofs- 
son 181. Konung Eric .. . hade nu affärdigat 
sine fullmyndige sändebud til Danmark til 
at där uprätta et vänligit fredsförbund efter 
... den förnotling och declaration, som dem 
utaf Konung Eric var medgifven. Tegel 
Er. 14 hist. 39. samma förbund måtte revi
deras ... och hade han (konungen) låtit för
fatta en förnotling på samma förbunds ar
tiklar, huru honom syntes at det kunde för
nyat varda. Ders. 57.

Förnuft, f. Förstånd, klokhet. En kloker 
gör all ting med förnufft. Ord. 13:16. tijn 
förnufft och wijsheet är nampnkunnigh j hela 
werldenne. Judith 11:6. the mong land 
fierran jfrå Rom medh stoor förnufft och 
alffuarheet wunnet hadhe. 1 Macc. 8: 3.

Förnufteliga, adv. Gudh är Konung på 
hela iordenne, loffsiunger honom förnuffte- 
ligha. Ps. 47: 8. Itt förståndigt hierta weet 
hålla sigh förnuffteligha, och the wijse höra 
gerna at man förnuffteligha handlar. Ord. 
18: 15.

Förnumst, f. Förstånd, klokhet. [Mnt. 
vornumst.] gode men .. . som förstaandt ok 
förnumsth hafwa. Gust. 1 reg. 1:55. dele 
med oss oc vort menige Rikis rad eders 
godhe rad oc förnumst. 1:97.

Förnumsteliga, adv. Förståndigt. Dauid 
hadhe sigh förnumsteligha j alla sina ger- 
ningar. 1 Sam. 18:14. handladhe Dauid för- 
numstelighare än alle Sauls tienare. 18: 30.

Förnumstig, adj. Förnuftig, förståndig, 
klok. En förnumstig man haffuer hooff medh 
sitt taal. Ord. 17:27. Kommer tu til en dåra, 
ther finner tu icke itt fornumstugt ord. 14: 7. 
tu haffuer thetta doldt för the Wijsa och för- 
numstigha. Matth. 11: 25. godh, wijs och 
förnomstigh rådh. L. Petri Krön. pred. C 4 a.

Förnumstighet, f. Förstånd, klokhet. 
then (dygd) som på Latijn kallas Prudentia, 
må man nempna på wårt Swenska mål För- 
sichtigheet, Förnomstigheet, eller Förstånd. 
L. Petri Krön. pred. C 4 a.

Förnya, tr. läter oss gå til Gilgal, och 
ther förnyia Konungs riket (välja en ny 
konung). 1 Sam. 11:14. The skola förnyia 
(åter uppbygga) the ödhe städher. Es. 61:4.

Förnygring, f. Förnyelse. [Mnt. vor- 
nigeringe.] j icke achte att haffue förhender 
någen förnygringh opå gräntzen, vthan wele 
holle edher wijd then gamble gräntz: Fin. 
handl. 8:271 (1555).

Förnägla, tr. Hopnagla; hopsätta, an
stifta. [J fr Mnt. vornegelen.] forbwndt .. . 
emoth oss nogherstadz kan wara fornægelth. 
Gust. 1 reg. 2:25.

Förnäm, adj. Förnämlig, utmärkt, före
trädesvis vigtig. Halfdan var ... mycket för
nämare än som hans broder uti all ting. 
Peringskiöld Heimskr. 1:31. När Gud vil 
hafva någon til ett besynnerligit vercketyg.

och förnäm bestelning i sin församling och 
i sitt rike, then låter han först pröfvas. 
Svedberg Sabb. ro 2: ‘.-20. — Ordet utta
lades förr, såsom T. vornehm och D. for
nem, med tonvigten på första stafvelsen, 
t. ex. i följ. verser: Man törs ej förnämt 
folk handtera liksom pack. S. Triewald ill. 
Flon vet ej omgås med så dryg och förnäm 
karl. Dens. 122. Hos honom dock i alt man 
förnämt väsend skådar. Dens. 138. Född af 
en förnäm far, uppvaktande vid thronen. 
Leopold 2:278.

Förnämlig, adj. Utomordentlig, stor. 
kyrkian brööt dieffuulens förnemligha blodh- 
torst. P. Erici 6:9u a. Jesus är kommen j 
werldena til at frelsa syndare, jbland hwilka 
iagh är then förnemiighaste. I Tim. 1:15.

Förnödga, tr. Nödga, the Romare medh 
the Bastarner voro förnödhgadhe krijgh at 
föra. Schroderus Liv. 759.

Förnöja, tr. Betala. [Mnt. vornogen.] 
han osz förnögth haffwer fire hwndrade marek 
ortogher. Gust. I reg. 3: 317. han skal bet- 
tala och förnögia oss ijc (200) marcer or- 
toger. 5: 102.

Förnöja, f. Förnöje, n. 1. Godtgörelse. 
the (banemännen) gerna wela wara j fonda 
dödhe mans arffuingers förnöijo (gifva dem 
nöjaktig godtgörelse), och aldelis böta och 
bettra epter honum. Gust l reg. 8:81. oss 
haffuer han föga ting ackthpt, Therföre mot- 
the han veil vara nogot vdi vort fornöye, for 
en han komber szå sleet tiil venskap igen. 
9: 272. Clemett Larson skulle .. . wara vdij 
målszägändis förnöge med femtijo marcer 
ortuger. 13.242. — 2. Förnöjelse, nöje. Här 
vistades the öfver vinteren mädh itt gott för- 
nöije. Reenhjelm 85.

Förnöjlig, adj. Nöjsam. Förnöjliga stun
der i stillhetens famn, Då säker från stormen 
jag låg i min hamn! Dalin Vitt. 3:151.

Förnöjlighet, f. Förnöjelse. Han (kär
leken) ... sina dyrckares förnöylighet för- 
öker, Och lagar så, att een den andras bästa 
söker. Lindschöld Vitt. 202.

Förnöjligt, adv. Nöjsamt. Man lefde 
imedlertid förnöjligt med de Danske sände
buden dageligen, under skämt och välpläg- 
ningar. Celsius Er. 14 hist. 148.

Förnöjning, f. Förlikning, giordhe wij 
... ena venliga fornö(j)ningh them emellom. 
Gust. 1 reg. 4:133.

Förnöta, tr. Nöta, slita, thes lenger 
man leffuer, thes meer förnötes thetta liffuet 
... Man warder skymmelögder, lomhörder, 
tandalös ... L. Petri 2 Post. 291 a.

Förnötelig, adj. slijtelige och förnötelige 
vahrur. Stjernman Riksd. 1:755 (1622).

Föroena sig, refl. Blifva oense. [T. sich 
veruneinigen.] the föroenade sigh. Petre- 
jus Beskr. 2 : 255. Skämmes j intet? en 
hustru af eder ålder at föroena sig med ett 
barn? Österling 3:249.
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Förolaga, tr. Bringa i olag. främmande 
herskap, som Svenska ordningar omkull- 
slogho och thet gamla godha laghet förola- 
ghad_e. Gust. Adolf Skr. 3.

Förolämpa, tr. 1. Göra olämplig, obe- 
qväm. berget ... (är) oiämpnt och aff mån- 
ghe affsettninger förolempadt. HSH 35: 356 
(1659). — 2. Bringa i oordning, göra omak, 
skada, the hadhe alle ting, som uthi krij- 
ghet vordo förolämpade, til skick och ord
ning kommit. Schroderus Liv. 889. icke 
inmängia sigh uthi fremmande saker, eller 
förolämpa andras värck. L. Paul. Gothus 
Mon. pac. 712. then excess som skeer i 
maat och drick ... kroppen förolämpa plä- 
ghar. Sparman Sund. sp. 335. anrätta bat
terier, til att förolempa flottan. HSH 35:385 
(1664). — 3 Förvilla, han hadhe uthi sit 
lägher en så lätfärdigh ... fiendzman til at 
upreeta och förolämpa meenighe krijgzfolc- 
ketz sinnen. Schroderus Liv. 907.

Föromaka sig, refl. Göra sig omak. 
skal Præses, när inga syslor theras (asses
sorernas) sammankompst eska, i tijdh . . . 
gifva sådant tillkänna, at ingen sigh fåfengt 
föromakar. HSH 33:293 (1650).

Förord, n. 1. Preposition. [T. vorwort.] 
Tiällmann Gram. 227. — 2. Förbehåll. 
[Mnt. vorwort.] Han ingelunde godzet an- 
name ville medt the velkor och forordt som 
vij begärede. Gust. 1 reg. 4:333. (Vi skänkt 
till hospitalet en gård) med så skiell och 
forordh ath same gård skal kome the fatige 
siuke ... til gode. Stjernman Com. 1:54 
(1539).

Förorda, tr. Aftala. then tijd wij droge 
vthåff Högnetorp forordedhe wij med eder 
atj skulle elfter thenna dag vara oss för en 
tro man. Gust. 1 reg. 4 : 308.

Förordinera, tr. Förordna, han schall 
förordinere ther tiil nogre godhemen ... som 
szamme tiendhe ... wpbere. Gust. I reg. 
3: 38. en hielpare. then Gud sielffuer ther 
til förordinerat haffuer, at han skal göra oss 
bijstånd emoot syndenne och dödhen. L. 
Petri 1 Post. G 7 a. Han haffuer förordi
nerat itt nytt Testament. 2 Post. 291b.

Förordna, tr. Ordna, anordna. Apo
stelen haffuer icke förordnat thenna Epistelen 
effter Rhetoricam, eller skött om stoora pry- 
deligheet i taalet. P. J. Gothus Rel. art. 38.

Förordning, f. Föreskrift, anvisning. 
några synnerlige förordninger til et rätte
snöre uti titt leverne. Hermelin A 7 a. 
dessa förordningar, som iag kommer at fram- 
giva, äre härflutne af min kärlek och plicht. 
Dens. A 7 b.

Förorlofva, tr. Gifva orlof, permittera. 
Bönderne hade han förorlofvat på heem- 
reesan. Girs Gust. 1 kr. 22. krijgzhären 
... vardt heem til sit förorlåffvad. Schro
derus Liv. 764.

Föroroa, tr. Oroa. Kärleken sig altid

föroroar. Malmborg 770. verldslige tings 
omsorger icke måge föroroa ens sinne. Dens. 
856.

Föroroliga, tr. Oroa. svarade the sig 
intet kunna tillstädia, att man till vapn emoot 
the olydige ståtthållare grepo ... föi egifvan- 
des att rijket therigenom förorooligades och 
uthi borgeligit krijgh sattes. Gust. Adolf 
Skr. 88.

Förorsaka, tr. Föran låta, föranleda. 
ther gud haffuer latit noghon merkeligh och 
skadelig plågo komma offner werldena, haff
uer han ther til aff menniskionnes synder 
och ogudactiga wesende swårliga förorsakat 
wordet. O. Petri Ed. A 2 a. The Christne 
j Thessalonica förorsakade S. Påwel til thenna 
text. P. Erici 5:301a. — Refl. Förorsakas. 
Daniels ära och herligheet... sigh förorsakar 
och sitt vphooff haffuer aff Konung Nebu- 
cad-Nezars dröm. Försp. till Dan. Så för
orsakade sig och i then tidhen een synnerlig 
plåga af siöröfvare. L. Petri Kr. 102.

Förorsaka, -ursaka, tr. Ursaka, ur
skulda. (Se Orsaka.) Huar och edel- then 
nödtorftig tilförning icke giord blifver ... dhå 
vele Vij oss hermed förordsaket och förbe
tinget hafue, att Vij ther till platt ingen ord
sak gifuit hafue. Stjernman Com. 1:106 
(1546). Præsterna hafue förursakat sig för 
sina sochnabönder icke kunna ... vthskifta 
Christi nattward, ner the icke win haffua. 
Troil 3:191 (1564).

Förovllja sig, refl. Råka i missämja. 
[T. sich verunwillen, verunwilligen.] han 
haffuer föroviliat sig medh nogon. Schro
derus Hoff. väck. 251.

Förpalats, n. Förgård, slottsgård. Thå 
försambladhe sigh the öffuerste presterna och 
the scrifftlärdhe och the åldersmen j folkit 
vthi then öffuerstes prestens förpalass. NT 
1526 Matth. 26:3. the gingo in til Konungen 
j förjialatzet. Jer. 36:20.

Forpanketera, tr. Bortkalasa. så för- 
distelera the sitt godha, och varder thet så 
alt förpanketerat. Leuchowius 116. han för- 
panqveterar alla medlen och setter sig i skuld. 
Svedberg Casa 252. Commissarierne(aflats- 
krämarne) medh skiändelige débaucher för- 
pancketerade hvad the fattige bönderne, til 
at kiöpa sigh ifrån sine synder löse, ifrån 
munden spardt hade. P. Brask Puf. 418.

Förpartera, tr. Föryttra, afyttra. [T. 
verpartieren.] Så skall han och hafve godh 
inseende medh fiskietullen, så väll af färske 
fisken som salt fisken ... icke tillstädiendes, 
at nogon därmedh orichtigt umgåås, och dem 
förparterer uthan H. K. M:tz tilstånd, eller 
till sijn egen nytto. Landt. instr. 125 (1618). 
när der någon fisk af fiskerijen faller, då 
skall hafues grant opseende der medh, att 
han icke blifuer förparteret och skingret. 
Ders. 130 (1619). komme några varor ifrån 
Holland på Götheborg, som icke ther opp-
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lagde, förparterede eller förnötte blifva. 
Stjernman Com. 2:276 (1640).

Förpassborda, tr. Förse med pass, för
passa. (Se Passbord.) the knechter som 
Peder Braa nu vtmunstredt och förpaszbordet 
haffwer. RR 18/< 1544. förpasborde them, 
som ... sitt godz hafue förtulleth, och schole 
the sedenn medh samme pasbord obehind- 
rede för wäre uthliggere egenum komme. 
Fin. handl. 10:67 (1563). ingen skal sigh 
här effter fördrijste at taghe skiutzhester eller 
bruke frij fordenskap ... uthen allenest the 
som medh våre egne breff äre förpassbor- 
dede. Stjernman Com. 1:204 (1569).

Förpena, tr. Belägga med plikt, böter. 
[af L. poena.] Förbundet, som vidh ähra, 
troo och redeligheet vore beviliat, skulle ther 
uthöfver blifva förpoenat (d. v. s. den som 
bröte förbandet skulle böta). Girs Gust. 1 
kr. 170. (RR har förpenat.) Se Pen.

Förpickad, p. adj. Pickhågad. [T. j’er
picht] verldsens barn äro så förpickade, 
och försenckte i thet verldzliga, at the achta 
intet thet himmelska. Svedberg Sabb. helg. 
114. Så girig var ock jag, så fiksam, så för
pickad At samla något in. Kolmodin Qv. 
sp. 2:315. min mor, sedan hon nu sielf, 
efter sin åstundan, ändteligen fått rang, torde 
bli mera förpickad på en caractériserai måg. 
Modée Fru Rangsjuk 28.

Förpina, tr. Utpina, tw äst forpynter 
ok aller wttänder, Aller forpinter ok wd- 
nödder. Tideb. 101.

Förplats, m. Vestibulum, plaan vtan for 
huset, forplatz. Var. rer. voc. G 2 a.

Förpligta, tr. Om någhor gör Herranom 
itt löffte eller swäär honom en eedh, så at 
han förplictar sina siäl. 4 Mos. 30:3. War 
icke när them som sina hand förplichta (för
pligta sig med handslag), och för skuld j 
borghan gå. Ord. 22:26. tu förachtar tina 
kära hustru, ... then tin make är, hwilko tu 
förplichtat äst. Mal. 2:14.

Förpligtelig, adj. Förpligtande. Min 
prins betygade sitt försonliga hiärta och vän- 
skapsbegärliga sinne med de förplikteligaste 
ord. y4s. Ban. 1:159.

Förpligtig, adj. Pligtig, förpligtad. skal 
hann förpligtig wara att bescriffue late och 
vtkreffuie allann sakörenn. Gust. 1 reg. 10: 
212. Mijn ödmiuke forplictige och huile tro 
tyäniste altid ... beuisendis. 9:377. skall han 
årligen wara förplichtig att göre oss in vdi 
wår Cammer en wijss och beskedelig recken- 
skap. Thyselius Handl. 2:305 (1547). then 
ther vill rese udi sine egne ärender, då 
skall han vare förplichtig att gäste udi the 
kroger, Vij hafve befalladt på alle almenne 
väger att uprette. Stjernman Com. 1:147 
(1556).

Förplumpa, tr. Orena, grumla, the 
(kättare) förplumpa så then klara Schriftens 
källa, När man them theras feel för ögon

ämbnar Stella, At the ej kunna sig och sina 
villo kenna. Spegel Guds verk 227.

Förplundra, tr. Utplundra. Vår land och 
län äro förplundret. S. Brasck T. krig. G 1 a.

Förpläga, tr. Pläga, förehafva. Tyska 
språket är oss ett fast omistandes språk, för 
the Tyska lender skull, som höra under 
Svenska kronan, och the inbyrdes hand
lingar, som med Tyskland dagligen förplägas. 
Svedberg Ungd. reg. 450.

Förqvackla, tr. Förspilla, fuska bort. 
[T. verquackeln.] Du lärer fuller sloka fiäd- 
rarne . .. när dig blir bekant, huru du har 
förqvacklat din lycka. C. Gyllenborg 
Sprätth. 101.

Förqvamna, intr. Förqväfvas. (han) för- 
qvamnar bort aff öfverätande. Schroderus 
Hoflef. 287.

Förqvicka, tr. Vederqvicka. [Mnt. vor- 
quicken, T. erquicken.] wij äre hans hen- 
dhers folck, hwilkit han dagheligha spijsar, 
och rijkeligha förqwicker, bådhe medh ande- 
ligit och lekammeligit vppehälle. P. J. Go
thus Bön. E 1 b. the som måtteliga äta, 
och ther aff förquickes. Lemnius A 4 b. 
Effter ådhrelåtande skal man then siuke . .. 
medh etickie eller annat thet som starck är, 
förqweckia. Berchelt 2 Pest. F 8 b. Een 
sund lufft ... förqväcker then lijffachtige an
dan. Sparman Sund. sp. 6. träät skall varda 
ther medh (med gödning) förqvekt. Risingh 
45. Saltbittret lörqvickar och uplifvar alla 
växter. Carleson 239.

Förqvickning, f. Vederqvickelse. rötter, 
hvilka een fattigh och rijk man kan bruka 
både til spijs och til styrckio eller förqvek- 
ning. Risingh 53.

Förqvälja, tr. Oroa, störa, kunne vij 
bekomma att vara ... danmarkis och norigis 
rijke til vndsetning ... huar vij ecke bliffue 
hindrade och förqwalde vtåff buller och in- 
byrdis twedrägth. Gust. 1 reg. 5:51.

Förr. 1. prep. Före. Förr migh är ingen 
Gud giord, så warder ock ingen effter migh. 
Es. 43:10. förord ... förr vigslen giorde äro. 
Lag 1734 G.B. 8:1. Hafver man eller hustru 
giordt gäld förr ächtenskapet. Ders. 11:2. — 
2. adv. Förut. Judas war förr vppe medh 
betsta hopenom, at han måtte ... förraska 
fiendanar. 1 Macc. 4: 3. han förnam, at the 
(i Joppe) wille giffua sigh Demetrij Höffuitz- 
män j hender, Therföre kom han förr, och 
toogh Joppen in. 12:34.

Förra, adv. Förr. alle Judar, som migh 
förra kendt haffua. Ap. gern. 26: 5. legger 
nu bortt jfrå idher then gamla menniskion, 
ther j förra medh vmgingen. Eph. 4: 22. 
haffuer iagh icke hördt thet förra än j dagh.
1 Mos. 21: 26.

Förrama, tr. Affatta. [Mnt. vorramen.] 
haffue wij latidt förrame ett concept, huru 
oss synes samme breff lyde skulle. Dipl. 
Dal. 2:258 (1543). Jfr Berama.



Förraska — 288 — Förrrädeliga

Förraska, tr. Öfverraska, öfverrumpla. 
[Mnt. vorraschen.] om tu icke haffuer acht 
vppå honom (skalken), så förraskar han tigh. 
Syr. 19: 24. förraska fiendanar. 1 Macc. 4: S. 
tå lijffuet är oss som sötast och kärast, så 
förraskar oss dödhen. Schroderus Hoff, 
väck. 225. en af Greker samlad macht Var 
redo, som en blixt Epirus att förraska. C. 
Gyllenborg Andr. H i b.

Förraskan, -raskning, f. -raskeri, n. 
Öfverraskning, öfverrumpling. fingo Nieiss 
Stensons tienare Grimshuss in med för- 
Taskan. O. Petri Kr. 187. Söffuerjn norbys 
partij haffua aather offorwareth giordt en for- 
raskningh in j blekingh. Gust. 1 reg. 2:47. 
finge the Swenske in Läcköö Slott medh 
förraskning. Svart Kr. 46. han bescriffuer 
the Lubskes anslag vara, ... om the kunne 
göre noget forraskerij jn på Vesthergötlandt. 
Gust. 1 reg. 10:123. Så skulle han hafifue 
brukatt lagssenz sed Och skriffuit oss wppen- 
bare feygde breff till, .. Men förraskerijd 
war hanz bäste konst. Myst. 26.

Förrera, se Furera.
Förrig, adj. Förre, de nu varande bor

gare dubbelt emot förrigt (det förra) moste 
utgiöra. Stjernman Riksd. bih. 3«9 (1657). 
Med förriga post bekom jag din schrijffuelse. 
A. Oxenstjerna Bref 1. 2:29. the förrige 
konungar. Peringskiöld Heimskr. 1:288. 
Nu var K. Alexander kommen til sin hälsa 
och förriga kraffter igen. Sylvius Curt. 237. 
1 ser mig nu såsom en, den der kommit 
från sina förriga villfarelser. Ehrenström 
67.’ Förråd ofta vi få, så snart det förriga 
tryter. A. Nicander Vitt. 6.

Förringa, Förringra, tr. Minska, ned
sätta. [T. verringern.] motthe thu och för
ringra noget af thet an net embetzfolk, så att 
thu icke huile Here änn som nögist behöffdes. 
RR Vs 1544. the som samme mynte för- 
aclite och thet förringe uthaf thet värde som 
thet är slaget opå. Stjernman Com. 1:366 
(1591). — Refl. hennes kärleek måtte haffva 
förringat sig. U. Hjärne Vitt. 36.

Förringelse, f. Förringande. Christi 
såår haffua icke .. . varit honom til någori 
smääleek, neesa eller förringelse. P. J. Go
thus Tål. G 3 a.

Förringring, f. Nedsättning. [T. Ver
ringerung.] inlendzske varers förringring. 
Stjernman Com. 1:109 (1550).

Förrosa sig, refl. Rosa sig, berömma 
sig. icke heller skryter han och ståtar aff 
sitt, eller stoltzerar (förroosar, ostenterar sigh) 
ther uthi. Comenius Tung. 840.

Förroten, adj. Förruttnad, rutten. [Isl. 
rotinn.] thet friska watnet förskemdt wardt 
medh förrotet blodh. L. Petri Sal. vish. 11:7.

Förrotera sig, refl. Sammanrota sig. 
Om någre äre som sig ... förrotere eller för- 
binde emot deres öfverhet. Schmedeman 
Just. 38 (1560).

Förrusttjensta, tr. Göra rusttjenst för 
(gods), hon icke får träda i jordegodsen, 
dem hon efter lagen intet kan såsom frälse 
besittia och förrusttiensta. A. Oxenstjerna 
(Fant Handl. 1:93). Stadsgods äre natura 
sua inge frälsegods, och eij heller förrust- 
tienstas, uthan besittias mästedeels och bru
kas af skattskyllige borgare. Ders.

Förrycka, tr. [T. verrücken. 1. Rycka, 
rubba ur sitt rätta läge. förrychta (vrickade, 
försträckta) ledher. B. Olavi 123 b. skal 
förbudit vara at föra någon kabel- eller 
landtross til landz och läggia fast uti be- 
mälte skeppsbryggia, hvarigenom then lätte- 
ligen vidh storrn och oväder kunde blifva 
förrycht. Stjernman Com. 2:486 (1647). — 
2. Störa, thet onda omakar och förrycker 
(distrahit) henne. Comenius Tung. 368. 
ingen motgångz storm ehr glädie må för
rycka. S. E. Brenner Dikt. 1:80. — 3. Refl. 
Rycka dstad, begifva sig, flytta, the Suen- 
ske och Finske, som ... udi theris frijheet 
och näring ther i Räffie besuärede varde, 
(her hedenn sich förryckie motte. Stjern
man Com. 1:113 (155U).

Förryckelse, f. Hänryckning, the haffua 
förtaldt hvar androm theras nattsagor och 
theras Enthusiasmos och falskeliga vpdicktada 
förryckelser. P. J. Gothus Fastapred. 428.

Förrytnma, tr. 1. Rymma ur, från. the 
haffwe förrymtt theris fängelsse. Hist, handl. 
13. 1:294 (1567). — 2. Inrymma, medgifva. 
Söffuerin norby ær kommen tiil dagtinghan 
med konungh Frederiick och danmarkis 
riichis raadt . . . kan wel henda at the honom 
saadana dagtinghan forrympdt haffua saa 
lenge (till dess) the kwnna faa gutland ighen 
och sidhan forhandtla med honom som them 
tyckes. Gust. 1 reg. 2: 170.

Förråd, n. Förutfattadt råd, beslut; 
förtänksamhet. [Mnt. Vorrat, T. vorrath.] 
Och håller iagh thet så skeedt wara aff 
Gudh then helgha andas, besynnerligha för- 
rådh. L. Petri Dial, om mess. 127 a. warda 
hans (djefvulens) anslagh vnderliga förhin
drat, vthan alt wårt förrådh och förwarning. 
3 Post. 127 b.

Förråd, (uttal i__), n. när en hungrig siäl 
et spissamt förråd finner. Kolmodin Qv. 
sp. 2:315. Fattig! Grufva dig ej, när förråd 
felas i visthus. A. Nicander Vitt. 6. Den 
som föga begär, han föga behöfver i förråd. 
Ders. 186. Hushållerskan ... kringbar Bröd 
och en mängd af rätter, och gärna hon 
gaf ur sitt förråd. M. Wallenberg Odyss. 
1:61

Förrädelig, adj. Förrädisk, then för- 
rädelige Biscop Hans Braske. Svart Kr. 3. 
förrederlige stemplingar. Gust. Adolf Skr. 
231. Judas. . . Med en förrädlig kyss til an- 
lopp lösen gifver. Frese 31.

Förrädeliga, adv. The äro allesamman 
afffellighe, wandrandes förrädheligha. Jer. 6:
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28. offuerföll han stadhen förrädheligha. 1 
Macc. 1:32.

Förrädelse, f. Förräderi, then som för- 
redilsze gör Gust. 1 reg. 6:240.

Förränka, tr. Vricka, vrida ur led, för
sträcka. [T. verrenken.] när en lemm för- 
ränkt, Hufvudt elF hiertat krankt, är hele 
kroppen kränckt. Columbus Vitt. 100.

Förränna, intr. och tr. 1. Ränna bort, 
ränna bort ifrån. Bengt Biugg ... satte sigh 
vppå sin hest... slogh så vp porten på Bi- 
scopsgården och förrände ått Flötesund. 
Svart Kr. 33. tå Biuggen så förrände går
den. Ders. 34. — 2. Refl. Förlöpa sig. fien
den hade lupit näsvis för långt fram, sig 
förrännt. S. Elofsson 155. Sachta, sachta 
... förränner edher icke. Ernhoffer 63 b. 
— Part. Förr än d, sprängd, min häst är 
förränd. Sv. folkv. 1:321.

Förrätta, tr. Af göra inför rätta, afdöma. 
(Mm. vorrichten.] hvad som vij .. . någrom 
kunne hafve lagligen och med skääl tiltale, 
skal rättvijsligen för opartiske domare .. . 
åtskildt och förrättedt varde. Stjernman 
Riksd. bih. 253(1598).

Förrömma sig, refl. Berömma sig. [Mnt. 
sik vorromen, T. verriihmen.] Om nu någhre 
aff quistanar äro affbrotne, och tu som war 
itt willolioträä bleff ther inimpat igen, och 
är worden deelachtigh aff Olioträäns root 
och fetma, så förröm tigh icke emoot qui
stanar. Om tu förrömer tigh, så bär jw 
icke tu rotena, vthan roten bär tigh. Rom. 
11:18.

Förröta, tr. och intr. 1. Bortröta. hans 
köt förrötes, eller bortfrätes aff thet flytandet. 
3 Mos. 15: 3. — 2. Taga röta. the Stocholms 
bror (broar) skola vedh makt hålla, äller 
skola böta om the låta them förröta. Mes- 
senius Krön. 16. hade han latedh förröthe 
och förderffwe sådane sköne bygningh ther 
upå gården för tacklöse (taklöshet) skuldh. 
Hist, handl. 13. 1:132 (1564).

Förrötelse, f. Förruttnelse, förwara hans 
lekamen medh . . . saluo för förrötelse. L. 
Petri Chr. pina q 8 a.

Försaka, tr. 1. Förverka, göra sig för- 
lustig. frw Margretta sijtt fædhernes rike 
endels försaket haffuer medhen hon gaff sig 
wtt aff landit mett szin herre. Gust. 1 reg. 
4:283. — 2. Förneka, j idhar Gudh icke 
försaka skolen. Jos. 24:27. förr än hanen 
haffuer twå resor galet, skalt tu tree resor 
försaka migh. Marc. 14:30. han bekende, 
och försakadhe icke. Joh. ev. 1:20. The 
ther meer elska wellust än Gudh, haffuandes 
itt skijn til gudhachtigheet, men thes krafft 
försaka the. 2 Tim. 3: 5. 1 sångmör, dem
jag dyrkat Från mina späda år, försaken ej 
er vän! G. F. Gyllenborg Skaldek. 13. 
Refl. the sluta för hans näsa dören igen, 
eller låta försaka sigh vara hemma. Schro- 
derus Hoff. väck. 89. — 3. Vägra, förvägra.

förweghrer icke at komma til min Herra ... 
Tå sadhe Judith, Huru thor iagh försaka thet 
minom Herra? Judith 12:13. tina almosor 
skalt tu ingom försaka. Tob. com. F 4 b. 
Allenast thetta trä har Gud oss täckts för
saka. Spegel Tillsl. par. 145.

Försakta, tr. Sakta, stilla, hvad medhel 
man tå skal angripa, til at. .. sina plåghor 
medh försachta och lindra. Sparman Sund. 
sp. A 8 a.

Församka, tr. Församla, samla, syn
derna skulle förökas och församkas til at 
beswära samwetet. Försp. till G. Test. a 4 b. 
the warda alle welsignadhe, och skola in til 
Herran församkadhe warda. Tob. 13:17. Refl. 
tu ... församkar tigh til titt folck. 4 Mos. 
31:2.

Församla, tr. Samla, mykit silffuer eller 
gull församla. 5 Alos. 17:17. församler pen
ningar vthaff hela Israel. 2 Krön. 24: 5. för
samler in wijn, och fikon, och olio. Jer. 
40:10. han . . . wardt församlat til sina fä- 
dher, och bleff dödh. 1 Macc. 2: 69. Refl. 
Församle sigh watnet som är vnder him
melen, vthi besynderlighit rwm. / Alos. 
1:9. bliflf dödh ... och församla tigh til titt 
folck. 5 Mos. 32:50.

Församling, f. Samling, watnens för
samlingar kalladhe han Haaff. 1 Mos. 1:10.

Församna, tr. Församla, wij nw haffue 
församnade warit her i Stocholm. Gust. I 
reg. 6: 57.

Försarga, tr. Sarga, begynte til at slå 
och försargha (nedgöra) j Israel widh tretiyo 
män. Dom. 20:39. Edert hierta är medh 
ett sådant sorgesåår försargat, som icke låter 
sig snarliga läkia. Phrygius 3 Likpred. 3.

Förse, tr. 1. Utse. gudh haffuer förseet 
tigh, ath tu skal kenna hans wilia. NT 1526 
Ap. gern. 22:14. aff hans söner haffuer iagh 
förseedt migh en Konung. 1 Sam. 16:1. 
iagh skulle föra them vthu Egyptj land, in 
vthi itt land som iagh them förseedt hadhe. 
Hes. 20: 6. — 2. Förut bestämma, besluta. 
Ät Engelandh ville han fara Och hempta sin 
drotningh Elisabet, Men thet var icke aff 
gudhi försett, Thy fick han hema vara. 
Hund Er. 14 kr. v. 8. — 3. Sörja för, om
besörja. Gudh förseer wel fåret... til brenne- 
offret. 1 Mos. 22: 8. — 4. Försörja (medelst 
giftermål). Försee tina dotter,... och giff 
henne en förnufftigh nian. Syr. 7:27. — 
5. Underlåta att tillse, vårdslösa, förspilla, 
försumma, j eder arffuedeel haffue forseeth, 
och menen nw athuj (att vi) schulle wpfylla 
eder bristh. Gust. 1 reg. 3:138. Ther för- 
sågh han skännelige skandzen ... hade intet 
bestält om wackt. Svart Kr. 25. tage sig 
till ware bådhe för grundh och andre farlig
heter vdj siön, så att the sådane wåre warer 
och penninger icke för någen oachtsamhett 
opå siöbothnen legge eller försee motte. 
Fin. handl. 8: 66 (1551). itt gott spell är snart
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forseedt, och seent i gen hemtat. O. Petri 
Kr. 54. — 6. Förverka, hustru Cecilia sina 
morgongåffuo effterlaghen forsijthadhe. Gust.
1 reg. 7:181. — 7. Refl. a) Se sig om efter 
något, förse sig med. wij wilie försee oss 
om en annan konung. O. Petri Kr. 74. 
b) Se sig om (på ett ställe), begifva sig. 
bad han honom så foge sigh tädan oc försee 
sigh på en annan städh. Svart Kr. 12. han 
... ackter nw forse sigh nogor stadz ther 
han kan thiaena för capelian. Gust.- 1 reg. 
4:90. mågen j förse eder i eders beholdh 
igen, thedhen i kompne äre. 6:122. c) För
vänta sig, förmoda, tillförse sig. itt för- 
skreckt samwet förseer sigh altijdh thet 
wersta. Vish. 17:11. mannen skal gripin 
warda, tå han sigh thes minst förseer. Syr. 
23: 31. föll han til fiendanar, förr än the 
thes försågho sigh. 1 Macc. 3: 23. iagh ... 
förseer migh thet samma, at then vthi idher 
gott werck begynt haffuer, han skal thet ock 
fulborda. Philipp. 1: B. the försågo sigh 
hielp aff Herranom. L. Petri 1 Post. O 2 b. 
troones artt och natur är aldeles försee sich 
til gudz barmhertigheet. O. Petri 2 Post. 
36 a. wij försee oss til idher j Herranom, 
at j gören ... huadh wij idher budhit haffue.
2 Thess. 3:4. the sigh alt gott til honom 
försee skulle. 2 Macc. 13:26. thet (hjertat) 
tagher nw til at få tröst och kärleek til Gudh, 
och förseer sigh nw intet ondt meer til ho
nom. L. Petri 2 Post. 228 a.

Försega, tr. Göra seg. Mannens fro
diga säd förseges af hetsiga dryckar. A. Ni- 
CANDER Vitt. 217.

Försegla, tr. 1. Medelst sigill bekräfta, 
besegla. [Mm. vorsegelen, T. versiegeln.) 
then recess ... som konung Frederick och 
danmarkis riikitz raadt honum haffua for- 
segelth. Gust. 1 reg. 3:2. köpa åkrar för 
penningar, och bebreffua, försigla, och be- 
tygha (bevittna). Jer. 32:44. screff itt breff 
och försiglde thet. 32:10. thet försiglda köp- 
breffuet. 32: li. thet är fast försiglt (fast- 
stäldt, bestämdt), at ingen skal igen komma 
(efter döden). Vish. 2:5. at thet samma 
straff kan aldrig ända nå, Ei heller the (onde 
qndarne) ther i thet minsta skonsmåhl få, 
Är fuller i Gudz råd försiglt. Spegel Tillsl. 
par. 83. — 2. Försegladt papper (Charta 
sigillata), stämpladt papper. Inlagor skola 
härefter skrifvas uppå förseglat papper. 
Stjernman Com. 3:32 (1661). — Förseg
lad jord (terra sigillata), sigilljord, bolus. 
Armenisk Bolus, försiglat jord. Comenius 
Tung. 104.

Försegling, f. Beseglad af handling, 
öfverenskommelse. effter then förseglingh 
wij giortt haffue och wårtt breff wtuiser. 
Gust. 1 reg. 6: 94. han slike stycker bedriff- 
wer her in vppå Rikit vnder theris (Dan- 
skarnes) beskyd .. . emote then försegling 
Rikene emellan giord är. 7:53. ther giordes

starck breff och förseglingar vppå. O. Petri 
Kr. 200. the moste halla the löffte och för
seglingar som the honom så tijdt och offta 
giordt hade. Ders. 290.

Försel, Förslå, f. Fora, forsling. Lass, 
Fördzla, Vehes & vehis, Fuder. Schrode- 
rus Lex. 43. dher h. N. reszer sijelf ige- 
num lanndett, eller dher h. N. nogenn ägen 
förslå hafuer då förhånndene. Gust. 1 reg. 
7:72. blifver och mykin förssel skicket af 
och til. Stjernman Com. 1:440 (1595). när 
någre förssler egenom landet förskickede 
varde. Ders. the almennelige skiutzreeser 
som behöfues kunne til våre och rijkzens 
försslor. 1:258 (1576). han skal blifva hol
lande uthan för porten medh sin förseil. 
1:905 (1624). Feldtherren veet hvad besvär 
thet ähr att få försell till archeliet. Gust. 
Adolf Skr. 275. (Jfr For ver k.) Högste 
besveret är förslen: ty måste af alle lehn 
hestar och sledar ther til förordnas. Ders. 496.

Försening, f. Handlingen att förse sig 
till någon. Gerson C 6 a.

Försia, f. Qyinna som har tillsyn öfvei 
ett hushåll, hushållerska, nw haffuer för- 
be:de her Laurentz (kyrkoherdens) försije 
samme arff till sig taghit, föregiffwendis att 
hon med honum lagligen wigd och fest war. 
Dipl. Dal. 2:294 (1545). landzpresterner ... 
hade råkat affla barn medh sina försijor. 
Svart Kr. loo.

Försiedag, m. Märkelsedag? När man 
laghar sitt ärbethe effther hemmeltekn, för
sije daghar och spåådoom. O. Petri Men. 
fall B 2 b.

Försierska, f. = F ö r s i a. Tegel Gust. 
1 hist. 1 ; 118.

Försiga, intr. Försina. [T. versiegen.] 
warnet skal borttorkas aff Haffuet, och Elff- 
uen försijga och förswinna. L. Petri Jes. 
proph. 19:5.

Försigt, f. Omtänksamhet, Försorg. [T. 
Vorsicht.) Konungen ... Afvände thät medh 
försikt stor, dy han var rädder för wpror. 
Messenius Christm. 242. Kongl. Maj:t lärer 
then nådige försickt draga, at när en eller 
annan nöjacktige skiäl om sin nödtorftighet 
inbringer, han då förmedling må åtniuta. 
Stjernman Riksd. bih. 412 (1664).

Försigteliga, adv. Försigtigt. Jagh hand
lar försichteligha och redheligha medh them 
som migh tilhöra. Ps. 101:2. Jonathas ... 
droogh försichteligha j sin ordan rustat til 
slachting. 1 Macc. 10:78.

Försigtig, adj. Förutseende, förtänksam, 
klok. [Mnt. vorsichtich, T. fürsichtig.) om 
thet menigha besta försichtige och wake- 
samme. L. Petri Chr. pina C 5 b. Han 
hafver varit een from, mildh, wijs och för- 
sichtigh konungh. Petrejus Krön. 3. i Egyp
ten ... genom Josephs försichtiga förslag och 
hushåldning var bröd nog. Svedberg Sabb. 
ro. 2:1603.
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Försigtighet, f. 1. Försyn, tijn försich- 
tigheet, o fadher, regerar thet (skeppet), Ty 
tu giffuer ock wägh j haffuena. Vish. 14: 3. — 
2. Förtänksamhet, försorg, omsorg, mong 
ting bestellas j godha måtto j thesso folcke 
genom tina försichtigheet. Ap. gern. 24:3.. 
huad Vij nu i så mong åhr med störsthe 
försichtighet hafue betänckt och betrachtedt 
för alles eders velferd skull. Stjernman 
Com. 1:100 (1546)

Försitta, tr. 1. Genom qvarsittande, ute- 
blifvande försumma att efterkomma något. 
[Mnt. vorsitten.] war han begærandhe aff 
oss ath alle prelater . .. motte komma hiith 
honom tiil tals och orda, hwilketh wij gærna 
ssee ... ath i wilie laatha eder welwilioghe 
finnas her wdinnan och ingalwnda förssithia 
hans begærendth. Gust. 1 reg. 1:117. — 2. 
Refi. Sitta för länge qvar, försitta tiden. 
Om wandrare .. . vthi hwar krogh och ölhws 
ingå och töffua, så kunna the snart försittia 
sigh, at the förspilla sina dagzreso. P. Erici 
5: 253 b.

Försjuda, intr. Koka bort, fördunsta. 
[T. versieden ] itt heett watn för krafftighom 
eeld försiwdher. Es. 64: 2.

Förskaffa, tr. Skaffa, beställa, ombe
styra, bereda, vår lägligheter och vordandis 
ärende väl hade tilkraffdt att vij och på then 
tijdt hade varedt på en annan stadt, ther 
vij nog förskaffande (att skaffa) haffua. Gust. 
1 reg. 5:109. Herren förskaffadhe en stoor 
fisk til at vpsluka Jona. Jona 1 (2: l). Gudh 
förskaffadhe een Kurbitz, then wexte offuer 
Jona. 4: 6. Herren förskaffadhe en matk .. . 
han ååt Kurbitzen. 4:7. thu så med våre 
undersåter ther i forme Jenekepung för- 
skaffe ville, att ther motte blifue en godh 
hampn. Stjernman Com. 1: 97 (1546). wele 
... att thw thet så förskaffer medt them, som 
samme wåre peninger på renthe haffuer, att 
the giffue oss ther kopper före. Dipl. Dal. 
3:84(1548). förskaffa then menigha mans 
besta. L. Petri Dial, om mess. 80 b. wij 
måghe hålla oss vthi Gudz lydno . .. och 
vthi så måtto förskaffa, at the helige Gudz 
Englar gerna må wara hoos oss. 3 Post. 
123 b. Öffuerheten ... hielper til och förskaf
far, at Gudz helga ord och Euangelium 
må frijt och obehindrat hoos vndersåterna 
prédicat och vthsprijdt warda. Kyrkord. 
försp. 9 b.

Förskalad, p. adj. Förlegad, smaklös, 
dufven. [Mnt. vorschalen, T. verschalen.] 
Vappa, förskalat wijn. Var. rer. voc. I 3 b. 
en löös och bedrägeligh Krämare, then medh 
flerd och gamla förskaladhe waror omginghe 
och oss vthbudhe. L. Petri Om nattv. C 6 b. 
matkstuchna äplen, som aff trään falla,. .. 
hwilka äre förskaladhe och dogha intet. P. 
P. Gothus Hh2b. Om ölet aff ålderdom 
varder förskalat. Colerus 1:278.

Förskapa sig, refl. Omskapa sig, för

vandla sig. [Mnt. sik vorschapen.] Jesus 
.. . förskapadhe sigh före them. NT 1526 
Marc. 9:2. (Bib. 1541 : wardt förklarat). Satan 
förskapar sigh vthi liwsens Ängel. 2 Cor. 
11:14 (Bib. 1541).

Förskapna, tr. Omskapa, förvandla. 
Mosis staf uti en orm förskapnades. Her
melin B 6 b.

Förskia(?), tr. Skrämma bort? [T. ver- 
scheuen?] medh ... bön och åkallan thet 
grymma Leyonet Dieffuulen förskia och för- 
drijffua. L. Laurentii Nyårspred. G 4 a. 
(Månne försky a, af sky, skygg?)

Förskicka, tr. Förordna, bestämma, förut
bestämma. haffue wij forordineret och for- 
skicked vår godeman pasder suenske ath 
vara eder administrator. Gust. 1 reg. 4: 312. 
han förskickar embetismän j landena. I Mos. 
41: 34. thet war förskickat aff Pharao til 
Presterna, at the äta skulle thet them be- 
nemdt war. 47:22. honom wardt... giffuit 
. . . hans vppehälle, såsom honom förskickat 
war j all hans lijffz tijdh. Jer. 52:34. then 
hemligha fördolda Gudz wijsdom, then Gudh 
för werldennes begynnelse förskickat haffuer 
til wåra herligheet. I Cor. 2. 7. huadh wij 
bidhiom är redho forskickat at thet skal 
giffuit warda. O. Petri 1 Post. 68 a.

Förskickelse, f. 1. Tillförordnande. Göre 
witterligit atui med gode manne förskikkelsze 
haffua latiid ransaka ... Gust. 1 reg. 6: 52. — 
2. Tillställning, ati honum behielpelige wara 
wilie medt lag oc rette... emote slike ore- 
delig förskickelsse. Gust. 1 reg. 6: 38.

Förskingra, tr. 1. Skingra, sprida. Och 
effter thet folket war mykit och kunde icke 
wel hallas lenge tilhopa på en stadh, ther- 
före förskingradhe han thet, och ladhe thet 
wijdt om kring. O. Petri Kr. 285. Refl. 
folcket förskingradhe sigh jfrå migh. 1 Sam. 
13:11. — 2. Tillintetgöra, mijn anslagh äro 
förskingrat. Job 17:11.

Förskingring, f. Söndring, åstadhkomma 
otaligha skilachtigheter och förskingringar j 
alla ständher. P. Erici 5:131 b.

Förskittra, tr. Förspilla. [T. verschütten.] 
Pilatus ... bär för orättvisan sky, Dock vil 
han icke just förskittra elP förlora En gunst, 
som honom syns tildräglig hos the stora. 
S. E. Brenner Jesu pin. 78.

Förskjuta, tr. 1. Af skjuta. Jagh skal 
förskiuta alla mina pilar på them. 5 Mos. 
32:23. The Hispanier föllo nedh til marken 
för fiendens skott, sedan stodo the up och 
förskuto jämnväl sine pijlar. Schroderus 
Liv. 337. — 2. Bortskjuta. betale kruth och 
lood ... som förskjutit är. Sjölag. 1667 Skipm. 
B. 18:1. — 3. Refl. Skjuta bort allt sitt krut. 
[T. sich verschiessen.] då vij oss på begge 
sijdor förskutet hade, träffade vij medh vär- 
iorne och omvände musqueter tillsamman. 
•Nordin Krigshist. 2:86 (1688). — 4. Utskjuta, 
utesluta, af sätta. Försköött honom ifrå thet
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ämbetet och Biscops Ståndh han haft hade. 
Svart Kr. 75. the skulle aff sinnet förskiuta 
(fördrifva, aflägsna) thet haat och fiend
skap, the til honom lenge burit hadhe. 
Schroderus Liv. 574. — 5. Skjuta ifrån 
sig, rata, förkasta, then menige man för- 
skiuter klippingerne och icke wele gerne 
bare them op för gilth. Fin. handl. 9:275 
(1557). Icke heller någhen fördrijste sigh 
at vedersake eller förskiute myntet. Stjern- 
man Com. 1:403 (1593). Thet nu Skrifften- 
nes rätta grund närmast drabbar ståår icke 
til at förskiuta. Girs Gust. 1 kr. 54. han 
medh krijghet aflåter, och intet fridzmedhel 
eller vilkor förskiuter. Schroderus Liv. 
612. the vår hielp förachtadhe och förskutto. 
Ders. 895. — 6. Refl. Skjuta öfver. förskiuter 
sigh stundom något, som göres skal then 
ene månaden, in uthi then andre. Brahe 
Oecon. 99.

Förskof, n (?). Eg. hvad som skjutes 
före, till att innestänga, undangömma 
något; bildl. täckmantel, förevändning. [T. 
fürschub, Vorschub; Mnt. vorschove, under- 
slef, bedrägeri.] skiwl och förskoff, ther med 
man fördöl hiertan, på thet hwar man skal 
warda bedraghen, och ingen retteliga see 
hwad ther inne ligger. L. Petri 1 Post. 
H 6 a.

Försköning, f. Skonsamhet. tu mech- 
tighe regerare dömer medh sachtmodigheet, 
och regerar oss medh mykin försköning. 
Vish. 12:18.

Förskrift, f. Skriftligt förord, anbefall- 
ningsbref. [Mnt. Vorschrift.] en bonde fich 
en förscrifft till hustrv kirstin paa engsiön 
om en gaardh, at hon schulle laata honum 
skee saa mykith som reth ær. Gust. 1 reg. 
3: 97. thet passebord och vår forscriffth som 
vj gåffw thomas skynkel. 4: 23. wara honom 
en godh förmäcklare medh sin förscrefft 
till Rijkesens Rådh. Svart Kr. 11. .til een 
... reso mångahanda medhel behöffues, så
som kundskap, förscrifft til landzens öffuer- 
heet, tijt man dragher. P. Erici 1:257 b. 
Skönheten är en förskrifft eller recommen
dation, then Naturen meddelar sina vänner. 
Schroderus Albert. 1:53.

Förskrifva, tr. [Mnt. vorschriven.] 1. 
Skrifva, författa, thin scriffuelse ... som 
tu forscriffuet hade til högmechtich första 
her Götzstaff. O. Petri Sänd. A 2 a. — 2. 
Utskrifva, skriftligen påbjuda. Widh Michils 
messo tijdh... förscreff konung Karl itt herra- 
möte i Vadstena. O. Petri Kr. 263. Her 
Götstaff drog så till Linköping, Ther för
screff han en herredagh till Wastena. Svart 
Kr. 44. — 3. Skriftligen angifva (proscri- 
bere). han ... förscreff niels swensson at han 
oss icke schwlle wara fwllelighen rethraa- 
dugher. Gust. 1 reg. 2: 205. — 4. Gifva nå
gon en ‘förskrift“ ett anbefallningsbref. 
wij förscreffue en drengh til eder, Wår

frende axell, begärandis atj wille haffua ho
num hoos eder. Gust. 1 reg. 6:316. skole 
Kyrkioheerden sampt the andre kyrkiones 
förmän .. . förskrifva honom (som får till
stånd att tigga) till prosten i contractet. 
Emporagrius 377. — 5. Refl. Skriftligen 
förbinda sig. förskrefvo sigh under meniga 
Dalekarlarnes insigle, at villia blifva vidh 
then huldskap ... som the tilförende Konung 
Gustaff svorit hade. Girs Gust. 1 kr. 55. — 
6. Felskrifva. Om bokstäfver på papper 
kunna vara aff hastigheet förskreffne, och 
man vil them uthstryka. Colerus 1:329.

Förskrifvelse, f. = Förskrift (förord). 
vele (vi) tha gerna med vår förscriffuelse 
fordha oc fræmia honum til thet bestha. 
Gust. I reg. 4:120. ^

Förskräcka sig, refl. Förskräckas, häpna. 
Tå förskreckte sigh Konungen. Dan. 3: 24. 
när han ryter, så skola the förskreckia sigh. 
Hos. 11:10. iagh migh för honom och hans 
macht icke förskrecker. Judith 9: lt. För- 
skrecker idher j stålta quinnor. Es. 32:11. 
alle the honom hörde, förskreckte sigh öffuer 
hans förstånd och swar. Luc. 2:47.

Förskräckande, n. Jagh lidher titt för- 
skreckiande, så at iagh fullnär förtwifflar. 
Ps. 88:16. titt förskreckiande trycker migh. 
88:17.

Förskräckning, f. Förskräckelse, förde 
titt folk Israel vthu Egyptj land, genom 
tekn och vnder,... och genom stoor för- 
skreckning. Jer. 32:21.

Förskuf, n. Förskott, understöd. [T. Vor
schub’.] giöra honom något förskuf eller 
hielp, anten med penningar . .. eller elliest. 
Stjernman Riksd. bih. 205 (1568).

Förskulla, tr. 1. Förskylla. [Mnt. vor- 
schulden, T. verschulden.] så måste tu göra 
godha gerninga, icke ath tu ther medh nå- 
ghot skal forskulla. O. Petri Underv. a 2 b. 
Szå kunne wij icke tiil fyllest förundra, i 
huad motte wij eller wore tijänere sådana 
hoffmod af thom forskullat eller fortient 
haffua. Gust. 1 reg. 11:203. the som intet 
forskullat haffua at dricka kalken, the moste 
drickan. Jer. 49:12. han sådana wedermödho 
icke forskullat hadhe. Försp. till Job. — 2. 
Vedergälla. Huad omack han i then motte 
for wora skull haffuer, skall well bliffua 
forskullat. Gust. 1 reg. 9:8. Jfr F ö rs k y 1 la.

Förskullan, f. Förskyllan. Euangelium 
är retzligha een predican om Gudz nådhe, 
then ther oss rettferdigha gör vthan wåro 
förskullan. Joh. ev. 13:34 (glossa).

Förskuren, p. adj. Snöpt, han medh 
förgifft låtit tagha honom aff dagha genom 
någhre sådhana förskurne (verschnittene) 
kammartienare, som sigh til slijke grufve- 
lighe laststycker låte bruka. Schroderus 
Liv. 527.

Förskygga, tr. Öfverskygga. Solen för
skygges aff molnen. Rudbeck All. 2:150.
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Förskyla, tr. Skyla. Jagh skal förskyla 
mitt ansichte förthem. 5 Mos. 32:20. intet 
bliffuer för hennes (solens) heta förskyyldt. 
Ps. 19:7. bekenner iagh mina synd, och 
förskyler intet mina misgerning. 32:5. för- 
skvla theras vpsååt. Es. 29:15.

Förskylla, tr. Bevisa dtertjenst för, 
vedergälla. tacke wij edher för edher 
skenck, j oss sendhe, thet wij altiidh for- 
schylla wile. Gust. 1 reg. 3:123. för ... alth 
omack som j hafft haffue för oss och rikit 
wij eder gunsteliga tacka oc vele thet for- 
skylle j framtidhen. 4:143. rama worth besta 
i then landzænden ... Teth förskylle wij al- 
tiidth mæth tegh. 1:112. Hwilkit wii medt 
eder altid forskylla wele til thet besta. 6:56.

Förskylling, f. Förskyllan. Gud fader 
... frelsa och bescherma oss for aldra hel- 
gasta jomfru maries oc alla helgonas bön 
oc forschyllinger. Tideb. 5.

Förskynda, tr. Skyndsamt affärda, for
sända. effter thet i fornimme att hans (Dal- 
junkarens) saker ecke äre aldelis ärlige ... 
vele j alt för ty forskynde honom til tysk- 
landt. Gust. 1 reg. 5: 68. sende tig her med 
breffuit tilhånde, weliandis attu forskynder 
en aff them ... med same breff. 8: 3(6. for- 
skynda oss någen wiiss swar på alle hånde 
ärende. 8: 347. thet breff j haffue forskyndat 
oss. 9: 312. i haffue forskyndat honom (boj
orten) ... vtoffuer åth Julland. 10:115.

Förskäl, n. Vilkor, bestämmelser. Jak 
... loffuar oc tilsiger verdigom Fader i Gudi 
Biscop Hans i Lincöp: thenne articlar. .. 
med saa förskäll at han vill vara en god 
Suensk Man. Gust. 1 reg. 1:3. ey heller 
någon ny skatt allmogen uppå läggia, uthan 
medh sådan förskälom som vår eedh uth- 
vijsar. Stjernman Riksd. 1:633 (1607).

Förskämma, tr. Ohelga, han förskemt 
helgedomarne och them beröfvat. Laure- 
lius Pdf. anat. 404.

Förskämta, tr. Förfuska förspilla. [T. 
verscherzen.] jagh weet huadh mit fäderness- 
land sådant (licentväsendet) importerar, och 
huru lätteligen thet kan aff een, som saken 
inthet känner, förskämptes. A.Oxenstjerna 
(HSH 24: 271). Fäderneslandzsens interesse 
ähr här lätteligen att förskempta. Dens. (25: 
156). sin förstfödzlorätt.. . han för en ringa 
grynvällingh förskämtat hade. J. Rudbec- 
kius Kon. reg. 333. Altså voro och vij ove- 
tige dårar, om vij vele thet timmeliga efter- 
fara, och ther öfver försumma och förskämta 
thet eviga. Schroderus Kors. 5(6. Tå 
fruchtade Hert. Birger, at til äfventyrs han 
sielff så väl som sonen vorde then kongl. 
högheten på thetta sätt förskämptandes. 
Sylvius Er. 01. 157. Igenom kötzens synda
fall Haar jagh min tröst förskämtat. Amne- 
lius 111

Förskänka, tr. Medelst iskänkning, dryc
keslag förslösa, öka skatt och pålagor .. .

till att förpanketera, förskiänkia, eller till 
richta sigh och sine tienare med. J. Rud- 
reckius Kon. reg. 60.

Förskära, tr. Tillskära, kwnne tiil ewen- 
tyrs then gode Frowke (Sofia af Saxen) 
icke heller mygit bruke eller nyttie same 
cläder (som drottn. Katarina af Saxen 
efterlemnat), mett minne the bliffue tiil eth 
annet säät forskorne. Gust. 1 reg 11:181.

Försköfla, tr. Sköfla. de skulle alle- 
städs omkring belägga Hans Maj:t...och 
så med et häftigt tillfall vårt folk aldeles 
försköfla och underlägga. Lönbom Hist, 
arch. 1:53 (1626). begifva the sig på åtskil
liga orter til at försköfla Thessalien. Pering- 
skiöld Jord. 60.

Försköfling, f. Sköfling. idhra äghode- 
lars försköffling. Ebr. 10: 34.

Förskörte, n. Förkläde, uthi löncam- 
maren (i badstugan) afklädom vij kläderna 
och omgjordas medh badstuguklädet (förskör
tet). Comenius Orb. pict. 153. Jfr Skörte.

Försia, se Förse 1.
Förslag, n. Räkning, beräkning, vi icke 

motte göra vårt förslag på städig lust och 
glädie. Svedberg Sabb. ro 1:645.

Förslagen, p. adj. Genompiskad. Söff- 
uerin norby ... tagher tiil siigh alle the for
slagne skalkar som han wtöffuer komma 
kan. Gust. I reg. 3: 50. Jfr Schlyter For- 
sleghin.

Förslita, tr. 1. Slita ut. all hoffuudh 
woro skallot, och alla axlar förslettna. Hes. 
29:18. man kan minnetz kraft heelt oför- 
merkt förslita. Spegel Guds verk 247. Refl. 
Alle the som wilia borthäffua honom (stenen), 
the skola förslijta sigh på honom. Sach. 
12:3. — 2. Förnöta, tillbringa, wij j för- 
lidhen tijdh haffue wårt leffuerne förslitet 
effter Hedhninganars wilia, tå wij wandradhe 
j lösachtigheet. I Pet. 4: 3. min ålderdom 
... iagh förslijter uthi älendighet. Hund 
Er. 14 kr. v. 491. förslijta många ledhesamme 
tijmar. Phrygius Him. lif. 132. förslita 
våra dagar i dryckenskap. Svedberg Sabb. 
ro 1: 655. I försliten edar tid i fråtzeri. 2: 
876. — 3. Part. prêt. Slutad, förfluten, saa 
snarth thet herremöthe. szotn her nw ær 
berameedh, ... ær forslitthit. Gust. I reg. 
2:222. När nu Herredagen försliten war. 
Svart Kr. 46. — 4. Slita, afgöra. Stempne 
wij ... baadhe aaclagare och swarare tiil 
rettha in före oss, som theres szaker paa 
hæredtztingit icke kwnna forslitha. Gust. 
1 reg. 3:44. kwnne thet ærendhe ther ey 
med godhe men forslithes, skwlle thet vp- 
sethias tiil nesthe herre möthe. 4:34. for
höra, handla oc forslitha theris varff oc 
ärende. 4:147.

Förslockna, intr. Slockna, utslockna. 
theras manliga sinne icke vijkit ifrån them, 
ey heller förnufft och rådh uthi them för- 
slåknat. Schroderus Liv. 307.
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Förslumra, tr. Försofva, bortsofva; för
spilla, förslösa. [T. verschlummern.] Israels 
vaktare hwarken soffuer eller förslumrar thet. 
Dav. ps. 1536 121:4. enn partt vtaff them 
haffue såldt och forslumbret bortt thet cläde 
thee nu senest finge. Gast. I reg. 10:294. 
same ränter haffwer mykit onytteligen bleff- 
wet her till förslumbrede och förtärde. Fin. 
handl. 9:176 (1556). förslumra sine ägodelar. 
Brahe Oecon. 19.

Förslundra, tr. Förslösa, hon ... ge
nom gaalen köpenskap förslundrar bort pen
ningar. Phrygius Äkt. pred. C 4 a.

Förslungen, p. adj. ? begynte Brasken 
mykit tala om Gotland, seiandes thet icke 
tilbörligit wara, att then andeliga retten skulle 
gå ifrå Suerige likasom then werldzlige med 
oretto hedan förslungen war. Svart Kr. 135.

Försluta, tr. [T. verschliessen.] 1. Inne
sluta. skola förslutne warda vthi fångahuse. 
Es. 24: 22. — 2. Tillsluta. Kempare, som in 
om en försluten skranck komma tilsamman, 
moot hvar andre at fächta. Schroderus 
Hels. beg. skattk. 148. Tå Christus befalar 
oss ingåå vthi wår kammar (att bedja), skal 
man thet icke förstå om något förslutit rum, 
medh wäggiar och dörar. P. J. Gothus 
Enchir. M 3 b.

Förslycka(?), tr. Släcka? vij haffue til 
ewintyrs forslykt vår appetith och lyste på 
thetta regimenth her ær j rikit. Gust. 1 reg. 
4:184.

Förslå, tr. [Mnt. vorslan.] 1. Sönderslå. 
tw äst . . aller forstöther ok forslagen. Tideb. 
102. — 2. Ihjälslå. monga tusend bönder 
æro förslagne. Gust. 1 reg. 2:156. borgere 
oc andre äre . .. formörde, fbrslagne. 9:19. — 
3. Slå, besegra. Israels barn hadhe lychtat 
then mechtigha stora slachtingen på them, 
och platt förslaghit them. Jos. 10:20. The 
äro förslagne aff Herrans mins Gudz häär. 
Judith 16:14. fienden blef förslagen och 
åter öfver Dyna strömmen förjaget. Lönbom 
Hist: arch. 5:19 (1629). — 4. Bortsld, för
lora. dieffuulen haffuer brendt sin mun på 
Christum . . . och förslagit sin rätt och tappat. 
P. Erici 5: 266 a. — 5. Slå (ur hågen). Adam 
förslogh wr sinom hogh Thet Budh Gudh 
honom sadhe. Psalmb. 1572 98 b. hon för
slogh konungen och hans rijke aff sitt hierta, 
och ville intet giffta sigh. A. Laurentii 
Hust. 250. — 6. Öfverslå, beräkna, ville vj 
förslaa huad vor tarff var til then reesa. 
Gust. 1 reg. 1:191. vppaa thet fodringen maa 
kunna forslaas, maa vpscriffuas huru monge 
frelses landbor vthi huart lææn är. 1:258. 
mann kan ... näppeligenn förslåå summen 
till tryhundrede personer aff alt thet folk 
ther (vid slottet) holles. RR maj 1544. 
haffue wij och förslagidt met huru monge 
personer man slåthet bemane kunne. Fin. 
handl. 3: 238 (1555). man måste föreslå hwad 
och huru myckit man hafwer behooff till in-

kiöp om åhret. Brahe Oecon. 52. — 7. 
Rådslå? höra och forsla om alle leglighe- 
ther j thetta wardandhe ärendhe. Fini. 565 
(1512). — 8. Beslå, hvar the kunne någon 
förslå, som emot thetta vårt förbuudh sigh 
fördrister att handla, då skole the . them 
antaste. Stjernman Com. 1:231 (1573).

Förstämma, -slemma, tr. Ruckla bort, 
förslösa i sus och dus. [T. verschlämmen.] 
the förslämmade sina ägor. Schroderus 
Pac. 77. Deras håfvor skal jagh bort för- 
slämma. S. Brasck Ap. gern. Dia. haffwe 
gran achtt och vppsyyn medh fougderne j 
landett så att the icke onyttelighenn för- 
slemme eller och borttstiele thenn deell som 
oss tillkommer. Fin. handl. 10:28 (1562). 
de sitt goda hade förslemmat. Girs Joh. 3 
kr. 112. han ... alt updricker och förslemar. 
A. Laurentii Hust. 226. onytteligen för- 
slemma sin vinst. Rolan der si. — Jfr 
S1 ä m m a.

Försläpa, tr. Släpa, bortsläpa. Han 
skal lijka som en åssne begraffuen warda, 
försläpat och vthkastat för porten j Jeru
salem. Jer. 22:19.

Försmakta, intr. och tr. [T. verschmach
ten.] 1. Försmäkta. edhra kroppar skola
försmachta. P. J. Gothus Bön. D 8 a. för- 
smachta under korset. Rel. art. 328. — 2. 
Komma (något) att försmäkta. Melancholi- 
ska tanckar, som uthtörka beenen, försmachta 
hiertat och döda många menniskior. P. J. 
Gothus Tål. H 7 a.

Försmala, tr. Förknappa, afknappa, 
afkorta. [T. verschmälern.] (Advokaterna 
kunna) rättfärdigheten (rättvisan) försmala. 
R. Foss 390.

Försmocka, tr. Utsmycka, försköna. 
(Se Smock), sådant (det onda) finnes j 
hiertat, ä huru härligha naturen wil för
smocka sich. O. Petri 1 Post. 83 b.

Försmå, tr. [Isl. försmå, fyrirsmå.] 1. 
Förakta. Ah huru haffuer iagh hatat tuch- 
tan, och mitt hierta straff försmått? Ord. 
5:12. Alle the som äradhe honom, the för
små honom nu. Jer. klag, 1: 8. försmå Her- 
skapet (herradömet). 2 Pet. 2:10. — 2. Före
falla föraktligt, skymfligt; gräma, förarga. 
han (den Lybske gesanten) moste mellan 
två skarganter gåå, Thet monde honom thå 
mest försmå Och hårdeligen förtryte. Hund 
Er. 14 kr. v. 63. konung Gödstaff... skilde 
honom (biskop Brask) från hoffmän och 
swärdh .. . Thet månde honom storligen för
små. Link. bisk. krön. (Benzelius Mon. 135).

Försmäktas, dep. Försmäkta. skola för- 
smechtas j theras misgerningar vthi fienda 
lande. 3 Afos. 26:39. Jagh grämmer migh 
så at hiertat migh försmächtas. Ps. 119:28. 
iagh är försmechtat för tinne handz straff. 39:11.

Försmäleka, tr. Tillfoga smälek, när 
wår näste faller j någhon synd, schole wij 
ecke försmäleka honom.



Försmälig — 295 — Förspeja

Försmälig, ad). Smädlig. [Mnt. vorsme- 
lik.] Christi swar . .. skulle wara försmäli- 
ghit emoot Gudh. L. Petri Chr. pina X 2 a.

Försmälta, intr. Upplösas, förfalla, to- 
ghen på hans armar wordo såsom blåår, the 
aff eeld förbrenda äro, så at bånden på hans 
hender försmulto. Dom. 15:14. ty är hennes 
(Roms) stool försmolten. Psalmb. 1536 83.

Försmärta, tr. 1. Smärta, bedröfva. 
[Jfr Mnt. vorsmerten.] Skal thet och kunna 
mögligt skee, Att itt rät moders hierta Skal 
barnet sitt i nödh och vee Förlåta (öfver- 
gifva) och thet försmärta? Schroderus 
Kors 679. — 2. Öfvervinna smärtan öfver 
något, fördraga. [T. verschmerzen.] alden- 
stund j sielfve ären til thenna olägenheet 
vållande, så är thet och billigt, at j thetta 
sielff medh tolamodh försmerte. Schrode
rus Albert. 2:51. När een ächta qvinna 
hennes barn döör, skal hon thet medh tola
modh uptaga och thet snart försmerta. 2: 214. 
efter hon är kysk och ren i hierta, Så bör 
och mannen med alt tålamod försmärta Des 
fel. Palmfelt Qv. skol. 66.

Försnidare, m. Förskärare. [T. vor- 
schneider.] Försnijdaren ... föreskär och uth- 
skifftar the updragne rätter. Comenius Tung. 
557. Föresniidaren han sönderdeelar rätterna 
och uthdeelar (lägger före) Orb. pict. 119.

Försnilla, -snella, snälla, tr. [Mnt. 
vorsnellen.] 1. Öfverlista. then arglistige
Reynick igenom sin medhfödde hinderlist 
försnillar och förfördelar Ulfven i kampen. 
R. Foss 495. Reynick . . . Varginnan bedrogh 
och försnillade. Ders. 510. — 2. Bedraga, 
tillfoga förlust. Och effter klippingzmyn- 
tett war nu ... afflyst i Danmarck togo de 
Danska köpmänn före, att skenneliga för- 
snella Swerigis almoge, förandes her inn i 
rikett många tunnor fulla med klippinger, 
vpköpandes boskap, klädnatt, sölff, thenn, 
koppar. Svart Kr. 76. schole innge Schred
dere höghre vpsticke theris arbetes löhn, 
änn ... effter som wärckett wärth är, Hwil- 
kenn thet gör och ther medh the oförstånn- 
dige som lathe arbethe, beswijker och för- 
snäller, straffes . .. Skråord. 130 (1571). then 
som köpslaghar, at han sigh sielff icke för
snilla må, moste vetta värdet på the aff 
myntaren .. . myntade penningar. Comenius 
Tung. 494. sin egen fordeel och profit thes 
bättre i acht tagha, och bådhe sigh sielf så 
väl som sine efterkommander uthi fram- 
tijden i ingen motto försnilla. Schroderus 
Uss. A l b.

Försniplig, adj. Spetsig, spefull? Var 
lustig i ditt taal, dock ingeleds försniplig. 
Columbus Poet. skr. K 3 b.

Försoffad, p. adj. Bestört, häpen, för
sagd, modfäld. the woro försoffadhe j theres 
samwet, och förskräckte, och sågho sich 
ecke annat före än ewinnerlighen dödh. 
O. Petri Men. fall L5a. Tå Saul sågh the

Philisteers häär, fruchtadhe han sigh, och 
hans hierta wardt mykit försoffat. 1 Sam. 
28: 5. Aff samma swar bleff förbemelte Her 
Anders Bilie så slett försoffat, att han icke 
yterligare hade eller wiste hwadh han wille 
seia. Svart Kr. 94. The worde så försof- 
fade att the wiste aldrigh hwadh the skulle 
företaga. Ders. 147.

Försofva, tr. Genom sömn försumma, 
förspilla, liigger oss all som störste makt 
oppa at then landzendhen fynland blyffwer 
forwareth, wii wille nest gudz hielp paa 
thenne sydhen ekke forsooueth. Gust. 1 reg. 
3:195. wij försee eller försoffua wår skantz 
P. Erici 5:250 b.

Försolda, tr. Besolda. [Mnt. vorsolden.] 
drapelig szumma, tiil at forszolla krigxfolck 
rytther och knecte med. Gust. I reg. 10:92. 
försolle oss en fänicke Landzknekter. 11: 
88. thet fotfolck wij .. . forsambla och for- 
solla latha vdj wåre tieniste. RR ï9/7 1542.

Försomna, intr. Somna, afsomna. vthi 
dödhen försompna. P. J. Gothus Bön. 
L6b.

Försona, tr. Afhjelpa. itt ofall skal falla 
vppå tigh, thet tu icke skalt försona kunna. 
Es. 47: il.

Försoning, f. Ersättning, skadestånd. 
giffue wår keriste nad:e herre för dagxuerken, 
som the pleghe årlige vt göra, en skäligh 
försoningh årlige antinge i oxar eller smör. 
Gust. 1 reg. 7:147. <the häreder . . . förvissade 
strax Konungh Gustaff i försoningh hvarie 
fyre skattebönder een godh gill oxe och nå- 
get sölff, medh then försoningh lät ock Ko
nungh Gustaff ställa sigh tilfredz. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:92.

Försorg (x i ), f. Förtänksamhet, omsorg, 
omtanke. [T. Vorsorge.] Ach! huru skal tijn 
hiord tig, Herre, vedergälle Tijn försorg. 
Stjernhjelm Jubelsång. Stoor försorg, ar- 
bet, vakan .. . Behöfvas til een fäldslacht. 
Fredsafl 3 intr. Tacken hennes trogne för
sorgs godheet. Ders. 11 intr.

Förspana, intr. Efterspana, utspana, 
utforska, the medt listigheet goffwe sig vtt 
till almogen, och förspanede vm the sådane 
vproriske sälle beslå .och gripe kunde. Dipl. 
Dal. 2:266 (1543). han togh mångetil fånga, 
förr än the kunde sambla sigh eller för
spana huru thet medh them tilstodh. 
Schroderus Liv. 160.

Förspara, tr. Spara. [T. versparen.] Ah 
Herre Jesu, til hvadh farligh tijdh tu oss 
förspardt haar. Kemner tillegnan A 4 b.

Förspatsera, tr. [T. verspatzieren.] Dina 
Jacobs dåtter förspatzerat sin jungfruliga ehra- 
krandz. P. J. Gothus Fastapred. 176.

Förspea, tr. Göra spe af. Ey nogon 
fänta må förspean ell’ belackan, Fast han i 
tröijan een, och fem aln’ har i brackan. 
Cup. o. Ven. kärlekskrig B 1 b.

rörspeja, intr. och tr. 1. Speja, the
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bodhscap som Josua til at förspeya vthsendt 
hadhe. Jos. 6: 25. — 2. Utspeja. [Mnt. vor
speien ] han förspeyade the Christna, greep 
them ..., kastadhe them j hechteise. L. 
Petri 3 Post. 43 b. the skulle bliffua för- 
speiade ... aff sina fiender. Petrejus Beskr. 
1:93. iagh hafver titt bedrägerij förspeijat. 
R. Foss 298.

Förspejare, m. Spejare. [Mnt. vor- 
speier.] inskickandes ... i Småland trogne 
forspeijere. RR 1542.

Förspejning, f. Spejeri. then förspeij- 
ning som her ferdinandus haffuer i thetta 
forlidna år hafft in vdj Danmark medt en 
som är benämpd anthonius ryde. Gust. 1 
reg. 4: 377.

Förspela, tr. 1. Bortspela. [T. verspie
len.] them (Kristi kläder) delade krigsknech- 
terne emellan sig, och förspelte hans kiortel. 
Svedberg Casa 28. — 2. Förspilla, förlora. 
man öffuer then vndfångna ewiga hyddona 
waka skal, at man henne genom then ledha 
bwksorgena ... icke åter förspelar. P. Erici 
2: 206 b.

Förspilla, tr. 1. Gifva till spillo, för
göra, förstöra. Tå stodho Ammons barn 
... emoot them ... til at förspilla och nedher- 
leggia them. 2 Krön. 20:23. heemsök in- 
byggiarenar, förhäria och förspill theras effter- 
kommande. Jer. 50:21. Må man göra wel 
om Sabbatherna eller göra illa? Hielpa lijff- 
uet eller förspillat? Luc. 6:9. Wachta icke 
såsom en ogudhachtigh vppå thens rettferdi- 
ghas hws, förspill icke hans hwijlo. Ord. 
24:15. sökia tillfälle och lägenheet, huru- 
ledes the wår fredh förspilla och vårt väl- 
ståndh förderfva måge. Gust. Adolf Skr. 
161. — 2. Förhindra, tilbödh Cantzleren 
sigh til talz, thet honom doch förspildtes 
genom Herr Thure Jönsson, som hans tal 
icke gerna hörde. Girs Gust. I kr. se.

Förspillra, tr. Sönderspillra. Then grym
me menniskiorsdråparen döden ... förkrossar 
och förspildrar edhra been. P. J. Gothus 
Fastapred. 273.

Förspinna, tr. Spinna, utspinna. [T. 
verspinnen.] tobaks blader . .. införskrifva, 
till att förspinnas och uparbetas. Stjern- 
man Com. 4:852 (1687).

Försplita, tr. Splittra, skingra. [Mnt. 
vorspliten.] thet fotfolck . .. forsplijt är och 
draga rotthewijss. RR 1542.

Förspringa sig, refl. Förlöpa sig. thet 
vil vara en stor vahrsamhet vid dantzandet, 
at man icke ... tå så förstiger och förspringer 
sig, at then mister heder, ähro och gott 
samvet. Svedberg Ungd. reg. 23.

Förspråk, n. Företal. Och wilie nu gå 
til Historien,... på thet Förspråket icke större 
warder än hela Historien. 2 Macc. 2:83.

Förspråkare, -spräkare, m. [T. fiir- 
sprecher.] 1. Förespråkare, genom honom 
såsom genom wår medlare och förspråkare

haffue wij en tilgång til gudh. O. Petri 
Sakr. 29 b. — 2. Sakförare. Aduocat, för- 
spräkare eller bijstånd in för Retta. Joh. ev. 
14:16 (glossa). foor öffuerste Presten Ana
nias nedh medh the Äldsta, och medh en 
Förspråkare benemd Tertullus. Thennegingo 
til Landzhöffdingan emoot Paulum. Ap. gern. 
24:1.

Försprång, n. Företräde. Inländske män 
(när the finnas beqvemlige) måste altijdh 
haffva försprånget fram för främlingar. Phry- 
Gius Agon 16.

Förspränga, tr. Spränga. [T. verspren
gen.] han hafver förlustat sig af then för- 
dömmeliga odygd til at plösa och fylla sin 
kropp, therigenom han sielf förqvafde sitt 
lijf, och sina inelfvor försprängde. Pering- 
skiöld Ad. Brem. 7.

Förspärra, tr. Spärra, hindra. [T. ver
sperrend] Seglatzen och handelen här ifrån 
på the Spaniske custer, hambner och städer 
hafver varit osäker och förspärrad. Stjern- 
man Com. 2: 682 (1651). Ryssarna sökia alle
handa funder och uthvägar ... samma han- 
dell, hvaraf någon proufijt falla kunde, at 
försparra. FISH 31:509 (1662).

Förspörja, intr. 1. Spana, forska. Faren 
tijt och förspörier granneligha effter barnet. 
NT 1526 Matth. 2:8. — 2. Spörja, fråga. 
Tå kalladhe Herodes lönligha the Wijsa 
männenar til sigh, och försporde granner- 
ligha aff them, hwadh tijdh stiernan syntes. 
Matth. 2:7. (Bib. 1541.) Refl. Förfråga sig. 
tw haffuer tiigh forspoorth meedh Swenske 
och dansche ock haffuer inthidt annath for- 
staath æn ath ther schal inghen fare ware 
paa ferdhe wtaff Hollenderna. Gust. 1 reg. 
2: 43.

Försq vittra, tr. Förslösa, förspilla. (Jfr 
Sqvittra.) sådhan stoor skatt skulle icke 
så onytteligha blifva bortkastadt och försqvitt- 
radt. Phrygius FHm. lif. A 3 a. äre the så 
förblindade och mootvillighe, at the sådant 
högdt välsignat frögdeland, som öfverflödher 
medh ijdel himmelsk miölck och honung, för 
een snartfarande vällust försqvittra. Ders. 148.

Först, adj. Med det första, i början. 
Thetta förstodho hans Läriungar icke medh 
thet första. Joh. ev. 12:16.

Först, konj. Blott, om blott, han intit 
achtar, huad han gör rett eller orett, först at 
han må något winna. L. Petri 1 Post. 
B 6 a. först the hadhe thet timliga, skötte 
the intet om något annat. 2 Post. 143 a. seer 
gerna, at yxen sitter j honom, först han icke 
håller om skafftet. Mandr. A 6 a. thet skal 
icke mykit bekymbra oss, om wij äre lekam
liga fattige, först wij äre til siälena rike. 
P. Erici 5:224 a. Det hielper ei, om han 
är dummer som en stock, Först han har 
silfverur och finer siden råck. Sv. Nitet n. 2.

Förstackot, -stacket, -stäcket, adj. 1. 
Om ... hans Naadhe förstackot wordhe (skulle
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dö) ther förinnan. Gust. 1 reg. 1:158. iagh 
beplictar mig eller mina erfwingar (vm mig 
förstackot bliffua kunde, om jag dör), rede- 
liga at bettala. 8:374. om hanom förstecket 
vore, at gud kallade hanom aff thenne verld. 
1:265. — 2. Thet wij skulle benepnes til 
(angifvas för) sligh stycker, kienne gudh oss 
ther j forstackedt (för när, orätt) sker. Gust. 1 
reg 4: 414.

Förstafn, m. Förstyre, värd vid gästa
bud. Fölle haa iagh vat i mång giästebå, 
Men aldrigh iag än maken sågh. Först iagh 
kom dijt fick iagh een bränvijns kosa ... 
Sädan kom förstaffnen och satte migh em- 
bete ... Han satte migh tee iagh skulle kiöra 
uth hunna (hundarne). Beronius F 3 a.

Förstämmas, dep. [T. verstammen.] 
1. Härstamma, af de tvänne här upräcknade 
laster förstammes okyskheten; modern är 
fråsseri, och däss amma lätjan. Hermelin 
C 6 b. — 2. 'Till följd af härstamning till
falla. den högste Gudhen hafver låtit... 
Sverigis crono och scepter förstammas och 
ärfvas in på Kongl. M:tt. Stjernman Com. 
3:1910 (1683).

Förstegra, tr. Stegra. [T. versteigern.] 
theris varor och godz ... förhöge och för- 
stägre. Stjernman Com. 1:273 (1577).

Förstendöme, n. Öfv erherrskap, öfver- 
välde, högsta magten. Juda som mechtigh 
war ibland sina brödher, honom wardt Första- 
dömet . .. giffuit. I Krön. 6(5:2). han haff- 
uer vthwaldt Juda til itt Förstadöme. 29 
(28: 4). på then tijd Sylla hade sig bemäch- 
tigat förstendömet öfver the Romare. Pe- 
RINGSKIÖLD Jord. 28.

Förstfödling, -födning, m. Förstföding. 
the förstfödlingar alla, Som aff folck och fää 
mon falla. Prytz Gust. I G 4 b. Tu skalt 
icke arbeta medh förstfödhningen aff tino 
fää, och icke klippa förstfödhningen aff tijn 
fåår. 5 Mos. 15:19. all första frucht och 
förstfödning aff all Häffoffer skal höra Presto- 
men til. Hes. 44: 30.

Förstfödsla, f. Egenskapen att vara 
förstfödd, the (Josefs bröder) sattes för ho
nom (vid måltiden), then förstfödde effter 
sinne förstfödzlo, och then yngste effter sin 
vngdom. I Mos. 43:33. wardt hans (Rubens) 
förstfödzlorett giffuin Josephs barnom . . . och 
han wardt icke reknat til förstfödzlona. 1 
Krön. 6 (5:1).

Försticka, -stinga, tr. Undansticka, un- 
dandölja. förstingath (godset) i noghen motte 
hemelegha eller oppenbarlega aaf staden. 
Gust. 1 reg. 1:95. somblige äre fundne som 
iärnit haffua förstungit. 6:17. sedan förstack 
Her Steen honom aff wäghen, försendendes 
honom till Finland. Svart Kr. 2. undflychter 
... med hvilka en vil sanningen försticka. 
Hermelin D3a. Refl. han förstack sigh 
heemligha vthu Rom och flydde. Uti. på 
Dan. 344.

Förstiga sig, refl. Stiga miste, stiga för 
högt, öfverskatta sig, förtaga sig, förlöpa 
sig. [T. sich versteigen.] Vij skolom icke 
förstijga oss, uthan medh Apostlomen i be- 
dröffuelsen berömma oss. P. J. Gothus 
Tål. H 6a. lät tigh ... icke in uthi sådana 
farliga tanckar och disputation, eller tu för- 
stijger tigh visseliga. Rot. 100. — Ordet bru
kas af Tegnér (5:162) och Rydqvist (SAH 
39:109).

Förstling, m. Christus är vpstånden aff 
dödha, och worden een förstling för them 
som soffua. L. Petri 2 Post. 3 a.

Förstocka, tr. 1. Göra styf (som en 
stock), min been äru forstokkade som andra 
grepor. Tideb. 45. — 2. Stocka. Pus, waar, 
förstockat blodh. Var. rer. voc. E 1 b. Vthi 
een annan kropp förstockas strax blodhet, 
men vthi Herrans Christi lekamen bliffuer 
thet alt framgijnt wärmt och leffuandes. A. 
Simonis H 6 b. — 3. Tilltäppa, förstockadhe 
sijn öron, at the icke höra skulle. Sach. 7:11.

Förstockenhet, f. Förstockelse, wij se
endes blinde ähre och icke för wår onde 
artz och swagheetz förstochenheet kunne see, 
huru mychit ondt wij bedrifwe. Thyselius 
Handl. 2:233 (1544).

Förstoning, f. Förundran. [T. verstau- 
nung.] (han) råka äfven i dhen sällsamma 
förstooningh. Wexionius Vitt. 393.

Förstoppa, tr. t. Tillstoppa, igenstoppa, 
tilltäppa, watnet minskadhes, och diwpsens 
kellor forstoppadhes. 7 Mos. 8: 2. förstoppa- 
dhe alla watubrunnar. 2 Kon. 3:25. Hoo 
kan förstoppa watuläglanar j himmelen? Job 
38:37. vdi Wijborgh är en ganske osundh 
lufftt, tesligis the stuffwer och hwss som 
folckett är vdi sså förstoppede och förqwaffde, 
att the ther vtaff vthan twiffll och mykit 
siwke bliffwe. Fin. handl. 8:363 (1555). Gudh 
skal ... sijne öron för tijn böön icke til- 
stoppa, så förstoppa ey heller tu titt hierta. 
Schroderus Kors. 221. — 2. Förstocka. 
äre i så vtacksame och förstoppede, ath i 
sådana friid och god tiidh för en synnerlig 
gudz gåffue och wälsignelse icke bekenne 
wele. Gust. 1 reg. 12 : 254.

Förstraffa, tr. 1. Banna, j förstraffen 
migh til min smäleek. Job 19:5. — 2. Klandra. 
Thet är oss Christnom j sanningene en stoor 
blygd och mqcta straff, at Christus forstraffar 
wora lätij til ath bidhia. O. Petri 1 Post. 
66 b. förstraffa huadh rett är. L. Petri Dial, 
om mess. 72 a. — 3. Förtala, anklaga, giorde 
them til liwghare som honom förstraffat hadhe. 
Vish. 10: 14.

Försträck, n. Försträckning (af pen
ningar eller varor), hvar och een uthan 
åthskillnadh må giöra tillförseli och försträck 
till bergzmännerne. HSH 40:46 (1662). Bergz- 
mannen icke kan få söökia sigh försträck j 
rättan tijdh. Ders.

Försträcka sig, refl. 1. Sträcka sig,
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utsträcka sig. är eder Dannemen ... stor 
beswäring och tunge vtöffuer gongen, huilkin 
siig och så till oss endels forstrecker, mett 
then swåre skiutzferdh her i landett wancker. 
Oust. 1 reg. 12:38. wij förstreckiom oss icke 
offuer måtton, lijka som wij icke hint hadhe 
in til idher. 2 Cor. 10:14. Och förstreckte 
sigh så sedhan medh tijdhen thenna ogudh- 
achtigha sidhwenian, at hon ock omsidher 
wardt reknat för een lagh. L. Petri Sal. 
vish. 14:16. thenna feigde sigh uthi lengden 
försträchte (drog långt ut på tiden). Tegel 
Gust. 1 hist. 2: 49. — 2. Belöpa sig. mann 
väl besinne må huro högt sig slik omkost 
väl förstrecke kunne. Gust. 1 reg. 6: 8. huru 
högt summan szig forstrecker. 10:184. eth 
wist register ... hurw högt hon (länsmans- 
räntan) sig forstrecker. Fin. handl. 6: 190 
(1540). — 8. Vara tillräcklig, thenn summa 
... skulle något när haffua forstreckt szeg 
tiil theris besolding. Gust. I reg. 10:188.

Förstränga, intr. och tr. Gå strängt till 
väga, strängt ansättd. tw betröster tig icke 
mykit försträngia medt almoghen om åther- 
städer (ang. restantiers indrifvande). Gust.
1 reg. 6:117. lathe eder benöije med en 
skälig och mottelig stetzleöre af eders land 
boor, icke förstrengendes med them i then 
motten vttöfwer rätt och skäll. RR 28/» 1543. 
ath the icke forstrenge almogen med så 
drapelig sackörer. Gust. 1 reg. 12:32. Jfr 
Stränga.

Förströ, Förströja, tr. Sprida, utbreda. 
[T. verstreuen.] Jagh skal skingra them j 
Jacob, och förströya them j Israel. 1 Mos. 
49: 7. alle Ephraims barnas grensse städher 
medh theras byiar lågho förströdde jbland 
Manasse barnas artfuedeel. Jos. 16:9. strij- 
dhen wardt ther förströdd vppå alt landet.
2 Sam. 18:8. — Refl. Sprida sig, skingra 
sig. Tå förströdde sigh folkit kring om hela 
Egyptj land, til at hemta sigh stybbe. 2 Mos. 
5:12. the hadhe förströödt sigh offuer hela 
iordena. 1 Sam. 30:16. Tå förströdde sigh 
all hans häär jfrå honom. Jer. 52:8.

Förstudera, tr. Bekosta på studier. [T.
'verstudiren.] the haffua förtärdt och för
studerat många hundrade gyllen vthi Uni- 
uersiteter och högha Scholar. P. J. Gothus 
Ridd. F 5 b.

Förstumma, tr. Månne assimileradt För
st u m pa, förstöra? skal ingen menniskia 
beuisa ath iach noghon tijd gaff eth ord vth 
som tilfelle haffuer varit til nogon twædrect 
j rikit eller til ath forstwmma eders nadis 
regimentes rolighet. Gust. 1 reg. 4: 435.

Förstumpa, -stympa, tr. Stympa, för- 
derfva. 1 igenom falsk uttydning förstumpen 
och förkränken meningen. Raimundius 28. 
de .. . Roskildtske tractaten ... til många de
lar förstumpat och castrerat. Ehrensten 
(Lönbom Sv. arch. 3:98). thet om sijder är 
så förstympat och förspildt wordet, at man

ther aff icke meer haffuer igen behållet än 
halffdelen. L. Petri Om nattv. C 5 b. för
stympades stadhen och vardt såsom ett vaan- 
skapelighit ting, uthan Rådh, uthan folck 
och uthan öfverheet lemnad, ther uthi til at 
boo hijsslighare var, än om stadhen j grund 
hadhe blifvit förstörd. Schroderus Liv. 410.

Förstumpning, f. Stympning. Gudh wil 
haffua titt heela hierta ... förvthan några för
stumpning eller förstyckeise. P. J. Gothus 
Helg. B 4 b.

Forstutsa, tr. Byta, utbyta. [T. ver- 
stutzen.] skole the hafva macht at sällia 
sine inländske vahrur åt hvar andra, eller 
them inbördes at förbyta och förstutza emoot 
vahrur. Stjernman Com. 2:108 (1637). godz 
emoot godz förstutza. Ders.

Förstyckeise, f. Styckning. Se under 
Förstumpning.

Förstyfva, tr. 1. Göra styf. Järn-vitrilet 
.. . stärcker och förstyfvar de slappa seno- 
tråarne och fibrerne. Lindestolpe Surbr. 19. 
— 2. Refl. Blifva styf, stolt (förstocka sig). 
K. M:ts fiender ... uti alt förstyfvade sig, och 
gåfvo ... i försäkring at intet något med de 
Svenske handla. Ehrensten (Lönbom Sv. 
arch. 2: 234). hafver sig Dannemarck så för- 
styfvat... at ingen punct i Roskildska pac- 
terna kunde vidare hafva sit rätta förstånd. 
Dens. (Ders. 2 : 237).

Förstyggelse, f. then ödehligha förstyg- 
gilsen (förödelsens styggelse). NT 1526 
Marc. 13:14.

Förstympa, se Förstumpa.
Förstyra, tr. Störta, tillintetgöra, utrota. 

[Mnt. vorsturen, D. forstyrre.] han af gudz 
hielp hafwer manlege förstyrt then ocriste- 
liga tyran K: C(ristiern). Gust. I reg. 1:161. 
then omildhe konung Cristiern ... förstyrdt 
och wdtdriffwin ær. 2:3. Söffuerins stora 
hogmodt, falskhet och forræderij ... skal snar- 
ligha bliffua förstyrdt och nidherlagdt. 2:139. 
är icke thenne här som j Hierusalem för- 
styrdhe alla the som åkalla thetta nampnet. 
NT 1526 Ap. gern. 9:21. Christus kommer 
och förstyrer honom (Antikrist) medh sina 
herligha tillkommelse. Ders. Försp. till 2 
Thess.

Förstyrka, -störka, tr. Stärka, förstärka, 
understödja, ligger oss storlige makt pa att 
förstyrke oss med krygesfolk. HSH 14:31 
(1525). the skalker som ... hyset, hemat och 
forstyrkt haffua the forrädere. Gust. 1 reg. 
5: 53. han föröker oss troona, och förstörkier 
oss medh then helgha anda. O. Petri Men. 
fall F 5 b.

Förstyrkelse, f. Stärkning, styrkning. 
thin conscientie eller samwet måå her fåå 
en förstyrkelse. O. Petri 1 Post. 19 b.

Förstå, intr. och refl. 1. F. till, f. sig 
till, samtycka till. [T. (sich) zu etwas 
verstehen.] H. K. M. medh ail flijt och skäl 
låtet them (Polackerna) föreholla, att the
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ändtlig till en redelig affhandling förstå skulle. 
Stjernman Riksd. 1: 811 (1629). han till så
dana billige conditioner icke förstå ville. 
1:821 (1630). til en ärlig fred förstå och re
solvera. 2: 981 (1641). vij oss til ingen vijdare 
bevillning ... för denne gången förstå kunne. 
2:1384 (1660). — 2. F. sig i en sak, för
stå sig på henne, iagh förstoodh migh icke 
(viste icke huru jag skulle döma) j sakenne. 
Ap. gern. 25: 20.

Förståndare, m. 1. Förvaltare, upp- 
syningsman. Han satte honom til en herra 
offuer sitt hws, til en förståndare offuer alla 
sina äghodelar. Ps. 105: 21. arffuingen . . . 
är vnder Förmyndare och Förståndare in til 
then tijdhen, som aff Fadhrenom förelagd är. 
Gal. 4: 2 en förstondare, then hans herre 
säter vthöffuer hans tienstefolck. NT 1526 
Luc. 12:42. —- 2. Förman, ledare. Warer 
jdhra förståndare lydighe. O. Petri Svar 
till P. Galle Elb. (Jfr Ebr. 13:11.)

Förståndelig, adj. Begriplig. [T. ver
ständlich.] wort eeghit modhermåål som oss 
allom forstondeligit är. O. Petri 2 Post. 
förord 1 b. alt thet som j Församblingenne 
handlas, skal vtrettas på aiment förstånde- 
ligit mål. L. Petri Kyrkord. försp. 4 b. 
samma Tydska Biblia (Luthers)... mykit liu- 
sare och förståndelighare är än then Latinska. 
Försp. till G. Test, then helga Scrifft j sigh 
sielff är clar och förståndeligh nogh. Falck 
140 a. svenske beqväme och af sig sielf för- 
ståndlige ... märkis-ord. Stjernhjelm Bac. 
Carol. 183.

Förståndeliga, adv. Begripligt, tydligt. 
the låso vthi Gudz Laghbook klarligha och 
förståndeligha, så at man förstoodh, tå läsit 
wardt. Neh. 8: 8. Gudz ord . .. varder oss 
klarliga och förståndeliga förestelt. Sved
berg Sabb. ro 2■ 1000.

Förstånden, p. adj. 1. Förverkad, hvar- 
till lösningsrätt är förlorad. (Se Schlyter 
Gloss.) Jord som är vadh- eller pantsatt 
medh sådan vilkor, at der penningarne icke 
betalas til förelagdan dagh, så skal jorden 
vara förstånden. Stjernhjelm Sv. o. G. 
mâles fat. A 3 b. pant, om then lagliga pant
satt och förstånden är. Lag 1734 J.B. 1:1. 
— 2. Som stått för länge, stått af sig. för
stånden och illa smakande maat. Schro- 
derus Hoflef. 142.

Förståndenhet, f. Förstånd, kunskap. 
forstondenheeten hon vpbläser, men kerleken 
han förbätrar. NT 1526 1 Cor. 8:1.

Förståndig, adj. 1. Förfaren, kunnig. 
the ther forstondigha quinnor woro. the wir- 
kadhe medh sina hender. 2 Mos. 35:25. tu 
äst förståndigh på (kunnig om, bekant med) 
the sedhwänior och spörsmål, som jbland 
Judanar äro. Ap. gern. 26:3. til tess vij vi
dare motte förstondige bliffue om then lä- 
ghennhet, och huru thet sigh haffuer ther 
om. Fin. handl. 1:305 (1546). — 2. Begriplig.

i Swerige wore platt inge böker på förston- 
digt moell (mål). Svart Kr. 101.

Förståndiga, tr. Underrätta, j på thenne 
tijd äre jw så wäll och än ytterligare än wij 
forstondigede vm alle legligheter. Gust. 1 
reg. 9:13«. Jfr Förständiga.

Förstäck, n. Utkast, skiss, ritning? han 
(byggmästaren) motte beszee lägligheterne 
ther (ang. Upsala gårds förbättring m. m.) 
och göre oss ther vppå ett förstäck. RR 
ul* 1544.

Förstäcka, tr. 1. Förkorta, han wylde 
forstäkkia henna lyff. Tideb. 82. om the da- 
ghar icke words försteckte, tå worde intet 
kött saligt. Matth. 24:22. när vintren för- 
stäckes. Brahe Oecon. 102. — 2. Stäcka, 
förminska. Jagh skall göra honom itt puss 
igen, Som skall hans välde mycket förstäckia. 
S. Brasck T. krig. F 4 b.

Förställa, tr. 1. Bringa ur sitt ställe, 
bringa i oordning, olag. Darius bleff uthi 
trängzlet aff orthen, ther han fächta skulle, 
medh sin ansehnlige myckenheet aff folck 
... förstäldt. Sylvius Curt. 226. 1 går (an
nan dag jul) predikades om sorg och gråt 
... hvar af icke annars kunde följa, än ju 
hos några thenna julero något skulle för- 
stellas. Svedberg Sabb. ro 1:336. — 2. 
Bringa ur fattning, förbrylla. Af thetta Evæ 
svar blef ormen helt förstält. Spegel Tillsl. 
par. 145. — 3. Förbyta. Vällust och lätja för
ställer en menniskia uti et vildiurs art. Her
melin D 4 a. - 4. Vanställa, så hade the 
förstält hans heliga ansickte med spot och 
blod, med sår och strimor. Spegel Pass. 
and. 299.

Förställe, n. Ställe framför andra, för
nämsta platsen, hvnd ovenskap är icke up- 
vuxen om förträdet och förstellet så hos man 
som qvinno? Svedberg Dödst. 49.

Förständiga, tr. Underrätta, tillkänna- 
gifva. tackom wij edher gerna för eders 
weluiloghett och throscap atthij oss om alle- 
hande leglighetther och tiidhende, som wt- 
lendis ære paa ferdhe, tiidt och offtha haffua 
forstendughet. Gust. 1 reg. 3:52. Hvadh nu 
vijdare blijffuer handlat... ded skal dig medh 
första lägenhet blijffua förstendigat. A. Oxen- 
STJERNA Bref 1. 4: 28.

Förstärka, tr. Stärka, bäffuande knää 
haffuer tu försterckt. Job 4: 4. Salomo Da- 
uidz son wardt j sitt Rike försterckt (stad
fäst), och Herren ... giorde hor.om jw större 
och större. 2 Krön. 1:1. förstärk och we- 
dherqueek oss medh thin helga oordh. O. 
Petri Men. fall H 6 a. Refl. toogh maat til 
sigh, och försterckte sigh. Ap. gern. 9:19.

Förstöfva, intr. Förflyga som stoft, bort- 
damma. [T. verstauben.] thens ogudhach- 
tighas hopp är såsom torr mull, för blåsande 
wädher förstöffd. L. Petri Sal. vish. 5:15.

Förstöra, tr. [Mnt. vorsturen, T. ver
stören.] 1. Förderfva, ödelägga, han (sve-
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den) ... förstörar all mijn ledhamoot. Job 
16: 7. The skola ... lata vpkomma thet j för- 
tijdhen förstorat är, The skola förnyia the 
ödhe städher, som jfrå siechte til siechte 
haffua förstöradhe leghat. Es. 61: 4 — 2. 
Störa, oroa. förstöör honom ecke, ath han 
tagher siig naaghon rasddogha paa. Gust. 1 
reg. 1:60. — 3. Störa, afbryta. Medan de 
voro i detta tal begrepne, kom en utskickad 
betjent... som dem förstörde. Malmborg 
480. När ... (hon) ville fortsätta sin berät
telse, kom Förstinnan af Anseda åter in och 
förstörde vårt samtal. /Is. Ban. 2: 255 Kej
saren sagt sig vilja vara allena, och befalt 
det ingen skulle förstöra honom. 2: 866.

Förstörd, -stört, p. adj. Begifven (på). 
[T. verstürzt, Nedert. verstört.] Konungen 
i Danmarck varit på krijget så förstördh, att 
han alle venlige tillbudh hafver uthslaget. 
Stjernman Riksd. 1:675 (16 1 2). han var så 
förstört på sit affguderij, som han i sin ung
dom var uptuchtat uthi, at han icke kunde 
thet afläta och öffvergifva. Petrejus Beskr. 
2:9. Jfr Bestörtad.

Förstörig, adj. Hinderlig. han elfter 
thetta lijffzens fullendade dagsreesa skal 
thenne kropsens förstörige och besvärlige 
klädhebonat samt alle thetta lefvernes usel
heter affläggia. Schroderus Albert. 4: 109.

Förstörka, se Förstyrka.
Förstörta, tr. Störta, störta omkull. [T. 

verstiirzen.] tu satte them på thet hala, och 
förstörte them j grund. Ps. 73:18. Jesus gick 
in j Templet . . . och förstörte the weslares 
boord. Marc. 11:15. Thenne (de förvetné) 
förstörta sigh sielffua. Försp. till Rom. thenna 
verldennes barn skola i evigha olycka och 
hiertans sorgh, i evigh ångest och quaal bort- 
kastadhe och förstörtte varda. P. L. Gothus 
Undervisa. 182.

Förstörtning, f. Utgjutelse. [Mnt. vor- 
stortinge.] wij gärne wilde förekomme the 
Christnes blodz förstörttning. Adlersparre 
Hist. saml. 2:25 (1563).

Förstöta, tr. [T. verstossen.] 1. Sönder- 
stöta, krossa, tw äst.. . aller forstöther (för
stött). Tideb. 102. Tu skalt ock icke offra 
Herranom någhot thet förkramat eller för
stött ... är. 3 Mos. 22: 24. — 2. Stöta, bort
stöta, förjaga, afvisa, förskjuta, för hans 
högmodigheetz skuld . .. förstötte Her Göt- 
staff honom åter strax ther aff (från erke- 
biskopsembetet). Svart Kr. 58. förstötte han 
och honom framdeles af sitt ståndh (biskops- 
värdigheten). Ders. 75. Herren förstöter icke 
ewinnerlich, wtan han . . . förbarmer sich 
åther. L. Pet. Gothus 6 a. för the tiyo 
bodh skul förstötte och förbannade han bådhe 
menniskionar och englanar, tå the them öff- 
uerträdde. Balck Catech. C 6 a. Françoserne 
hadhe förstöt och rejicierat Nuncium uthur 
tractaten. A. Oxenstjerna Bref 2:237. Ey 
måste du ... haata Den tig håller kär, ...

Ok icke förstöta (stöta ifrån dig) Så troofast 
een träl. Lindschöld Vitt. 205.

Försucka, tr. Sucka öfver något. [T. 
verseufzen.] Tomyris ... leet tilsäya Cyro, 
at ändoch han ... hadhe nederlagdt tridie 
deelen aff then Massageliske macht,... ville 
hon thet än försucka och dragha medh tola- 
modh, hvar han ville henne sin son igen 
tilställa. A. Laurentii Verld. speg. 120.

Försumma, tr. Försinka. Tå förhind- 
radhe landzens folck Juda folcks arbete och 
försumade theras byggnings värck. Forsius 
Esdr. 39.

Försummel, adj. Försumlig, vårdslös. 
han är såå forsumel j scrifftenne och icke 
giffuer acht vppå huru hans ordh komma 
medh henne offuer eens. O. Petri Svar 
till P. Galle C 2 a.

Försundra, -syndra sig, refl. Söndra 
sig. huar theris begge Kong: Maiestather 
troligann och fast bliffue hoss huar annenn, 
och szeg ingeledis ... forsundre lathe. Gust. I 
reg. 10:38. Och begynte then meneman j 
stadhen försyndra sigh. NT 1526 Ap. gern. 
14: 4.

Försupa, tr. Supa upp. [T. versaufen.] 
han försuper mången godh pänning i bränne- 
vijns och ölekrogar. Leuchowius 222.

Försupen, p. adj. Drucken. [T. ver
soffen.] försupen aff högmodh. Svart Kr. 138.

Försura, tr. Göra surare, (han) haar des 
qvaal försurat. Eurelius Vitt. 27.

Försvafla, tr. Svafla. [T. verschwefeln.] 
förmängie the allahanda vijn emoot naturen 
och i mångehanda måtte försvaflat, blandat 
och gifvet een annan ferga och smak än thet 
af naturen hafver. Stjernman Riksd. 1: 
157 (1540).

Försvaga, tr. Förminska, tillintetgöra. 
han skal förswagha alt pråål j then lustogha 
stadhen. Es. 23: 9.

Försvagelse, f. Försvagande, förlust. 
vthdragandis aff rikit otaliga swmmor penin- 
gher gwld sylff, rikit til ganska stor forswa- 
kilse. Gust. 1 reg. 4:75. brukas formykit 
olaglegit landzköp. våre stæder tijl nider- 
lægning oc forsuagilse. 4 : 343.

Försvagta, tr. Försvaga, utmatta, ther 
med (med krigsfolket) wij ... waare heedtzske 
fiendher kwnne forswactha. Gust. 1 reg. 
2:161.

Försvar, n. Wilie j giffua idher j för- 
swar för Gudh (föra Guds talan)? Job 
13:8. borgarenar föllo emkom hardt i förswar 
för honom (försvarade honom). Svart Kr. 9.

Försvara, tr. Svara för, ansvara för. 
skal han (myntmästaren) jcke lenger för- 
swara the peningar, än vppa stocken, ther 
han myntar och skrodar. Gust. 1 reg. 6:15.

Försvarelse, f. Försvar. Vthi mijn första 
förswarelse (neml. vid förhöret) stoodh ingen 
när migh, vthan alle offuergåffuo migh. 2 
Tim. 4:16.
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Försvarskarl, m. Handtverkare, som ej 
vunnit burskap, utan var i en annans för
svar eller tjenst. thetta är nu embetens 
högsta förderff med thesse bönhåser och för
svars karlar, som nu så mycket hafve tagit 
öfverhanden. Stjernman Com. 1:786 (1621). 
Städernes försvars- och arbeetzkarlar, som 
intet rätteligen lyda under borgerlig eed och 
skråå. Riksd. 2:1778 (1678).

Försviga, tr. Förtiga. [Mnt. vorswigen, 
T. verschweigen.] will jagh sådantt haffwe 
förholledt och förswighett. Hist, handl. 13. 
1:241 (1666). Bjude och befalle vij .... att 
the alt thet som försvigit och hemligit kallas 
skall och böör, thet för ingen .. . uppenbara. 
Lönbom Sv. arch. 1:218 (1618).

Försvika, tr. Besvika. ormen han för- 
sweek Euam medh sin illfundugheet. NT 
1526 2 Cor. 11:3.

Försvågrad, p. adj. Beslägtad, befryn- 
dad. [T. verschwägert.] Och så begynnes 
processen (liktåget), och the skylda och för- 
svågrade fölia strax efter lijket. Laurelius 
Kyrkord. 266.

Försväcka, tr. Försvaga. [Mnt. vor- 
sweken, T. verschwächen.] thetta konunga- 
rijket Swerige ... för thet longwarige krijgh 
och feigde fast ödhe och försweckt war. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:242 (1545).

Försvälta, intr. 1. Blifva utsvulten, blef 
folket mest förswelt, så att the hade när ätitt 
hwar annan vp. Fin. handl. 8:182 (1554). — 
2. Svälta i hjel. många aff hungers nödh 
blefvo döde. Och hade fast flera än tå för
svultit, om Konungen icke hade låtit upköpa 
myckin spanmåhl. Girs Gust. I kr. 99.

Försvära, tr. Betunga. [Mnt. vorsweren.] 
forsweres mett mykin och stoor peninga 
spiilde. Gust. 1 reg. 10:37.

Försvärja, tr. 1. Med ed förneka, thet 
sölffwer som fnwnkana haffde fordylth och 
forsworit (svurit på att de icke dolt det). 
Gust. 1 reg. 4:91. Christus är nu så för- 
actelig worden, at man wel törss försweria, 
bespotta och begabba honom. O. Petri Ed. 
B 3 b. högelighen försväriandes sigh aldrigh 
någhot vetskap ther om hafft haffua. Pe- 
trejus Beskr. 2: 256. han (Petrus) förnekade 
och försvor sin mestare. Svedberg Sabb. 
ro 2:1673. — 2. Refl. Med ed förpligta sig. 
han förbannede och försvor sigh, at han 
vilde aldrigh meer så dårlige och öffuerdåde- 
lige tale. Bergius Nytt förråd 98 (1592).

Försyn, f. 1. Tillsyn, renthan (klostrens) 
är stoor, och ecke sådane försyn med som 
ther till behöffdis. Gust. 1 reg. 6: 157. — 
2. Försigtighet, omtänksamhet. huar någen 
reformacio skee skall, motte hon skee medl 
en god forsyn. Gust. 1 reg. 8:325. the lupo 
såsom blinde, uthan försyn, genom väghat 
och oväghat. Schroderus Liv. 651. — 3. 
Undseende. I skolen ingen person ansee j 
domen, vthan skolen höra then litzla såsom

then stora, och icke haffua försyyn för nå- 
ghons manz person. 5 Mos. 1:17. — 4. Be
tänklighet. min sahlige farfader icke hafft 
försyyn at låta uthsprijda Gudz reena och 
klara ord, ... oansedt han väl viste hvad 
mootstånd och ovänner det af sigh föda ville. 
Gust. Adolf Skr. 195. — (Ordet uttalades 
tillförne - -, t. ex. både ondt och got hans 
visa försyn sender. Spegel Guds verk 27. 
Kanst skönja äfvenväl Gudz försyn här uti. 
S. E. Brenner Dikt. 1:255.)

Försyna, intr. Förordna, bestämma. 
Konungarijken haffua hafft sine fatales pe
riodos och undergång, effter som Gudh för 
syndennes skuld haffuer täcktz försyna. Ro- 
LANDER 32.

Försyndra, se Försundra.
Försynedag, m. Dag af elakt förebud, 

ominös dag. Dies religiosus, forsynedagh. 
Var. rer. voc. A 5 a.

Försynlighet, f. Förtänksamhet, om
tanke. är och oss af nöden att vij medh 
försynligheet nu sakerne således företaga, 
thet vij her effter måge undvijka till att råka 
uthi Here slijke olägenheeter. Gust. Adolf 
Skr. 161. genom god försynlighet thet af 
vägen at taga som man finner krijgh föror
saka. Ders. 206. I väll vetta thenna tijds 
lägenheet .. kräfvia upsicht och försynlig
heet uthi alla saker. Ders. 483.

Försynt, p. adj. Som är på sin vakt. 
min dotterdotter ... ähr fallen j messlingen, 
och frw Margretha, sosom den der samme 
intet hafft hafver, finnes något red (rädd) 
och försynt därföre. A. Oxenstjerna Bref 
2: 459.

Försyra, tr. Syra, göra sur. [T. ver- 
säuern.] folkit baar råån deegh förra än han 
försyrat wardt, til theras maat. 2 Mos. 12: 
34. litet swrdeegh försyrer hela deghen. I 
Cor. 5: 6. man icke skal äta försyrat brödh 
om Påscha. Försp. till G. Test.

Försystra sig, refl. [T. sich verschwist- 
ern.] Gudsfrucktan, vett och hurtighet. Hur 
de med kyskhet sig försystrat inne Uti dess 
sinne, Sielf afund vittna vet. Rudeen soi.

Försåtisk, adj. Försåtlig, hans försåtiska 
och förrädiska bön. L. Petri Vigv. B 3 a.

Försäga, tr. [Mnt. vorseggen, T. ver
sagen.] 1. Tillsäga, gifva löfte (om), for- 
segia them (de införskrifne fogelfängarne) 
her i riiket mett en redelig vnderholning. 
Gust. 1 reg. 9: 80. — 2. Förvägra, de kommo 
at försäja mig (vägra mig inträde i) staden. 
Ehrensten (Lönbom Anek. i. 5:112).

Försäkra, tr. Göra säker, trygg, the 
skrubbor, ther the sigh vthi gömt hade, för
måtte icke försäkra them. L. Petri Sal. 
vish. 17:4.

Försäkring, f. Säkerhet. Them war för- 
szäkring tilsagd. O. Petri Kr. 185.

Försälla, tr. Göra sail. Er glädies första 
stund försälle åhrets stunder. Frese 312.
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Försällskapad, p. adj. Som är i säll
skap med, beledsagad af. [T. vergesell
schaftet] vi äre förselskapade med dief- 
vulen. Svedberg Sabb. ro 1:160. kommer 
Gudz Son med tvenne englar förselskapader. 
2:1114

Försämja sig, refl. Sämjas, komma 
öfverens. kunne i icke försemia eder om 
the men som repningen (jordrefningen) skola 
göra. Gust. I reg. 6: 263.

Försända, tr. Bortsända. Wår ålders 
tröst (vår son) haffuer tu oss borttaghit och 
försendt. Tob. 5:23.

Försätta, tr. [T. versetzen.] 1. Flytta 
till annat ställe, omflytta. Han försetter 
berghen förr än the thet förnimma. Job 9: 5. 
Menar tu at för tina skul skal ... helle- 
berghet vthaff sitt rwm försatt warda? 18: 4. 
transferera och försättia störste delen af be- 
m:te jerntoll til siöstäderne. Stjernman 
Com. 2:204 (1639). — 2. Omsätta, omplan
tera. Om j ... sadhen til thetta Mulbär- 
trädh, Ryck tigh vp, och försett tigh j haffuet. 
Luc. 17:«. — 3. Öfverflytta, öfversätta. iagh 
thetta värcket skulle försättia uppå vårt mo- 
dersmåål. Schroderus J. M. kr. (tillegnan). 
försättia Tyska på Latijn. Ratich. A 5 a. — 
4. Afsätta, försälja, skalt tu läta henne 
fara huart hon wil, och icke sälia henne för 
penningar, heller försettia henne. 5 Mos. 
21:14. then som stiäl ena siäl (menniska) 
... och försetter eller sälier henne. 24: 7.
— 5. Bortsätta, förspilla, förmengdt ööl, 
wijn eller miödh, aff hwilko en kan sijn 
helsa ther igenom försätia. P. P. Gothus 
F 3 b. så fattade ... (vi) det råd, at söka oss 
ur trängslen med den hopen vi hade, at ej 
igenom hunger försättja både armee och fäst
ning. M. Stenbock (Lönbom Anek. 2:176).
— 6. Motsätta sig, icke hörsamma, urakt
låta. wij them ... skole straffa som them 
ther worth bwdth ok wilia försethia och för- 
ssmaa wilia. Gust. I reg. 1: 108. När han 
kallade them till sigh, dristade the icke hans 
bodh försettia. Svart Kr. 150. the H. F. 
N:des budh hafve ohörsambligen försättet. 
Stjernman Riksd. 1:467 (1598). Häradz- 
fougdarne ... hafva pålagt almogen tredsko- 
penningar, när de försättia stämbning. Landt. 
instr. 5L (1688). vethe wij icke hure j kwn- 
nen vel begære ath forsetthie (underlåta att 
besöka) forme möte. Gust. 1 reg. 4:184. (Jfr 
Försitta.) — 7. Förhindra. Upstäderne, 
som sin näring med fiske drifva, icke aldeles 
måge i deras bärning försatte varda. Stjern
man Com. 1: 598 (1614). — 8. Sätta i trång
mål, strandsätta. Landzknecte, them wij 
och storlige behoff haffue, szå frampt wij 
icke bliffue sleet forszathe. Gust. 1 reg. 
10:2. hwar som wij nu ingen ytterligere 
wnsettning med salit bekomme kunne, då 
will stårlige ware till befructendis, thet wij 
åtth året bliffue försatte ther medh. Fin.

handl. 8: 330 (1555). orettrådige handlare . . . 
som then fattiga Lazarum försettia, eller medh 
falska warur, alijn och mått bedraga. P. 
Erici 2:145 b. Rettferdigheten bewarar ho
nom, som wandrar vthan brist, men ogudh- 
achtigheten försetter (störtar) syndaren. L. 
Petri Sal. ord. 13:6. — 9. Afvärja, afböja, 
parera, thett blötte folck, som sådane skiol- 
der (sköldar) will brwke, skole haffue rådh 
till att försettije ther medt the månge pijler 
som Rydzerne pläge brwke. Fin. handl. 3: 
255 (1555). läter oss här medh Herranom 
Christo gå på fechte schola, och see til . .. 
huru tappert Herren Christus försatte honom 
(djefvulen) och slogh honom på näffuan. P. 
Erici 1:189 b. så lär nu j tijdh fechta .. . 
iagh wil hugga på tigh lika som iagh wore 
tin fiende, lät see, huru tu wilt wäria tigh 
och försettia streken. 1:201 b. hon sådana 
hugg försatte medh een stadigh troo Ders. 
Teleff försatte sine vedherparters streek och 
slagh ganska ridderligen. Schroderus J. 
M. kr. 39. Gudh hafver nu stält tigh uppå 
then rätte fächteskolan, ther som gäller brå- 
tas, strijdha, väria sigh och försättia. Kegel. 
475. Var Grimmers folk ... så ijfrigt, at kong 
Rolofs män intet kunde mer göra än för
settia och väria sig. Verelius Götr. 156. 
infall, hvarmed man, såsom med fektstrek, 
försetter sanningens dryga slengar Ryde- 
lius Förn. öfn. företal § 10. — 10. Upp
sätta, stegra, så förhöije och försätie the 
sine uthlänske varer ... uthöfver theres rette 
verde. Stjernman Com. 1: 161 (1559). — 
11. Besätta. Clenodier och smycken, medh 
edle steenar försatte. Stjernman Com. 1: 
339 (J585).

Försättning, f. Felaktig sättning, böök- 
stäffuernes försätning. P. J. Gothus Rel. 
art. 515.

Försöfva, tr. 1. Söfva, stilla, de tilbödo 
sin hielp at försöfva det i Pohlen upblåste 
krig. Ehrensten (Lönbom Sv. arch.3:&). 
— 2. Insöfva. the blifva i vahnan försöfde. 
Rydelius Sed. 5.

Försöka, tr, [Mnt. vorsoken.] 1. Hem
söka, angripa, rustendis eder thet ytherste 
och beste i kunne, förty oss fruchter nog, 
att wij bliffwe ene gange försökthe, för än 
wij wethe ett ord vtaff. Fin. handl. 7:113 
(1544). Daglige bleffue the iu försöckte aff 
fienderne. Svart Kr. 39. — 2. Fresta. I 
skolen icke försökia Herran idhar Gudh. 
5 Mos. 6:16. försökias aff dieffuulen. Matth. 
4:1. Thetta sadhe the til at försökia honom, 
at the kunde beklagha (anklaga) honom. 
Joh. ev. 8:6. — 3. Pröfva, sätta på prof. 
han skulle späkia och försökia tigh, at kun- 
nogt skulle warda hwad j tino hierta war. 
5 Mos. 8: 2. kom hon til at försökia honom 
medh gåtor. 1 Kon. 10:1. — 4. Undersöka, 
söka utröna, lät han ena duffwo vthflygha 
jfrå sigh, på thet han skulle försökia om
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watnet på iordenne war förfallet. 1 Mos. 
8.8. — 5. Röna, erfara, sedhan Konungen 
försökt hadhe, at Judanar så drijstighe woro, 
wende han om. 2 Macc. 13:18. — 6. Göra 
ansökning (om), anmoda, bedja. Danmarkis 
rigis råd haffue med theris breff oc scriff- 
uelse flitelige forsögt oc formanet oss om 
hielp, tröst oc bijstond emot ... the Lupske. 
Gust. 1 reg. 9: 152.

Försökelse, n. pl. Hemsökelser, pröf- 
ningar. Tenck vppå hwadh Herren tin Gudh 
giorde Pharao och alle Egyptier, medh stoor 
försökelse. 5 Mos. 7:19. j som nu en liten 
tijdh lijdhen bedröffuelse, j margahanda för
sökelse. 1 Pet. 1:6.

Försöla sig, refl. Söla sig. the försöla 
sig i orenlighet. Svedberg Sabb. ro 2:1528.

Försona, tr. Neka, vägra, afslå. (Se 
Söna.) Om hennes fadher försön honom 
henne (till hustru). 2 Mos. 22:17. Att min 
broder Johan skulle låta sig kröna, Vi ville 
det honom icke försona. Carl 9 rimkr. 12. 
Ah försön mig doch icke mina fattiga bön! 
Svedberg Sabb. ro 2: e 3 b.

Försörja, tr. 1. Ombesörja lifsförnöden- 
heter åt någon. Salomo hadhe tolff befal- 
ningesmän offuer hela Israel, som försörgde 
Konungen och hans hws, huar hadhe en 
månat om året til försöria. 1 Kon. 4: 7. — 
2. Sörja för, besörja, anskaffa. Hwad han 
behöffde wille han försörya. Tob. com. A 
4 a. — 3. Refl. Förse sig. kunne upstädes 
boerne försörje sig af Stockholms boerne 
medh det som behöfdes. Stjernman Com. 
1:437 (1595).

Försöta, tr. Göra söt. [T. versiiszen.] 
Nectar, Ambrosia skall dig din mun försöta. 
Columbus Vitt. 71. Sucker-rör-rijk vass för
sötar alle land. Ders. 102. Hvad svåårt och 
bittert är kan hon sin man försöta. Ders. 133. 
man finner denna arten af svärmare vara 
behändigare på listigt och skienbart sätt at 
bemantla och försöta deras förborgade gifft. 
Hist, handl. 4:141 (1708). Ganymedes må 
er lefnad städs försöta Med nektarns guda
dryck. Eldh Myrt. 2.

Förtaga, tr. 1. Betaga, förhindra. [Isl. 
fyrirtaka.] iagh . . . förtoogh mino hierta in
gen glädhe. Pred. 2:10. loffuat ware tu som 
j dagh haffuer förtaghit migh, at iagh icke 
är kommen j blodh. 1 Sam. 25: 33. the kiff- 
uadhe tilhopa . . . och ther war ingen som 
them förtaghat kunde. 2 Sam. 14: e. Mongom 
förtagher hans fattighdom, at han icke illa 
gör. Syr. 20:23. tu kan ey förtagha eel- 
denom at han bränner. O. Petri / Post. 
142 b. — 2. Refl. Förbryta, försynda, för
gripa, förgå sig. Om een siäl förtagher 
sigh, så at hon medh owetenheet syndar. 
3 Mos. 5:15. the förtogho sigh emoot theras 
fädhers Gudh. 1 Krön. 6 (5:25). han för
toogh sigh på Herranom sinom Gudh. 2 
Krön 26:16. läter oss sälia honom (Josef )

... at wåra hender icke förtagha sigh på ho
nom. 1 Mos. 37: 27. Lät hennes deghelig- 
heet icke göra tigh lusta j titt hrerta, och 
förtagh tigh icke på (låt ej förföra dig af) 
hennes öghnahwarff. Ord. 6:25. han sigh 
medh ordom förtaghit haffuer. Syr. 13:26.

Förtak, n. Tak-utsprång. Förtaak (pro- 
jectura). Comenius Tung. 546.

Förtanke, m. Förtänksamhet, betän
kande, öfvertänkande, förberedelse, är thet 
ock ganska nyttigt, at then som Gudz ord 
j församblingenne predica skal, är tilförenne 
wäl betänkt om thet som til talandes är .. - 
(men) vthan Gudh then helghe Andes vp- 
lysning äro ock så alla förtanckar och rådh 
förgeffues. L. Petri Kyrkord. 6 b.

Förtappa, tr. 1. Förgöra, förderfva. hoo 
som gudz tempel skemmer, then skall gudh 
fortappa. NT 1526 1 Cor. 3:17. tu skalt 
intet meer förtapa titt folck. Hes. 36:15. — 
2. Förlora, förspilla, hwadh kommer thet 
menniskionne til godho, om hon wunne hela 
werldena, och förtapar sig sielff. Luc. 9: 25- 
Then daghen ware förtapat, på hwilkom iagh 
född är. Job. 3:3. idhor mödha och arbete 
skal förtapat wara, så at idhart land icke 
skal giflfua sin wext. 3 Mos. 26:20. thet 
godha som wij för syndenne skul j Paradijs 
haffue förtapat. L Petri 1 Post. O 4 a. Wij 
wele. . löne eder gode karle alle, så attj 
skole sielffwe förnimme, thet j sådane eders 
wälwilligheet icke skole förtapt haffwe. Dipl. 
Dal. 2:268 (1543). han (oxen) strax stupar 
kull, och modet så förtappar (tappar) Som 
när een slachtare med yxan hårdhänd klap
par. Spegel Guds verk 131.

Förtappeliga, adv. Förderfligt. thet nw 
tillbiwdz ath the (rikets landskap) schula 
saa schadeliga och fortappeligha athskilias. 
Dipl. Dal. 2:50 (1525).

Förtecken, n. Förebådande tecken, före
bud. [T. Vorzeichen.] Thet stormvädhret var 
them Romarom och ett förteckn, huru thet 
them til landz lyckas ville. Schroderus 
Liv. 422. förtekn och förebod til kropsens 
och siälennes annalkande svaga och siukliga 
tilstånd. Svedberg Pest. 171

Förteckna, tr. 1. Påteckna, märka. [T. 
verzeichnen.] han sin egendom medh ett 
enkannerligit bomärcke förteknat hafver. 
Comenius Tung. 409. falske spelare ... nära 
sigh med bedrägelighe tärningar, förteknade 
kort. Schroderus Hoflef 189. — 2. Under
teckna. förteknade det (testamentet) uti pre
sence af någre riksens råd. Stjernman 
Riksd. bih. 397 (1664).

Förtestamentera, tr. Testamentera, han 
alt hvad han åtte förtestamenterade Jesui- 
terne. Laurelius Påf. anat. 173. alla sina 
ägodeelar förtestamentera til kloster och 
kyrckior. Ders. 556.

Förtid, f. Förfluten tid, forntid. [T. Vor
zeit.] Befrågha elfter förtijdhen, som för
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tigh warit haffuer. 5 Mos. 4: 32. the slechter 
som j förtijdhen warit haffua. Job 8: 8. tenc- 
ker vppå thet j förtijdhen aff ålder warit 
haffuer. Es. 46: 9.

Förtiga, tr. Jagh wil icke förtiya hans 
krafft. Job 41:3. wij kunne icke förtiya thet 
wij seedt och hördt haffue. Ap. gern. 4: 20.

Förtinga, tr. [T. verdingen.] 1. Betinga, 
öfverenskomma. dhet blifver förtingat och 
afhandlat emellan både riken Sverige och 
Engelandh om dhen hielp och undsättning, 
som hvart rike skall giöra hvart annat. 
Stjernman Riksd. bih. 182 (1560). — 2. 
Borttinga, bortiofva. så snart godzet vär- 
deret är, skal ther aff strax giffues toll förr 
än thet förtinget eller bortsåldt varder. 
Stjernman Com. 1:456 (1600). — 3. Bort
tinga, lemna på beting, lät han göre vattu- 
rennor . .. hvilket verck han förtingadhe til 
at göras för tretton hundradhe cronor. 
Schroderus Liv. 830. bastionerne och cour- 
tinerne förtinga åth visse conducteurer, som 
dhem taga på sigh att göra redhe och färdige. 
A. Oxenstjerna (HSH 26: 237).

Förtjenst, f. therföre vthgööt iagh mina 
wredhe offuer them,. .. och gaff them theras 
förtienst (förtjenta straff) vppå theras hoff- 
uudh. Hes. 22:31.

Förtjenstlig, adj. Förtjenstfull. [T. ver
dienstlich.] en högh förtienstligh kärleek 
och gerning. P. Erici 4:92 a. om messan 
är förtienstligh och hafver frucht medh sigh 
(att frälsa själen ur skärselden). Laure- 
lius Pdf. anat. 562. det voro ett förtienst- 
ligit värck en sådan konung at förmörda. 
P. Brask Puf. 147.

Förtjusa, tr. 1. Tjusa, bedåra. wårthierta 
är förkuset och förwilt. L. Petri 1 Post. 
Z8a. Förkiuste Adams ■ barn, hvi ären I 
dock blinda? Frese 1. de, som ej låtit 
dessas smickeragtiga löften förkjusa sig. 
As. Ban. 2: 233. (Jfr T j u s a.) — 2. Bedöfva, 
förlama. The store Gallogreker... vordo 
förskreckte och förkiuste uthaff Anmbalis 
fall. Schroderus Liv. 668. tu skalt thetta 
folk snart öfvermächtig blifva Förutan svärd 
och blod och någon mans förlust: Med idel 
lust och lek skal tu få thet förkiust. Kol- 
modin Qv. sp. 1:205. Ehuru förtiust, ehuru 
förtviflande det (betryckta folket) är, kan 
det vid minsta liknelse til räddning snart 
hämta sina sinnen. Dalin Hist. III. 1:1.

Förtjusning, f. Förtrollning, hexeri. 
troldom samt förkiusningar. Björner Kämp. 
R. Krake 114.

Förtofva, se Förtöfva.
Förtogring, se Förtögring.
Förtolka, tr. Tolka, öfversätta. [D. for- 

tolke.] De Fransöske brefven ... dem 1 hafve 
låtit förtolke. Lönbom Uppl. 3:11 (1607).

Förtolkare, m. Interpres eller förtolkare. 
Lælius Res. l, tillegnan.

Förtolkelse, f. Öfversättning. Kan och

wäl medh tijdhen thenna förtolkilse för- 
bätras. NT 1526 försp. 4 b.

Förtoning, f. Förekommer i bet. Skåde
spel. Intet folk är så vildt... som icke sö
ker nöje och ro uti skådespel och förto
ningar. Tessin Bref 1:824. Förtoningsman 
(skådespelare). 1:234. (Jfr Mnt. vortonen, 
visa, förevisa).

Förtorka, tr. och intr. Förtorkas, dep. 
Torka, uttorka. Jagh skal. .. förtorka låta 
hans brunnar. Jer. 51:36. Herren . .. nepser 
haffuet och förtorkar thet. Nah. 1:4. för- 
torkadhes watnet på iordenne. 1 Mos. 8:13.

Förtraf, m. (?). (tu) vtsende getingar j 
förträff (såsom förtrupp) för tin häär. L. 
Petri Sal. vish. 12:8.

Förtrampa, tr. 1. Nedtrampa, folcket 
förtrampadhe honom j portenom, så at han 
bleffdödh. 2 Kon. 7: 17. Hedhninganar haffua 
förtrampat hans ädhla wijnträä. Es. 16:8. 
Han skal med sina hestars fötter förtrampa 
alla tina gator. Hes. 26:11. widh han sådde, 
föll somt widh wäghen och wardt förtrampat. 
Luc. 8: 5. — 2. Försträcka. Hafver något 
nööt eller häst förtrampat sig at thet... nå
gon svulnat på benen hafver bekommit. 
Colerus 2: 55. Förryckes eller förtrampas 
någon sena. 2:62.

Förtrampare, m. Förstöraren wender 
åter, och förtramparen (förtryckaren) läter 
aff j landena. Es. 16: 4.

Förtret, n. Han haffuer doch giordt migh 
så stoort förtreet. L. Petri Mandr. D 7 b. 
när wij genom någhot förtreet reedte warde 
til wredhe. Falck 167 b. Han tilfogar oss 
alt förtreet. Messenius Blank. 63. — 1. För- 
tretligt handlingssätt, trotsighet, the Lübe- 
ska hade theras privilegier i många måtto 
förbrutit genom sveek, spåtskheet och för
treet. Girs Gust. 1 kr. 215. — 2. Ledsnad, 
trötthet (vid något), sökia fijenden i hans 
egit land, alt til den ända, at denne, ledse 
en gång af kriget och dess incommoditeter, 
til en ärlig fred förstå och resolvera måtte, 
så at det skiäl och förnuft icke förmå, nö
den och förtretet honom aftvinga kunde. 
Stjernman Riksd. 2:981 (1641).

Förtretas, dep. Ledsna, tröttna. Men 
jag är billigt rädd, at läsaren förträtas; För- 
thenskul vil jag nu ei mer än summan 
nämna På alla varma bad, och sielfva nam
nen lemna. Spegel Guds verk (17 45) 93.

Förtreten, adj. Förtretad, det är långt 
ifrån honom (Gud) at vara förtreten över 
vårt hiärtans delande. Hermelin E 3 b.

Förtretslig, adj. hans arbete icke är så 
tungt och förtretzligit. L. Petri 2 Post. 31a. 
werldennes ondska är ganska förtretzligh. 
Ders. 33 a. gör tu någrom gott, så ... war 
icke förtretzligh j någhra gåffuo. Sir. bok 
18:15. thenna förargelsen är Gudhi för- 
trätzligh. Skyld. F 5 b.

Förtrogenhet, f. 1. Förtroende. Hvilked
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jag allenast i förtrogenhed dig communi- 
cerar. A. Oxenstjerna Bref I. 4:194. — 
2. Förtrolighet. emellan Einar Thambaskälf- 
ver och konung Harald var något missför
stånd, och intet någon synnerlig förtrogenhet. 
Peringskiöld Heimskr. 2:103.

Förtrot, se Förtråt.
Förtruten, -troten, p. adj. Trött, trög. 

[Mots oförtruten.] Wij läte ock intet kors, 
hinder eller förargelse ... göra oss owilioga 
eller förtrotna, vthan halle fram. P. Erici 
1: 76 a. lata och förtrotna menniskior. 1: 90 b. 
trött eller förtrutin. 1:12<> b. läter idher icke 
vthtrötta eller göra förtrotna. 3:127 a. för
truten, seen och försummeligh til at fulborda 
thet godha. Schroderus Kegel. 71. the icke 
förtrutne voro til at efterkomma hans rät- 
mätige påbudh. Skytte Or. B 8 a.

Förtrutenhet, f. Trötthet {vid), vij sko
lom inga leedesamheet, förtrutenheet eller 
vämielse haffua til Gudz ord. P. J. Gothus 
Rel. art. 378.

Förtrycka, tr. [Mnt. Vordrucken.] 1. Un
dertrycka, förqväfva. törnebuskana gingo 
medh vp, och förtrykte thet (sädet)- NT 
1526 Luc. 8: 7. Anden kommer aff Christo, 
. .. then oss gör andeligha, och förtrycker 
kötet. Försp. till Rom. alla godha dyghder 
skola fortryckias. O. Petri 2 Post. 4 a. — 
2. Underkufva, besegra, j idhra fiendar 
haffuen förtryckt medh stoor äro. 1 Macc. 
14: 21.

Förtryckelse, f. 1. Förtryck, mange ose- 
dher motthe aff leggias som opkompne ære 
j cristhendomen, then menigeman tiil for- 
tryckilsé aff kyrkennes formen. Gust. 1 reg. 
4:18. Förtryckelse och wedhermödha (äro) 
j theras wäghar, och fridzens wägh weta the 
icke. Rom. 3:16. — 2. Betryck. Herren haff- 
uer seedt til mijn förtryckelse. I Mos. 29:32. 
Gudh haffuer anseedt mijn förtryckelse och 
arbete. 31:42. i hurudana förtryckelse han 
(kon. Carl Knutsson) på then tijdh warit 
haffuer, kan bemercht warda aff itt breff. . . 
ther han beklaghar sich ey förmå betala 
femtiyo mark, som han skyldigh war. O. 
Petri Kr. 251.

Förtryta, tr. At iagh idher jw alt thet 
samma scriffuar, thet förtryter migh intet 
(faller mig ej besvärligt). Philipp. 3:1. Lät 
tigh icke förtryta (förhindra) at komma til 
migh. 4 Mos. 22:16. the aff Adelen och 
Ridderskapet icke heller läto sigh förtryta 
(försmådde icke) kyrkionnes embete. L. 
Petri 3 Post. 110a. then som framfoos vil 
och hastigt henne (törnrosen) bryta, Han 
sargar sig och må sin dierfhet väl förtryta 
(ångra). Spegel Guds verk 286. Judas för
tröt och ångrade thet köp, han hade giordt. 
Pass. and. 220. Tu förtryter (det förtryter 
dig) ei ringa, om någon emot tig är ore- 
delig. Rydelius Sed. 14.

Förtrytlig, adj. Som väcker förtrytelse,

förtretlig. een oliuflig gåffua är förtrytlighen. 
Syr. bok 1536 18:18. The dåres taal är offuer- 
måtone förtrytligit. 27:14. är förtrytligit at 
höra vppå, tå the hwar annan skemma. 
27: 16.

Förtråt, Förtrot, n. 1. Besvärlighet, 
motighet, vidrighet. [Jfr Isl. praut, besvär
ligt arbete.] starkth förtråth och långwarugth 
mothwædher wårth fwlmyndoge radh hindher 
och meen giordhe, ath them icke var mögie- 
ligit kwnne fram komme til samma beleff- 
wet och paa sath terminum. Gust. 1 reg. 
4:46. — 2. Ovillighet, ledsnad, trötthet. [Jfr 
T. Verdruss, N. fortrot.] Tagh ifrå migh alt 
förtrot... och skenck migh en rät hunger 
och törst effter ti j n nådhes öffuerflöödheligha 
rijkedom. P. J. Gothus Bön. C 5 a. icke 
läta ... werldennes otacksamheet, haat, för
följelse och mootstånd beweeka sigh til för
tråt, trögheet och affall, vthan wälwilieligha 
och gerna göra theras befalta ämbete. Post. 4.

Förträd, n. Företräde. [T. vortritt.] alla 
konungarijken, ther om man tahla kan, hafva 
iu någon gång varit tvingade (underkufvade) 
.. . hvilcket Sverige aldrig giordt hafver, för 
hvad skull thet ock billigt förträd och præ- 
eminens för andra konungarijken halva bör. 
Gust. Adolf Skr. 73.

Förträda, tr. [T. vertreten.] 1. Förtrampa. 
Gudh förträdhe Satanam vnder idhra fötter. 
Rom. 16: 20. — 2. Förfäkta, försvara, Sex 
stål te kämpar, förträdandes the Musers äh ra. 
Stjernhjelm Pan i. tr. 1:3.

Förtränga, tr. Sätta i trångmål, betryck. 
aff fienderne ... förträngd bliffua. Tegel 
Gust. I hist. 2: 94. hvar och en är benägen 
at förtryckia och förträngia then andra. 
R. Foss 172.

Förträngtan, f. Trängtan. Wij wonde 
icke huad thett (Emsterölet) kostede, wilde 
wij dhå gerne bettalet, wij haffue ther så 
stoor fortrenckten effter. Gust. 1 reg. 12 : 248.

Förtröst, f. 1. Förtröstan, en sådana 
fortröst haffuom wij til gudh. NT 1526 2 Cor. 
3:4. — 2. Bistånd, hiälp och fortröst... 
moth konung Cristierns och hans partijs 
öffuerfal. Gust. 1 reg. 4:378. Jfr Tröst.

Förtrösta, tr. 1. Ingifva förtröstan, låter 
icke Hiskia förtrösta idher på Herren, så at 
han sägher, Herren skal friya oss. 2 Kon. 
18: 30. iagh wil til (vända mig emot) idhor 
hyiende, ther j siälanar medh gripen och 
förtrösten, och skal ryckia them bortt vndan 
idhra armar, och the siälar, som j gripen 
och förtrösten, lösa göra. Hes. 13:20. Euan- 
gelium är ingalunda then lärdom, som . . . 
förtröster någhon ther vppå, at synden skal 
bliffua ostraffat. L. Pf.tri 2 Post. 297 b. — 
2. Red. Förtrösta, förlita sig. j förtrösten 
idher vppå thet som platt intet är. Am. 
6:13. — 3. Försäkra, han förtröstade henne 
at vilja tagha henne til ächta. Schroderus 
Albert. 4:144. — 4. Uppmuntra, ingifva mod.

20
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fortröstede han then skalckehop tiil at ware 
fuldtherdede i thet the begynt haffde, sighen- 
dis at the schulle faa help och wndtsetningh. 
Gust. 1 reg. 5: 79. the skole förtröste almo- 
gen til thet beste ... emothe then förskrec- 
ning som til euenturs någre forredere ther 
nedre giffue almogen in. 6: 258. Gudh haffuer 
oss iw kär, Then samme kärleken förtröster 
oss sedhan ther til, at wij icke skole rädhas 
för Gudh. L. Petri 3 Post. 72 b.

Förtröstning, f. 1. Förtröstan, förtröst- 
ning på eghen förmågho. Försp. till G. Test. 
Troo är een ... stadigh förtröstning til Gudz 
nådh. Försp. till Rom. kära barn, bliffuer j 
honom, at när han vppenbarat warder, måghe 
wij haffua förtröstning, och icke komma på 
skam för honom j hans tilkommelse. I Joh. 
2: 28. haffue wij een förtröstning til Gudh, 
at wij få aff honom alt thet wij bidhie. 3: 21. 
tu giffuer ... tinom barnom een godh för
tröstning, at tu wilt annamma syndabättring. 
L. Petri Sal. vish. 12:19. — 2. Försäkring. 
uthi samme bref giordes then förtröstning, 
at thet ringere myntet skulle framdeles in
löses igen för bättre mynt. Stjernman 
Com. 1:401 (1593). bleeff Konungh GustafF 
medh höghe förtröstningar, lyffter och til- 
sagor. . . loffuet, att Konungh Christian och 
the Danske skulle för ingen deel ingå någen 
handel eller contract medh the Lybeske. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:51. — ti. Förhopp
ning. Dem Strålsunder... giff förtröstning, 
ja försäkring på H. K. M:ts günstige affec
tion. A. Oxenstjerna Bref 2: 352.

Förtrötta, tr. Uttrötta, utmatta, tw äst 
. .. fortröter wnder korsith. Tideb. 101.

Förtröttelse, f. Trötthet, uttröttadt till
stånd. Jacobs arbete och Israels slechts 
förtröttelse. Forsius Esdr. 105.

Förtug, se Fortog.
Förtunga, tr. 1. Betunga, wij then me

nige man icke wille fortwnga meed gest- 
ningh. Gust. 1 reg. 2: 4. skiutzferd, stedzle 
öre och annath tolkith szom then mene man 
fortunga kan. 6:88. Man må wel förtunga 
them medh arbete. 2 Mos. 5: 9. wij wore 
förtungadhe offuer måtton,... så at wij ock 
twifladhe om lijffuet. 2 Cor. 1:8. tå iagh 
war när idher, och migh fattadhes någhot, 
förtungadhe iagh ingen (föll jag ingen till 
last). 11:9. — 2. Nedtynga, förtynga, then 
iordeska boningen (kroppen) förtungar sinnet. 
Vish. 9:15. wachter idher, at idhor hierta 
icke förtungat warda medh swalgh och dryc
kenskap, och medh thetta leffuernes vm- 
sorgh. Luc. 21:34.

Förtunga, f. Tunga, betungande, vthan 
almogans fortunga. Gust. 1 reg. 4:176.

Förtuska, tr. Undertrycka, förhemliga. 
[T. vertuschen.] sanningen torde blifva för- 
tuschat. Bengt Oxenstjerna (Lönbom 
Sv. arch. 2:136). Och borde sådant (inträf
fad hungersnöd och dyr tid) efter alla des

particulariteter medh största flijt upteknas, 
... ingalunda förtigas, mycket mindre förtu- 
schas och nedertystas. U. Hjärne Anl. 300.

Förtvia, tr. Spotta åt. (Se T v i a.) hvem 
är så dåårachtigh, at han til itt sådant docke- 
och narrevärck (ansigtets sminkande) skal 
fatta behagh? Hvem är som thet icke för- 
achtar, förtvijar och spyyr ther åt? Schro- 
derus Albert. 4:113. Fulvia lade Ciceronis 
huffvud uthi sitt skööt, försmädde, förtvijade 
och bespottade thet. 4:145.

Förtvifla, intr. Icke förtrösta, misströsta. 
Wee them som förtwiffia på Gudh. Syr. 2:14. 
förtwijffladhe han på sitt lijff. 2 Macc. 9:18.

Förtviflan, f. Misströstan, förtwifflan 
vppå Gudh. Försp. till G. Test.

Förtviflelse, rörtvifling, f. Förtviflan, 
misströstan, ther liten tröst är j hiertat, gör 
then samma förtwifflelsen meer bekymmer, 
än plåghan sielff. Vish. 17:13. ther medh 
troon på Gudh een stoor anfechtning lijdher, 
och weldeligha til förtwijffling och otroo 
reedt warder. Försp. till Obad.

Förtvifvel, n. Förtvifvelse, f. Förtvif
lan. förtwiffwel och mishaghe stå mich j 
mitt hierta när. Psalmb. 1536 91. på ior- 
dhena wardher folkena ångest, medh för- 
twiffuilse. NT 1526 Luc. 21:25. wantröst och 
förtwiffuelse. L. Petri 2 Post. 95 a.

Förtvifvelaktig, adj. Förtviflande. Men- 
niskian blijffwer jw lengre jw ängslijgare och 
förtwiffuelactigare. L. Pet. Gothus 116 a.

Förtvina, intr. Förlamas, strax förtwi- 
nadhe hans höfftes sena. 1 Mos. 32:25. 
Theras kött skal förtwina. Sach. 14:12.

Förtvinga, tr. 1. Tvinga, någre aff the 
älende .. . systrer j Wastena closter ingiffne 
äre, wåre ther gärne vthe och heller gåffwe 
sich j ett ärligitt och christeligitt ächtestondt, 
änn att bliffwe ther inne vdj ett slijkt babi- 
loniskt fängilsze ... inneluchte, och förtwin- 
ges vnder slige oppenbare falske, skinachtige 
Gudtz tieniste och closterleffnett. Thyse- 
lius Handl. 2:253 (154 4). — 2. Betunga. 
Konung Cristiernn ... riked saa förtwingat 
med nya aalegninga (pålagor). Gust. 1 reg. 
I: 27.

Förty, konj. och adv. Ty, derför att. 
aff kundskapens trää på gott och ondt skal 
tu icke äta, För ty, på hwadh dagh tu ther 
aff äter, skal tu dödhen döö. 1 Mos. 2:17. 
hielp migh vth, för ty iagh förgäter icke 
tijn Lagh. Ps. 119: 153. Om afftonen säyen 
j, Thet bliffuer klart wädher, för ty him
melen är rödh. Matth. 16:2. Fälles någor 
til arbete,. . . förthy at han ej orkar böta. 
Lag 1734 S. B. 5:1. Håller någor sig undan, 
för thy, at han väntar stemning. R. B. 11:7.

Förtycka, impers. Förtryta. [Isl. fyrir- 
flykkja.\ the (presterna) haffua j mong stycke 
misbrukat gudz ordh sich til welle, thet 
leekmen mishaghat och fortycht haffuer. 
O. Petri 1 Förman. A 1 b. at hertog Eric
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war en lustogh och beleefuat man, så att 
alle vndte honom gott,. .. thet fortykte ko- 
nungenom. Kr. 105.

Förtyel, se Förtyg.
Förty g, n. Förbygel, remtyg, som öfver 

hästens bringa är spändt från sadeln för 
att hindra denna att skrida bakåt. An- 
tilena, förtygh. Var. rer. voc. L 3 a. Hos 
Tegel förekommer, må hända i samma 
bet., förtyel (förtygel): reedh han fram och 
togh Svante (Sture) vidh hans förtyel, och 
förde så honom medh sigh til Lybeck (kan
ske menas dock dermed tygel). Gust. 1 hist. 
2:7. — J fr Hindertyg.

Förtynga, tr. 1. grässhoppan förtynges 
(blifver tung, fet; Vulg. impinguabitur). 
Pred. 12:5. (Öfv. 1878 besvärar). — 2. Ned
tynga. Gudh oss medh then omögeliga La
gen trycker och förtynger. L. Petri 2 Post. 
179 a du finner nöden däm förtynga. Her
melin E 2 a.

Förtynna, tr. Göra tunn ; försvaga. [D. 
fortynde. Isl. ]>ynna.] Genom samma an- 
slagh bleff fiendeners macht icke litet för- 
tynnadt och affbreckt. Svart Kr. 64.

Förtysna, intr. Tystna. (Se Tys na.) 
Förtysne the falske munnar. L. Petri Dav. 
ps. 31:19.

Förtysta, tr. Tysta, nedtysta. Man kan 
intet foghelighare stilla och förtysta arghe 
hundar, än at man kastar them ett fett kötz- 
eller brödzstycke i munnen. L. Paul. Go
thus Mon. pac. 308. när någre halssaaker 
eller andre vichtige saaker för handen ähre, 
tå låte the them ... för gåfvor, mutor och 
theris egin fördeel skull uthan lagh, dom 
eller rätt öfvertalede, förlijkte och förtystadhe 
blifva. Stjernman Riksd. 1:145 (1540). the 
medh puckennde och trugh wille twinge ... 
honom ther till, att theris saak förtystedtt 
och vnderkuffwet bliffue skulle. Hist, handl. 
13. 1:213 (1565). förlike och förtyste grofue 
missgierninger. Landt. instr. 109 (1616).

Förtåga sig, refl. Lägga sig förtöjd. 
[Mnt. vortoien.} de Svenske hade rundt om 
belagt dem (Danskarnes skepp), där de hade 
förtågat sig in under et kloster. Tegel Er. 
14 hist. 165.

Förtäcka, tr. [Mnt. Vordecken. T. ver
decken.] 1. Betäcka, öfvertäcka. Then som 
förtecker himmelen med skyyn. Dav. ps. 
1536 147: 8. hans ansichte var förteckt medh 
en swettedwk. ]oh. ev. 11:44. solen ... haf- 
ver varit förtäkt af molnfläckar. Spegel 
Pass. and. 192. — 2. Skyla,. dölja, iagh 
förteckte mijn skalkheet. L. Petri Jobs bok 
31:33. — Part. prêt. Svekfull, bedräglig. 
the bruka theris förtäckta stycker på tesse 
riker. Gust. 1 reg. 9:107.

Förtäckelse, f. t. Öfverskylande, be- 
mantling. eders gereghetz förteckilse. Gust.
1 reg. 4:42. — 2. Förtäckt mening: Kunne 
vj vel förmerke ath vj ther med (att biskop

Brask låtit utgå skrifter mot Luthers lära) 
vnder en forteckilsze skole straffwade vare. 
Gust. 1 reg. 3:313.

Förtälja, tr. förtelia gammul ärende, the 
... wåra fädher oss förtaldt haffua. Ps. 78: 
2,3. iagh förtalde för honom drömen. Dan. 
4:5. Förtäl migh all the stora ting, som 
Elisa giordt haffuer. 2 Kon. 8: 4.

Förtänja, tr. Uttänja. [Isl. penja, part. 
pandr.] tw (Jesus på korset) äst. .. Aller 
fortander ok vthdragen. Tideb. 102.

Förtänka, intr. och tr. [Mnt. vordenken.] 
1. Tänka (på). Förtencker på the fram- 
ledhna daghar. NT 1526 Ebi. 10:32. — 2. 
Refl. Förut tänka (på), bereda sig (på). 
hwar någre gode mæn finnas, the ecke 
aldelis siigh her oppå (på vapensyn) för- 
tænct haffwa eller så tilskicket ære met 
hesther röstning som tilbörligit är. Gust.
1 reg. 3:318.— Part. prêt, wil iagh wara 
förtenckt (betänkt på) hwadh iagh göra skal.
2 Kon. 16:15. hvar the icke annerledes vele 
tage saken före än som hertill skedt är, 
dhå motte the vare förtenchte (beredde på), 
att Vij vele them sådant ingelunde holle til 
gode. Stjernman Com. 1:145 (1556). — 3. 
Komma ihåg, erinra sig. the eriige gode 
herrer Danmarkis rigis råd wel fortenckia, 
hurulunde the for någen tijd sedan for- 
skickat hade ... sendningebud. Gust. 1 reg. 
9:105. Impers, eder vel forteneker hwad 
handel oc tall wij haffde med eder j fiordt. 
4:122. Käre wenner, eder förtencker wäl 
atuj titt och offta haffue scriffuit eder til, 
förmanandis om wor jern skatt. 7:84. oss

I förtäneker icke atwj honum någen tiendh 
förlänt haffue. 6:232. — 4. Misstänka, tänka 
illa om. Nu haffuer iagh kortelighen låtet 
förstå. H vem samma skamskrifft är kommen 
ifrå, Begärer j migh ey ville förtänekia, Ey 
troo hvadh thenne Phantast kan ränekia. 
Messenius Ret. A 2 b. lättfärdige, förtänekte 
(misstänkta, misstänkliga) och berychtade 
personer. R. Foss 238.

Förtänklig, adj. [Mnt. vordenklik.] 1. 
Betänklig, en dogh samma hans förrederij 
oss är nog förrethenkeligit,. . . haffuom wij 
.. . giffuit honnom och alle hans medt hen- 
giara wår willia och wenskap igen. Gust.
1 reg. 6:76. — 2. Misstänkt, misstänklig. 
Ju rijkare the (köpmännen) äre, ju mera äre 
theras varor förtänkelige. R. Foss 464.

Förtära, tr. 1. Förspilla, iagh haffuer 
fåfengt och onytteligha förtärdt mina krafft 
här vppå. Es. 49: 4. — 2. Tillintetgöra, iagh 
förtärde them (afgudadyrkarena) j minne 
wredhe. Hes. 43:8.

Förtärlig, adj. förtärlige och slijtelige 
vahrur. Stjernman Com. 1:902 (1624).

Förtöfring, f. Väntan. (Jfr Förtög- 
ring.) longh fortöffringh effter swar oppaa 
the saker iach eder förre tilscriffuit haffuer. 
HSH 20:287 (1510).



Förtöfva — 308 — Förvana

Förtöfva, intr. och tr. [Mnt. vortoven.] 
1. Töfva, dröja, the wordo vthdrefFne vthu 
Egypten, och kunde icke förtöffua. 2 Mos. 
12:39. Hwj förtötfuar hans wagn så lenge, 
at han icke kommer? Dom. 5:28. förtöff- 
uadhe han, til tess han tijdh sagh til sitt 
onda vpsååt. 2 Macc. 14:5. såå kommer 
han doch hasteligha och förtöffwar jntit. 
O. Pr:tri 2 Post. 5 b.— 2. Fördröja, uppe
hålla. Wij förtöffwe thette sendebudh aff 
lubech her qwarth till tess ath i och the 
gode herrer komme tilsammens. HSH 20: 
196 (1507). betrösthe wi icke lengher for- 
töffwa edhert bwd. Gust. I reg. 1:198. haffue 
wij iin nw fortoffuad honum, så att han icke 
skall atferdige same skip. 9: 382. Refl. Paulus 
hadhe satt sigh före at segla fram om Ephe- 
sum, på thet at han icke skulle förtöffua 
sigh j Asia. Ap. gern. 20:16. — 3. Invänta, 
af bida. the sadhe honom hafva boordt för
töfva borgmästaren, och at han hadhe väl 
kunnat til hans ankomst förhala saken. 
Sch rod krus l.iv. 423. at mann härdar ut, 
när Gud med korsset pröfvar, Och tålelig 
med hopp och tro hans nåd och hielp för- 
töfvar. Vut-TKjus 179.

Förtöfvan, f. Dröjsmål. Mina daghar 
. . . äro förledhne vthan all förtöffuan. Job 
7: «. at the strax vthan all sådana fåfeng 
och skadeligh förtöffuan lata barnen komma 
fram til Döpelsen. L. Pf.tri Kyrkord. 16 a.

Förtögra, tr. Fördröja. [Mnt. vortoge- 
rcn, T. verzögern.] alle saker. .. blefve för- 
tögrade och uphålne. Stjrrnman Riksd. 
bih. 211 (1508). contraire vinden förtöghrede 
skepsflottan, att hon icke kunde komma så 
hastigt til Elfsnabben. Lönbom Hist. arch. 
2:18(1021).

Förtögring, f. Uppskof, dröjsmål. [Mnt. 
vortogeri nge, T. Verzögerung.] ther skal 
begäras någhon fortogring, så ath thet (bröl
lopet) vpsettias skulle til wårena. Gust. 1 reg. 
7:379. skotzmål och widhare förtögring. 7: 
381. iagh in till thenne her tijdh haffuer 
mosth her förtöffue, och kenne Gudh att 
thet icke tnijn skuld med denne långe för- 
tögringh waredt haffuer. HSH 30:199 (1579).

Förtörna, tr. Uppreta, besputa Elephan- 
terna med rödt wijn och mwlbärs most, til 
at... förtörna them. I Macc. 6:34.

Förtörnelse, f. Förtörnande, förnär- 
melse. synd och Gudz förtörnelse. Försp. 
till Rom. Eeder, banner, hoor, mord, svalg, 
dryckenskap och anner Gudz förtörnilser. 
Stjhknman Com. 1:156 (1558).

Förtörnelsesten, m. Stötesten. Sij, iagh 
logger j Zion en Förtörnelsesteen och ena 
Eörarghelseklippo. Rom. 9: 33. the stötte sigh 
på Förtörnelsestenen. 9: 32.

Förunder, n. Förundran, hvilkas man
liga gärningar... icke uthan stoort förunder 
beskodas. Tempeus 18.

Förundra, intr. och tr. Undra, förun

dra sig (öfver). han förskreckes j drömom, 
såsom han såghe fiendar, Och när han.vp- 
waknar, och seer at han säker är, så är 
thet honom lijka som them ther vthu een 
slachting vndkommen wore, och förundrar, 
huru ther ingen fare haffuer på ferde warit. 
Syr. 40:7. the förundradhe stoorligha på 
hans lärdom. Marc. 1:22. monge som thet 
hörde, förundradhe stoorligha. 6: 2. Förundra 
icke at iagh sadhe tigh, at j mosten födhas 
på nytt. Joh. ev. 3:7. fienden stille lågh oc 
förundrade the Romares hastige ankomst. 
Schroderus Liv. 701. Vi förundra loars 
och ormars skarpa ögon. Linné Tal 13. Refl. 
iagh . . . förundradhe migh vppå (öfver) sy
nena. Dan. 8: 27. monge förundra sigh på 
hans wijsheet. Syr. 39:12. förundradhe sigh 
ganska swårligha, at hon så degheligh war. 
Judith 10: 14.

Förurdela, tr. Döma. [Mnt. vorordeln, 
T. verurtheilen.] han ... bleff forwrdeledt och 
dömpt i frå liiff och godz. Gust. 1 reg.
11: 209.

Förursaka, se Förorsaka.
Förursäkta, tr. Ursäkta, urskulda, lät 

migh ingen ting tilbaka sättia, öfverhölia eller 
förursechta, uthan altsammans bekenna. 
Schroderus Kegel. 93.

Förutan, adv. Utom, undantagande, fa- 
stadhe daghligha föruthan om Sabbathen. 
Judith 8:6.

Förvakt, f. Förtrupp, förpost. [T. vor
wacht.] en fana ryttare förordnades att gå 
ett stycke framför krigshären, under namn 
af Förvakt, Rännefana eller Kännefana, till 
säkerhet för oförmodadt anfall af fienden. 
Adlersparrf. Afh. 364. Hertig Berendt... 
slog förvachten af fienden, vedh pas 50 he- 
star. A. Oxenstjerna (HSH 33:85). en 
otalig här Af starcka änglarna på förvacht 
stälter är. Spegel Tillsl. par. 107.

Förvakta, intr. och tr. 1. Vakta på, 
gifva akt på. förwachte vm någre ryme 
ifrå theris fänicker. Hist, handl. 8. 2: 21 
(1566). — Refl. Vakta sig, taga sig till 
vara. man aldrig tiil fyllest kan foruagta sig 
for sin fiende. Gust. 1 reg. 10:108 warna 
. .. flere som vtt med siösiden sägle pläge, 
att the sielffwe förwachte sig för theres skade. 
RR '7s 1543. — 2. Afvakta. [Mnt. vor- 
wachten.] hans Kon:ge Ma:t forbide eller 
forwackte schulle the lubskes ... swar. Gust. 
1 reg. 13:67. iag min hädanfärd förvacktar. 
Columbus Poet. skr. B 1 b. Säll then som 
lifver så, a4 han sin dödh förvaktar Hvar 
stund. Lucidor Tia.— 3. Förvänta, de 
hade af de Svenska framdeles, där de få 
magten, intet godt at förvakta. Lönbom 
Sv. arch. 3:17 (1660).

Förvana, tr. Förderfva, förstöra. [Isl. 
vana.] the Gallogreker... uthaff an född art 
och natur, som än nu icke var uthi them 
förvaanat, hadhe sine förfädhers the Galliers
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frijmodigheet och sinne. Schroderus Liv. 
591. Alle belätter .. . vordo them ifrå taghne 
och ifrån förde. Elliest vardt thess föruthan 
intet rördt eller förvaanat. Ders. 640.

Förvandla, tr. 1. Byta om, ömsa. han 
(Josef)... förwandladhe sijn kledher och kom 
in til Pharao. 1 Mos. 41:14. — 2. Förändra. 
Vthi Historien i sigh sielffuo wilie wij intet 
förwandla, Vthan låtat bliffua, såsom thet 
tilförenna scriffuit är. 2 Macc. 2: 29. Tå för
wandladhe Gudh Konungenom hans hierta 
til mildheet. St. af Esther 3; 11. — 3. Undan- 
rödja, afhjelpa. the brister som clerkerijt 
påclagar ... måga i thet nemmesta och til 
then betsta måtton föruandlade varda. Gust. 
1 reg. 6: 5. — 5. Öfverflytta, öfverlåta. loff- 
uadhe her Eric Axelson at han skulle halla 
the slott, som han inne hadhe, honom (Sten 
Sture) och riket til handa. Men tå han 
lågh på sinne sottaseng, förwandladhe han 
slotzloffuonar in vppå sina brödher. O. Petri 
Kr. 277.

Förvandling, f. Ombildning. Guilhel- 
mus Sabinensis . .. mykin reformering och 
forwandling giorde med clerekrijt. O. Petri 
Kr. 71.

Förvanska, tr. 1. Förderfva. Then som 
tager något thet en annan tilhörer .. . och 
thet utan hans vetskap och villia brukar eller 
förvanskar. Schmedeman Just. 4t (1560). 
dödha flughur förwanska luchten på dyrbara 
saluo. L. Petri Sal. pred. 10:1. ondzkon- 
nes förgifft förwanskar thet godha. Sal. vish. 
4:12. — 2. Förvandla, förändra, mina lä- 
nesmän ... sin tro emot mig förvanskat 
hafva (skipt um triinabinn). Pf.ringskiöld 
Heimskr. 1:727. — Förvanskas, dep. 1. 
Förderfvas, förfalla, undergå förgängelse. 
Jordennes kreetz förwanskas och förderffuas. 
Es. 24: 4. Min hyy är förvanskat. Da v. ps. 
1536 6:8. skal han giffua them herligheten- 
nes crono som aldrig förvanskas. O. Petri 
1 Förman. A 3 a. — 2. Lida skada, försva
gas, förminskas, nyia seduenior ther aff 
cristendomen i noghen motto kunde förwan
skas. Gust. 1 reg. 6: 93. thet icke lemper 
eller höffuer siigh ath nogher godz skwlle 
selias vndhan Cronone så ath Cronan skwlle 
för thet... j noghen motthe förwanskas. 4: 51. 
Crononess skatt endelis foruanskas. 4:137. 
— 3. Förvandlas, vår hugnad, tröst och 
mod, vår lust och löye Förvanskas i en 
ängslig pust, i sorg och grååt. Stjern- 
hjelm Helsepris. der som fordom varit 
godh bärande marek, blijr (Iwn) sedan för
vanskad til största ofruchtsamhet. U. Hjärne 
Anl. 292. vår fordna styreka förvanskas i 
svaghet. Mörk Adal. 1:331.

Förvanskelse, f. 1. Förstörelse, förgän
gelse. himmelen och iorden . . . äro kompne 
vnder förvanskelse och förgengeligheetennes 
träldom. L. Petri / Post. B 2 a. wår dödh 
och förwanskelse. P. Erici 3:18 bJ. — 2.

Vansklighet, wij dööm ... genom många
handa förwanskelser och kränckelser. P. J. 
Gothus Kors. N 7 b.

Förvansklig, adj. 1. Förgänglig. Siälen 
oförvanskeligh, men kroppen förvanskeligh 
är. Schroderus Albert. 4:196. Dygderne 
i Gudi .. . äre icke förvanskelige. P. J. Go
thus Rel. art. 66. Cometer icke äro några 
förvanskelige eller försvinnande eldzlåghor. 
L. Paul. Gothus Cometsp. 4. — 2. För
änderlig. (ej) i naturens våld man något 
finna lär, Som så förvanskligt som er hufvud- 
bonad är; Än sitter mössan jämt förutan 
någon skrynka, Än fogar man der til en 
eller annan rynka. Sv. Nitet n.2.

Förvansklighet, f. 1. Förderf. gud... 
haffwer welet förnya j honom (Kristus) all 
tingh, som aff syndenne woro förwanskat, 
och twåå alla synd och förwanskeligheet 
aff medh hans bloodh. O. Petri Men. fall 
C 8 a. 2. Förgänglighet. all iordisk ting 
förwanskeligheetenne undergiffne äre. P. J. 
Gothus Kors A 3 b. Siukdomar anlangande, 
acktar han dem för medel eller redskap til 
den algemeene i naturen insatte förvanske- 
ligheet. Columbus Poet. skr. 0 4 b. — 3. 
Förändring, alle ting under himmelen äro 
ostadighe och mongehanda förvanskeligheter 
underkastadhe. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. «0.

Förvanskning, f. Förgängelse, stiernor 
ofta nog förvandskning undergå. Geisler 353.

Förvara, tr. [Mnt. vorwaren, T. verwah
ren.] 1. Varna, varsko, wij haffue . . . för-
warat eder och Here atj icke skule lathe 
bedrage eder. Gust. I reg. 6:249. Tå nu 
Saul droogh tijt medh sina män til at sökia, 
wardt Dauid förwarat. / Sam. 23:25. Om 
iagh sägher them ogudhachtigha, Tu moste 
dödlien döö, och tu förwarar honom icke, 
och sägher honom thet icke. at then ogudh- 
achtige tagher sigh wara för sitt ogudhach
tigha wesende. Hes. 3:18. han såghe swer- 
det komma offuer landet, och bläste vthi 
trummeten, och förwaradhe folcket. 33: 3. 
Saulus wardt förwarat om theras försååt. 
Ap. gern. 9: 24. thå the kommo noghot när 
in emoot stadhen wordo the förwarade at 
konungen achtade them ondt. O. Pktri Kr. 
118. Christus . .. förwarar för the falska Pro- 
pheter, såsom glupande vlffuar. P. Erici 
5: 154 a. — 2. Gifva akt pä, tillse, förwarer, 
at oss ingen straffa (klandra) kan för thenna 
rijka vndsetning skul. 2 Cor. 8:20. 3.
Bevara, bevaka, skydda, värna, befästa. 
Them tu migh giffuit haffuer, haffuer iagh 
förwarat, och ingen aff them är borttapat. 
Joh. ev. 17:12. tu förwarar them jfrä ondo. 
17:15. Och satte för Lustgården Eden Che
rubim, medh itt baart huggande swérd, til 
at förwara wäghen til lijffzens trää. I Mos. 
3:24. the (städerna) äro förwaradhe medh 
murar. 4 Mos. 13:20. en stadh, som är för-
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warat medh portar och bomar. 1 Sam. 23: 7. 
een dör (dörr) som hwset förwarar. Bar. 6: 58. 
Jeriho war tilstengdt och förwarat (spärradt) 
för Israels barn skul, så at ingen kunde 
komma vth eller in. Jos. 6:1. — 4. För 
säkra (i fråga om att förvara någons rätt). 
j thet gotz nytha och beholle maaghe wtj 
edher liffztid, ner wj wethe oss förwaret at 
samma gotz sedann wtan alth skipte kom
mer osz til hånda. Gust. 1 reg. 3: 329. thet 
breff som wor Swager haffuer giffuit oss 
paa thenn stadtlig hielp szom H. K. skulle 
wara forplictig att komma oss til vndsät- 
ningh mett... är jnthet när szaa förwarat 
(försedt med säkerhet, bekräftadt), szom 
thet sig burde. 10:261. — B. Förhindra, af- 
vända. När H. F. Nåde thenne verlden väl- 
sig ,ndes varder (d. v. s. aflider), hvilket 
G dh lenge ... förvahra ville. Stjernman 
Uiksd. 2:1172 (1650). — 6. Refl. a) Taga sig 
till vara. Förwara tigh at tu intit talar til 
Jacob annat än gott. 1 Mos. 31:24. b) Be
vara sig, skydda sig. ther är en stadh icke 
longt hädhan ther iagh infly må,.'. . ther wil 
iagh förwara migh. 1 Mos. 19:20. the oför- 
nufftigha diwr ... kunna doch löpa in vthi 
een kulo, och förwara sigh. Bar. 6: 67.

Förvard, m., se För borg.
Förvarda, intr. [Isl. fyrirveröa.] 1. För

svinna. mina daga äru forwordne som annar 
rökir. Tideb. 45. myn anda är forwarden. 
Ders. 47. — 2. Förgås, undergå förgängelse. 
tu skalt icke öffuergiffua mijn siel j helue- 
tet, och icke tilstädia, at tin Helge forwarder. 
L. Petri Dav. ps. 16: io.

Förvaring, Förvarning, f. [Mnt. vor- 
waringe.] 1. Föregående tillkännagifvande 
(om fiendtligt anfall; krigsförklaring, fejde- 
förklaring). Haffuer oc warit en erligh sid- 
wennie j blandt cristhelighe herrer och 
konunghar ath giöre huar annen en erligh 
foruaring för en the j noghen motthe for- 
argha paa then annen. Gust. 1 reg. 3:14. 
the slagit i hiäl en wår fogete vtan all ärligh 
forwaring. 6:27. begynte (han) strax vtan all 
förwaring förargha på erchebispen. O. Petri 
Kr. 293. — 2. Varning, åtvarning. giffue wij 
tiig nw medtt thenne wår scriffuelse för
waring att tw icke mera så handler. Gust. 
1 reg. 6:72. Mardachaj hadhe giordt för
waring (angifvelse), at the twå Konungens 
Kamererare .. . hadhe j sinnet slå vppå Ko
nungen. Esther 6: 2. straffet them icke til 
förderff, vthan oss til en förwarning wedher- 
farit är. 2 Macc. 6:12. Gudh lät genom sin 
Engel göra honom een förwarning, at han 
skulle dragha tädhan in vthi Egypten. L. 
Petri 3 Post. 35 a. — 3. Säkerhet, trygghet, 
skydd. Kwnne vj ecke drage ther hænn 
vthan vij hade nogen stoor makt oc gott 
kriigxfolck medt oss i siön till forwaringh. 
Gust. 1 reg. 4:127. — 4. Säkerhet, pant. 
beder iach eder . .. vndsette mich nw med

14 eller 1600 march, iach vill faa eder ther 
fore all then forwaringh i sielffwe aff mich 
begærendis ære. HS H 20:179 (1507). uj 
haffwe icke fåth igen wthaff honnom nâghet 
reuersale breff ellèr sådanna förwarningh som 
wij aff honnom begärede. Gust. 1 reg. 6:125. 
begäradhe hans Kon. Mt. någen tilbörligh 
förvahringh för then deel hans Kon Mt. 
uthlänt, försträckt och sigh bekostet hadhe, 
antingen Gotlandh eller Hallandh. Tegel 
Gust. 1 hist. 2: 58. — 5. Säkerhet, bekräf
telse. Thes til yttermere wissa och höghre 
förwahring hænge wij Rijkzens Kläma .. . 
nedhan för thetta Breeff. Gust. 1 reg. 1:158. 
— 6. Försäkran, hans breeff och foruaringh 
att han inthet. . . skulle förargha in paa thenne 
sidhen. Gust. 1 reg. 1:212. han hadhe fått 
sådana förwaring som han begäradhe, at thet 
som gordt war, skulle på alla sidhor wara 
en afftalat saak. O. Petri Kr. 294. — 7. 
Fängsligt förvar, satte them j förwaring... 
Och the woro så innelychta in til theras dödh. 
2 Sam. 20:3. Och han lät them allasamman 
j förwarning j tree daghar. / Mos. 42:17.

Förvarlösa, tr. [T. verwahrlosen.] 1. 
Lemna obevarad, utan skydd, försvar, ath 
thw ingelunde lather forme sloth eller stadh 
... bliffwe förwarlöszeth, vthen haffwer thär 
gode starcke waeth både dag och nath. Fin. 
handl. 9: 323 (1558). — 2. Blotta, blottställa. 
tå (genom myntets utförsel) bliffuer landet 
medh penninger platt förblottet och förvar- 
lösedt. Stjernman Com. 1:181 (1563). Be- 
festningen ähr på sådane nödtårftter hårde- 
ligenn förblåttet och föruarlösett. HSH 36: 
185 (1579). — 3. Vårdslösa, lemna utan upp
märksamhet. desslijkes omständigheeter icke 
tiena i lengden at förachtas och förvarlösas. 
Stjernman Riksd. 2:1233 (1655).

Förveckla, tr. [T. verwickeln.] 1. Hop
sno, sammanfläta. Hans hemligh tings se- 
nor äro förwickladha. Job 40:12. —'' 2. In
veckla. så vida thessa förviklade saker stå 
til at bringa i redig ordning. Rydelius 
Förn. öfn. 155. — 3. Refl. Blanda sig (i). 
saker, som tileffwentyrs ingen så stor macht 
på ligger ... them förwijcler och wäffwer tu 
tich vdi, lijke som Sarffwenn vdi alle leeker. 
RR 20/e 1544.

Förveken, p. adj. Förfluten, förliden. 
[T. verwichen.] vårt förvekna lefnadslopp. 
Dalin Vitt. 3: 207. Til honom evig tack för 
hvar förveken stund! 3:210.

Förverka sig, refl. Förbryta sig. [Mnt. 
sik Vorwerken, T. sich verwirken.] then 
som sigh förwerkat haffuer och til dödhen 
dömder är. L. Petri Mandr. A 4 a. han 
förwerckar sigh emoot Gudh. Ders. G 4 a. 
så haffuer tu förwerckat tigh emoot Laghen. 
2 Post. 128 b. hon sigh emoot itt aff Gudz 
budh förwerkat hade. 4 Post. 13 a. bands- 
män, som sig emot then Helga Kyrcko ... 
försedt och förverkat. Kr. 149.
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Förvessla, se Förvexla.
Förveta, intr. och tr. [Mnt. vorweten.] 

1. Veta. Är wor willie och begären, attu 
stedze haffuer tine bespeijning wthe genom 
natt och dag, att få forweta huru legligheten 
... sig begiffua will. Gust. 1 reg. 9: 147. Wij 
wilie bära på honom allahanda smäleek och 
plågo, och således få förweta, huru sact- 
modhigh och toligh han wara wil. L. Petri 
Sal. vish. 2t 19. Refl. foruijste the sig i 
thenne sommar vtan fara för Ko. Cristiern, 
skulle mötet berammes fram på sommeren. 
Gust. 1 reg. 5:12. (the) förviste sigh platt 
ingen säkerheet til theras lijff. Tegel Gust. 1 
hist. 2:102. — 2. Refl. a) Fä vetskap (om), 
skaffa sig kunskap, insigt (om, i). wi faa 
swar wtaff the lybsker oc for weta oss om 
theris mening. Gust. 1 reg. 1: 199. h: n: 
gerne wilie få foruethe sig, om the Lubske 
wilie vpueckia någen tuist. 9:14. ville the 
förvetta sigh, hvem them theras skadhagäld 
uprätta skulle. Tegel Gust. 1 hist. 1:260. 
haffua . . . the som Predicoembetet är befalat 
.. . orsaak, til at ganska wäl förweta sigh om 
thet som läras och predicas skal. L. Petri 
Kyrkord. 2 a. The ther gå lagh medh enom, 
pläga så sväria vidh thetta eller annat sådant 
sätt: Jagh bedher migh så Gudh hielpa at 
hans edh är reen och icke meen. Sådan är 
en farligh edh, medh mindre at en förveet 
sigh theste bättre i sakene. Dom. regi. 34. 
b) Meddela sig med, förhandla, afhandla, 
göra aftal, öfverenskommelse, förena sig 
med någon om något. Therfore maa ider 
nade forweta sigh med rikenses raad ... om 
ider nade maa som en Konungh frij raadha 
oc bestyra om cronennes lææn. Gust. 1 
reg. 1:253. dristade the sigh icke alena så
dant företage för än the föruiste sigh medh 
the andre, hwad the och hade i sinnet her 
om. Svart Kr. 14. begaff hans Kon. M. 
sigh thit up til at förvetta sigh medh Dale- 
karlarne, för hvadh orsaak skuld the icke 
hadhe hollet ... hvadh som tilförende i Ve- 
steråes beslutet var. Tegel Gust. 1 hist. 
1:110. så må tu ock wel förweta tigh här 
om medh andra lärda män. L. Petri Dial, 
om nattv. G 2 a. war thet aff nödhenne at 
the skulle förwetha sich om en höffuidzman. 
O. Petri Kr. 186. the Swenske wilie ther 
förweta sich med honom om theres preui- 
legier. Ders. 204. Wij haffue giordt itt För
bund medh dödhen, och förwete oss medh 
heluetet (dödsriket). Es. 28: 15. Konung 
Dauid war altijdh tröst och frijmodigh emoot 
sina och sijns folcks fiendar, effter han sigh 
jw förwiste med sih Gudh om hielp och 
bijstånd. L. Petri Mandr. A 5 b.

Förvetande, n. Aftal. idhart Förbund 
medh dödhen skal lööst warda, och idhart 
förwetande medh heluetet (dödsriket) skal 
icke bestå. Es. 28:18.

Förvetelse, f. Se Förvetande, the

medh dödhen itt förbundh giordt hafva, och 
en förvetelse medh helffvetet. E. Svenonis 
företal 7.

Förveten, p. adj. [Isl. forvitinn.] hwadh 
titt embete intet wedherkommer, ther war 
icke förwitten. Syr. 3: 24. the äro ... squaller- 
fulla, och förwitna, och tala thet som icke 
borde. I Tim. 5:13. monge aff them som 
förwitna konster (vidskepliga konster, troll
konster, signerier) brukat hadhe, båro fram 
bökerna, och brende vp. Ap. gern. 19:19.

Förvetenhet, f. Lättsinne, lättfärdighet. 
han (Abraham) ey heller aff förwetenheet 
toogh henne (Hagar) til echta. Försp. till 
Mal. när dieffuulen icke kan på höghro 
sidhonne medh förwetenheet och lust för
hindra hörsamheten, så biwdher han til at 
görat på then wenstro medh mödho och 
mootgång. Försp. till Sal.

Förveterlig, adj. Veteriig. är oss for- 
witterligit giort, hurulunde the Lubske haffue 
mecktig stoor handling i Danmark. Gust. 1 
reg. 9: 83.

Förvetisk, adj. Förveten. the wår Christe- 
ligha brwk och ordning vthaff förwetesk lett- 
ferdigheet j otrengda måle förandra wilia. 
L. Petri Exorc. E 3 b. thenna föruandling 
eller reformatie, som medh Messonne skedd 
är, icke är fåfeng, föruittesk eller förgeffue- 
ligh. Dial, om mess. 144 a. (han) togh sigh 
sådana nyy och föruetesk ... stycker före. 
/ Post. D 6 a.

Förvetskap, m. 1. Vetskap, skall platt 
ingen copia eller affskrifft uppå någhen dom 
... uthan vårt Regementz synnerlige förvit- 
skap .. . uthgifven blifva. Stjernman Riksd. 
1:141 (1540). — 2. Spejeri, rekognoscering. 
kundskap och godh förwitskap. RR 1542.

Förvett, n. Lättsinne. [T. färwitz.] en 
man at tagha, haffuer iagh samtyckt j tinne 
fruchtan, och icke aff forwett. Tob. 3: 18. 
skulle alt skee thet wij vthaff öffuerdådigheet 
och forwitt bidhie. O. Petri Sakr. 26 a.

Förvettig, adj. Förveten. [T. fürwitzig.] 
forwittigt letande elfter Gudz lönligha wilia. 
P. Erici 5:96 a. Så finner iagh intet så'ny- 
fijkit och förvittigt som menniskian. J. Sig- 
FRiDi företal a 6 a. hon (själen) alle förvit- 
tige ting, som i verlden är uppenbaar, up- 
söker och uthleeter. Ders. a 6 b. then som 
icke är förvijtigh och nyfiken. A. Laurentii 
Hust. 75.

Förvexla, Förvessla, tr. Byta, utbyta, 
förbyta, ombyta, vexla, utvexla. [Mnt. vor- 
wesselen, T. verwechseln.] en partt ther 
nedre (i Vestergötland) föruäsle fast iorde- 
gotz mett them i Danmark som gotz haffua 
belegne her i rijkit. Gust. I reg. 5: 160. 
foruesla och bytha fhe godz han kan vp- 
spörgia j vestergöttland ... vtj anner godz 
som ære belægne her j vpland. 4:337. att 
thu förwäsler oss samme mynt j gott oför- 
falsket och wichtigt vngersk gull. Fin. handl.
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7:128 (1544). sende wij eder tilhånda 38 
räffskinn, them I måge byta och förwetzla 
vtij Rydzske hudar. 7:184 (1546). the be
dragare nampnen på retta och falska religion 
swickliga förwäsla och ombyta. A. Andreæ 
Försp. till Uti. på Dan. c 3 a. Förwätzla, 
cambire, commercium facere, vices pecuni- 
arias reddere. Helsingius. Fulmachterna 
vore förvexlade, och begynnelsen giordh til 
tractaten. A. Oxenstjerna Bref I. 4: 158. 
förväxla ratificationerne. Ders. 2:535.

Förvidga, tr. Utvidga, utbreda, iagh 
vthdriffuer Hedhningana för tigh, och för- 
wijdhgar tina landzendar. 2 Mos. 34:24. the 
skola förwijdga sina grenssor. Am. 1: 13. 
spittelskan förwijdhgas (utbreder sig, griper 
omkring sig) på hwdhenne 3 Mos. 13:12. 
uptage nye heman och förvidga landet. 
Stjernman Com. 1:79 (1546). at titt heiga 
rike motte genom thin helga ordh forwidhgas 
och forkoffras. O. Petri 2 Post. 216 b- lagde 
sich ther vth fore at Christi troo skulle for- 
wijdhgas. Kr. 46. Turken åhr frå åhr medh 
härsköld förwidgar sijn macht. Uti. på Dan. 
295. Förwijdger portarna (gören p. vida). 
L. Petri Kyrkord. försp. 9 b. — Refl. Ut
breda sig. jw meer the betungadhe folkit, 
jw meer thet förökadhes och förwijdhgadhe 
sigh. 2 Mos. 1:12. thet haffuer och altijdh 
så warit Tydzskernes sätt, at the plägha för- 
wijdhga sich. O. Petri Kr. 9.

Förvika, tr. (Mnt. vorwiken.] 1. Afböja, 
afvända. then wille tro Lwthers ... j rij- 
kijth jndragin är, alle crisna menniskior tiil 
stoor siäie wadhe ... om gud medh syna 
nadher . .. kan thet ekke formena och for- 
wika. Gust. 1 reg. 4:418. — 2. Afvika från, 
rymma, han haffver förwekedt sijtt fängelsse. 
Hist, handl. 13. 1:242 (1566).

Förvilkora sig, refl. 1. Underkasta sig 
ett vilkor, förpligta sig. [Mnt. sik vorwil- 
koren ] sporde Konung Gustaff them til, 
hvadh the ville förvilkora sigh, om sådant 
kunde bevijsas? Til hvilcket the svarade, 
at the ville frijt vilkora halsen under sverdet. 
Tegel Gust. 1 hist. 1:249. (Jfr Vilkora.) 
Then sigh förvilkorar och förplichter til något 
straff, ther han beviliade lagh och stadga 
öffverträdandes vorde. L. Paul. Gothus 
Mon. turb. 55. —- 2. Försäkra, bedyra. Och 
haffwer han högeligen sworidt och förwil- 
koret sigh, att han icke vdj någen måtte 
falskeligen med wår spannemåle handlet haff
wer. RR 15/6 1543.

Förvillas, dep. Komma vilse, en Heerde 
besöker sijn fåår, tå the jfrå sinom hiord 
förwildt äro. Hes. 34:12. Jagh skal vpsökia 
thet borttapadha, och igenhemta thet för- 
wildta. 34:16.

Förvinna, tr. Öfvervinna, repa sig, 
hemta sig efter något. [Mnt. vorwinnen, 
T. verwinden.] bleff iach kranch sa ath iach 
haffuer icke ennw föruonnet mijn siwckdom.

HSH 24: 41 (1516). slogho, hwgge och limme- 
lastade forme vår karl, saa ath han forwinner 
thet aldrick. Gust. 1 reg. 4: 70. Och giorde 
han sådana skada i Skåne at the förwnno 
thet icke i longh tijdh ther epter. O. Petri 
Kr. 215. then rette ewighe skadhen, som 
aldrigh kan förwunnen warda. L. Petri 
Mandr. D 6 a. han medh näffuarna henne 
altså klappar och täknar, at hon ... kan icke 
i hela fyra vekur uthan stoor pina förvinna 
blånarna på kroppen. Leuchowius 312. Han 
gick medh frögdigt modh til döden, och för- 
wan sin skada medh thens eviga lijffzens 
hopp. P. J. Gothus Tål. H 5 b. Then skam 
hon aldrigh nåntidh kan förvinna. R. Foss 
127. Nu hafver stålten Adelin Förvunnit 
både ångest och harm (sorg). Sv. forns. 1:272.

Förvirrare, m. den allmänna roos och sä- 
kerheetens förstörare och förvirrare. Stjern
man Riksd. 2:1465 (1664).

Förvisa, tr. 1. Afvisa, afspisa ? the 
akthe förwise tiigh mett en swmme (för det 
borttagna skeppet). Gust. 1 reg. 3:213. — 
2. Hänvisa. Engelen predicade för Heer- 
domen vthe på marckenne om thetta barnet, 
och förwijste them tijt, ther the thet finna 
skulle. L. Petri 1 Post. G 6 a. Borgaren 
. .. förvisas at lagsökia honom på landet, der 
han sitt hemvist hafver. Stjernman Riksd. 
bih. 479 (1698).

Förvissa, tr. 1. Förklara, förkunna. Vil 
han tigh medh krijgh hemsökia, ... I Junio 
trettonde dagh Förvissar tigh thet första slagh. 
Messenius Svan. 12. Om the och til krijgz 
endelighen lust hadhe, at the tå uppå en viss 
tidh och bequemdt rum honom ett slagh för
vissa ville. Schroderus Liv. 488. (Jfr 
Vissa 3.) — 2. Tillförsäkra. Capellanen 
. . . hafver sin vissa löön i sädh, penningar, 
jern etc. efter som landzorten är til, . . . 
huilcken löön honom skal förvissas, när han 
skickas til någon försambling, och böör thetta 
skee genom it vist contract. Laurelius 
Kyrkord. 356. — 3. Göra viss, klar. Han 
saken mycket mer förvillar än förvissar. 
Spegel Öpp. par. 61.

Förvissan, f. 1. Säkerhet, borgen, the 
skole giffue sig wtöffuer till Holland mett 
wortt smör ... Så effter thet summan vill 
(vtan tuill) resa högt, therföre wele wij attu 
tager en god foruissan vtaff them. Gust. 1 
reg. 9: 74. — 2. Försäkran. Johannis döpelse 
icke annat war, än een förwissan och för
säkring på the ting, som Gudh sino folke 
foordom loffuat hade. L. Petri I Post. 
K 2 a. Christi lekamen och blodh .. . skal 
wara oss en foruissan och lijka som en pant 
och insegel till wåra synders förlåtelse. Nov. 
ord. eccl. 309.

Förvissen, adj. Vissen, förvissnad. [Isl. 
visinn,\ Ther effter sågh han siw tunn för- 
wisen ax vpgå. 1 Mos. 41:6. torr ax tunn 
och förwisin. 41:23.
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Förvissna, intr. Herren skal giffua tigh 
ther itt bäffuande hierta, .. . och een för- 
wissnadha siäl. 5 Mos. 28:65. (Öfv. 1878: 
trånsjukt sinne.)

Förvissnelig, adj. vij arme menniskio- 
barn äre .. . lijka som lilior och åkerrooser 
förvijsnelige. Phrygius 3 Likprcd. 16.

Förvist, f. Hemvist, bostad, the kommo 
... heem till theras förvist och besittning 
igen. L. Petri Kr. 10. skal ock wara widh 
hwar Domkyrkio en wiss Syslomansgård, 
vthi hwilkom förnemde Syslomän med gårdz- 
folcket måge haffua sijn förwist. Kyrkord. 48 a.

Förvit, n. Afvisning, afslag. Frijaren, 
som dem i otijd effterrände, De gofve strängt 
förvijt med boga och med lans. Eurelius 
Vitt. 36.

Förvita, tr. Förevita, tillvita. [Mnt. vor- 
witen.] Tå begynte han til at förwijta the 
städher, j hwilkom han hadhe giordt sina 
mesta kraffter, och the hadhe likwel intet 
bätrat sigh. Matth. 11:20. en dåre förwijter 
enom ohöffwitskeligha. Syr. 18:18. varder 
H. F. N. månge grofve beskyllningar tillagde 
och förvitte. Stjernman Riksd. 1:462 (1598).

Förvitelse, f. Förevitelse, klander, före
bråelse. Saa förhopes oss thet inghen go- 
dher eller retwiiss man wender oss thet tiil 
förwitelse thet vj swadana . .. orett ... ey 
lenghre lida viliom. Gust. 1 reg. 1:31. hon 
fick af mig en vänlig förvitelse för sit lång
sama uteblifvande. /Is. Ban. 2:496.

Förvitisk, adj. Klandervärd ? tycker 
migh ock så at j thesse practiker (bonde- 
praktikor) är mera förvitiskt än nyttigt. L. 
Petri (Thyselius Handl. 2: 241). Jfr För
vet i s k

Förvitlig, adj. Skymflig. [Mnt. vorwitlik.] 
De Rewelske höllet vara et förviteligit ting 
.. . opgifva en sådan befästning. Girs Joh. 3 
kr. 19. olijdelige, förvijtelige och thetta vårt 
fädernesland skadelige vilkor tilbiuda. Gust. 
Adolf Skr. 121. obillige, oss och våre rijker 
förvithelige . .. fredzmedeell. Hallenberg 
Handl. 63 (1613). Skulle iagh vetta mitt 
fädernesland vore stadt uthi sådan nödh. och 
thet ther uthi förlåta, så vore thet migh för- 
vijtlighit. Schroderus Liv. 156. the skrefvo 
them ett förvijteligit breff til. Widekindi 172.

Förvräka, tr. Vräka, vraka, kassera. 
när thet (osmundsjernet) bliffuer fört wtrigis, 
bliffuer thet forwrekit och forachtedt. Gust. 1 
reg. 13:140. Dieffuulen then onde Anden 
wil göra oss buller i samwet, förwijta och 
förwräckia wårt leffuerne. P. J. Gothus 
Ridd. D 2 a. All konsts fullkomligheet, all 
färgors mackt förvräkes I ofullkomligheet. 
G. Cedf.rhielm 107.

Förvåga, tr. Våga, äfventyra. vpsetthie, 
foruoge .. . land, lendt, riike. Gust. 1 reg. 
10: 38. — Refl. Våga för mycket, vara “för
vågen“, oförvägen, wore skyttere ... äre 
stedze paa skermyszell, Szaa är wor wilie

atj icke late them ythermere forwoge segh. 
Gust. I reg. 10: 252. hon genom stoorsinnig- 
heet (öfverddd) sigh förwåghar, tråtzer eller 
förwädher, eller på sijn egen ewentyr för- 
löpar. P. P. Gothus 13 b. the ogudach- 
tighe sigh sielff förgöra, förwågha. Dens. 
Ee 6 a. Uti ett så tvifvelachtigt och fahrligit 
måhl intet var trygt at förvåga sig. Sved
berg Dödst. a 4 a.

Förvädja, Förväda, tr. Hålla vad om, 
sätta på spel. [T. verwetten.] man brukar 
them (kortspel m. fl.) til at förvädia uthaf 
sina peningar, så mycket honom lyster, på 
een lycka, efter som kortet eller terningen 
vil löpa. Schroderus Kon. förär. 72 a. — 
Refl. eg. Hålla för högt vad? Äfventyra 
för mycket. Se ex. under Förvåga, refl.

Förvädja sig, refl. Vädja. Swen aruids- 
son . . . hade forwediat och appellerett seg 
fran herratztinget ock ind fore Regimentett 
(regementsrådet i Vestergötland). HSH 29: 
119 (1542). hand hade forwediat seg vndan 
herratztingett. 29:129.

Förvägra, tr. Vägra, tala för then Ebre- 
iska quinnonne, at hon icke förweghrar at 
komma til migh. Judith 12: 10. Tå kom 
Jesus ... til Johannem, at han skulle läta 
döpa sig aff honom. Men Johannes förwegh- 
radhe honom. Matth. 3:14.

Förväja, tr. Väja, undvika, vmgå medh 
them som befengde (smittade) äre, eller the
ras kläder icke förwäya. Lemnius B 4 b.

Förvälda, -väldiga, tr. Våldtaga, våld
föra. [Mnt. vorwelden, -weldigen.] han 
hans hustro til oältre förväldat hafver. R. 
Foss 499. Skole the . . . vore venner och for- 
wante vdj rese, leger heller ellies icke for- 
uäldige. Gust. 1 reg. 10:50.

Förvända, tr. 1. Afvända. ath han medt 
scriffuilsse kunde forwända konumge m:t.. . 
frå then confederatz och förbund, som giort 
och beleffuadt är. Gust. I reg. 4 : 377. iagh 
skulle wordet Konung, Men nu är riket för- 
wendt (frångånget), och wordet mins bro- 
dhers. I Kon. 2:15. — 2. Förvandla, för
byta. han . . . wpbær scatthen wtaff samma 
godtz och forwendher honom j redhe pe- 
ningha. Gust. 1 reg. 2: 147. Jern, kopper 
och andra varor ... vij haffwe foruenth i 
salth, kledhe och annan dell 3:173. Gudh 
. . . förwende tigh then förbannelsen vthi wel- 
signelse. 5 Mos. 23:5. Refl. Förändra sig. 
Om thet råå kötet förwender sigh igen, och 
förwandlas til hwijtnat. 3 Mos. 13:16. Kon
ung Syphax uthan någon orsaak sigh haste- 
ligen förvände uthaff en vän uthi the Ro
mares fiende. Schroderus Liv. 398. — 
îî. Öfversätta. iak haffuer lathit förwende 
hertig iöriens breff för the fatige clöster 
iommfrwr. H. Brask (Gust. 1 reg. 3 : 425). 
kom mich före en lijthen bock i thet tyske 
tunghemåll, . . . syntes mich goth wara, then 
samma in wppå wårt Swenske tungemåål



Förvändelse 314 - Förära

förwendhe. L. Pet. Gothus 3 b. — 4. An
vända, förehafva. Vij all mögelig flijtt, 
störsthe arbethe och bekymber förvänt, huru 
... thenne besuärlige dyre tijdh skulle af- 
skaffet och botedt bliffue. Stjernman Com. 
1:98 (1546). inghenn försumelsse eller för- 
halingh motte förwänd bliffwe. Fin. handh 
7:184 (1547). thenn store vmkostnedtt medtt 
dagzwercker och annett, som ther upå för- 
wändes och bekostes. 10:7 (1561).

Förvändelse, f. 1. Förvillande, tretta 
om oord till ingen nytto, vtan till theras för- 
wendilse som åhöra. NT 1526 2 Tim. 2:14. 
— 2. Öfversättning. Om hertug Jöriens 
breff och thes forwendilse. Gust. 1 reg. 
4:4. (Se Förvända 3.)

Förvändt, m. Förevändning. [T. vor- 
wand.] hvad abuser och insolentier der vid 
(vid tobakshandeln) under praetext utaf visi- 
tationer eller annan förvendt förelöper. 
Stjernman Riksd. bih. 411 (1664).

Förvänja, tr. Vänja, them skal man låta 
hålla wedh stadigt arbete, så at man förwänier 
them icke till lättia. Brahe Oecon. 63.

Förväntare, m. Expectanter eller för- 
ventare. P. J. Gothus Poll. 12 a.

Förvära, tr. Förhindra, afhålla. [T. ver
wehrend] om Hercules hade varit af alla 
furier framled till att kempas med, hade 
heerden aldrig förvährat sig gåå emoot. U. 
Hjär ne Vitt. 43.

Förvärf, n. Värf. [Mnt. vorwerf.] Alt 
så haffuer man nw hördt, huad wårs Herres 
Jesu Christi retta embete är och förwerff 
hijt til werldena, nemliga, at han skal frelsa 
menniskiona. L. Petri 1 Post. C 4 b.

Förvärfning, f. Förvärf. hans winning 
och forwerffning må welgå. Sal. vish. 1536 
13:19. The Egyptiers handel, och the Ethio- 
pers forwerffning. Es. 45:14.

Förvärfva, tr. 1. Förrätta, uträtta, ut
föra. thet werff honom befälet war paa Ri- 
gisins menige bestæ haffuer han fcrwerffuet 
som en god man. HSH 20:193 (1507). — 
2. Utverka, förwerffde iagh aff Konungenom, 
at iagh måtte dragha til Jerusalem. Neh. 
13: 6.

Förvärfvan, f. Utverkande, aff blota 
gudz nådhe och barmhertigheet, then han 
oss beteet haffuer genom Christum och aff 
hans fonverffuan. O. Petri 2 Post. 102 a.

Förvärja, tr. Värja, skydda. [Mnt. vor- 
weren.] at försvara häller retvisligen för- 
värga genom vapen och verja ricksens 
grentzer. Gust. Adolf Skr. 62.

Förvärrelse, f. jag bör giöra onda men- 
niskior, äfven them som mig hata, all then 
tienst, som ei länder til mitt förderff eller 
theras förvärrelse. Rydelius Sed. 27.

Föryttra, tr. Af hända sig? Hoon . .. 
medh kram, med sminckery Föryttrar sin 
anletes hyy. U. Hjärne Vitt. 75.

Föråldra, tr. Göra gammal. I thet han

sägher, Itt nytt, föråldradhe han thet första. 
Ebr. 8:13. (smink) förderfvar och föråldrar 
ansichtet. Schroderus Albert. 4: 120. — 
Föråldras, dep. Blifva utsliten, tina skoor 
äro icke föråldradhe på tina fötter. 5 Mos. 
29: 5. theras klädher föråldradhes intet. Neh. 
9:21. Görer idher säcker som icke föråldras. 
Luc. 12:33.

Förår, n. Vår. [D. foraar ] Strax om 
vintern på föråret hade de Danske sin skepps- 
flåtta i Östersjön. S. Elofsson 135.

Föråt, adv. Före, förut, snart var hon 
effterst, Snart var hon för-åt. Stjernhjelm 
Here. 32. famla i samma förvirrelse sedan, 
som föråt. Botin Hem. 1, företal.

Föräldrar, m. pl. Förfäder. [Isl. for- 
eldrar, T. vorältern.] woro (våra) foräldra 
som j fyra eller sex hundrade åår for oss 
warit haffua. O. Petri Svar till P. Elice g 2 a.

Föräldrelig, adj. Som tillkommer för
äldrar. Skole lijkväl tå föräldrana ... icke 
tränges ifrån sin föräldrelighe rätt och autho- 
ritet. Förslag till kyrkord. 480.

Förämna, tr. Tillämna, tillreda, tillaga. 
[Isl. efna.] han (G. Trolle) skwlle göre wäl- 
signelsse och benedictionem her i riichit 
wtöffwer tess almwge med siit skarpe glaff- 
wen, han ther tiill reeth och förempnat hade. 
HSH 24:101 (1517).

Förämning, f. Öfverenskommelse. [Mnt. 
voreveninge.] athj formedels var bön och 
scriffwelse kwnne komme til nogor edher 
fædhernes osålth och opantath godtz j dan- 
mark med then förempningh och beseglede 
breffs forwarningh som j och edher barn 
paa lithe kwnne Gust. 1 reg. 4:47.

Föränd, m.(?) Af slutning, uppgörelse. 
dägtingen och förendh mellen war kere herre 
och höffwidzman och Erchebiscop Göstaff. 
HSH 24:104 (1517).

Förända, tr. 1. Ànda, sluta, ath landz- 
tingit kwnne med thet aldra första bliffua 
forendath. Gust. 1 reg. 4:185. — 2. Afsluta, 
besluta, afgöra. aerende, sotn the (sände
buden) haffue med oss ... at handle oc för- 
endhe. Gust. 1 reg. 4: 127. så snarth vij 
forendat haffua vår oc rikitzens merkeligh 
vårdhandis ærende. 4:136. vart her forendath 
om the kôpmæn som plega fördis emellom 
Suerige och rydzland, ath the måga bruka 
theris bestha. 4:197. verff och ærande, som 
icke kwnne forendes eller slites på eders 
heradzting. 4:361.

Förängsta, tr. Ängsla, oroa. [Mnt. vor- 
anxten, T. verängsten.] aff fienderne ... 
förängstedt eller förträngd bliffua. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:94.

Förära, tr. Ara, hedra. [T. verehren.] 
jagh är när honom j nödenne, jagh skal ta- 
gha honom ther vth och förähra honom. 
L. Petri Dav. ps. 91: 15. tu . . . förährar 
(låter komma till ära) the ogudhachtighas 
rådh. Jobs bok 10: 3. Wijsheten giffuer snille
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och förstånd och förährar them som henne 
vnfå. Sir. bok 1:24. the mechtighe plägha 
pryda och förähra theras graffuar ståtligha. 
Chr. pina r 5 a. (Hertig Johan begärde) att 
H. K. Maj:t Hans Nådes hemkomsts högtid 
... endera personligen eller genom sine le- 
gater föräre och bepryde ville. R. Lud- 
V1GSSON 262.

Föräring, f. Ära, heder, thet är Sacra- 
mentet til een förähring, at monge äro til- 
städhes när een menniskia dopes. L Petri 
Kyrkord. 15 b. . Uthi thet tilkommande lijff- 
uet . .. skal then ene haffua höghre klaar- 
heet, större föräring och meera herligheet 
än then andre. P. J. Gothus Tål. G 4 b.

Förärm, m. Lösärm? j (1) par förärmar 
aff Dammask. Skråord. 313 (1546).

Föräta, tr. Genom ätande förstöra. 
Många fördricka och föräta theras sinne, för- 
nufft och minne. A. Laurentii Verld. speg.
617.

Föröda, tr. Utöda, utrota, han haffuer 
föröödt the spåmän och teknatydhare vthu 
landet. 1 Sam. 28: 9. Hoo som kommer 
in til Herrans tabernakel han döör. Skola 
wij tå platt förödhas? 4 Mos. 17:13.

Förödning, f. Förödelse, syndenar, för 
hwilka skul thenna förödhning skeer. Dan. 
8:13. förödhningennes styggelse. 9:27.

' Föröfra, tr. 1. Eröfra, intaga, bemäg- 
tiga sig. wij ... haffue freist, friet och för- 
öffret thetta alles wore fädernes rige Swerige 
vtaff... Konung Christierns hender. Gust. 1

reg. 12:260. lät strax bestalla och bestorma 
slottet . .. Men han kunde thet icke föröffra". 
O. Petri Kr. 230. föröffra en stadh. P. Erici 
1:4 b. anföll och förölfrade en stoor hoop 
Engelske köpmans skep. Schroderus J. 
M. kr. 634. — 2. Förvärfva, vinna, föröfra 
och lägga sigh till godo så myckit, at köpa 
eller pantsättia sigh månge jordegodz. Brahe 
Oecon. 124. han haffuer segher emoot syn- 
dena, dödhen, dieffuulen och heluitit för- 
öffrat. P. Erici 6:101 b. när verket kom
mer rätt i svang, så skole de årligen föröfra 
der utaf en stor ränta. Schroderus Uss. 
F 1 b. thet som vij medh fnargfaldigt arbete 
och bekymber föröffrat hafva. Hels. beg. 
skattk. 188. thet godha, och then ähran, som 
man ther aff föröffra kan. Ders. 205.

Föröfva, tr. Öfva, utöfva. Förnufftet sitt 
välde föröfvar genom thess tienare, the uth- 
värtes sinnerne. Columbus Poet. skr. O 4 a.

Föröfver, adv. och prep. Förbi. [T. vor
über.] en viss bestämd tijdh ... är föröfuer. 
Laurelius Kyrkord. 248. vår väg oss förde 
föröfver Parnasso. Stjernhjelm Virt. rep.

Föröka, tr. Tillöka, tillägga. Gudh för- 
öke til thetta folcket såsom thet nu är, än 
nu hundradha resor så mykit. 2 Sam. 24: 3. 
Hwilken aff idher kan medh sijn vmsorgh 
föröka til sin wäxt en alen? Luc. 12:25.

Förömka sig, refl. Ömka sig. Tå sågh 
han vppå them medh wredhe, och föröm- 
kadhe sigh offuer theras hierlas blindheet. 
Marc. 3: 5.

G.
Gabb, n. Begabberi, gäck. [Isl. gabb.] 

the giorde gabb vthaff them, och bespottadhe 
them. 2 Krön. 30:10. de giöra gläntz och 
gabb om sådana välfattade mediciniska reglor. 
U. Hjärne Under. 30. det är ... dåraktigt 
och illsint at göra gabb af den, som man 
nog föraktar ändå. Dalin Vitt. II. 6:23.

Gabba, tr. Begabba, gäcka. [Isl. gabba.] 
månge finnas Som iag (Cupido) har gabbat. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr. thetta 
är giort till at gabba oss med onyttige spee- 
glosor. Verelius Götr. los.

Gabbare, m. Begabbare. gabbara-gläntz. 
Stjernhjelm Öfverskrifter.

Gabberi, n. Begabberi. [Mnt. gabberie.] 
skalt warda...til itt ordspråck och gabberij 
ibland all folck. 5 Mos. 28: 37. iagh är . . . 
menniskiors gabberij och folcks förachtelse. 
Ps. 22: 7. the bespottare lust haffua til gab
berij. Ord. 1:22. The dårar drijffua theras 
gabberij medh syndenne. 14:9. Jagh hölt 
all godh råd för gabberij. Chronander 
Surge G 5 b.

Gadda, tr. [Mnt. gaderen, gaddern.]

G. tillhopa, samla. Herren skal vpresa 
Rezins krijgsfolck emoot them, och gadda 
theras fiendar tilhopa. Es. 9:11. — Refl. The 
Propheter ... haffua sigh tilhopa gaddat, at 
the skola vpfräta siälar. Hes. 22: 25. Gadder 
idher tilhopa, och kommer hijt alle Hedh- 
ningar alt om kring, och församler idher. 
Joel 3: ll. ther än hela werlden gaddadhe 
sigh samman. L. Petri Dial, om mess. 58 a. 
Husfäderne ... gaddade sigh uthi stoore me- 
nigheeter tilsamman. P. Brask Puf. 2.

Gadde, m. Gadd, udd. Tu dödh hwar 
är thin gadde? ... Dödzens gadde är synden. 
NT 1526 1 Cor. 15:55,56. Christus haffuer 
dödhenom gaddan slätt jfrå taghit. O. Petri 
1 Post. 13 b.

Gaddebetsel, n. Med jernpiggar för
se dt betsel. Jfr G add em il. the munstyfve 
(hästar) må capsonen altid kiänna; Om the 
thet Spanska traf ei gå, men hällre ränna, 
Tå ock beridaren til gadde-betzel tränger, 
Som hafver starkan käd och tunga långa 
stänger. Spegel Guds verk 231.

Gaddemil, n. Jfr Gaddebetsel. Gadde-
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Qiijl, skarpt bessel, lupatum, lupus. Come- 
nius Tung, index. [Isl. mél, mil, bett, mun- 
lag på betsel. Se Aasen Mel, Mila.]

Gafvelvidt, Gafvelsvidt, adv. På vid 
gafvel. öpna icke Asmodeo ächtenskaps 
dieffuulen någon dör eller port, hvarken 
trångt eller gaffuelvijdt. Phrygius Brud- 
pred. C 4 b. Han medh frögd öpnade rijk- 
zens dörar och portar gaffvelsvijdt. Föret, 
till Svarts Ärepred. 22. Så vpslåå the dörena 
gaaffuels wijdt för diefflenom. P. J. Gothus 
Post. 241. öpna dörena och porten gaaffuels- 
vijdt för vårt förderffuada kött. Rel. art. 854.

Gafvelöppeti, adj. På vid gafvel. the 
slå munnen gafvel yppen. J. Sigfridi b 2 b.

Gagn, n. Till gagns, dugtigt, bastant. 
[D. tilgavns.] Gud dem (Danskarne) under 
mit anförande tvänne gånger tucktattil gagns. 
M. Stenbock (Lönbom Anek. 2: soo). hvad 
han vil och ämnar Fullbordar han til gagns. 
Spegel G. verk 148.

Gagna, tr. Skaffa, förskaffa, hade han 
(bojorten) thå vtlopit, kunnit skee atlhet hade 
gagnet tig tiit omack och bekostning igen. 
Gust. I reg. 9: 88«. — Refl. 1. Förskaffa sig, 
förvärfva sig. han i ställe för roos, för 
prijs, för heder och ähra, Gagnar sig 
håån och spott och alsom största vahnähra. 
Stjernhjelm Here. 475. han bevijste sig 
således å dhenna verldennes stora theater, 
at han i lijfvet har gagnat sig alle gode 
åskodares behagh. Columbus Poet. skr. 
Q 8 b. — 2. Göra sig gagn, begagna sig. 
jag tror intet at det är i hela verlden någon 
menniskia sådan som jag är, hvilken så illa 
gagnar sig utaf lyckelige händelser. Öster
ling 1:2*9. De lärde gagnade sig af hans 
omgänge. Höpkf.n 47. (han) sattes i Tyska 
skolen, at gagna sig af då varande Rector 
Steinmeyer, en berömlig lärare Sotbf.rg 
Berchs lefverne (Vitt. ak. 3:249).

Galder, m. Trolldom, signeri. [Isl. galdr.] 
oss bör troo Gudz ord fast meer än galder, 
Och meer Apostlarna än hela verldens skal
der. Spf.gel G. verk 281.

Galdra, se Hampgaldra.
Galenkönhet, f. Oförvägenhet, dumdri

stighet. [T. tollkiilinheit.] förmätna menni- 
skiors galinkönheet. P. J. Gothus Hust. 389.

Galeri, Galrej, Galrejde, n. Gelé. [T. 
gallerei, galrei, galreide. Se Grimm Wort. 
Gallerte.] allahanda slagz rätter, pasteer, 
galerij, både aff kött och Fisk. Pf.trf.jus 
Beskr. 3:26. Gelu in patina, galrey. Var. 
rer. voc. H 4 b. så väl pepprade som gall- 
reide sodh (gelata jura) varde medh skedar 
tagne. Comf.nius Tung. 556.

Galge, m. hengder på korssens galga. 
L. Pf.tri 2 Post. 55 b. dömd til korsens 
galga. Chr. pina A 5 a.

Galgebalk, m. Min brodher är en huff- 
vudskalck, Långe förtiänt en galgebalck. 
Messenius Signill 22.

Galgebom, m. Galge (eg. träd, hvari 
någon hänges). [T. galgenbaum.] Så går 
han fulsnart til galgebom. Psalmb. 1572 
(Wijsa om dryck. A 3 a).

Galgekrok, m. (Hamari) flög ur stoftet 
up och intet återvände At stiga up i högd, 
som en Racqvete-qvast, Til thes han stötte 
mot en galgekrok och brast. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 591.

Galgemat, m. Galgfogel. Then ondt 
gör, liuset altidh hater, Thet giorde Reinick 
Galgemater. R. Foss 4.

Galgeristare, m. 1. Hängd person, en 
galgaristare,.. . vpäten aff kårpom. P. J. Go
thus Post. 121. — 2. Galgfogel. galgristare. 
furcifer. Comenius Tung. index. Fort, fort, 
din galgeristare, packa dig hädan. Lager
ström Tart. 64.

Galiart, Gaillard, m. Ett slags dans. 
[E. galliard, F. gaillarde.] Bödh han sin 
höfFvitzman vara snar Och medh storm sta
den ahngripe: Jagh skall them läre en annen 
Galiart, Thet skall svide, vill eij sigie hvart, 
The skola danssa effter min pipe. Hund 
Er. 14 kr. v. 102. Munserer och Crabater i 
gemen Till Galiarter varer ey seen. B. G. 
Visbok 223. Jagh troor han är aff sådana 
art, Som dantza på linior Galliart. Broder 
Ruus B 4 b. han må lära dansa . . . Och nu 
een Gaillard, nu Minoette springa. Spegel 
G. verk 228.

Gall, Gåll, adi. Ofruktsam, hvar sochna 
bonde skall åårliga giffua sinom Sochnepräst 
. . . halfva mark (smör) effter hvarje galla koo. 
Gust. 1 reg. 5: 66. '/a marc smör åff huario
gåll koo. 5:6). Hon födde söner fort, fem, 
sex hvar efter ann; Jag fager går och gall, 
och en ej föda kan. Kolmodin Qv. sp. 
1:110. Jordmånen var stadigt i skogarna 
stenfull och gall. Linné Ungd. skr 2 : 287. 
Är väl något land rikare på vatten än Sverige, 
och deremot fattigare på fisk? alla våra kärr, 
myror, gjölar, sjöar, floder, hafsstrander äro 
nog gålla. Sk. resa 379.

Gall, n. Klang, klingande ljud; gäll, 
starkt ljudande röst. [Jfr Isl. göll, f.] Gall, 
tinnitus. Schroderus Lex. 25. — Månne 
hit hörer talesättet ropa i gall, ropa öfver- 
Ijudt? (Jfr Rietz 782.) Ther näst kom Luther 
å vagnen Och ropade up i gall. At Papel 
står medh skammen. Bureus Nym. XI: 10. 
sij, roopa the i gall. Lucidor Bb4b.

Galleja, f. Galer. [Mnt. galei, galeie, 
galeide; Isl. galeiö.] intet rodherskep kan 
fara ther offuer, ey heller någhra galleyer 
tijt skepa. Es. 33:2i. mandråpare dömdes 
til galleijor. Schroderus Hoff. väck. 305. 
the hade varit trij åhr smidde på galleijan. 
Ders.

Galler, m. Gallerbur. gripo thet (lejonet)
.. . och satte thet vthi en galler, och förde 
thet j kädhior til Konungen. Hes. 19: 9. — 
Äfven i bet. galler är ordet m. i Bib. 1541 :
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göra en galler såsom itt näät aff koppar. 
2 Mos. 27: 4. pl. galrar. 35:16. Ahasia föll 
genom gallren (sing.) j sinom saal. 2 Kon. 
1:2. j fenstret på mitt hws sågh iagh vth 
genom galdren (sing.) Ord. 7: 6. —Jfr G a 1 r a.

Gallrad, p. adj. Gallsprängd. [Jfr T. 
gallen.] förbittrade och galradhe hiertan. 
P. Erici 1: 74 b.

Galna, f. Galenskap. [J fr Kalkar Gcelne.] 
utu laag vari långt bort galla, med galnu. 
Stjernhjelm Here. 402. Nu haar han så 
med galnu Sin saak i olag stält. U. Hjärne 
Vitt. 159.

Galra, Gallra, f. Galler, gallerverk. 
Clatrum, skranga, galra som är för fenster. 
Var. rer. voc. G 4 a. Cancelli, galror. Ders. 
Fönstren voro med gallror försedde. Mörk 
Adal. 1:356.

Galrej, Galrejde, se G al eri.
Galron, n. Ett slags bär (Solanum ni

grum?) Spegel G. verk 121.
Gam, m. Mun. (Solsken på 9:e dag jul) 

Thet betyder godh lycko medh fåår och lamb, 
Therföre giff them föder i theras gaam (mun). 
Bondeprakt. B 5 b.

Gamla, f. Ålderdom. Yn(g)skons vig- 
heet ey kan meer än den tungfota gambion 
Undlöpa dödsens macht U. Hjärne Vitt. 80.

Gamlen, m. def. Gubben, farsgubben. 
Tå badh fadren at sonen skulle sätia sigh 
på at rijda, och gamblen folgde baak effter. 
Balck Esop. 231.

Gamm, m. Gam. [Isl gammr.] gamm, 
vultur. Comenius Tung. index. Gammen. 
5 Alos. 14:13. gammar. Dalin Vitt. II. 6:168.

Gammal, adj. Bib. 1541 har för fem. 
sing, och neutr. pl. formen gammul (Isl. 
gömul): förachta icke tina modher tå hon 
gammul warder. Ord. 23: 22. han hadhe ena 
eenda dotter widh tolff åra gammul. Luc. 
8: 42. Huru kan een menniskia födhas, när 
hon är gammul? Joh. ev. 3:4. een gammul 
spittelska. 3 Mos. 13:11. een gammul sedh- 
wenia. Ruth 4:7. the woro bådhen .Abra
ham och Sara gammul. I Mos. 18: ll. wår 
klädher och skoor äro gammul worden. Jos. 
9:13. Han haffuer giordt mitt kött och mina 
hwdh gammul. Jer. klag. 5: 4. tala om gam
mul ärende. H. Vis. 1: 9. — Bruklig, vanlig. 
thet war gammalt när thet folcket bespotta 
och begabba Gudz Propheten Försp. till Es. 
thet är gammalt medh alla menniskior,... 
at förr än the genom Gudz Anda få en rett 
kundskap om Christum, kunna the intet an
nat sökia hoos honom, än thet som kötzlighit 
och werldzlighit är. L. Petri 4 Post. 19 b.

Gammalmodisk, adj. Gammalmodig. 
C. Gyllenborg Sprätth. loi.

Gamman, n (?). Skämt. [Isl. gaman, n ] 
Han (Gud) roopte fast, badh tigh komma, 
men tu hölt thet för hans gammen. Psalmb. 
1572 (Någhra andel, wijsor A 6 a).

Gams, n. Ras och lek af kätja (Sahl-

stedt); lättsinnigt, dumt prat och skämt, 
sladder med ostädade kroppsrörelser (Rietz). 
Kätlia går. . . omkring med fias och gams. 
Kolmodin Qv. sp. l:12t. Ther var ett så
dant gams och skratt och gas och fias. 1:150. 
han steg in uti et dansehus, Der idel fias 
och gams gick fort i fullan dus. 2: 252.

Gamsa, intr. Prata tokeri, lättsinnigt 
skämta, (hon) alt för fritt och dierft med unga 
karlar gamsar. Kolmodin Qv. sp. 1:122.

Gamsa, intr. Uttrycka sig stammande 
och med osäkerhet (Rietz). ? Men then 
tröst och hugswalan, som itt förkrossat hierta 
och bedröffuat samwett medh retto bör haffua 
genom troon och een wiss förtröstning på 
Gudz nådh ... thet weet man icke medh 
minsta ord än sider meer retteligen något 
tala om ... vthan i then stadh gamssar man 
medh orden och teneker annorstädz, och 
såsom en blinder hamblar effter thet owist 
och platt ingen tröst är medh. Uti. på 
Dan. 607.

Gamsjute, Gimsjute ? Gamsiuter oc 
Gimsiuter äre j Norge insatte, At the skole 
altijdh Norige beskatte. En liten Crön. F 2 a.

Gan, f 1. Gaahn, gäl, Branchiae. Schro- 
derus Lex. 59. — 2 Gap, svalg. Thet been 
är ut aff ganen (om benet, som tranan drog 
ur vargens svalg). R. Foss 450.

Gana, intr. Gapa, glo. then som intet 
haffver til at taala, han måste gapa högt 
mädh munnen, på thett the som ståå långt 
ifrå kunne gana honom i munnen och 
tänekia at then mannen kan taala. Ern 
hoffer 102 a. din biörkefiana, Jagh skall 
lära tigh stå och gana. Rondeletius 34.

Ganhund, m. Gaphals, uppkäftig per
son. (jag) skiöter icke hvadh du derom 
bruker munnen, din ganhund. HSH 39:236 
(1607).

Gans, adv. Ganska, mycket. [Mnt. gans, 
T. ganz.] gans gerna. NT 1526 2 Cor. 12:15.

Ganska. 1. adj. Hel, hel och hållen. 
[Fsv. ganzker.] ganska Sweriges inbyggiare. 
Svart Kr. 16. thet ganska meenige Swerigis 
rijke. Ärepred. 49. ett heelt ganska åår ege
nom. Ders. 57. Således effter mit behagh 
Fördrijffuer iagh then ganske dagh. Mes- 
senius Blank. 6. then ganska H. Skrifft. 
Forsius Esdr. företal A 2 a. Han kallar 
ther uppå then ganska svärm tilhopa. S. E. 
Brenner Jesu pin. 75. — 2. adv. Mycket, 
i hög grad, högligen. at the prelater j wor 
tijdh äre skulle haffua ganska fulkombligare 
lärdom än Christus sielff. O. Petri Svar 
till P. Galle Ela. gräszhoppor... så gan
ska monga, at tilförenna theras like intit 
warit hadhe. 2 Mos. 10:14. huru ganska 
gladh är han aff tinne hielp. Ps. 21:2. wår 
såår äro så ganska ond, at them ingen hela 
kan. Jer. 15: 18.

Ganskeligen, Ganseligen, Gansliga,
adv. Helt och hållet, alldeles. [Mnt. gans-
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liken.} ther hans Nåde ock så ganskeligen 
förseer sigh til. Tegel Gust. I hist. 2:13. 
Szå forsee wii osz ganseligenn till teg. 
Gust. 1 reg. 6:61. försee wij oss gansliga 
til högboren första konung Frederik 6:221. 
iak antuardet oc gansliga vplatet haffuer ver- 
dogom fader ... eth gotz. HSH 13: 68 (1524).

Gant, n. Narrspel, gyckel. [Isl. gant, 
B. Hald.] min herre lilla. Sitt och var nu 
vackert stilla Och lät bli onödigt gant. Ry- 
delius Vitt. 12.

Gant, Gante, m. Narr. [Isl. ganti, B. 
Hald.] Biscop Brask ... giorde sigh sielff 
til fastelagen och gant. Svart Kr. 134. then 
som giör sig til en gante. Spegel Guds 
verk (1745) 86.

Ganta, intr. Gantas, dep. Galnas, gyckla, 
rasa, skämta. [Isl. ganta, B. Hald.] 1 gillet 
man fortfor att ganta och skalkas. Ling 
1:714. Konungen sade, han (Göran dom
prost) motte wehll narras och gantas. Svart 
Kr. 140. En vettvilling .. . tokas, gantas. Co- 
MENius Tung. 838. Jag känner väl Göthar- 
nas glens ord ... att i gantas ofta, när i ären 
lustige, och är doch föga mening thär med. 
VErelius Götr. 106.

Ganteri, n. Gyckel, skämt. När Lär
jungarna tå hörde Tijdenden som quinnorna 
förde (om Jesu uppståndelse), Trodde the 
thet intet, för ty Thet syntes them wara 
ganterij. O. Petri Jesu pina G 4 a. alt thet 
wår Herre Christus prédicat och så kraffte- 
liga werckat hade, war nw hoos honom reent 
förgätet, lijka wist som thet intet annat hade 
wäret, än itt löst snack och ganterij. L. Petri 
3 Post. 11 b. Hwilkens (Guds) bodh the . . . 
så skendeliga förachtat och vnder fotterna 
trampat haffua, lijkawist som Gudh wore 
en gieck och hans bodh ganterij. Dryck. 
A G a. skempt och gantherij. 2 Sänd. 204.

Ganthus, n. Afträdeshus. Preffuet eller 
ganthuus. Fortun. 43. affsijdes (sättas) gant- 
huus, them rackaren fäyar. Comenius Tung. 
624. Somliga bygga äfven deras ganthus öfver 
stalldyngshögen. Carleson 101.

Gap, n. 1. Remna. iagh muranar bygdt 
hadhe, och intet gap war meer ther vppå. 
Neh. 6:1. — 2. Öppning, ladhe stora stenar 
för gapet aff kulonne. Jos. 10:27. Tå Salomo 
bygde Millo, slutte han igen itt gaap på sins 
fadhers Dauidz stadh. I Kon. 11:27. gapet 
på gropenne icke igen täppes offuer migh. 
Ps. 69:16. NebucadNezar gick fram för ga
pet åt then brinnande vgnen. Dan. 3: 26.

Gapa, intr. 1. Prata, skräfla. Hwadh 
är thet j stå och gapa om? Sku vij antaga 
een ny lärdom (lära)? S. Brasck Ap. gern. 
F l b. — 2. Glo. Likwel gapadhe wår öghon 
elfter fåfengeligh hielp. Jer. klag. 4:17. Gapa 
icke om kring hijt och tijt j stadhenom. Syr. 
9:7. hon står och gapar j speglen. Lælius 
Res. 1:249.

Gardekne, m. Gardian. Mattis gardekne

oc hans conuentes brödre i Jöneköpinge .. . 
Gråbrödre cioster. Gust. 1 reg. 6: 289. epther 
thee nw ære gardekne löse, må han med 
edhart rådh skicka ther en til som closteret 
står före. 4: 71.

Gardin, n. 1. Sängförhänge. Gerdinet 
(jag) tilbaka drager. Messenius Signill 35. 
Ja at man säkert må god natt i fampnen 
taga, Skal luften sit gardin för alla sänger 
draga. Spegel Guds verk 149. — 2. Förlåt, 
ridå. Gardinet ryckes upp. . . . Gardinet 
ryckes igen. Kolmodinus D6a, 7 b.

Garley, m. Ett slags öl. [T. garlei. Se 
Grimm Wort.] Stjernhjelm Fierc. 217.

Garnalia ? Saa min herres nade seal 
honom (myntmästaren) giffua för hwaria 
marc lödogh vdj fint sillfuer en gyllen, dogh 
saa ath min herres naade seal staa seaden 
i förste aff gangen aff silffweret tiil garnalia. 
Gust. 1 reg. 1:142. v fath garnalia 3:284. 
Och om så hende atuj antwardade honum 
nogott sölff eller garnalia effter proban, thå 
skal han thet anname int fine och mynte 
thet effter samma ordinancian. 6:15. garnalia- 
sölf, sådant som af silfverarbeten var ned
smält. Murberg Mynt 125.

Garnaliera, tr. Kiöpsvenner och borgere 
i Stocholm . . . uthföre vårtt och rijkzens 
myntt aff rijkett och sällie thet andre frem- 
mende kiöpmän i händer, som thet garna- 
liere eller nidersmältte lathe. Stjernman 
Com. 1:1014 (1545).

Garnvinda, f. Nystfot. [T. garnwinde.] 
Comenius Tung. index. Lind Ord.

Garp, m. Utländing (i s. Tysk), så hafve 
vi väl 10 apothekare geseller, infödda Sve
riges barn, som mycket denna garpen och 
uthlendingen öfvergå. U. Hjärne (Hist, tid- 
skr. 2: 269). der en Svensk mästare är i et 
skrå, så äro 10 eller 12 Tyskar deremot, 
som i alt tilfelle sökia at draga fram sina 
garpar, och förqväfia de Svenske. Ders. 
2: 357.

Gas, n. Ystert prat och skämt, gyckel, 
upptåg. (Rietz, Lind.) skratt och gas och 
fias. Kolmodin Qv. sp. 1:150. Er ej ovär
dig giör Med flycktigt fias och gas! Palm- 
felt Qv. skol. 41. med lust och löje, gas 
och gäckeri, flärd och fias förnöta sin tid. 
Spegel Sal. pred. 26.

Gasa, intr. Rasa i lek, rusta, stoja, gyckla, 
skämta. (Jfr Rydqvist SSL 1:157. Lind 
Ord.) Siömän tusendtals på skeppen gå och 
gasa. Spegel Guds verk (1745) 71. en Her
rans nitelskande tienare, som intet ville gasa 
med henne (verlden) och hennes barn, utan 
them straffa. Svedberg Försvar 21.

Gasa, intr. Gapa, glo. (Se Rietz.) Han 
böriade gasa om sigh. R. Foss 193.

Gasaktig, adj. = Gasig. een gasachtigh, 
otuchtig, drucken och full qvinna achtar 
ingen tucht. T. Johannis Fästn. Cc2a.

Gasam, adj. (Aktgivande, intresserad),
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vetgirig. (Jfr Isl. gdsamr.) Elfter vij nu 
allenast hafvom fyra cardinalväder, nordan, 
sunnan, östan och vestan, så kunde någon 
gaasatn fråga, hvilket väder af desse fyra . . . 
är det tyngste eller lättaste. Lindestolpe 
Pest. 20. som uthi ett gammalt skörbiugg 
en äfven iijka värk (som vid venerisk sjuk
dom) om nätterne förspörjeé, så kunde någon 
gaasam fråga, huru man thessa värckar rätte
ligen åthskillja skal. Frans. 51. Then som 
vil vara gaasam, kan här i Sverget, tå varma 
somrar äre, samla nästan så goda galläpple 
på ekarne, som the Turkiske. Matk. 13. Är 
någon så gaasam och vil them (maskarne 
i blodet) see, han kan taga en Iefver af en 
gumse. Ders 38.

Gasamhet, f. någon torde vara af then 
gasamhet och begärlighet, at villia sådant 
läsa på Svensko. Lindestolpe Frans. S.

Gaseri, n. = Gas. Så heeter thetta rätt 
vara sedigh, at man all lättferdigheet och 
ostadigheet, all gaserij och oförnufftigheet 
fiyyr. T. Johannis Fästn. Cc2b.

Gasig, Gasot, adj. Rasig, yr, yster. 
icke wara gasott eller tokot. Lælius Jung, 
sp. E8b. Gasig. Lind Ord.

Gassatim, adv. Ett af T. gasse (gata) la- 
tiniseradt ord. Gå g., drifva omkring på 
gatorna. (Se Grimm IVört.) om natten gå 
gassatim, svärma genom alle gatur och vin
klar. Schroderus Hoflef. 175. the plägha 
ganska natten medh allehanda instrument 
och strängespell gassatim spassera. Albert. 
4 : 208. Jfr Grassategång.

Gasse, m. Gåskarl. [Isl. gassi.] Lind 
Ord.

Gast, m. 1. Benämning på Uf eller 
Uggla. Gastar skola ther springa (hoppa), 
och Vgglor siunga vthi hans palatz. Es. 13: 21. 
Än skrattar der (bland bergen) en gast, än 
ther en uggla gnäller. Kolmodin Qv. sp. 
1:47. Ufven, som om natten tjöt, Och ga
sten, som så hiskligt skröt (skrek). Hesse- 
lius Sagan om Hild. 11. märk, vid gastens 
skratt i träden Hur ufven grämer sig. Bell
man 2:102. fula gastars rop och faseliga 
läte Giör at vij all vår sömn och nattero 
förgiäte. Wrangel Tor. 8. — 2. Gaast, Ge
nius malus, böse Geist. Schroderus Lex. l. 
Tå skola ther trull och spökelse löpa hwar 
om annan, Och en gast skal möta then 
andra. Es. 34:14. Gud ... drifver mörkret 
bort samt med thes stygge gastar. Spegel 
Guds verk 36. Jag vandrar omkring som en 
orolig gast. Missförståndet 61.

Gastavred, n. Gastkramning. Hon kunde 
signa för flenen och gastavred. Link. domb. 857.

Gatbod, (Gatebod, Gatubod), f. Bod vid 
gata. twaa gathebodhar vthij vaar stadh vp- 
sala, huilka ... domkyrkian . .. haffde olag
liga tiil sig kiöpth vndhan Cronone. Gust. 1 
reg. 3: 310. vahror til salu hafva ... i öppna 
gatubodar. Lag 1734 H. B. 5:3.

Gatbodsfolk, n. Som idkar handel i 
gatbod. Krämare, och gatbodzfolck. Co- 
menius Tung. 492.

Gatomot, n. Gathörn. [Isl. gatnamöt.] 
Lyfft vp tina hender til honom för tijn vnga 
barns siälar som aff hunger döö j all gato- 
moot. Jer. klag. 2:19. när seer man meer 
fåfengt folk tilhopa på torg, gator och gato- 
moot, än på Söndagarna och andra Helge- 
daghar? L. Petri 2 Post. 257 b. Hon ro
par vti gatomoten til folket. Sal. ord. 1:21.

Gatulopp, n. Alle äre vij uppå väghen 
stadde, alle löpe vij itt gatu lopp, hvar til 
sitt eghit måål ijlar och hastar. Kemner 16.

Gatumun, m. Gatmynning, gatöppning. 
stå och slå hwsknutarna ådhre j alla gatu- 
munnar. T. Johannis Fästn. Cc 7 b. En 
stor skara pöbel ... hade i mycken oordning 
dels beledsagat konungens vagn upp från 
slottet, dels sammanstött vid hans ankomst 
ifrån flera gatumunnar. Adlerbeth Hist, 
ant. 1:181.

Gaturännare, m. Gatstrykare. [T.^assen- 
renner.] Helsingius.

Gaturännerska, f. Gatstrykerska. hon 
skal gärna och medh roo vistas uthi huset, 
icke vara een gaturennerska. Schroderus 
Albert. 2:96. The (jungfrurna) skola icke 
vara gaturennerskor. L. Laurentii Nyårs
pred. H 4 a.

Gatutrådare, m. Gatstrykare. [T.g-assen- 
treter.] Barnen, som så kräseligen upfödes, 
varda ther öfver förderfvade, när föräldrarna 
vele så bittidha göra gatutrådare aff them. 
A. Laurentii Verld. speg. 219.

Gavelin, f. Ett slags kastspjut. [?. jave
line.] Se Sna rsp j u t.

Gebärder, f. pl. Åthäfvor. [T. geberde.] 
Alla förskräcktes för Ramunders skinn Och 
för hans grymma gebärder. Sv. forns. 1:118.

Ged ? [Jfr Isl. geh, n. Rietz 231.] Rigz- 
dagen vthi Polen, som lengie hafver stådt 
i geeden, är kommen till een önskader 
eendhe. Hallenberg Handl. 9 (1611).

Gefva, f. Så stor börda hö eller halm, 
som på en gång gifves åt boskapskrea- 
turen till ett mål. (Se Rietz Gev, s. 194.) 
Hackelset... skal undertijden vexlas om med 
en giefva höö eller halm. Colerus 2: 71.

Gefves, se Gäfves.
Gegenregister, n. Kontraregister, mot- 

räkning. [T. =] Profosserne schole .. . vp- 
schriffue samme saköre och ther på leffrere 
kägenregister i K. M. Cammer. HSH 27: 93 
(1565). Slotz-skrifvaren skal holla kiegen 
register på alle ruller, huru mykin bådhe 
införningen och uthförningen hafver varit. 
Stjernman Com. 1:482 (1604).

Gegenskans, m. Motskans. [T. gegen- 
schanze.] the hinte medh en gegenskans 
på alle sijdor at instängia vår skans. Schro
derus Liv. 127.

Gegenskrifvare, m. Skrifvare som fö-



Geja — 320 — Gena

rer kontrabok, kontrollör. [T. gegenschrei- 
ber.] Civ. instr. 25 (1613).

Geja, intr. Skälla. [Isl. geyja.] hafver 
tu aldrig sedt, at stora hundar skiält och 
häftigt gejat på månan om aftonen? H. 
Hans. dröm. C 4 b.

Gel, f. Gäl. Tagh honom (fisken) i ge
lena, och draghen vp. Tob. 6:4. Gel, f. 
Lind Ord.

Gela, tr. Taga ut inmätet på fisk. Fi- 
skarne fiellas, geelas och upristas. Come- 
nius Tung. 436. Gehla ströming. Lind Ord.

Gellerduk, m. Ett slags sidentyg. Hist, 
handl. 1.2. 1:68 (1573).

Gelning, m. Ostyring, sjelfsvålding, vild- 
basare. [Jfr Schlyter Gloss, gælskaper; 
Rietz gel, adj.] sielffzwördingar och löse 
gelningar. L. Petri Mandr. B 5 b. Itt oför- 
sökt took håller henne (visheten) wara bit
ter, och en flåkott gelning städz intet hoos 
henne. Sir. bok 6:21. en hoop medh vnga 
gelningar komma til kyrkiona, och vnder 
sådana ringnings (själaringnings) sken be- 
driffua mykin öffuerdådigh skalckheet. Kyrk
ord. 50 a.

Gelniska, f. Galenskap. [F.Sv. gcelni- 
såa.] Thet moste iw wara een stoor. .. dåår- 
heet och gelniska aff en Christen, ther han 
heller wil bryta emoot Gud ... än förtörna 
een vsel menniskio. L. Petri Dryck. E 4 b.

Gemaklig, adj. Maklig, beqväm. [Mnt. 
gemaklik, T. gemächlich.] jag kan icke lofva 
monga obetenckta och gemakliga kyrkioher- 
dars sed, som sielfve lisa sig ifrå thet be
sväret (att hålla katekesförhör) och lemna 
thet på capelanerna och hielpepresterna. 
Svedberg Sabb. ro 2:1443.

Gemakliga, -gen, adv. Makligt, beqväm- 
ligt. fara gemakliga ifrå thet ena stellet til 
thet andra. Svedberg Sabb. ro. 2:1622. i vår 
hus... alt gemakliga och önskeliga tilgår. 
Casa 52. Han for up intet i en huy, utan så 
gemakligen och småningom. Sabb helg. 410.

Gemaklighet, f. Maklighet, beqvämlig- 
het. [T. gemächlichkeit.] jag hafver most 
lemna min gemaklighet och ro. Svedberg 
Ödn. a 4 a. vi lefve i frihet, i gemaklighet, 
utan at veta af något tvong. Sabb. ro 1:136. 
Gud låter oss hafva vår hçlso, födo och klä
der, hus och verma och annor önskelig 
gemaklighet. Casa 46.

Gemen, adj. [Mnt. gemene, T. gemein.] 
1. Menig, mykit gemeene folk drogh ock 
så medh them. 2 Mos. 12:38. — 2. Allmän, 
vanlig, opbäre tullen efther såsom gemeendt 
och brukeligit hafuer waridt. HSH 27: 75 
(1563). det hafver varit gement uti förtiden 
här i Sverige, at sökia til skogen, när fien- 
derne voro för handen. Tegel Er. 14 hist. 
276. Citron och dadel frucht, orange och gra
nat Samt fikon och rousin var ther en ge
men mat. Spegel Öpp. par. 10. Så grufligt 
väsen göra Vid så gemen och vanlig sak.

S. Triewald 121. — 3. Simpel, gott och ge- 
meent viin. Stjernman Com. 1:110 (1550). 
inthet gott cläde, uten gement. 1:113.

Gemenig, adj. Menig, ringa. [T. gemei- 
nig.] gemenigt folck. Skråord. 124 (1536).

Gemenlig, adj. Allmän, vanlig. [T. ge- 
meinlich.] ingen ting gemenlighare är än 
roser. Leuchowius 56.

Gemenskap, m. Samhälle, the kunde 
icke undskylla medh någre fåås oskyldig- 
heet hvadh som een ganska gemeenskap hade 
giort (quod publica civitas commiserit). 
Tegel Gust. 1 hist. 2:118.

Gement, adv. Vanligen, onda rådslag 
råka gemeent them som them gifva och 
föllia. Gust. Adolf Skr. 78. folks förtal 
plä gement något smitta. Rudeen 284.

Gemla, tr. Mumsa på. (Rietz gämla.) 
Altså vpswalgh fulla döden Herran Chri
stum in j sin bwk, thet är, j graffuena, men 
han kunde icke förtäran, vthan tuggade och 
gembladhe honom, såsom en tandalös och 
then maghen förderffuat war. P. Erici 2: 4 b.

Gemöte, n. Själ, sinne, lynne. [T. ge- 
miith.] tu hafver en svagh och skröpligh 
kropp, och doghlijkväl itt starkt gemöte. 
Schroderus Kors. 186. När kroppen väl 
ey stälter är, Gemöthet ther om vittnet bär. 
Sparman Sund. sp. 146. Pasquiller och 
smädeskriffter ... altijdh hoss hvart och eet 
dygdälskande gemöthe een innerligh aver
sion och ledo emoot sigh funnit hafve. 
Stjernman Com. 3:323 (1665). Et högt ge
möte vil hvad högt är effter sträfva. J. G. 
Werwing 318. ett stort gemöte, såsom ert, 
Tåhl aldrig at af tro och lofven bindas. 
C. Gyllenborg Andr. P 2 b. veeklige 
blöde gemöter, i hvilka ingen manligheet är. 
Stjern hjelm Lycks. är. cartel.

Gen, Gena, f. Arm på not. Lind Ord.
Gen, adj. 1. Färdig, villig, benägen. [Isl. 

gegn.) vethe wij dogh icke om the lybske 
ære så gene åth att gå til hennes (guldked
jans) vpantwårdilse for æn ytermere bliffuer 
forhandladh om samma kædhe. Gust. I reg. 
4:105. Jagh haffuer varit någhot seen, Doch 
i edher saak myckit geen. Messenius 
Signill 12. Gen karl, ein gütiger, hülfferti- 
ger Mensch. Lind Ord. (Mots, ogen.) Säg 
... af en blick, et ord, har ni ej röjt de 
skäl,. . . som hemligt henne drifva At ej en 
gunstlings val sit gena bifall gifva? Kell
gren 1:189. — 2. Lätt. När thetta sig haf
ver tildragit, är intet så gent at säija. Sved
berg Sabb. ro 1:540. Jag ser nu fuller at 
det intet är geent för mig at komma hem. 
Gjörwell Sv. bibi. 3: 36 (1688).

Gena, tr. Mota, hindra. Örter och an
nor naturlig skapad ting hafver af den goda 
Skaparen fått sin stora krafft at gena och 
fördrifva sinnets och kropsens kranckheter. 
Svedberg Pest. 18.

Gena, intr., se Gina.
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Genant, n. och m. Afgift. [T. genannt, 
part. af nennen.] han (lagmannen vid ut- 
skrifning) af hvart hufvudh hafver sit vissa 
genandt. Gust. Adolf Skr. 9. Städernes 
försvars- och arbeetzkarlar, som intet rätte
ligen lyda under borgerlig eed och skråå, 
utan allenast ett vist genant gifva. Stjern- 
man Riksd. 2:1778 (1678). tilordna hvar och 
en konung en viss genant at föra sin stat 
medh. P. Brask Puf. 156.

Genantsborgare, m. Borgare, som er
lägger “genant“, inga genandtzborgare her 
efter må af städernes magistrat eller någon 
annan antagas och försvaras. Stjernman 
Riksd. 2:1515 (1664).

Genbref, n. Qvitto; stadfästelsebref; 
skriftlig mot för bindelse. [T. gegenbrief, 
widerbrief. Jfr Molbech Gloss, gienbrev.] 
itt reuersal eller gienbreff szom Kong. Ma:tt 
tiil Danmark aff oss eskiet haffuer när 
slottenn vpantwardes oss j hender. Gust. 
1 reg. 10:262. ratificatz oc genbreff. 9:83. 
fordra aff Konung Christian ett underskrif- 
vit reversal eller genbreff, emoot thet för- 
bundz breff, som Konung Gustaff och rijk- 
zens rådh i Sverige uthgåfvo. Girs Gust. 
1 kr. 164.

Genbud, n. Motbud. [T. gegenbot.] hvar- 
ken den enes tilbud, heller den andres gen
bud, på någon sida vedertogs. Girs Jo/i. 
3 kr. 49.

Genfärd, f. Gengångare, vålnad. [D. 
gienfœrd.] (Hans bild) må er hafva skrämt, 
som genfärd utur grafven. Kolmodin Qy. 
sp. 2:185. en genfärd af någon som blifvit 
ihiälslagen. Dalin Arg. 1, n. 17.

Gengunst, f. Gunst. [T. gegengunst.] 
de gode Herrer af Rådet hvar för sig be- 
tache H. F. Nåde för all gengunst och affec
tion. Adlersparre Hist. samt. 1:251 (1641).

Genhöfta, tr. Sätta sig emot, motsäga? 
Möste man tiya för tigh allena at tu för- 
smädher, och ingen skal genhöffta tigh? 
Job 11:3. (Luther: beschämen; Spegel: ut
skämma, tilstoppa munnen; Öfv. 1878: 
bringa på skam.) angrijpa, genhöffta och 
öffuervinna them, som vilia framplanta een 
vidhskepeligh troo. Phrygius Valetpred. 
D 4 b. Tina gerningar moste intet förleggia 
och genhöffta titt tal. Svedberg Casa 137. 
confundera, ihopblanda, förbrylla: gen
höffta. — reprochera, drifva tilbaka, veder- 
leggia, genhöffta. — retorqvera, drifva til
baka, genhöffta. Schibb. 258. 295, 296.

Genkast, n. Inkast, en hårklyfvare, som 
giör nya tvifvelsmål, nya tvister och nya 
genkast vid hvar enda mening. Dalin Arg. 
1, n. 35.

Genlikhet, f. hele naturen ... består uthi 
een tarflig samanstämning (harmonia) och 
beqväm genlijkhet (analogia sive proportio). 
Stjernhjelm Arch. A 2 b. När ett ting haar 
nådt sin fullkomlighet, legger man något der

til eller tager derifrån, så mister det sin pro
portion och genlijkhet. U. Hjärne Orth. 17.

Genliknad, m. Genlikning, f. Propor
tion och genlijknat. Stjernhjelm Arch. 
B 4 b. han fan genlijkningen i skrof (moles) 
och rymd af sölf mot gull i lijka tyngd. 
Ders. B l a.

Genlopp, n. Aterlopp. hans (néml. so
lens) vthganck war aff högeste himelen. Och 
hans genlop är til hans högheste. Tideb. 4.

Gen mot, prep. Gent emot, midt emot. 
alt in til genmoot Dauidz graffuar. Neh. 3:16. 
Mine wener och frender stå genmoot migh. 
Ps. 38:12. Höffuitzmannen .. . stoodh ther 
när genmoot honom. Marc. 15:39. Konun
gen satte han i högsätet och sigh sielff i 
annadt högsätet geenmoet. Svart Kr. 102.

Genombiten, p. adj. Dhe äre nu så 
giönombitna med hugg, Dhe ackta hvarken 
rygg eller lugg. BERONiusC2b. The voro 
utaf lögn och ondsko genombitne. Kolmo
din Qv. sp. 1:688.

Genombläda, tr. Genombläddra. månge 
hafva ... genomblädt Philanders syner, Gry- 
phii grafskriftér, Harsdörfers samtal, Lohen- 
steins tragoedier. Spegel Guds verk (1745) 
företal 11.

Genomdrift, f. Genomträngande, golf- 
vet (till ladan) bevaras, at inga dunster af 
jorden upstiga; hvartil tienar at fylla under 
med 1er, deruppå med fet mulljord och 
deruti stensätta med stor sten, så hindras 
vätskornas genomdrift. Carleson 401.

Genomelda, tr. Luttra i eld. tu köper 
gull aff migh, thet genomeeldat och bepröffuat 
är. Upp. 3:18.

Genomhinnig, se H innig.
Genomluttrad, p. adj. Herrans taal är 

klart såsom genomluttrat silffuer i enom leer- 
däghel. Ps. 12:7. Herrans taal äro genom
luttrat. 18:31. All Gudz ord äro igenom- 
luttrat. Ord. 30:5.

Genomsigtig, adj. Genombruten. [T. 
durchsichtig.] ett giönomsigtugt gull och 
sölffwer pasimenth. Hist, handl. 2: S3 (1553). 
Genomsigtige solfjädrar. Dalin Vitt. 5:295.

Genomskinande, p. adj. Genomskinlig. 
stadzens gator woro klart gull, såsom genom
skinande glass. Upp. .21:21.

Genomväl, adv. Är för then skul högt 
aff nödhenne, at wij thejta flijteliga mercke 
och genom wel läre. L. Petri 1 Post. Q 7 b. 
Oleff Petri .. . war . .. heem kommen iffrå 
then höga schola i Wittenberg, thär han hade 
genom wehll hördt then berömelige helige 
man Doctorem Martinum Lutherum. Svart 
Kr. 92.

Gensak, f. Gensaga, invändning, (han) 
svarade sigh ingen geensaak hafva (mot bi- 
sittarne i rätten). HSH 19:214 (1600).

Gensats, m. 1. Gensaga, motskäl. ge 
honom gensatser, som han ej kan förlägga. 
Dalin Vitt. II. 6: 39. — 2. Antites. [T. ge-

21



Genskall — 322 — Genvärdig

gensatz.] Han skilde sig vid de många gen
satser, infall och qvickheter, som Italienare 
kalla Impressi,... eller hvad hos Fransoserna 
heter Pointes. Sotberg Berchs lefverne 
(Vitt. Ak. 3:451).

Genskall, n. Genljud, återskall. i gen
skall kring vårt läger Gustafsnamnet åter- 
hörs. G. F. Gyllenborg 3:14.

Genskrift, f. revers, genskrifft. Sved
berg Schibb. 296.

Genspråk, n. Gensaga, protest. För- 
gäfves skrek de : vi ... protestera mot hvad 
görs: Alt deras genspråk intet hörs. C. 
Gyllenborg Vitt. U9.

Genstreta, intr. Streta emot. ett snärdt 
diur genstretar med noos och nacka. U. 
Hjärne Orth. 148.

Genstridig, adj. Motsträfvig. [D. gien- 
stridig.] vara konungen uti all ting... gen
stridig. Peringskiöld Heimskr. 1: 580. lyc
kan giordes honom på alt sätt omild och 
genstridig. 1: 745.

Gensträfva, intr. Sträfva emot. Hvar- 
före vore dem rådeligit, de sig nu heller til 
deras välfärds undfång godvilleligen och gla
deligen sielfve skyndade, än at de til sit 
yttersta förderf skulle motvilligen gensträfva. 
Girs Joh. 3 kr. 19.

Gensträfvig, adj. Motbjudande, mäste- 
dels (äro) medicamenter ... til luchten gen- 
sträfvige. U. Hjärne Surbr. 21.

Genstörteliga, adv. Halsstarrigt. the 
härda genstörteliga j theras synder. P. Erici 
2: 39 b. the haffua ... sina falska läro och 
syndiga leffuerne genstörteliga förswarat. 
2:122 a.

Genstörtig, adj. 1. Motig, the hollen- 
dhare ... wilia besökia worth riike suerighe 
meedh salth . . . huar gudt saa wille fögath 
ath wædredth icke wille wara them formykit 
geenstortugt. Gust. 1 reg. 2: 229. — 2. Mot
spänstig, uppstudsig, halsstarrig, j saa gen- 
störtuge ære emoth vår befalningh. Gust. 1 
reg. 4:«4. Hvilken som emoot straff gen- 
stortigb är, han skal medh hast förderffuat 
warda. Ord. 29:1. göra tigh stadhen gen- 
störtighan. Dom. 9:31. the wordo olydighe 
och wordo tigh genstortighe. Neh. 9: 26.

Genstörtighet, f. Halsstarrighet. iagh 
idhra höghferd och genstortigheet nedherslå 
skal. 3 Mos. 26:19. Then ther troghen barn 
haffuer, oberychtat för . . . genstortigheet. 
Tit. 1: 6.

Gensvar, n. 1. Svar. en then ther intet 
hörer, och then ther ingen genswar j sinom 
munn haffuer. Ps. 38:15. — 2. Gensägelse, 
invändning. Gudh om sidher leeddes widh 
hans (Moses) genswar, och bleff förtörnat på 
honom. L. Petri Krön. pred. E 1 b. Landz- 
presterna pläga offta få genswar och insagor 
aff then menige man, när the om thenna 
sakena (barnens skolgång) röra. Kyrkord. 
82 a.

Gensäga, tr. Motsäga. Uti mina om
dömen ... synes jag föra en ojemn penna, 
och törhända gensäga mig sjelf på åtskilliga 
ställen. J. Wallenberg 267.

Gensägn, Gensägning, f. Gensägelse. 
thetta barnet (Jesus) moste altijd haffua moot- 
stånd och gensegn j werldenne. L. Petri 
1 Post. H 4 a. thet jw vthan all gensegn är 
wist, at then som sigh håller ifrå sådana 
gifftermål, ther medh icke syndar. Skyld. 
E 5 b. vthan all geensegning. 1 Post. N 2 a. 
möta någhra insaghor och gensägningar. 
Försp. till Rom.

Gent, adv. Rätt fram, raka vägen, utan 
omväg, skyndsamt. [Isl. gegnt.\ Oanseedt 
vij ginge tijt geent, Kommo vij lijkavist för- 
seent. Messenius Signill 48.

Gent, Gänt, adv. Ofta, vanligtvis. [N. 
gjent, jœnt.] thet pläghar gent så henda, at 
thet som man weldeliga med swerdhe in- 
tagher, thet moste man altijdh med swerdhe 
förswara. O. Petri Kr. 64. Gudh pläghar 
gänt läta sijn welsignelse gå öffuer land och 
rijke för froma förstår skull. Ders. 68. Godh 
skääll kunde här intet gälla, som the och 
icke gänt pläge, när saken är stält på någen 
disceptation emellan Swenske och Danske. 
Svart Kr. 6. Om någon frågar effter den, 
Som är och varit hiertats vän, Eij ögonens 
allena, Som altid redli’ talt och ment, Så 
träffas icke den så gent. Rydelius Vitt. 43.

Gentalig, adj. Som ger svar på tal, 
motkäftig. Hvij ästu nu så tyst, som var 
een stund sedhan så geentalugh. Balck 
Esop. 25.

Genvigt, f. Motvigt. uppehålla Sverige 
... såsom en genvicht emot Hollands och 
Danmarks macht till siöss. Nordin Krigs- 
hist. 1:65 (1659).

Genvillighet, f. Motvillighet. utan tresko 
och geenvillighet. Stjernman Riksd. 3:2046 
(1689).

Genväder, n. Motväder, motvind. [Mnf. 
jegenwedder.] en god Boijartt ... then wij 
bruka kunde her emellom Calmarne, Stoc- 
holm och Findland när slijckt ghen weder 
wore, som thet nw i long tiid warit haffuer. 
Gust. 1 reg. 8:279. huar wij för geenwäder 
.. . icke så hastigt framkomma kunne. 13: 267.

Genvänskap, m. Han är en människo
vän, derföre äre vi honom all genvänskap 
skyldige. Tessin Bref 1:43.

Genvärdeligen, adv. Motvilligt, hvar 
någon finnes som samme mynt geenverde- 
ligen förachter. Stjernman Com. 1: 552 
(1610).

Genvärdig, adj. 1. Vrång, vrdngsint. 
En genwerdigh gör en wijsan owiliogh, och 
förderffuar itt mildt hierta. Pred. 7:8. O tu 
otrooghna och genwerdigha siechte. Matth. 
17:17. (NT 1526: genwordigha.) I tienare, 
warer vnderdånighe idhrom Herrom medh 
fruchtan, icke allenast them godhom och
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sachtmodighom, vthan ock them genwerdi- 
ghom. 7 Pet. 2:18. — 2. Motsträfvig, fiendt- 
lig. Hwij giorde tu migh, at iagh skulle 
wara tigh genwerdigh. L. Petri Jobs bok 
7:20. the äro . .. Gudi genwerdige och dieff- 
lenom samhallige. P. Erici 2: 183 b. Jfr 
G e n v ö r d i _g.

Genvärdighet, f. 1. Motvillighet, mot
spänstighet. the tala icke annat än alt sam- 
mans bannor och genwerdigheet. Dav. ps. 
1536 59:13. (Bib. 1541 : mootsäyelse.) hann 
wille haffua vpuecht then menigh mann till 
stor genwerdighett emoth Edher K. M. nö
dige påbudh. Fin. handl. 3:192 (1553). — 
2. Fiendtlighet, motighet, vidrighet, dag- 
Iigha stå til kamps medh wåra hätzska och 
eenträgna fiendar, som äro synden, döden, 
dieffuulen, werlden, kötet och allahanda gen- 
werdugheet. L. Petri Om nativ. E 5 b.

Genvärn, n. Motvärn, han griper mo
digt til vapn och genvern. Svedberg Gram. 
försp. 17.

Genvördan, f. Ohörsamhet, olydnad, öf- 
verträdelse. genvördan afpacterne. Stjern
man Riksd. 2:1451 (1664).

Genvördeliga, -gen, adv. Ohörsamt, 
motspänstigt, uthi laster och odådh Altfoort 
genvördliga leffva. U. Hjärne Vitt. 89. then 
ther vårt laglige förbudh geenvördeligen och 
ohörsamligen hafver öfverträdt. Stjernman 
Com. 1: 474 (1603).

Genvördig, adj. Ohörsam, olydig, mot
spänstig. the ville icke lydha honom, uthan 
äro geenvördige. Forsius Esdr. 122. O i 
geenvördiga sinnen! Ohörsamheets alster 
och afqväm! U. Hjärne Vitt. »0. Jfr Gen
värdig.

Genvördighet, f. Ohörsamhet, olydnad. 
vij hoos våre undersåther icke annat än ovilia 
och ginvördigheet haffua. Tegel Gust. 1 
hist. 2 : 202. thet (barnet) aff geenvyrdigheet 
ville göra sigh mootspännigt. P. L. Gothus 
Tröstpred. H 2 b. så hafver han sin förre 
olydne med een ny geenvördigheett ... för- 
ökatt. Adlersparre Hist.saml. 1:154(1631).

Gep, m. Narr, tok. (Rietz.) Tvij tigh 
... tu ledhe tiuff och gepe, Hvadh kåstligh 
vilbrådh tu leet frå tigh fiepe. R. Foss 72.

Geper, m. på Svenske kallar man honom 
en Geper til itt öknamn, som uthaff sigh är 
seen och långsam (hvarifrdn folknamnet 
Gepider förmenas härleda sig). Schrode- 
rus J. M. kr. 19.

Geperi, n. Löst prat, snack. [Jfr Isl. 
geipa.] Gästebuds sånger skola skee i nöch- 
terheet, vara gudelige, andelige och vanlige, 
och ingom tillåtas missbruka i dryckio och 
geperij. Emporagrius Kyrkord. 123.

Gerad, adj. Rak, gen. [T. gerade.] the 
intet fingo then geradesta vägen gå enda fram 
in i Canaans land, utan moste draga om
kring i fyratijo åhr. Svedberg Sabb. ro 
1:343. man banar sig en viss och gerad väg

til skörbugg, när man äter alt för mycket 
salt och rökt math. Lindestolpe Skörb. 23. 
Jfr Rad. adj.

Geraden, adv. Rakt, direkte Susan 
ligger geraden i öster ifrå Jerusalem. Sved
berg Sabb. ro 1:543. Han reser åstad ... 
geraden til Konungen. Catech. 421.

Gerning, f. 1. Göromål, sysslor. Sex 
daghar skalt tu arbeta, och göra alla tina ger
ning. 2 Mos. 20: 9. — 2. Handtverk. ingen 
må flera embeter uppehålla och mer än ena
handa gierning. Stjernman Com. 1: 753 
(1619).

Gerningskarl, m. Flandtverkare. Ger- 
nings karlar, som äre skräddare, skinnare, 
skomakere och andre embetzmän, som gå i 
bygden, och icke besittie hemen och utgöre 
skatt och skuld. Stjernman Com. 1:267 
(1577).

Geskytt, n. Kanon. [Mnt. geschutte, T. 
geschiitz.] kraffwelen (ett skepp) med the 
geskytthe som ther paa ware. Gust. 1 reg. 
2:197. Se Skytt.

Gestalt, n. I ynkeligit gestalt jagh sko- 
dar tigh. O Allemannia. S. Brasck T. krig. 
D 2 a.

Gesvader, se Sva der.
Gesvind, adj. Vådlig, äfventyrlig. [Mnt. 

geswinde.] thenne werdenes lop ähr nu 
farlig och geswin. Thyselius Handl. 2:329 
(1549). Jfr Svind.

Gesvind, adj. Snabb. [T. geschwind.]
I räknekonst är iagh gesvin. Chronander 
Surge E Sa. Han (Astrild) har vähl vingar, 
at han kallas kan gesvind. Wexionius 
Vitt. 401. thet mycket stridbare och gesvinda 
folket. Peringskiöld Jord. 39.

Gesvindhet, f. Snabbhet, oansedt deras 
gesvindhet icke kunde uthaf andra, som ofta 
med them krigade, öfverläggas och uthtröttas, 
dock likväl måste the vijka för Göthernas 
beständige seenfärdighet. Peringskiöld 
Jord. 51.

Gesvindighet, f. 1. Snabbhet. [T. ge- 
schwindigkeit ] hiortar, reenar, råå, geschwin- 
digheet betyda. Westhius Ad. A 4 a. — 
2. Snarfyndighet, the gamble förfädher ... 
uptogho thet för försichtighet, skarpsinnighet 
och förnufftz gesvindighet .... ther man nå- 
ghot stemplar emot en fiende. L. Paul. 
Gothus Mon. turb. 280.

Gesäll, m. [T. gesell.] 1. Följeslagare, 
kamrat, stallbroder. Ansgarius medh sin 
gesäl. Messenius Christin. 217. Eendräch- 
tighetens riddare then manhaftige Eudemon, 
beledsagat aff sine gesäller Philander och 
Dorisel. Stjernhjelm Lycks. är. S intr.
I mine strijdbahre män, mina oförtrutne ge
säller. Lindschöld Gen. C la.— 2. Sven. 
våre qvinnor ... äre icke så ohöfflige, at the 
senda tilbaka eller häfva för unga gesällars 
fötter the gåfvor, som aff them presenteras. 
Schroderus Albert. 38.
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Get, f., pi. geter. brenneoffer aff fåår 
eller geter. 3 Mos. 1:10. itt kidh aff ge- 
ternar. Dom. 15:1.

Getingbilla, f. Getingbo. Thet råder jag, 
at tu ei söker mannen rätta, Tå tu förmärker, 
han har något i sin hätta, Af starcka dryc
kars im ell’ många tanckars gny; Ty slikt 
ei annat är än getingbillor bry. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 402.

Gevalt, n. (?) Våld, öfverväldigande. [T. 
gewalt.] Wardbergs slott ... för gewalt med 
vallar och murar befästat var. Tegel Er. 14 
hist. 205.

Gevågen, p. adj. Benägen. [T.gewogen] 
en menniskia til dät onda är gevågen. Her
melin C 4 a.

Gevållare, m. Gevaldiger. H. Hans. 
dröm. B 2 b, 4 a.

Gia, f. Klyfta, remna. [Isl. gjd.} Ber
gens giar. Spegel Guds verk 18.

Gifning, f. Till g i f n i n g s, till skänks, 
för intet. Them (vilddjuren) söker menni- 
skian med lod och hagel skiuta, Men tu 
(fåret) til gifnings får thes hägn och foder 
niuta. Kolmodin Qv. sp. 1 : lOO. Jfr Gif
vens.

Gift, f. Gåfva. [Isl. gip t, gift.] Gift och 
gåfvor förföra domaren. R. Foss 173. offr och 
milde gifter. Stjernhjelm Parn. tr. 3:10.

Gift, m. Förgift. Bårt, sårgse tankars 
drifft! Som är för mensklig frögd en gifft. 
Ballet 1701 B 1 b.

Gifta, tr. Förgifta, här voro rötter, som 
giftade vatnet. Linné Vestg. resa 99. en 
hvit saft, som skadar och giftar. Ders. 205. 
den giftade dricken. /Is. Ban. 2: 534.

Gifta, tr. tretiyo döttrar giffte han vth 
(bort). Dom. 12: 9. — Refl. Zelaphehadz 
döttrar... giffte sigh widh (med) theras fadher- 
brodhers barn. 4 Mos. 36:11.

Gifting, f. Gift qvinna. [Isl. gipting, 
giftermål.] giffting, nupta. Comenius Tung. 
index.

Giftshera, f. Giftassjuka. [af hera, hira, 
yra.] Vakt att ey gifftzheran för brått them 
förviller, Then siukan hon många barns 
lycka förspiller. Törnevall B 4 a.

Giftskild, m. Amulett, finnes och i apo
teken ... gifftskilder the man kan hängia på 
bröstet uthan på skiortan. Sparman Pest. 
B la. Hvad Amuleta eller gifftskilder an
belangar, af agath, smaragd, saphyr, bezoar- 
steen, bernsteen, coraller, . . . uptorckade 
groder, uthskurne kors och characterer och 
flere dylijke, är denna min mening, at de 
föga ting uthrätta. Lindestolpe Pest. 50. 
thet trulldoms ordet Abracadabra skrifves på 
paper och såsom en gifftskild hänges på 
halsen. Fross. 28.

Gifva, tr. G. flykten, taga tillf. [T. 
die flucht geben.] alt krijgsfolcket gåffuo 
flychtena. Jer. 52:7. — G. om, bry sig om, 
akta, fråga efter. [Isl. gefa um.] Så lenge

tu någhot haffuer, tärer han medh tigh, och 
ther giffuer han intet om, at tu warder för- 
derffuat. Syr. 13:6. Han giffuer icke meer 
om iern, än om halmstrå. L. Petri Jobs 
bok 41:18. j giffuen platt intet om min 
agha. Sal. ord. 1:25. — G. tillhopa, 
sammanviga. Gaf min kyrkoherde mig och 
Elsa tilhopa. Lönbom Anek. 3:134 (1599). 
— Gifva och taga säges i fråga om strid, 
anfall och försvar. Ähr wår wilie och alff- 
warlige befalning att i haffwe edre saker i 
godh acht, leggiendes skytt vtt på murene 
och annorstedz ther thett behoff görs, Så att 
1 ther på Slottett och i staden ähre aldeles 
wederrede til att giffwe och tage, ehwad på 
ferde komma kan. RR™I» 1545. (Jfr Grimm 
Wort. IV. 1. 1:1669.) — Retl. G. sig (för, 
ö f v e r, v i d n å g o t), darra, bäfva, förfäras, 
ängslas, beklaga sig, jemra sig. himmelens 
grundwalar haffua sigh rördt och giffuit sigh, 
tå han war wreedh. 2 Sam. 22:8. Himme
lens stodhar skelffua och giffua sigh för hans 
nepst. Job 26:11. War tröst och widh gott 
modh, fruchta tigh intet, och giff tigh intet. 
1 Krön. 22:13. giffuer idher icke när the 
förhädha idher. Es. 51:7. Ah huru giffua 
sigh öyanar offuer titt (staden Tyri) fall. Hes. 
26:18. giff tigh intet så mykit ther widh, at 
tu äst arm. L. Petri 1 Post. F 6 a. Oss 
grafven synes mörck och led, Men gifvom 
oss doch ei ther ved. Svedberg Vitt. 20. 
en stoor almoghe folgde honom med, som 
gräte och goffue sigh swåra. Psalmb. 1572 
(Någhra andel, wijsor B 5a). — G. sig ut 
för, lägga sig ut för. hwar biscop Kort
1 Strengnes icke hadhe så hårdt giffuit sigh 
vth för her Steen, tå hadhe han wisseligha 
kommet om halsen. O. Petri Kr. 295. — 
G. sig öfver, fälla modet, om eens wel- 
digs manz trwgh haffuer framgång emoot tin 
wilia, så giff tigh icke offuer. Pred. 9 (10:4). 
Wij bekymres, men wij giffue oss icke offuer.
2 Cor. 4:8. Jfr Öfvergifvasig. — Gif- 
vas, dep. Jemra sig. När the . .. Sågo sin 
ögnelust, then sötaste, såtaste vännen, Ey 
vara nu meer til, män död, fast illa the gof- 
ves. Columbus Vitt. 146. G. vid, för
skräckas, häpna, sool, måne och stiernor 
skola giffuas ther widh och bliffua bäffuande. 
O. Petri 2 Post. 3 b. war theras anseende 
så gräselighit, at ingen menniskia kunde 
retteliga see ther vppå, med mindre hon iw 
moste giffuas widh och förfäras. L. Petri 
2 Post. 232 b. Sannerligen iagh gifs ther 
vidh, at iagh skal uprekna och förtälia hvadh 
för strijdher och slachtninger, som våre för- 
fädher hafve medh ähron hållidt. Skytte 
Or. A 8 b.

Gifvens, Gifvins, Gifvings. Till g. 
adv. för intet, till skänks. [Isl. gefins.] iagh 
wil icke göra Herranom minom Gudh brenne
offer thet iagh til giffuins haffuer. 2 Sam. 
24:24. för fulla penningar wil iagh köpat,
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ty iagh wil icke tagha thet titt är för Herra- 
nom. och göra brenneoffer til giffuins. 1 
Krön. 22 (21: 24). stulit godz skal ingen wet- 
terliga antingen köpa eller til giffuens tagha. 
P. Erici 2:209 b. Glad var jag, gladare än 
then thçr hade fått en stor skatt til gifvins. 
Svedberg Ungd. reg. 210. gratis fritt, til 
gifvings, för intet, omsyss. Schibb. 274.

Giga, f. Ett stränginstrument. [Isl. gigja.] 
1 Sam. 18:6; Dan. 3:5. Chelys, Fides, gi- 
gha. Var. rer. voc. O 4 a. en fiol eller gijga. 
SCHRODERUS Hoflef. 242.

Gigare, m. [Isl. gigjari.] Chelius, gi- 
ghare. Var. rer. voc. 0 4 a.

Giger, adj. ? mången gigur skippar (skep
pare) Han setter lifvet til för ingiber (inge
fära) och pepar. Spegel Guds verk 293.

Gildra, intr. Gillra, ställa försåt. [Isl. 
gildra.] The höghferdighe settia migh sna
ror, ... och gildra för migh widh wäghen. 
Ps. 140: 6. Jagh haffuer gildrat för tigh Babel, 
therföre ästu ock- fången. Jer. 50: 24. att vij 
icke gildrom effter andra menniskiors godz. 
P. J. Gothus Rel. art. 255.

Gildra, f. Gitdre, Gillre, n. Giller. 
[Isl. gildra, gildri.] Hans snara är lagd på 
iordena, och hans gillre på hans stijgh. Job 
18:10. Bewara migh ... för the ogerninges- 
mäns gildre. Ps. 141:9. stella snaror och 
gildre för menniskionar. Jer. 5: 26. Itt falskt 
hierta är såsom en lockofoghel widh gildret. 
Syr. 12 (11:32). Satans gildror, med hvilka 
han plägar fånga menniskiors siälar. Rai- 
MUNDIUS 58.

Gilja, intr. 1. Locka, förföra. [Isl. gilja] 
halfbare brösten Gilliand’ i lönliga vijs och 
puffande pyste til älskog. Stjernhjelm 
Here. 27. Astrild snarfota skal tijn garn up- 
ställa med lämpa. Gillia kan han och gildra 
med list. Ders. 176. — 2. Fria. Fast mån
gen ungesvän rät träget monde gillia, Så 
kunde han likväl ej böija hennes villia. 
Spegel Guds verk 202. The (påfoglarne) 
svantza modigt fram tå när the ämna gillja 
Til makan. Ders. 150. om Juno skulle vilja 
Tillåta thetta kön at sielft til manfolk gilja, 
Så skull’ thet hädan åt en bättre trefnad få. 
Knöppel Gud. rådslag A 2 b. Lust och 
villia lärer pilten gillia. Grubb 469. I sitten 
här, min jungfru skön, En ros öfver alla 
liljor: Eder ser aldrig en jordisk man, Som 
ej lyster eder att gilja. Sv. folkv. 1:35.

Giljare, m. Friare. Jag må bekänna väl, 
at Rahel var så fager, At hon en giliare väl 
kunde giöra mager. Kolmodin Qv. sp. 1: 90. 
Flicka bemöte ej spotskt en värdig giljares 
anbud. A. Nicander Vitt. 143.

Giljarekonst, f. Så vare tig befalt then 
härlige lärare Naso I sijn Gilliare-konst (Ars 
amandi). Stjernhjelm Here. 135.

Giljebok, f. Nasos Gillie book. Lucidor 
Rr 2 a Jfr Giljarekonst.

Gill, adj. 1. Giltig, fullgod. The sågho

jw for ögonen at han (Kristus) giorde the 
gerningar som gingo öffuer menniskies macht 
och forstond, och lijkawell wille the icke 
bära honom vp for gilt (erkänna, godkänna 
honom) och settia troo til honom. O. Petri 
2 Post. 40 b. — 2. Stolt, öfvermodig, styf, 
styfsint. wore Lexandz karar så gille, att 
the förskickade sijn senningebodh till alla 
socknar ... befalandes, att the lijka så skulle 
trachtera them theres clockor wille bort taga 
som the hade giordt i Lexand. Svart Kr. 
156. fylla werldena medh gilla skalkar. P. 
Erici 2: 50 a. the som säkre, gille och treske 
bliffue, sina synd förswara, ... the äro än til 
theras siälar dödhe. 2: 113 a. braska och 
wara giller. 5:213 b. Tu äst icke aff then 
hopen, som skola slippa in j himmelrijket. 
Huru kan tu wara så giller, at tu wilt thet 
tilbiudha? Balck Krist. ridd. G7a.

Gillas, dep. Förlusta sig. [N. gildast. 
Se Rietz Gel.] De drucko och gillades den 
långa natt. Sv. forns. 2: 340.

Gillebro, f. Bro till helvetet. [Isl. gjal- 
larbrü-, se Egilsson Lex. 247.] offra mäs
sor, siälamässor, Vårfru lof, Vårfru—psaltare, 
aflats bref, helgonens förböner, pelegrims 
resor, rosenkrantsar, vigda vatn, påfviska 
bann, gildebro, skerseld, och andra sådana 
Anti-Christi tros articlar lärer du. Raimun- 
dius 57. Och att tilbedia helgonen med en 
stadig tro, Så hielpa de dig öfver Gillebro. 
Dens. 102. Lär ock din församling tro Om 
helfvetis förborg och gillebro, Där de om 
ens skulle öfvergånga Barfötter uppå de jern- 
tänger många. Dens. 1C3.

Gillehus, n. Embeterne fordomdagz hafva 
haft sina vissa gillehuus eller gårder, ther 
the haft sina visse sammankomster, til at 
rådslå om theras saker. Stjernman Com. 
1:782 (1621).

Gillhet, f. Stolthet, kunna the icke 
igenom naturiigh deijeligheet theras högh- 
färd och gillheet drifva, så vilia the thet 
igenom en onaturligh, fergat och målat 
skönheet uthrätta. A. Laurentii Verld. 
speg. 380.

Gillstuga, Gillestuga, f. 1. gilstwghan 
j Stocholm, som mene köpman haller epter 
gambla sedwenien. Gust. I reg. 6:242. the 
städer som fordom gillestugu hafft hafva,... 
måge hafva tilstånd sådana å nyo at byggia, 
hvarest handels- och kiöpmän kunna mötas 
och det deras handel angår öfverväga. 
Stjernman Com. 1:740 (1619). — 2. Gäld- 
stuga. the blifva släpade til gillestugan för 
gäld. Lagerström Jean 8. min första herre 
spelte banqverotte, och min andra sattes på 
gillstugan. Dalin Vitt. 11. 5:70.

Gimla, intr. ? Hans ögon börja nu til 
sidsta upsyn gimla (om en döende). Kol
modin Qv. sp. 1:64.

Gimmer, se Gymmer.
Gimmerlamnt, n. Tacklamm. Deras
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hjertan året fram Förnöja sig som gimmer- 
lam. Dalin Vitt. 5:120.

Gimsjute, se Gamsjute.
Gina, Gena, intr. Gagna, båta. Tu 

trätter medh onyttigh ord, och medh thet 
taal som ingo godho ginar. L. Petri Jobs 
bok 15:3. Hvad ginar begråta itt uselt til- 
stånd ... så framt thet icke medgiffs förbyta 
thet i ett bättre. Comenius Tung. 889. Hvad 
gijnar thed man androm rår, När hvar sitt 
tycki efftergår. Columbus Poet. skr. F 4 a. 
Hvad gijnar at iagh migh til många gårdar 
skrifver, När bara bondens plog migh adels 
vitne gifver. Lucidor T 2 a. thet honom 
fögha genar. Messenius Signill 13. Att i 
oss medh trohet mena, Thet edher skal myc- 
kit gena. Blank. 39. Hvad genar at med 
pust 1 eder kvällia så? Rudeen 242.

Ginna, tr. Locka. [lsl. ginna.] salig
hetens hielm, som trotzar Satans lantzar, Så 
han the trogne ej med all sin list kan ginna. 
Spegel Guds verk 280.

Girel, m. Framstycket af ett hästhar
nesk ? [F. girel.] enn swartt sametz gijrell 
beslagen medth sölff och förgyltth. Hist, 
handl. 2:38 (1553).

Giri, f. Begärlighet. Then Paradises flood 
(Ganges) ... stranden tidt beskölljer Med 
gyldne gruus och sand, thet man med giri 
samlar. Spegel Guds verk 106.

Girigas, se Girugas.
Girigväxt, Girvuxen, p. adj. 1. Som 

växer fort, then girigväxte fruchten tiänar 
allenast til then tijden som förhanden är: 
Men then seenväxte fruchten är vaarachti- 
gare. Schroderus Mod. sk. 154. — 2. Stark 
till växtligheten, så girvuxit är thet trä at 
alla grenar Til jorden böija sig, om man thet 
ei förmenar, Och få ther hvar sin rot. Spegel 
Öpp. par. 27.

Girk, m. Grek. [Isl. Girkir, pl.] 1 vise 
Girkar siu. Spegel Guds verk 91.

Girnas, dep. Åtrå. [lsl. girnasi.] girnas 
dansa effter hvar streng. Spegel Guds 
verk 6. ty girnas iag nu smaka Thet fly
tande christal. Ders. 102.

Girs, m. Gers (fisk). Spegel Guds verk 
189. Lind Ord.

Girsle, n.(?) Innanmäte? Lägg girsle 
aff sutare, mört eller sarfve uthi een miärda, 
så krypa the (kräftorna) ther in effter. Co- 
LERUS 1:308.

Girug, adj. Glupande, en girugh Biörn. 
Ord. 28-15.

Girugas, Girigas, dep. 1. Vara girig, 
snålas, hwar och en gyrughas för sigh j 
sitt stand. Es. 56: 11. ockra och girughas. 
P. Erici 3:141 b. hvar girigas för sigh, be- 
svijker och försnällar både Gudh och men- 
niskior. P. J. Gothus Tål. B 6 a. effter 
stoore rijkedomar girugas. A. Laurentii 
Verld. speg. 230. Rik, som girigas ej, knapt 
en bland hundrade finnes. A. Nicander

Vitt. 197. — 2. Vara begärlig efter, folcken 
ännu skola girugas föra krig sins emellan. 
Palmfelt Virg. 15.

Girvuxen, se Girigväxt.
Gisel, m. Gislan. [Isl. gisl, m., Mnt. 

gisel, m.] gijssel, obses. Var. rer. voc. C 8 b. 
then tidh wij stadde wåre i Danmark oc i 
(ett Danskt riksråd) ståde i giszel för oss 
her i Swerige. Gust. 1 reg. 6: 300. han uthi 
Rom för gisel och borgen stodh. Schro
derus Liv. 704. gijsler eller löfftesmän. 
Ders. 771.

Gislare, m. Gislan. [Isl. gislar, f. pl.; 
Mnt. giselere; T. geisler.] han wille göra 
fredz förbund medh Her Steen, therföre sielff 
personlige komma och tala wid honom, be
gärandes för then saak skuld till gijslare för 
sigh Götstaff Erichson, Doctor Hemming 
Gadd ... Svart Kr. 4. Han wille och låta 
honom få gijslare för sigh hijt in i landet, 
hwilka som helst han sielff vppå eskade. 
Ders. 88. the eskadhe och antogo trijhundrade 
gislare. Schroderus Liv. 920.

Gisna, intr. Gistna. [Isl. gisna.] emboret 
gisnar widh brunnen. Pred. 12:6. itt kärille, 
som är gisnat aff heta. P. Erici 3:158 a.

Gispa, intr. Gäspa. Man fick gispa på 
sin bädd. Dalin Vitt. 5: 207. han sätter sig 
på sin länstol, räcker sig och gispar. Modée 
Fru Rangsjuk 83.

Gissa, tr. och intr. Förmoda, föreställa 
sig. [Mnt. gissen.] om i ickæ dræpelig for
fall haffwe, som wij ecke gissæ. HSH 20: 
195 (1507). Ath salthit swa dyrt ær her j 
riikit, kwnne j wæl gisza ath thet woor skwl 
icke warit haffuer. Gust. 1 reg. 1:272.

Gissan, f. Gissning, förmodan. Så be- 
gynte tå folcket haffua een gissan, och alle 
tenckte j sijn hierta om Johanne, om han 
icke war Christus. Luc. 3:15. the hade een 
gissan ... at han skulle wara Dauidz son. 
O. Petri 2 Post. 57 b. om tijden, på hvilken 
thet skall skiedt vara, hafver man icke heller 
annat än en blott gissan. L. Petri Kr. 8. 
wår befalningzman vtti Helsingfors . . . haf- 
wer ingen wiss eller rätt skattlägning vtti sin 
befalning . . . vtan (kronouppbörden) skedt 
opå gissan (på höft, måfå). Fin. handl. 8: 
174 (1554).

Gisst, f. Gissle, m. Piska. Tå giorde 
han ena gissl aff togh, och dreff them alla 
vth. Joh. ev. 2:15. then . . . oxanar medh 
gijsslenne driffuer. Syr. 39 (38:26). hudh- 
flängde sich med gisler. O. Petri Klost. 
A 4 a. Min fadher haffuer tuchtat idher medh 
gisslar. 1 Kon. 12:11. Ther wordo ock siw 
brödher .. . grepne, och med gijsslar och re
mar slagne. 2 Macc. 7:1.

Gisslan, f. Gissling. Här känner Jesus 
rätt Guds grymma vredes gisslan. S. E. 
Brenner Jesu pin. 113.

Gisslare-orden, m. De s. k. Flagellan
terna, en sekt i 13:e och 14:e årh., hvars
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anhängare plägade till syndabot offentligen 
gissla sig sjelfva. Gislare ordan, the wore 
hwijt clädde, och gingo nakne nidh til belte- 
stadhen och sloghe och hudhflängde sich 
med gisler. O. Petri Klost. A 4 a.

Gissning, f. 1. Spådom, effter hon (Bir
gitta) medh sine gisninger stundom råkade 
vppå, bleff hon ... för heligh hållen. Lælius 

Jung. sp. N 8 b. — 2. Förmodan, liknelse 
(till). Vijtes någon thet, och är eij baar 
åtagen, doch så at ther äre tekn och giss
ningar til. Stjernman Com. 1:643 (1615).

Gissningssats, m. Hypotes. U. Hjärne 
Anl. 138.

Gista, f. Klyka, hvarpå not eller nät 
hänges till torkning, thet medh nätklykor 
(gistor) upspände jägargarnet. Comenius 
Tung. 425. gista, som man hänger noot, näät 
på, ames, amis, vari. Ders. index.

Gista, tr. Torka, gräset har blifvit af- 
slagit, utbredt och gistat. Carleson 206. 
gista sin sädesråg på pörte i lindrig värma. 
Dens. 471. Gista malt. Lind Ord.

Gitta, intr. och tr. 1. Må, kunna, thet 
iw är wist, ä huru olijkt thet ock gitter syyns 
för menniskios vnderstånd. L. Petri 2 Post. 
305 a. 2. Bry sig om. Konungen ... effter 
han hade mycket annadt bekymber, gaat han 
icke brytas medh them. Svart Kr. 160. 
Men hon var ill och avog, Hon gat mig intet 
see. Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr. Kon
ungen, vreder och yyr, gitter ey hvart (hvar- 
ken) böön eller uursecht. U. Hjärne Vitt. 130.

Gjorda, Görda, tr. Omgjorda. 1 skole 
wara giordadhe kring om idhra lender. 2 
Mos. 12:11. fick honom lijffkiortelen vppå, 
och giordadhe honom offuer lijffkiortelen. 
3 Mos. 8: 7. Giorda tina lender. 2 Kon. 
9:1. om lenderna giordar han honom medh 
sanning. P. Erici 1:198 b. När tu wast vn- 
gher giördhadhe tu tigh och gick hwart tu 
wille, men thå. tu wardher gammal, skal tu 
vthräckia thina hender och en annar skal 
giördha tigh, och leedha tigh tijt tu icke will. 
NT 1526 Joh. ev. 21:18.

Gjording, m. Gördel, bälte, haffwen 
icke gull, icke heller sölffuer, icke heller 
penningar j idhar giording. NT 1526 Matth. 
10:9. .iagh köpte en giording ... och bandt 
honom kring om mina länder. Jer. 13:2.

Gjuta, f. Qvarnränna. (Rietz.) en deell 
af samma quern, baade giuther oc stena. 
H. Brask (HSH 17:186).

Gjutekanna, f. Vattenkanna, handkanna. 
[T. giesskanne.] våre k. döttrar ... (skola) 
vara försorgdhe medh ... 1 handfaat, 1 giute- 
kanna. Stjernman Riksd. 1:619 (1605). een 
giutekanna medh vatn. Petrejus Beskr. 3:20.

Glad, adj. man är lika gladh ee hwad 
som om sådana straff talat eller icke talat 
warder, ty man tagher sich ther intit aff. 
O. Petri Ed. C l a.

Glada, tr. G. upp, göra glad, upplifva.

hela anblicken (är) högst vänlig, såsom all
tid der mensklig flit gladar upp en skön 
natur. Geijer I. 3: 79.

Gladas, dep. Gå ned, bergas. 1 skogen 
gången är den stiärna uti nord, Som för oss 
vaakte städs och aldrig boorde gladas. Eure- 
lius Vitt. 28. Hon (solen) gladdes och gick 
ned. Ders. 54.

Gladfängdt, adv. Med glädje. Til thetta 
Konungens svar gifva hans rådherrar sitt ja
ord och gemene man sitt bifall, uptagandes 
thetta tal gladfängt. Peringskiöld Jord. 84. 
kommo ock månge genom sina utfärdade 
sändningebod in uthi the Romares land, 
blefvo gladfängt emottagne. Ders. 122.

Gladlynt, adj. Glad (om ansigte). mitt 
ansichte är icke liwst eller gladlynt, vthan 
bedröffuat och mörkt. Ps. 38:11 (glossa). 
hennes ansichte war ... gladhlynt, men hen
nes hierta war fult medh ångest och sorgh. 
St. af Esther 3:8.

Gladlätt, adj. Gladlynt. (Jfr Rietz Glad
lett.) man måste uthi theras (höge herrars) 
åsyn ställa sig gladlätt och ödmiuk. Brahe 
Oecon. 34.

Gladmild, adj. Glad, glädtig. Alt thetta 
framstälte han medh itt gladmildt ansichte 
och frimodigt taal. Schroderus Liv. 382. 
at vij jemt och samt betee oss lustige och 
gladmilde. Hels. beg. skattk. 40. — Glad
mildt, adv. then som ville lefverera ifrån 
sig en märkeligh skatt, han finge altijdh folck 
som gladmildt honom vedertoghe. Liv. 286.

Gladsam, adj. Glad, glädtig. The rett- 
ferdighas liws gör gladhsamma. Ord. 13:9. 
medh gladsamma leppar tigh loffua. L. Petri 
Dav. ps. 63:6. Itt gladsamt hierta gör itt 
fagert ansichte. Sal. ord. 15:18. medh glad
samma röst. Jes. proph. 48: 20. medh gladh- 
samt springande. P. Erici 3: 68 a. Jfr Gläd- 
sa m.

Gladskap, m. Glädje, förnöjelse, ui medt 
huan annen fäyda jnbyrdis, . . . wåre wtlenske 
hedzske fiende tiil icke lithen frygdh oc glad
skap. Gust. 1 reg. 6:45. Jfr G läds kap.

Glafsa, intr. Prata, sladdra. [Jfr Isl. 
glaupsa, Egilsson.] Kommer två godhe 
systrar tilhopa, så töra the väl en heel tijma 
stå uppå itt rum medh hvar annan och glaffza 
bådhe om itt och annat. Leuchowius 284.

Glafven, n. Spjut, lans. resenärar med 
blenckiande swerd och glimmande glaffuen. 
Nah. 3: 3. Tine pilar foro bortt åt medh itt 
sken, och tijn glaffuen (plur.) medh liung- 
eeldz blenckiande. Hab. 4 (3:11). resenärar 
j gyllene harnesk medh long glaffuen (plur.).
2 Macc. 5: 2.

Glafvensbref, n. Så kallades äfven mor- 
gongåfvebrefvet i anledning deraf, att morgon- 
gåfvan bekräftades af vittnen medelst högra 
handens läggande på ett glafven. — Om cere
monien dervid se Adlersparre Hist. saml. 
4: 72.
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Glafvenstake, m. Spjutskaft. [Mnt. gle- 
vienstake.] Skråord. S20 (1546). ett skep 
fult medh glaffuenstakar. Svart Kr. 164.

Glammas, dep. G. vid, glamma, låtom 
oss här litet sittia nid, At vi en liten stund 
få något glammas vid. Kolmodin Qv. sp. 
1: 258.

Glan, adj. Biåsar, glaan miölck. Linde- 
stolpe Matk. 2.

Glans, n. skulle samma liws haffua giffuit 
jfrå sigh itt glantz. 4 Mos. 27:21 (glossa). 
thet himmelska glantzet. A. J. Gothus 
Theor. 259. — Af. plur. falska glansar kring 
dig stråla. Dalin Vitt. I. 3:65.

Glansa, intr. Glänsa. [N.g7ansa.] Hopen 
bläncker och glantzar aff purpur, guld. Syl
vius Curt. 220.

Glansfilad, p. adj. Glänsande genom 
filning. Språket ... är ännu intet så ut
smyckat och glantsfilat, som thet behöfver. 
Spegel Tillsl. par. 75. Och theri hafve vi 
på några män at klaneka, Som, sielfve passlig 
nog glantz filade och blancka, Doch kunna 
alt för väl the flickor strax försmå, Som icke 
sol i glantz och stiernor öfvergå. Kolmodin 
Qv. sp. 1:94. Så mycken syndaprakt, glans
filad, krusad, gran, Som deras ögons lust 
och hiertan reta kan. 2: 277.

Glas, n. Timglas. Och wil aff mins hiertas 
grund gerna migh förelagda mitt glass vth- 
stå. A. Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. 
C 5 b. Bengt Biugg sågh att hans glaas war 
nu så förlöpit, han antingen skulle brinna vp 
eller bliffue the Swenskes fonge. Svart 
Kr. 83. then Daletiyffuens glaass war runnit. 
Ders. 106. hans glass war nu löpit, tiden 
war kommen att Gudh wille straffa honom 
för hans högmodh. Ders. 162.

Glasiast, m. Glasdiamant, och sker ofta, 
medan de intet förstå sig på ädelstenar, att 
de köpa glabecker, Behemiske demanter, ja 
ofta och kristall och glasiaster, för rätte 
Orientaliske demanter. K. br. 27/s 1589. en 
Glasiasticus hafver en edlesteens anseende, 
är lijkväl i sigh och i sanning intet annat 
än glass. A. Laurentii Verld. speg. 9.

Glaskämpe, m. Dryckeskämpe. Spegel 
Guds verk 123.

Glasmakare, m. Glasblåsare. Stjern- 
man Com. 1:89 (1546). Kan en behändigh 
och snäll glaasmakare göra klaar och genom- 
skijnande glaas aff aska. Phrygius Him. 
lif. 86.

Glaspa, intr. Prata, pladdra. Se Bort- 
g 1 a s p a.

Glaspaktig, adj. Pratsjuk. Glasper, m.
Pratmakare. glasper, glaspachtigh, garrulus. 
Comenius Tung. index.

Glasverkare, m. Glasblåsare. Et nu 
på stunden gutit glas är ey minder bräcke- 
ligt, än dät som för en rum tid sedan kom 
ifrån glasvärkarens händer. Hermelin F1 b.

Glatt, adj. Hal. hennes halss är glattare

än olia. Sal. ord. 1536 5: 3. han bleff uthaff 
hennes glatta ögon, söta mund och snack 
dageligen dags smorder och struken. Syl
vius Er. 01. 167.

Glemma, intr. Glimma, the rettferdighas 
stijgh glemmar såsom itt liws. Sal. ord. 1536 
4:18. Kir glemmar aff sköldar. Es. 22: 6. 
en stoor molnskyy full medh eeld, så at thet 
glemmadhe alt om kring. Hes. 1:4. glem- 
madhe såsom glödhande koppar. 1:7. glem- 
mande sken. Försp. till G. Test. a 5 a.

Glemmande, n. eelden gaff. itt glem- 
mande jfrå sigh. Hes. 1:13.

Glena, intr. Le, småle, visa sig frynilig. 
(Jfr Rietz.) the medh sina åthäfvor gleena 
enom i ögonen, men bespotta och hata ho
nom doch lijkvel i sitt hierta. Laurelius 
Opusc. 8: 35.

Glens, se Gläns.
Gleppa, Glappa, intr. och tr. Prata, 

pladdra (obetänksamt, lättsinnigt). [Jfr 1st. 
gleipa, garrire, nugari. Egilsson. Se Rietz 
Gläppa.] then som glepper och owijsligha 
talar. O. Petri Kr. 51. the ogudachtighas 
mun glepper fram ondzkona. L. Petri Sal. 
ord. 15:28. Een ohöffuesk menniskia talar 
fuligha, och glepper fram alt hwad genom 
munnen gåår. Sir. bok 20:21. Ho kan ei 
gläppa något fram Om Bajazeth och Tamer- 
lam. Spegel Guds verk (1745), företal. 
fåfängt är at gläppa Om så fördolda ting. 
Tillsl. par. 82.

Glesug, adj. Gles. Skogen var ihål och 
glesugh. Leyonstedt 33.

Glia, intr. Glänsa, glimma. [Isl. gljä.] 
en orm glijar medh sijne gullskijnande fiäll. 
Schroderus Kors. 508. När sådant spettals 
folck nu ändtlig skola fria, Kan dägligheten 
sieif ei nogsamt för them glia. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 94.

Glia, intr. Glida, skrida. Han haffuer 
håår ... hwilket gliiar och ligger honom iämpt 
nedh til hans öhron. A. Simonis T 3 a.

Glida, intr. Slutta, han (vägeri) glijder 
all makelig utåt Lutande. Stjernhjelm 
Here. 295.

Glim, n. Glitter, verldens prunk och 
glim. Dalin Vitt. I. 2:76.

Glimma, intr. de Arff Furstlige träter, 
som sig för någre åhr sedhan ... starckt be- 
gynte att glimma och see låtha. A. Oxen- 
stjerna (HSH 30: 56).

Glims, n. Gyckel, spe. (Jfr Rietz Glams.) 
af ehvad som säijs strax giöra glims och 
löije. Palmfelt Qv. skol. 8.

Glin, n. Löje, grin, åtlöje. Lind Ord.
Glina, intr. Skratta, grina, göra åtlöje 

af. Lind Ord.
Glinder, n. Glitter. En krans, ei sam

mansatt af döda stenars glinder. Kolmodin 
Qv. sp. 2:132. Vid strålars glinder på dess 
yta Jag drifvan ser i tårar flyta. G. F. Gyl
lenborg 1:233.
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Glinstra, intr. Glänsa, glimma. [T. glin- 
stern.] Och äre thes (själens) glinstrande 
strålar så tiokt förmörkade bleffna, at man 
niugt ett tekn aff thet gudhdomlighe liwset 
ther i meer skönia kan. Sparman Sund. 
sp. A 3 b. sanningens glinstrande strålar. 
Ders. 330. Min’ ögon glinstra. Düben Boil, 
bref 38.

Glint, m. P k g., på glänt, lemna dörren 
på glint. C. Gyllenborg Sprätth. 63.

Glinta, intr. Glida, slinta, halka, när 
man böd til med händerna hämtat, så giant 
det undan. U. Hjärne Anl. 35.

Glip, n. och m. 1. Gap, svalg, thetta 
ofandtliga diuretz glip eller gap, hvilket stort 
och förskräckeligit var. Runius 2:217. O 
hvilken glip til mun, med grymma lejons
tänder! Kolmodin Qv. sp. 2:137. — 2. Obe
haglig (stormunt?) person. Det är aldrig så 
ful glip, som ej är sin qvinna lik (likar 
henne). Rhodin 38.

Glip, m. Fiskhäf, draghdf. Fiskedh haff- 
uer iagh i allan natth widh landett altt medh 
minn glijp. H. O. Visbok 32. (fiskarne) ä i 
garn och glipar inne. Spegel Guds verk 193.

Glira, intr. Plira. (Rietz.) Si huru täckt 
hon 1er, och sött med ögon glirar! Kol
modin Qv. sp. 1:116.

Glis, Glys, m. och n. Bernsten. [Jfr Isl. 
glys, glans] en stoor åå, der utinnan glijs 
eller bernsten finnes. Rudbeck Atl. 1:162. 
raf eller glysz 1:409. mycken glys tages i 
Östersiön. 1:447. Glyset, som finnes i Öster- 
siön. 1:454. hafvet drifver genom vågen up 
gliset af diupet in på stranden. 1:467.

Glis, m. Löje, smålöje, åtlöje, spe. Här 
enskyllar sigh Reynick mästerligha och sälier 
Konungen en glijss. R. Foss 398. artigt, med 
kalt löye och en glijs. Stjernhjelm Parn. 
tr. 2: 7. ther han ther på (mot hufvudbona- 
den “fontange“) predikar, så får han glis 
och åtlöije tilbaka. Svedberg Sabb. ro 1: 82. 
Af allt det skaldefund, som desse samman- 
smorde, De nije Systrars chor steds glis och 
löije giorde. Düben Boil. sat. 2. tadlarn 
står tilredz att giöra spee och glijs Utaf 
hvart enda ord. Boil. skald. 27. Och vändt 
min ögon bort ifrån hans falska glis. Kol
modin Qv. sp. 1:6.

Glisa, intr. [Isl. glissa.] 1. Le, småle. 
När han (Cupido) glijser, bränner han, och 
sargar när han smeker. Stjernhjelm Lycks. 
är. 3 intr. Jag tykker at iag seer hur glaad- 
lynt Noa myyste På munnen, när then dag 
igenom skyrna lyyste, Som honom jordens 
plaan, fast hon var öde, viste; Jag tykker 
at och Cham åt sådan glädie gliste. Spegel 
Guds verk 115. the vänligt kunna glisa At 
sine fiender. Ders. 227. smikkraren .. . när 
han syns then beste Och glisar vänligast, 
förråder han sin näste. Ders. 239. Ei smickra 
med sig sielf, åt andras fehl ei glisa. S. E. 
Brenner Jesu pin. 9. — 2. Hånle, grina

(åt), then begabba the, then glisa the åt i 
lag. Svedberg Schibb. e3a. när jag vil 
med skrap på leken giöra slut, Så gliser han 
theråt, och räcker tungan ut. Kolmodin 
Qv. sp. 1:19. — 3. Grina, visa tänderna. 
han gliste medh tänderne (såsom hundarne 
pläga göra). Laurelius Påf. anat. 636.

Glisneri, n. Skrymteri, förställning. [T. 
gleissnerei ] vil man betrachta Fru Veneris 
och Cupidos rijke och regement, så finner 
man intet annat än en sööt inbillad militie, 
full af bedrägelig glijsnerij och falskheet. 
Stjernhjelm Lycks. är. 3 intr.

Glissa, intr. Skina, lysa. [Jfr Isl. glyssa, 
gnistra. B. Hald. T. gleissen.] strimorna 
(solens) nedskiutes ej så spitza, Men komma 
brutne fram och må på sidan glissa. Spegel 
Guds verk 155.

Glister, n. Glans. [T. glistern, glänsa.] 
Gullet... mister glijster sit. Lucidor Ola.

Glitensöm, m. [Jfr Isl. glit, glitter, så
som benämning på brokad.] Dwck medt blåå 
Gliithensööm — Dwck medt hwiith glijthen- 
sööm. HSH 37:26 (1548).

Glittrig, adj. Glittrande. Eij finnes en 
demant så glittrigh, skär och reen. Achre- 
LIUS Vitt. 442.

Glofsa, intr. Låta som svin, när de 
vid fara kalla hvarandra tillsamman. 
(Rietz Gluffa.) Då et svin sitter i kläm
man, komma alla andra glofsande til hielp. 
Linné Sk. resa 286.

Glofsa, intr. Glufsa, glupa (i sig). När 
desse svinen åto, så glofsade de maten i 
sig på sätt, som snåla hundar. Linné Vestg. 
resa 62.

Gloppug, adj. slijta ondt i regn och 
gloppucht vähr. Rosenfeldt Vitt. 227.

Glora, intr. Glo, stirra. [N. glora.] fiskiar 
små och stora På deras tågande (Israeliter
nas genom Röda hafvet) lijksom uhr fön
stren glora. Düben Boil, skald. 32.

Glosa, Glossa, f. 1. Utläggning, för
klaring. [Isl. glosa, T. glosse.] biscopen 
j lincöpingh gör tiig en glosa och wthtydilsze 
wppaa then wpresningh j tydzlandt. Gust. 
1 reg. 2:138. ändoch man kan göra ther 
een glosa på, lydha likwel orden så klart, 
at sådana glosa gör näpligha fyllest. Försp. 
till Ebr. hon (episteln till Rom.) haffuer 
här til dags medh monga glosor mykit warit 
förmörkrat. Försp. till Rom. förfalskandes 
them (orden) medh glosor och vthtydhningar. 
L. Petri Dial, om nattv. A 4 a. han giorde 
ingom nogra gloso eller förklaring ther vppå. 
P. Erici 1:252 a. thessa ord äro een rätt 
wiss glosa och vthtydning på hela boken. 
6:127 b. man skulle förstå fonde besluth 
som dett i bookstafven lyder, och icke efter 
någon vrång glossa uttyda. HSH 19: 274 (1600). 
Så skal... vara förbudit medh någre nyie, 
onödige och onyttige spörsmål, glosser och 
meningar uthtyda och qvälia then Helige
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Skrift. Emporagrius Kyrkord. 6. — 2. Klan
drande anmärkning, speglosa. gudth for- 
laathe them ther saa mongha gloser giöra 
paa en annars liffwerne och inthit agtha theris 
egit. Gust. 1 reg. 3:101. hängt hans Kon. 
JVU. een otilbörligh och oförskylt glosa uppå, 
at Jören Jönsson för hans Mtz girigheet 
skuldh ... skulle vara kommen om halsen. 
Tegel Gust. 1 hist. 2: 296. Der som en granne 
till then andre gåår, Strax legger hon them 
en ond glosa på. Doct. Simon 10. — 3. skal 
them (skolgossarne) ock effter sedwenion 
hwar dagh settias Glosa (såsom the kallat), 
thet är tw eller try Latinisk ord medh 
Swenskonne ... hwilka the om daghen skola 
lära til minnes. L. Petri Kyrkord. 86 b.

Glosa, tr. 1. Utlägga, förklara. [Isl.g/ösa.] 
vthtyde och glose Christi ordh. O. Petri 
Svar till P. Galle B 4 b. — 2. Göra anmärk
ningar. våre unge Svenske, när de hem
komma ifrån deras resor, finna at glosa och 
tadla på nästan alt hvad de se i deras fä
dernesland. Tessin Bref 1:280.

Glosare, m. Förklarare, uttydare. glo- 
saren i brädden .. . intet behaagh haffwer till 
then texten. Ernhoffer 92a.

Glosera, tr. 1. Utlägga, förklara. [Isl. 
glosera.] Vederdöperne falskeliga glosera 
Christi ord. P. J. Gothus Hust. 220. — 2. 
Klandra, then aldeles thetta enfåldiga, doch 
välmenta värck vil glossera och til thet vär
sta uthtyda. Ulfsparre a 4.

G losering, Gloserning, f. Utläggning, 
förklaring. Then Propheten Jeremia til för
stå behöffuer man icke mykin glosering. 
Försp. till Jer. Phariseerne förmörkade Gudz 
ord medh theras gloseerning. P. J. Gothus 
Rel. art. 237.

Glotter, n. ? [Jfr Rietz Glutter, Glåtra.] 
Gudh haffuer ... sanningenes ord ifrå thet 
Påweske glotter och skarn genom Luther 
lutra och rensa latit. Uti. på Dan. 596.

Gluffa, f. ? effter een degligh qvinna 
förmenar at man är plichtigh henne at fijra- 
och tiena, och inbillar sigh sådant vara värd, 
så bortbyter hon offta sin man emot een 
gluffa eller toka (i anl. deraf att Rachel 
afstått Jakob ät Lea, se 1 Mos. 30: 16). 
Schroderus Albert. 2:28.

dugg, m. Januarius, Glugg, Torsmånat. 
Bondepract. B 8 a. (Jfr Rietz, Kalkar.)

Glugg, m. Gap, svalg. Han är altijdh 
godh som glugg fyller (i. e. Dhen altijd kan 
spendera, han får fulle vänner). Grubb 288. 
Se Söderwall glugger. Jfr Glup.

Glugga, intr. Glo, titta. [Isl. glugga, 
B. Hald.] han ... seer genom fenstret, och 
gluggar genom galren. H. Vis. 2: 9. En få- 
witzk gluggar in genom fenstret. L. Petri 
Sir. bok 21:26. stodh någhot thär ifrå, och 
gluggadhe thär in (i grafven). Lælius Res. 
2: 55. altijd sittia i booken och glugga. Bero- 
nius E 3 b. han gick och gluggade i vädh-

ret effter gästgifvare taflan. Lindner 84. han 
gluggar genom nyckelhohlet. U. Hjärne Orth. 
128. Doch råder jag, igen at edra ögon plugga, 
När i Guds hemlighet för dierft the vilja 
glugga. Kolmodin Qv. sp. 1:36.

Glunt, m. 1. Gosse, the som fålckitt 
ikrigsfolket) haffvve antagitt vdj wår och rig:ns 
tiänist,... tagitt så well the odugelige oman- 
hafftige glunter och vnge drenger, som dug
lige, manlige och starke karler. Dipl. Dal. 
3:149 (1553). så är thet orimligt... tvinga 
en spädh glunter at begripa uthi mångtydige 
ord des retta och egenteliga mening. U. 
Hjärne Orth. 124. ingen tänckte, at Gud 
ville hafvå then lilla glunten (David) til ko
nung. Rydelius .Förn. öfn. 202. — 2. Skol
gosse. samma wtscrifft är hastigt aff en 
glunt plumpligha scriffuin. Fin. handl. 6: 
319(1551). Glunt, Abcdarius. Schroderus 
Lex. It.

Gluntloka, f. Abcgosseklass i skolan. 
(Se Loka.) det veet hvar diekengosse, som 
i gluntlocan sitter. U. Hjärne Orth. 101.

Glup, n. och m. Gap, svalg. Then af- 
grund, thetta svalg, thet botnlösa glup. Spe
gel Tillsl. par. ill. Tre andre (skepp) snär
jas in i hvirflar, glup och bankar. Celsius 
Æn. 5. tu oss ... frälsat båda två ur toma 
hungrens glup. Kolmodin Qv. sp. 1:501. 
afunds arga glup. Dalin Vitt. 3: 98. jag får 
den narren at giöra hvad jag vill, bara jag 
ibland lite kan fylla glupen på honom. 
Modée Dårh. 7. Then är alltid god, som 
glup fyller. Ihre Gloss, (jfr Glugg.)

Glup, adj. Glupsk. [N. glup.] Vatufoglar 
glupa, The ther mine fiskar sluka. J. SlG- 
FRiDi H 5 a. Varghen thet glupaste klodiwr. 
Com en i us Tung. 410.

Glupa, intr. och tr. 1. Vara glupsk, be
gärlig efter något, fienderner föllo strax 
glupande till the Swenskes skandzar. Svart 
Kr. 40. atj icke ... äre altt tho glupande paa 
fienderne. Gust. 1 reg. 10:305. när i skole 
giffue edher vdi någen mangling med forne 
hoop, eller gripe thorn an, atj än dhå icke 
wele wara altt för glupende, vtan achte eder 
egin fordell. RR 22/s 1542. tvenne fiender 
med sådant ifver glupa Uti hvars annars lif 
at begge moste stupa. Spegel Guds verk 
223. Biörnen, varg och räf i rofvet vilja 
glupa. Öpp. par. oo. Den villa biörnen, som 
plä effter rofvet glupa. Beijer 361. — 2. Sluka. 
Satan... vil oss glupa. Spegel Guds verk 280.

Glupa, intr. Snegla. [T. glupen.] äliest 
går hon (afundsjukan) lönsk, Och glupar 
under musk. Stjernhjelm Parn. tr. 2:7.

Glupen, adj. Glupsk. En snåål och glupin 
varg. Columbus Poet. skr. A 2 b. Abborrar 
äro fråssiga glupna fiskar. Colerus 1:67. 
en girug, som knapt hemma mat förtärde, 
Fast han hos andra var så glupen som en 
hund. Granatenflycht 20. glupna djur. 
Livin 40. fanen .. . med sin glupna klor.
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Warnmark 358. (vargens) glupna gap. J. G. 
Hallman 230:

Glupenhet, f. Glupskhet. Râfven...med 
glupenhet mycket förtärer. Colerus 1:365. 
Uti magen och buken (sitter) en varg- och 
svinaktig glupenhet. Boethius 212.

Glupisk, adj. Glupsk. Glupisk, vorax. 
Schroderus Lex. 81. tu uthsträcker tina 
girige och glupiske händer effter vår boskap. 
Sylvius Curt. 534.

Gluplig, adj. Glupsk, synes menniskian 
fast glupligare vara än som någhon vargh. 
Sparman Sund. sp. 76.

Glupligen, adv. Rytterijt satte glupligen 
an, måste doch straxt göra vendning och 
taga flychten. Girs Gust. 1 kr. 18.

Glupse, adj. Glupsk, the äre glupsse 
til at äta. Sparman Sund. sp. 395.

Glupsk, adj. bedrijffua itt glwpskt Juda- 
kram ... på fattiga almogen. A. Andreæ 
Försp. till Uti. på Dan. c 4 a.

Glupt, adv. Glupskt. Så måste man väl
lust sparsammelig bruka, Thet söta förgifftet 
ey glupt i sig sluka. Törnevall Ds a.

Gluttra, intr. Glo, titta, han gluttrar 
(skygnist) vida omkring. Björner Kämp. 
Frith. 34.

Gly, n. Gäckeri, gyckel. (Rietz.) [Isl. 
gli), glädje, lustighet.] vill jag icke heller 
at du dine affuundzmän till gly och behag 
skall latha merkia dit misnöije. A. Oxen- 
stjerna Bref 2:328. han inted annadt gör 
ähn ropar om mig at jag skall vara så bitter 
på honom, och gör där gly aff. 2:353.

Glyfva, intr. ? grip ther uthi (det sjuka 
stället på hästens kropp) medh een tång, 
och halt ther fast i köttet, glyff ther uthi 
medh ett ådrojern, eller öpna annorledes 
huden. Colerus 2:264.

Gly ma, f. Liten strid. (Spegel Ord.) 
[Isl. ghjma, lucta. B. Hald.] han (soldaten) 
haar ej haft sig långt i glyman framme. 
Spegel Guds verk 280.

Glysa, intr. Lysa. (se Rietz Glisa.) 
Liungeeld Glimmad’ och blixtrade tätt, att 
fästet glyste aff eelden. U. Hjärne Vitt. 165. 
gull-glysand’ skijn. Lucidor Bb 1 b.

Glyt, n. Gyckel, spe. giöra glyt åt något. 
Spegel Ord. Rietz.

Glåma, intr. Glo, stirra på. Lind Ord. 
Rietz.

Glåma, f. Glåmare, Glåmer, m. En
som glåmar. Sälja glåmor, stå och gapa. 
Lind Ord.

Glåsa, intr. Glimma. [Isl. glossa, B. 
Hald. Mnt. glosen.) Eldhkålen glåsa i 
spijselen. Colerus 1:300.

Gläde, Glädi, f. Glädje. [Isl. glebi.) 
idhor ära och welferd är oss een glädhe. 
1 Alacc. 12:12. prijsadhe iagh glädhena. Pred. 
8:15. Ah min son, .. . wår eenda glädhi. Tob. 
10: 4. iagh bodhar idher stoor glädhi. Luc. 
2:10.

Glädehus, n. Förlustelsehus, gästabuds- 
hus. Bätre är gå j sorghahws än j gästebods 
hws ... The wijsas hierta är j sorghahuset, 
och dåras hierta j glädhehwset. Pred. 7:5. 
all glädhe hws vthi then gladha stadhen. 
Es. 32:13.

Glädenamn, n. Och thet skal wara migh 
til itt glädhenampn, berömelse och prijs 
jbland alla Hedhningar på iordenne, tå the 
få höra alt thet godha som iagh them gör. 
Jer. 33- 9.

Glädsam, adj. Glädjefull. fröghdens 
Gudhi medh glädhsamma röst. Ps. 47:2. 
thet glädhsamma och saligha Christi Rike. 
Försp. till Zeph. een glädhsam och frögda- 
rijk högtijdh. L. Petri 3 Post. 83 a. Christi 
glädsamma vpståndelse. P. Erici 5:301 b. 
Jfr G 1 adsam.

Glädskap, m. Glädje. [Isl. gleöskapr, 
B. Hald.] tiener Herranom medh frögd, 
kommer för hans ansichte medh glädhskap. 
Ps. 100:2. ther skal man än nu åter höra 
roop aff frögd, och glädhskap. Jer. 33: lt. 
man swär antingen med wredhe eller glädh
skap (skämt, munterhet), epter som almänt 
tilgå pläghar. O. Petri Ed. B la. Jfr Glad
skap.

Gläns, Glens, m. och n. Gyckel, be- 
gabberi. [Isl. glens, n.] på thet sidsta giffuer 
han tigh en glentz (bespottar dig) för alt 
sammans. L. Petri Sir. bok 13:8. alt hwadh 
som man them predicar .. . thet bliffuer alt
sammans medh spott och gläns bortslaghit 
j wädhret. A. Simonis V 2 a. deremot (ge
nom fästningens uppgifvande) igen nu Swe- 
rigis rijke och alle dess Stender icke annet 
hafue af alle nationer och fremmende land
skap, än spee, spot, glentz och åthlöije. 
HSH 15:82 (1591). theras varningar blefve 
förachtade och medh gläns och åtlöije up- 
tagne. Laurelius Opusc. 8, företal 4 a. du 
med titt glentz gör honom, som du utler, til 
vederdeloman. Hermelin E 7 a. utaf Gudz 
ord ei gläntz och löje giören! Kolmodin 
Qy. sp. 1:22. (hon) giorde gläns af dygd. 
S. E. Brenner Dikt. 1:235.

Glänt, m. 1. Öppnande, de vänta dör
rens glänt. Bellman 2: 211. — 2. Öppning, 
hvarigenom ljus intränger. Läget i vaggan 
bör vara utan sken af ljus och dag, och 
framför allt utan gläntar på sidan, hvaraf 
komma skelögon. Thorild 4:210.

Glänta, f. Öppning, gläntor mellan löf 
och träd. Törneros 1:51. till venster ser 
man genom några gläntor på skogen ett 
täckt virrvarr af lummiga löfträdsparker, röda 
gårdar och ljusa gärden 1:356.

Gläppa, se G 1 e ppa.
Glö, m. (?). Haf ? [Månne af Isl. glcer, 

m., ä glce ? Jfr Rietz Glo, f., hafsbugt.] 
Hvij vill iag då om verlden sorgse vara, 
På sjö och glö stoor lycka effter fara. Co
lumbus Poet. skr. G 2 b. (han) far på siö
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och glöd till verldsens ända Att hämta hvad 
som oss den orten månde sända,. . . Men 
si hur snart kan glö eli siö med häst bort- 
röfva Alt hvad han före sig så höglig mon 
bedröfva. Verld. fåf. speg. 8, 9.

Glödbäcken, n. Fyrfat. Glödebeckien. 
Hallenberg Handl. 149 (1625).

Glödehök, m. Öfversittare. (Rietz.) nu 
hoos oss många finner man, Som aldrigh 
haa varit uthom land. Och äre doch stoore 
Glödehööker, Ville uppå alla läggia looker. 
S. Brasck Förl. sonen D3a.

Glödig, adj. Glödande. [T. gluthig.] 
Martis glödige dundrande sliungor. Stjern- 
hjelm Fredsafl. l intr. Helffvetes glödiga 
käftar. U. Hjärne Vitt. 88.

Glödkara, f. Glödraka, eldskyffel. Co- 
MENIUS Tung. 434.

Glöpeord, n. Glåpord. [F.Sv. glöpa orfi, 
se Schlyter Ord.] man finner ey offta 
sådan skämt yrkjas, utan ju några skymtlige 
(skymflige) glöpeord tillika utflyga. Herme
lin E7a.

G löt, m. Sölkorf, sudder? Jag eij heller 
vijslig giorde, Som then glöten så sent torde 
Sända bort till kiöpestad. Moræus 465.

Glöta, intr. Röra, gräfva, snoka i nå
got för att finna något, intet haf eller navig
able ström är, hvilket de (Holländarne) icke 
skola för deras begärliga vinst besegla och 
glöta uti. Ehrensten (Lönbom Anek. I. 
5:95). Ingen må olofvandes och mot ega- 
rens vilje löpa uti annors ägor eller ström
mar och där glöta efter musslor. Stjern- 
man Com. 5:243 ',1691). thet är långt för 
mig i vatnet glöta. Spegel Guds verk 198. 
tu tykker iag för diupt i scholeboken glöter. 
Ders. 286. lät en flicka få i vishetzbrunnen 
glöta. Kolmodin Qv. sp. 1:238.

Glöxa, intr. Hafva qväljningar, så att 
man vill kräkas. En drinckare haffuer siel- 
lan nattaroo, Han ligger och glöxer. L. Petri 
Dryck. D 1 b. Jfr K lökas.

Gnafva, tr. Gnaga. Agg gnof sit egna 
bröst. Celsius Gust. Vasa 75.

Gnafvig, adj. Gnatig. gnafvug,... sur 
och trätosammer qvinna. Kolmodin Qv. sp.
1:112. Mit sinne af sig sielft var ei så vrångt 
och afvigt, Som ock Tobiæ ei så misstank
fullt och gnafvigt. 1:636.

Gnaga, tr. thet gnogh hans samvett. 
Leuchowius 355.

Gnagekål, m. (af gnaga, gnata.) När en 
ährligh ungh man skal någhon tvinga til 
sijn hustru, så bevijsar hon honom intet 
gott.. . dukar hon honom bordhet, så är 
alla daghar gnaghekåål och tuggegrääs thet 
aldrabästa. Leuchowius 105.

Gnall, n. 1. Dån. Öst, väst, sud, nord... 
med tummel, gnall och gny omfrääste (skep
pet). Stjernhjelm Jubelsång. Nordengnall 
och östanbrus. Fägnesdng. I lufftens vijda 
vidd hörs vädren häfftigt bruusa Medh hisli I

storm och gnall. Achrelius Vitt. 371. — 
2. Gäll grymtning. Gnall, Grunnitus, Ru- 
cheln der Schweine. Schroderus Lex. 25.

Gnarras, dep. Visa tänderna, morra. 
[Mnt. gnarren.] Narrar tu honom (hunden), 
så gnarras han medh upsparrat gaap (si irrites, 
distento rictu ringitur). Comenius Tung. 
187. — Gnarrande, n. medh gnarrande och 
skällande sigh inbördes anfalla och bijta. 
R. Foss 389.

Gned, n. och f. Trall, slentrian, han . . . 
trädde åter på sitt gamla gned. Lönbom 
Sv. arch. 3: 80 (1660). Krämarne ... ha nu 
efter gamla gnedet skinnat sig til at upbygga 
stolta hus. Dalin Arg. 2, n. 9. Han går 
aldrig från gambla gnedet och vahnan. n. 37. 
bruka gamla gnea. Brobergen 363. the . . . 
gå föruthan kruus alt bort åth gamble gnean. 
Cup. o. Ven. kärlekskrig. B 2 a.

Gneter, m. Gnidare, girigbuk. Lind Ord.
Gnetig, adj. Nidsk. Lind Ord.
Gniare, m. Gnidare. han är den argaste 

smulgråt och gniare som kan gies. Boding 
56. Slösare kunna ej väl med gniare trifvas 
i bolag. A. Nicander Vitt. 167.

Gnissla, intr. och tr. 1. Gifva ett skä
rande ljud. tina tender på sidstonne gnijdzla 
moste. Syr. 30:10. en foghel framflygher 
j wädrena ... och trenger sigh ther igenom, 
så at thet gnitzlar (hviner) widh. L. Petri 
Sal. vish. 5:11. Räfven . . . gnijslar (L. gan- 
nit, T. bäjferf), och kan aldrigh tämias. 
Comenius Tung. 203. Der gnislar ett vild
svin. Mörk Adal. 1:45. — 2. Skära (tän
derna). The gnisla sina tender öffuer mig. 
L. Petri Dav. ps. 35:16. — 3. Knota, mån
gen af rijksens Råd tager i landet till 30, 
40, ja 60 och mettra hästar när han reeser 
. .. och så göra andra flere, så att almogen 
gnijsslar och gnyr där under. A. Oxen- 
STJERNA (HSH 35:146).

Gnist, f. Gnista. [D. gnist.] liusetz gnist 
af Gud omsider tendes. Spegel Guds verkas.

Gnista, f. O huru lustigh äro all hans 
werck, ändoch man som noghast (knappast) 
kan besinna ena gnijsto ther aff. Syr. 43 
(42:23). Götstaff Ericson, then Gudh hade 
them såsom een gnista aff then loffwerdige 
Sweriges Ridderlige adell igenleefft. Svart 
Kr. 18.

Gnista, intr. Gnistra (gnissla? Jfr Isl. 
gnista), dundra och liunga, at then stenoghe 
wäghen gnistar. P. Erici 3:134 b

Gnistra, f. Gnista, än finns gnistror i 
mörjan. Dalin Vitt. II. 4:5. alla gnistror 
af hopp äro ännu icke utsläckte i mitt hjerta. 
Ders. 4 : 378. De gamla gnistror torde hvar 
dag utbrista i. . . lågor. Mörk Adal. 2 : 434.

Gnistrig, adj. Gnistrande, en gnistrig 
brand. Silverstolpe 229.

Gnuda, intr. 1. Susa, brusa. Lind Ord. 
Se Rietz Gnu. — 2. Kuttra. Lind Ord.

Gny, intr. Kny, knysta, mucka. [Isl.
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gnyöja.] Här emoot torde ingen gny heller 
tala. Petrejus Ber. B1 b. The torde ey 
tå gny itt ord. R. Foss 387. Godzet är odugse, 
. .. och (the) moste taghat och icke ens gnyy 
ther emot. Schroderus Hoflef. 167.

Gny, m. 1. Buller, sorl, ljud. [Isl. gnt/r, 
m] Han skal fröghda sigh och en gnyy 
göra. Es. 42:13. Man hörer ... gnyyn aff 
theras hestar. Jer. 8:16. ther wardt en stoor 
gnyy tå iagh propheteradhe Hes. 37: 7. Qvar- 
nen har ingen gång eller gny. Stjernhjelm 
Here. 499. — 2. Knot, then menemandz rop 
och gny om thet dyra salt köp. Gust. I reg. 
3 : 336.

Gnäpjas, dep. Gnabbas. (Se Rietz Gna- 
pas). kijfva, träta och ... gnäpias, munhuggas. 
Com en i us Tung. 917.

Gnöla, tr. Gnola. Så wil iagh henne 
(visan) för edher gnööla. Rondeletius 83. 
Lind Ord.

God, adj. 1. Duglig, skicklig, begynte 
ropa på honom och begäre att han wille... 
wara theres Förste och Konung, the wille 
gierna kenna honom ther godh fore. Svart 
Kr. 46. en man som är godh på strengia 
spel. 1 Sam. 1 G: 17. — 2. Jemngod. Konung 
Cristiern nu war monge gongor affslagen och 
hans partij förnumme att the Swenske icke 
alenast wore them gode nogh, vtan och vti 
all vprächtig krig hade iu altijdh öffuer- 
hondenne. Svart Kr. 4. — 3. Ansvarig. 
iagh... haffuer warit minom fadher godh för 
pilten. I Mos. 44:32. hwath hans nade hen- 
der eder lofwa eller tiil segia, ther seya wij 
eder god före (ansvara vi för, gå vi i bor
gen för) at tet skal eder fasth ok obrute- 
ligeth hallath blifwa. Gust. 1 reg. 1:99. jagh 
skal vijsa eder itt annat streek, Jagh lofvar 
eder godh, thet skal ey blifva leek. S. Brasck 
T. krig. C 3 a. Jag vil gå god före, at han 
aldrig skal få höra mig berömmas. Dalin 
Vitt. II. 5:80. — 4. Frisk, äterstäld. Hon 
sög i sig ... skadlig blod,... och konungen 
blef god. Kolmodin Qv. sp. 1: 384. Ho kan 
tin bräck och siukdom giöra god? Warn- 
mark 421. — 5. Lämplig, lätt. uppå then 
samma sidhan är stadhen Leucas godh til 
at angrijpa och bestorma. Schroderus Liv. 
455. — 6. Ansenlig, hög. vordo dock på 
flyckten en god hop slagne. Girs Joh. 3 
kr. 10. j en godh ålder begraffuen warda. 
1 Mos. 15:15. bleff dödh j godhom ålder. 
1 Krön. 30 (29:28) Tå Gudh idher medh 
sijn nådh vppehålder, Kommen j wel til en 
godhan ålder. Tob. com. Ela. — 7. Jag 
dömmer af ert tal, at ingen god (d. v. s. 
hin onde) er rider. J. G. Hallman 78. Så 
tror jag, ingen god har satt på mig förtreter. 
Palmfelt Qv. skol. 62. — 8. Till godo. 
j haffuen altijdh fattigha när idher, och när 
som helst j wilien, kunnen j göra them til 
godho (göra dem godt). Marc. 14:7. han 
gick til sina wener och lät göra sigh til godho

(fick omvårdnad). Ap. gern. 27: 3. hon haff
uer mongom ... warit till godho (hjelpt dem). 
Rom. 16: 2. Ironiskt användes göra till godo 
i bet. gifva lika godt igen, vedergälla ondt 
med ondt. Ther I icke äre megtige (att 
motstå fienderna), thå måj haffua hasteliga 
bud tiil leygret epter nogre hester och no- 
goth fotfolck och göra them nogot tilgodho, 
... ther ligger en öö viid vardberg på en 
mijll när, ther mann kunde göre them mygit 
tilgodho och fortaga them landit. Gust. I reg. 
10:165. Hålla till goda, ursäkta. Din 
moder . . . beder du ville holla henne till 
godha at hon iche schrijffuer. A. Oxen- 
STJERNA Bref 2:381.

Godaktig, adj. 1. Vänlig, välvillig. Good- 
achtig, benevolus. Schroderus Lex. 78. 
vthi henne (visheten) är en förståndigh ande, 
... godhachtigh. L. Petri Sal. vish. 7:22. 
— 2. Af god art. Malmen stötte mästedels 
något på grönt, och den gröne halten hölts 
före at vara godaktig. Linné Vestg. resa 255.

Goddagsbarn, n. När Gud hafver oss 
plägat med sina gåfvor til kropp och siäl, 
varde vi goddagsbarn, och vilje njuta them 
utan någon olägenhet. Svedberg Sabb. ro 
1:607. en letting och goddagsbarn. 2:1367.

Goddagshjon, n. Sv. Nitet n. 8.
Goddagsjunker, m. Uppå sit säteri en 

goddags juneker låg. Kolmodin Qv. sp. 
1: 390.

Goddagskarl, m. Lätingar och goddagz- 
karar. Comenius Tung. 887.

Godgerning, f. Välgerning, nådebevis- 
ning. [Isl. gådgerningr.] Jak skal tage oc 
anama Hans Nades godgerninger altid til en 
god mening. Gust. 1 reg. 1:4.

Godhjertig, adj. Godhjertad. [T. gut
herzig.] warer inbyrdes til hwar annan 
wenlighe, godhiertighe. Eph. 4: 32.

Godlynne, n. Godlynthet. Godlynne är 
siälva siälen uti omgänge. Hermelin E 6 b.

Godlåtig, adj. Mild, vänlig. [Isl. god- 
låtr.] jag som en Christen visat mig blid 
och godlåtig. Svedberg Schibb. f'4b.

Godmening, f. Godtycke, all menni- 
skio fund, egin tyckio och whaal, godmening 
och vpsåt. A. Andreæ Försp. till L. Petri 
Dial, om mess. A 5 a.

Godminne, n. Medgifvande. maa han 
och wara och bliffua huar honum synes j 
nogit closther her j riichit, dog ligeuel medh 
samme closthers formans looff, samtykio och 
godhminne. Gust. 1 reg. 3:128. medt then 
menige mandz innan rådz ... samtycke, rådt 
och godminne. 4:388.

Godna sig, refl. Gona sig. Lind Ord.
Godnatt, se Natt.
Godrådig, adj. wijse godhrådige män. 

Syr. bok 1536 27 (26: 25).
Gods, n. Egendom. Isaac ... hadhe my- 

kit godz j fåår och fää. 1 Mos. 26:14.
Godsäga, tr. Ansvara för, gå i borgen
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för. [T. gutsagen.] vij hafva ... caverat 
och godsagt, thet the godz han ther uthi (i 
banken) pantsatt hafver, äro hans faste ... 
egendom. Stjernman Com. 3:693 (1668).

Godtalig, adj. a fab le, godtalig, venlig 
i tal, som gerna låter tala med sig. Sved
berg Schibb. 248. I umgänge har han varit 
ända fram, utan alt krus och konster, dock 
vänlig, höflig, godtalig och intagande. Link, 
bibi. ilandl. 2:360 (175').

Godtalighet, f. a f a b i 1 i t e t, godtalighet. 
Svedberg Schibb. 248. han medh godtalig- 
heet och glatta ordh skulle sökia at vinna 
hoos folcket ynnest. Sylvius Curt. 99.

Godtro, f. Godtrogenhet, lättrogenhet. 
Godhtroo löhnes medh otroo. Grubb 259.

Godtrohet, f. Godtrogenhet, lättrogenhet. 
han för sijn godtroheet skull hade uthståt 
mycken fahrligheet. Schroderus J. M. kr. 
67. vij och de våre ähre icke heller alle
städes uthan feel, serdeles i godtroheet. A. 
Oxénstjerna Bref 2: 431. At vara miss
tänksam jag håller för et fel, Men godtrohet 
bör ock bland laster hafva del. J. G. Hall
man 36.

Godtycka, -tyckja, f. Godtycke, efter 
egen godtycko. Lag 1734 R.B. 1:11. af 
egen godtycko. Ders. 4:2. Godtycka. Lind 
Ord. then som wandrar, effter eghen god- 
tyckio. Col. 2:18. tu håller thetta, vthan 
eghen godtyckio, och gör intet effter weeld. 
1 Tim. 5: 21.

Godtyckig, adj. Benägen, välvillig, han 
them Romarom gunst förskaffa ville hoos 
städerna och göra them (städerna) godh- 
tyckighe. Schroderus Liv. 461.

Godvilje, m. [lsl. gåövili.] 1. Godt 
behag, benägenhet, bevågenhet. idhars 
Fadhers godhwilie är så, at han wil giffua 
idher Riket. Luc. 12: 32. then kärleek, 
nådh och godhwilia, som han (Gud) til oss 
hade. L. Petri I Post. E 7 a. iagh weet 
idhar godwilia (beredvillighet). 2 Cor. 9: 2. 
aff sunnerlige gunst och godwilia. Gust. 1 
reg. 1:6. — 2. Godvillighet, frivillighet, 
samtycke, ingen Lags gerning gåår fram 
medh kärleek och godwilia, vthan thet moste 
alt wara nödgat och twingat. Försp. till G. 
Test. a 4 a. the om sider togho honom lijff- 
uet ifrå. Doch icke annars än medh hans 
egen godhwilia. L. Petri Chr. pina o 4 b.

Godviljog, adj. 1. Välvillig, bevågen. 
[Isl. gööviljugr.] enom sådana manne moste 
iach wara huld och godwiliogh. O. Petri 
I Post. 81 b. — 2. Villig, benägen. Ær hans 
nadhe ther gandtsche godwiliogh tiil (till 
penningeundsättning), huar saa wore j hans 
leglighet. Gust. 1 reg. 3: 135.

Godviljoghet, f. Välvilja, bevågenhet, 
nåd. j weten Herrans Jesu Christi godh- 
wiliogheet, at ändoch han war rijk, wardt 
han likwel fattigh för idhra skul. 2 Cor. 
8: 9.

Godvilleliga, -gen, adv. Frivilligt, om 
tu intet dör godvilleliga. Spegel Pass. and. 
416. Jesus ville godvilleligen både pinas och 
dö. Ders.

Gol, Gål, adj. Gul. golt silcke. 2 Mos. 
25:4. golt håår. 3 Mos. 13:32. goll tapeter. 
Esther 1:6. goll Marmorsteen. Ders. En 
jungfru . . . stoltzerar aff sitt gåla håår. 
Schroderus Albert. 4: 99. triggiehanda 
slags lilier äre, hvijte, blå och gåle. Kysk. 
speg. B 5 b. gålt silke. Rydelius Förn. 
öfn. 283.

Golaktug, adj. håret... warder golach- 
tugt. 3 Mos. 13:30. håren äre golachtugh. 
13: 36.

Golf, n. Rum mellan stolparne i en 
hässja. Man giör hål i jorden med en järn
stör, sätter deruti hässjegubbar (stolpar) ... 
till 8 à 9 alnars längd emellan hvardera, 
hvilken distance kallas et gålf. Carleson 
206. (Jfr Schlyter Ord. staurgulf.)

Golfva, tr. Golflägga. hafva the lagdt 
ther uppå dryga och starcka bielckar, golfvat 
och botnat them medh tiocka bräder. Syl
vius Curt. 605.

Golverk, n. Gult tyg. Han giorde ock 
en förlott aff golwerck. 2 Krön. 3:14.

Gorla sig, refl. Gurgla sig. Lind Ord.
Gorstrupe, m. Matstrupe, gorstrupe, 

gula. Var. rer. voc. B 2 b.
Gradstege, m. een Scala eller grad- 

stega. Stjernhjelm Arch. B 4 a.
Grafbacke, m. Begrafningsplats, kyrko

gård. [Isl. grafarbakki.] hon kan haffua 
hwarken roo eller lijsa alt in til graffbackan. 
L. Petri 2 Post. 242 b. emedhan the minst 
ther på tänckia,... tå varda the lagde i graff
backan. Schroderus Hoflef. 98. en ung 
läkiare, för än han kommer til at practisera 
och bliffuer öffuat, förer monga uthi graff
backan. Floff. väck. 137.

Grafva, tr. och intr. [Isl. grafa.] 1.
Gräfva. iagh thenna brunn graffuit haffuer. 
I Mos. 21:30. begraff migh j minne graff 
som iagh haffuer graffuit migh j Canaans 
lande. 50:5. then ena groop graffuer han 
skal sielff falla ther vthi. Pred. 10:8. om 
the än groffue sigh nedher j heluetet, så 
skal doch mijn hand hemta them tädhan. 
Am. 9:2. hwilken grooff diwpt. Luc. 6: 48. 
iagh graffuer om kring thet (trädet), och 
gödher thet. 13:8. Graffua orkar iagh icke, 
tiggia blyies iagh. 16:3. — 2. Gravera. Och 
tu skalt tagha twå Onichinerstena, och graffua 
ther vppå Israels söners nampn. 2 Mos. 
28:9. steensnidhare, som graffua jnsigler. 
28:11. The giorde ock ennespannet på then 
helgha kronona aff klart guld, och groffuo 
scrifft ther vppå. 39:30. han lät graffua på 
thet slätt war på samma sidhor och listor 
Cherubim, Leyon och palmträä. 1 Kon. 7: 36.

Gram, adj. 1. Gramse. [Isl. grainr.] 
hwar man ... ær honom för hans otro skwldh
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ganszche hædzske och gram worden. Gust. 
1 reg. 3 : 343. Wore oss än hela werlden 
gram, och wille j grund nidh kasta, thet 
vpsååt seal doch ey gå fram. Psalmb. 1536 
28. han är werldzligh wijsheet och förstånd 
gram. P. Erici 3: 41 b. var han oss så illa 
vredh och gram ... att han en gång i många 
dagar icke ville see på oss, mycket mindre 
medh oss tala. HSH 19:367 (1600). lyckan 
kan en gång blifva tigh gramm. Schroderus 
J. M. kr. 79. Han hafver migh giordt stoor 
skada och skam, Så ock min hustro, thes 
är iagh så gram. R. Foss 496. — 2. Grym. 
Uthvertes äre the som lamb, Invertes såsom 
ulfvergram. J. Sigfridi L2b. Der bodde 
det fordom en kämpe så gram Af jättestam. 
Tegnér 1:203.

Orama, Gramsa, intr. Grabba. Lind 
Ord. Rietz.

Gran (mått, vigt), se Bjuggkorn.
G ran em un k, m. Ett slags fogel. J. 

Sigfridi A 4 a.
Grann, m. och n. 1. Grand, kan ske 

torde han väl tycka en liten grann om henne. 
Lagerström Tart. 48. den stackars man 
Förutan hustruns lof ej giöra får en gran. 
Palmfelt Qv. skol. 66. — 2. Bubbla, perla, 
luftblåsa. när man skänker thet (vinet), så 
löpa små grann upföre. Sparman Sund. 
sp. 124.

Grann, adj. 1. Fin. [Isl. grannr.] granth 
klaedhe och ... grooffth. Gust. 1 reg. 2:159. 
itt grant stofft. Es. 29: 5. Thetta barnet är 
icke lindat medh miwk, gran och subtiligh 
lindaklädher. L. Petri 1 Post. F 4 b. gran- 
nesta silke. P. Erici 2:143 b. att allt jern 
blifuer grofft och grantt i Sverige arbetadt. 
A. Oxenstjerna (HSH 35:145). bröd, groft 
och grant. Stjernman Riksd. bih. 474 (1698). 
granna sågar skära strån af utan stort ristande. 
Risingh 27. Man måste granna garn, för 
kloka foglar spinna. Kolmodin Qv. sp. 1: 
44. Grant lärft, tryck. Lind Ord. stemmor, 
groffua och granna,... som man pläghar them 
kalla Bassus, Tenor, Discantus och Altus. 
Balck Catech. M6a. grann röst. Colum
bus Vitt. 112. Grann hörsel. J. Rudbec- 
kius Kon. reg. 293. The granna (délicat 
personer, krätzlige) föras uthi sängbåår. 
CoMENius Tung. 456. — 2. Noggrann.
åkeren vill hafve ... gran skötzel. Stjern
man Com. 1:81 (1546). Giffuer granna acht 
vppå thes mwrar. Ps. 48:14. medh granna 
acht läsa. Syr. försp. thet (fåret) haffuer 
ock altijd behoff Heerdans wårdnat och 
granna til syyn. L. Petri 2 Post. 112 a. 
bruka uthi alla saker ett grant inseendhe. 
Schroderus Kon. förär. 75 b.

Granna, tr. (af Grann, fin.) Sönder
smula. Roflandet bör väl brukas och gran
nas med harfven och välten. Carleson 610.

Granna, intr. 1. Skada. [Isl. granda.] 
Mest det grannar i vers, hvad näpliga märkes

i prosa. A. Nicander Vitt. 179. — 2. Fela, 
skilja, vålla. Missbruk ey titt välde, thet 
granner så lijte, Att qvinnan hon råkar få 
på sig ett lyte. Törnevall A 5 b.

Grannelig, adj. Noggrann, giffue gran- 
neligare agt på then Landzenda, ath ther icke 
skeer nogon skada. Gust. 1 reg. 10: 166. 
haffuer granneligh acht ther vppå. Es. 21: 7. 
noga och grannelig achtsamheet. Stjern
man Riksd. 2:1122 (1649).

Granneliga, adv. Noga. Så förwara 
tigh nu och tina siäl granneligha. 5 Mos. 
4: 9. hör granneligha på alt thet iagh tigh 
säya will. Hes. 44: 5. toogh grannerligha 
wara på Gudz Lagh. 2 Macc. 4: 2. be- 
spörier grannerligha effter barnet. Matth. 
2:8. Fångahuset funne wij jw grannerligha 
igenläst. Ap. gern. 5:23. grannerligha lär
der vthi fädhernars Lagh. 22:3.

Grannfaren, p. adj. Grannlaga, grann
tyckt. vara förmykit granfaren och nog- 
reknad. Svedberg Sabb. ro 1, b 4 b.

Granngerning, f. 1. Grannlaga arbete. 
icke är någor... så dum, at han icke doger 
til något, fast icke alle äro fallne til gran- 
giärningar. Rydelius Föra. öfn. 148. — 2. 
Grannlåtsdocka, behagsjuk qvinna. een 
grangärning stålt. Wivallius 346. Grann- 
gärning, tu som vil ei annan gerning ansa, 
Än endast putza tig, at spela kort och dantza, 
Och tig för manfolk te med rakom hals och 
rygg. Kolmodin Qv. sp. 1:341. våra gran- 
gerningar anvenda all sin hog och sin id 
uppå granlåt, huru the sig smyckia skola. 
Svedberg Catech. 36. De löjeliga grann- 
gerningarne (öfvers. af Molière’s kom. les 
Précieuses ridicules). 1768. — Förekommer 
äfven i bet. lösaktig kvinna, han hadhe 
tagedt vp (tagit på bar gerning) een gran- 
gärningh. Hist, handl. 13. 1:186 (1565).

Granngerningsdocka, f. = Grann
gerning 2. en a la mode grangerningz- 
docka. Svedberg Dödst. 429. Gud tröste 
then man, som ena sådana grangernings docka 
får och varder bunden vid. Sabb. ro 2:1367.

Granngifvelig, adj. Noggrann. [Isl. 
grandgcefiligr.] haffwe grangiffwelig och 
nöge acht och tilsyn. RR */? 1545. gran- 
giffueligit vpseende. Gust. 1 reg. 11:63.

Granngifveliga, -gen, adv. Noga, nog
grant. [Isl. grandgcefiliga.] betenekia och 
grangiffueliga offueruege huru thet best fore- 
tagis skall. Gust. 1 reg. 10:31. grangiffue- 
ligen och alffuarligen betäncht, betrachtet 
och öffuerwäget alla brijster. Tegel Gust.
1 hist. 1:272 (1530). stadzwollen motte... 
grangiffueligen besichtes. RR 6/2 1542. A- 
stronomi, som medh förnufft grandgifveligen 
achta uppå himmelens lop. Rolander 10. 
(granachtgifveligen. Dens. 34.)

Grannhälle, n. Grannskap, granhelle, 
vicinia, vicinium, vicinitas. Comenius Tung. 
index.
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Grannhörd, p. adj. Som har fin hörsel. 
när han (mullvaden) om natten begynner 
skrija, höra the andra hans roop, ty the äro 
granhörde. Colerus 2:19.

Grannlag, n. Inbegreppet af alla gran- 
name i en ort. han icke är uthi skylskap 
medh them, eller i grannalagh och daghlighit 
umgänge. Rothovius 1 Pred. B 1 a.

Grannlaga, adj. Fin, smärt. Een sub- 
tiligh, teck snuutfager och grannlage jungfru. 
U. Hjärne Vitt. 80.

Granniagad, adj. Nogräknad, grann
tyckt. the icke skola wara förmykit gran- 
lagade om herberge, maat, dryck eller annat 
sådant. L. Petri 3 Post. 136 b. Högfärdige, 
storsinte och granlagade gemöter. U. Hjärne 
Surbr. 88.

Grannlagd, p. adj. Fin. Frantzoserne 
altijdh beflijta sigh om at vara nätte i kläder 
och granlagde i skick och seder. Lind- 
schöld Gen. B 2 b.

Grannljudig, adj. Som hårfint, skarpt 
ljudande röst. En sade, han (presten) hör
des intet.,.. Annan sade honom vara så 
smaalröstat och granliudig, at han upfylte 
heela kyrckian. H. Hans. dröm. Dia.

Grannräknad, p. adj. Nogräknad, scru- 
puleus, laggran, granreknad. Svedberg 
Schibb. 297. K. Gustaf i slika mål (om 
arfsrätt till vissa gods) tycks varit nog 
granräknad, hvarföre han ock ej undsluppit 
beskyllning af girighet. Dalin Hist. 111. 
1:196.

Grannsikt, m. Finsikt. Så tienar väl 
ei alt med grannsickt skrä och sålla. Kol- 
MODIN Qy. sp. 1: 21.

Grannsiktad, p. adj. religieux, sam- 
vetzgran, granvercken, gransichtad. Sved
berg Schibb. 295.

Grannstnakad, p. adj. Finsmakad. de
ras mångfaldiga nöjen göra dem mera gran- 
smakade. H. C. Nordenflycht 253.

Grannverkad, -verken, adj. Samvets
grann, noggrann, sorgfällig. Granvärckat, 
religiosus. Schroderus Lex. 97. en öhm 
och granvärken siäl. Emporagrius Kyrk
ord. 70. acurat, noga, granvercken. Sved
berg Schibb. 247. curieux, noga, gran
vercken. Ders. 262. Se Grannsiktad.

Grant, adv. 1. Fint. Then ena pipan 
och strengen låter grant, then andra groft. 
Svedberg Sabb. helg. 21. — 2. Noga, nog
grant. Then mannen fråghadhe så grant 
om oss och wåro siecht. 1 Mos. 43:7. 
Merck grant til. Hes. 44:5. Hör Israel 
lijffzens bodh, tagh grant wara ther vppå 
Bar. 3:9. när man ransakar thet grant, thå 
finner man at the icke äre fåår vtan glupande 
vlffuar. O. Petri 2 Post. 130 b. thet är aff 
them alt grant och ganska flijteliga bescriff- 
uit. L. Petri 2 Post. 3 a. mail moste . .. 
fara her grannare medh, än ellies behöffdes. 
Dial, om nattv. D 4 b. (han) haffuer som

aldra grannast öffuerseett alla exemplaria. 
Syr. bok 1536 försp. hon tager sig grant 
til vara för alle synder. J. Rudbeckius 
Kon. reg. 295. Gud icke allenast grant veet 
hvad för orätt oss kan vara tilfogat, utan han 
minnes det och grant. Ders. — 3. / grund. 
sönderslogho hans belete alt grant. 2 Kon. 
11:18. Storförstens hufvudstad ... uti tre 
stunder var slätt och grant afbrunnen. Girs 
Joh. 3 kr. 22. de Svenske voro slätt och 
grant nedslagne. Ders. 39.

Grantjur, m. Vresig gran. Colerus 
1:13. (Se Rietz Tjör, s. 737.)

Grassategång, m. Kringstrykande på 
gatorna med stoj och upptåg, [af L. gras- 
sator.] Nattedrickande och grasategång. 
Svedberg Ungd. reg. 229.

Gre, tr. Reda ut, ordna, kamma. [Isl. 
greiöa.] Föbus greer Sitt håår med guld- 
besmiddan kamm. Eurelius Vitt. 42.

Grebo, n. Leka g., leka kurra gömma. 
Dalin Vitt. 6:89. Se Rietz Kribo.

Grelstnessa, f. S. Gregorii dag, den 
12 Mars. Dijkman 107.

Gren, m. 1. Trädgren i meningen af 
galge. Effter misgärningen är stoor, . . . 
Dömmer iagh ehr til reep och green. Mes- 
senius Signill 46. — 2. Spricka (på en 
penna). Gåsepennan ... vij tilskära medh 
penneknijfven; sedan indoppe vij grenen 
(crenam) uthi bläckhornet. Comenius Orb. 
pict. 187.

Grena, intr. Grenas, dep. Få grenar, 
grena sig. på thet . .. artes liberales måtte 
florera och greena. Kemner tillegnan A 5 a. 
The ogudachtigas afffödha skal icke grenas. 
L. Petri Sir. bok 40:15.

Grens, adv. Grensle. Apinian ... satte 
sigh greens öffuer trädh. Balck Esop. 82. 
rida grens. Kolmodin Qv. sp. 1:238. qvin- 
folk ... redo som ryttare grens öfver. Linné 
Ungd. skr. 2: 349.

Grep, Grepa, f. Gaffel (högaffel, tjuga, 
dynggrep). Furcilis, grep. Var. rer. voc. 
N 2 b. min been äru forstokkade som andra 
grepor. Tideb. 45. en dynggrepa. C. Gyl
lenborg Villhj. 50.

Grep, n. 1. Grepp, tag. Jagh skal taga 
i tigh itt greep. S. Brasck Ap. gern. I 1 a. 
— 2. Konstgrepp. Fly bedrägliga grep. A. 
Nicander Vitt. 33. Orätmätiga grep vil 
gerna en vinglare bruka. Ders. 186. gifva 
grep til at uplösa och besvara sophistisk 
argument. Rydelius Förn. öfn. 46.

Gressel, Gressla, f. Grissel. gressel. 
Comenius Tung. index, greessla, infurni- 
bulum. Var. rer. voc. 11 a.

Gri, n. Gli. Smånorsen (grij), Apuæ. 
Comenius Orb. pict. 71.

Grid, n. Frihet, säkerhet. [Isl. grid.) 
Tå begynte han (Gustaf Eriksson) medh alle 
flijt handla med borgarenar och thet krigx- 
folk ther inne (i Kalmar) war, att the inge-
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lunde skulle låta komma staden i Konung 
Cristierns händer, vtan the skulle förmoda 
att rijket motte innan en kort tijdh komma 
till förlösning och frijheet igen. Thetta gri- 
det gaff han them fast widlyfftigare medh 
flere ord för. Svart Kr. 9.

Grifta, intr. Gräfva graf. Herr Malm
sten strök af sig de fem guldringar, Det gaf 
han åt dem som skulle grifta och ringa. 

■“I gräfven den grafven både bred och lång!“ 
Sv. folkv. 1: 336.

Grilla, intr. Hafva griller, tomma in
billningar; grubbla, vurma. [T. grillen.] 
phantisera, grilla. Svedberg Schibb. 290. 
scrupulera, grubbla, grilla. Ders. 297. so- 
phisticera, grilla. Ders. 298. Lärdom är mig 
fuller ett tidzfördrif, men jag giör icke annat 
än drömmer, grillar och yfves. Dalin Arg. 
1, n. 12. Du gör från dunst min hjärna ren, 
Och hindrar mitt förnuft at grilla. Vitt. 3: 
58. se i händer, spå, och mer sådant lappri, 
som orklösa och grillande hjärnor påfunnit. 
3:320. Så famlar mången af och an Från 
grillad fara til en sann. 4:226. Hvi skal jag 
mer i tankar grilla Och altid bli en kärleks- 
träl? 5: 203.

Grillsprängd, p. adj. Full af griller. 
begynte alla skratta åt hans sällsamma up- 
syn, menandes det vore en pedant från någon 
Academia, ty grillsprängd ser han ut. Dalin 
Arg. 1, n. 2. En grillsprängd kallar jag en 
vurm. 1, n. 30.

Grim, Grym, m. Grymhet, vrede. [T. 
grimm, m.; Isl. grimd, f.J han meer fallen 
var Til miskund än til grim. Lucidor G 
3a. Mavors vrångfull grimm. Dens. Ila. 
Frigga satt bedröfvat För Odens stora grymm. 
Ders.

Grimmel, f. Ful qvinna {en som har 
grådaskig hy)? Så tager iagh migh en 
{hustru), som icke är så fager. — En grim
mel och en stygg tigh aldrigh väl behagar. 
T. Hjärne 19. (Se Rietz Grima.) Jfr 
G r y m m e 1.

Grimmig, adj. Gruflig, förskräcklig. [T. 
grimmig.] Så lijtet som ett fåår för ulfven 
sig kann vackta, Så lijtet kunne vij för dief- 
vulen oss ackta; Ty grimmig är hans mackt, 
hans list är alt för stor. Vultejus 134.

Grimskaft, n. beskerme Elffzborg, Lö- 
disze stad och ... jemwel Kindh, Marek och 
thet stråthed vth medt landemerckit, szå ath 
then Marcus Meyer icke gåffues grime- 
skapthedt alt for longt {gåfves honom för 
fria tyglar). Gust. I reg. 10:149.

Grina, intr. Hon gren och gret af harm. 
Eldh Myrt. 53.

Grinda, tr. Stänga, afstänga {som med 
en grind). Gå bort til dryck och dantz som 
snödan lust upvecker... Samt hiertat ifrån 
Gud och goda tankar grindar. Spegel Guds 
verk 282.

Grip, n. Grepp. [Isl. grip, T. griff.]

wägen medh ... behendiga grip berend och 
förtagen warder. A. Andreæ Försp. till !.. 
Petri Kyrkost. B 3a. Jfr Grep.

Gripa, tr. 1. Taga, få, bekomma, wthan 
her snariigha fynnes noghen annen raadh 
eller lemper till, befryethe wj oss ath thet 
ecke will gripa nogen godh endha. Gust. 1 
reg. 3:176. samma handel om Gottland och 
andra brister wäl motte haffua grijpet en 
ända, om intet annat hadhe sökts i saaken 
än enfaldige rättwijsan. 5:130. hans rijke 
skal snart grijpa ända. A. Simonis Cc8b. 
och hade således den discursen emillan dem 
grijpit en ända. Lönbom Sv. arch. 2:121 
(1625). — 2. Fatta, tillgripa, så tyckes thet, 
at the haffua gripet rådh (fattat ett rddligt 
beslut) och handla wijsligha, som bruka sigh 
j werldenne medhan the kunna fijkia och 
fara. L. Petri 4 Post. 7 a. the hadhe grij
pit thet rådh at uthrusta en stoor hoop medh 
skepp. Schroderus Liv. 829.

Gripa, f: Grepe, fatta, handtag, then 
ring, eller gripan (Isl. hadda), som satt fast 
vid silfverskålen. Peringskiöld Heimskr. 
1: 622.

Grip-homines, m. pl. man kallar på 
skiämptvijs profossar Grip-homines. Rud- 
beck Atl. 1:408. Griphominussar. Stag- 
nell Bar. Sjelfklok 30. — 1 nyare språket 
förvridet till Gripomenes och Griphummer.

Griplig, adj. Handgriplig, påtaglig. [T. 
greiflich.] skal man icke tenekia ... ath the 
uthvertes grooffua och grijpeliga verken äre 
aleena förbudne. P. J. Gothus Rel. art. 
160. the haffua upfylt verldena medh fabler 
och grijpliga lögner. Ders. 361.

Grist, adj. Gisten. Offta gistnar thet 
(blifver grist), och pumpvatnet löper in ige
nom the öpna spryngior. Comenius Tung. 
469. (Se Rietz Grest.)

Gristna, intr. Gistna. Taket gristnar i 
dropp. Stjernhjelm Here. 498.

Gristog, adj. Gles. fiskar... et gristågt 
fiskenät ey undan kunna rymma. Lucidor 
Ii 2 a.

Gro, f. Groda. [N. gro.] Rubeta, groo. 
Var. rer. voc. Q 2 a.

Gro, intr. Växa. wil iagh plantera ho
nom (telningen), på thet han skal groo och 
bära frucht. Hes. 17:23. — Bildl. the skola 
groo j hiertat aff glädhi, och icke kunna 
noogh loffua och prijsa mich. O. Petri 
1 Post. 72 b. later idher genom mitt taal 
vnderwijsa, at idher må groo gagn åt. L. 
Petri Sal. vish. 6:27. Jupiter, i thess hand 
groor liungeeld, dunder och åskia. Stjern
hjelm Fångne Cup. 3 intr.

Grode, m. Gräs, gröda, brodd. [Isl. 
grödi.] Warde såsom grodhe på taken, hwil- 
ken förwisnat är, för än han vpskäärs. L. 
Petri Dav. ps. 129:6. grodhe wexer vp aff 
iordenne. Jes. proph. 61:11. om theras (de 
ogudaktigas) grodhe än snariigha grönska-

22
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dhes, ... skal han likwel vthrotas förr än 
han warder fullwext. Sir. bok 40:16. J fr 
G röd e.

Grodne, m. Växtlighet, fruktsamhet, 
groningskraft. Verlden ... tager sijn varelse, 
grodna, lijff och uppehåld. Stjernhjelm 
Arch. A 2 b. Planterne, som inga kännsl 
hafua, uthan lefue i theras grodna. Ders. 
A 3 a. Jfr G r ö d n e.

Grof, adj. 1. Stor, groflemmad. En Ca- 
meel är itt grofft och ofandelighit diwr. L. 
Petri 2 Post. 137 b. — 2. Rå, okunnig. 
folket war fordomdags så här som i annor 
land ganska grofft och enfaldigt. O. Petri 
Kr. 41. små barn och andra groffua menni- 
skior, the ther huarken Troon eller Tiyo 
Gudz Budh eller Fader wår kunna läsa. 
Nova ord. eccl. 231.

Grofgrön, en ofta förekommande be
nämning på ett slags tyg, som vanligtvis 
anses hafva varit groft s. k. rask, men 
äfven fans af finare beskaffenhet. (HSH 
31:82 nämnes sidengrofgröhn och slijckt si
dentyg, hvilket rådmännens hustrur i Stock
holm finge bruka till tröjor, sijden grof- 
grönt, ... Tursk grofftgrönt och annat tunt 
tygh. A. Laurentii Verld. speg. 364.) Ordet 
[Mnt. grofgrön, T. grobgrün, Holl, grof- 
greyn] tros vara en vanställning af F. gros 
grain. E. har grogeram, grogram, grogran. 
— Förekommer äfven såsom adj. ett groff- 
grönt stycke. Hund Er. 14 kr. v. 378.

Groflig, adj. Grof. [Mnt. groflik, gro- 
Velik; T. gröblich.} spy vthur sigh groffue- 
lige och förskrecklige hädelser. Uti. på 
Dan. 565.

Grofliga, adv. 1. Groft. gaff grofflige 
till kenne sine onde meningh. Gust. 1 reg. 
6:164. öffuerträda Gudz boodh grooffueliga. 
P. J. Gothus Rel. art. 317. —• 2. Enkelt, 
konstlöst. Thetta haffuer iagh så grofliga . .. 
most vthslå och föregiffua (framställa), för 
the groffua och oskickeliga Christna skul, 
som icke kunna tenckia longt om kring. 
L. Petri Om nattv. Fl b.

Grofvian, m. Grobian, en Groffuian 
och Tylpel. A. Simonis V 5 b.

Groll, m. Hop, mängd. (Se Rietz Gräl.) 
all then groll och myckenhet aff folck. Syl
vius Curt. 652.

Grom, n. Grums, drägg, slam, gytja. 
[Isl. grömr, m. gräm, n. Jfr. Rietz Gorm, 
s. 225.] Groom, fæx. Schroderus Lex. 3. 
Inunder sätter sig olliogromet. Comenius 
Tung. 383. Under (vattnet) stannade thet 
tiocka groomet. Ders. 27.

Gromog, adj. Grumlig, ordspråket ly- 
dher, Then åål wil fiskia, skal först göra 
watnet gromogt. A. Andreæ Försp. till L. 
Petri Kyrkost. B 3 a.

Gross, m. Grossa, f. Ett slags mynt. 
[af L. grossus; se Schiller-Lübben grote.} 
vart på sidstonne så gått siälakööp, att han

(påfven) gaaff ena siäl löösa om en svärdz 
gråssa (må hända menas svart grossa; kop- 
parhaltigt silfvermynt kallades nemligen 
svart i motsats till det hvita, som var af 
rent eller fint silfver). P. J. Gothus Rel. 
art. 469. Hvar äre nu tina med ondo sam
vete församlada grossar? Fastapred. 357. 
man geffuer heller en gråssa i skänckestuffvu 
och spelhuus, än en pening i offrakistona. 
Ap. gern. 66. ibland krijgzfolket uthskickade 
han aff rofvet hvariom och enom fyretije 
grosser. Schroderus Liv. 390. Måttet 
(korn) för fyre grosser. Ders. 393. han delade 
ibland menighe man mycket korn ... måttet 
för två sölffgross. Ders. 424. han bleff bårt- 
såld för en gross. Ders. 924.

Grotglas, n. Förstoringsglas. [Af Mnt. 
grot, stor.] Et grotglas, hvar uti al dygd än 
större bief. Rudbeck d. y. Vitt. 48. Vi ige
nom grot-glas skåda På de ondas välgångs 
lått, På de frommas nöd och våda Tycka vi 
är intet mått. Fabricius 338.

Grothans, m. Förnämlig man, storman, 
storkaxe. [Mnt. grot hans.] Bland lands- 
knektarne gafs benämningen grothansar åt 
dem som innehade en högre grad i hären. 
Thet folk Söffrin i thenne slagtning mist hade 
. . . lett han nackna leggia vppå en holma. 
Förutan någre grottehanzer, them han döda 
förde bort medh sigh. Svart Kr. 51. Bern 
van Melen och flere the grotte hansser wore 
alle the Lybske bewogne. Ders. TI. knegt- 
derne fruchtade sig, att om the kome till 
Stocholm, skulle the ingen betalning fåå,
Då gick jag till och länte the störste snorc- 
kare och Grottehanser 150 gyllen. HSH 
2:39 (153..). — the grota hansar, the ther 
wijse och klooke warit haffua effter werldena, 
haffua ... förachtat Christi Euangelium för 
theras skul som thet prédicat haffua. O.
Petri 3 Förman. 47.

Grotspräkare, m. Skräjlare. [Mnt. grot
spreker.} tu grotspräkare och snusshane. 
Chronander Bel. F 5 a.

Grott, adj. Stor, grof, tjock. [Mnt. grot.] 
När ingen är inne, så går den jämntiocka 
tokan (tjenstepigan) för fruns spegel och 
håller båda händerna i sidan och vänder sig 
åt alla sidor. Må man icke lee, när man 
ser en töcken grotter koo vilja vara vacker? 
Dalin Arg. 2, n. 10. en bonde ... på Skåne 
slätt, som äter ärter, mycket bohvets gröt 
... blifver stor, grott, styf, stark, sen, tung. 
Linné Sk. resa 154. alla hennes lineamen- 
ter i ansigtet blifvit så gråtta och grofva, 
som på en människa då hon ser sig i brän- 
spegeln. Ders. 229. Bondfolket giör öfver hela 
Öland starka mål, hvaraf de ock blifva grotte 
och starke. Öl. resa 114. Grotta lemmar, et 
grott qvinnfolk. Lind Ord.

Grotte, f. Grotta, en kånstig grotte. 
Spegel Opp. par. 68. underskiöna grotter. 
Ders. 12.
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Grufsam, adj. 1. Gruflig,förfärlig,grym. 
[Mnt. gruwsam, T. grausam.] the Lubske 
haffue fort oss vdi en gruffzam nachdell och 
peninga forspilding. Gust. 1 reg. 10:102. en 
grufsammer och stränger domare. O. Petri 
Sakr. 7 b. Min gudh hielp mich ... vthu the 
oretferdigas och gruffsamas hand. Dav. ps. 
1536 71:4. ith gruwsamt stormwedher. L. 
Pet. Gothus 7 a. döden ibland alla gruf- 
samma ting är dän skräkkeligaste. Herme
lin E 8 b. en grufsam hufvudvärck. Linde
stolpe Matk. 30. med barbariet fölgde röf- 
verier... och et grufsamt upförande. Celsius 
/ Kyrk. 168. — Gruflig, grufligt stor. gruf- 
same bolkar. .Stjernhjelm Here. 193.

Grufsamhet, f. 1. Grymhet. [T. grau- 
samkeit.] 1 icke drömen annat än grufsam- 
heet, drååp, mord. Stjernhjelm Lycks. är. 
2 intr. — 2. Förfäran, hur kan jagh tänekia 
Uthan skyy och grufsamheet Pä the såren, 
som migh kränekia. Amnelius 113.

Grufsamt, adv. Grufligt. lede andar er 
sku grufsamt spöka til. Frese 48.

Gruft, f. [T. graft.] 1. Grop, håla, för
djupning. Mörksens grundlose gruftar och 
höhl. Stjernhjelm Fångne Cup. 4 intr. 
Jorden mästedels är full medh stora caver- 
ner, grufter och canaler. U. Hjärne Anl. 
145. i villan skog uti lejons grufter och hålor. 
A. Nicander Vitt. 262. Man finner många 
gruffter uthi Italien, som ett mycket gifftigt 
oos ifrån sig gifva. Lindestolpe Pest. 15. 
— 2. Grift. De döde rese sig, och öpnes 
gruft och graf. Frese 345.

Grufva, f. Grop, håla, kula. [T. grube.} 
Daniel . . . vthi Leyonne gruffuan inkastat 
wardt. Uti. på Dan. 3.

Grufva, intr. 1. Grufva sig, fasa. [Mnt. 
gruwen, T. grauen.] min siel är ganska för
färat och grufwande worden. O. Petri Men. 
fall L 8 a. För thetta talet lätz gruffua fast 
Then öffuersta Presten. Jesu pina C 4 a. 
han full (föll) ... j syndena, Ja, såå skem- 
meligha ath man måå gruffwa therföre. Ders. 
Nia. ingen Christen haffuer orsaak j nå- 
ghon nödh til at gruffua och miströsta. P. 
Erici 3:103 a. — Refl. wämia eller gruffua 
sich (sky) dricka aff calken, ther en annar 
for honom affdruckit hadhe. O. Petri Sakr. 
16 a. Then ena skal gruffua sigh widh (hä
pen se på) then andra. Es. 13: 8. the skola 
gruffua sigh (häpna) offuer tigh, at tu så 
hastigt förgången äst. Hes. 28:19. han be- 
gynte grufva sigh (befara) at ther skulle liggia 
svek under. Schroderus J. M. kr. 431. — 
Impers. Jagh seer thet j Israels hws, ther 
migh före gruffuar. Hos. 6:10. — 2. Refl. 
Tjuta, ufven grufvar sig. Bellman 4:137.

Grufvan, f. Fasa, afsky. the haffua en 
gruffuan ther före. Balck Catech. Kk 1 a.

Grufvelig, adj. wandradhe genom the 
hela öknena, then stoor och gruffueligh (fruk
tansvärd) är. 5 Mos. 1:19. en gruffueligh

Egyptisk man, then hadhe en spetz j sinne 
hand. 2 Sam. 23: 21. en gruffueligh ängel 
skal komma offuer honom. Ord. 17:11. iagh 
skal giffua the Egyptier vthi gruffueligha 
(stränga) Herrars hender. Es. 19: 4. Itt 
ganska stoort och högt belete, ... thet war 
gruffuelighit (förfärligt) vppå see. Dan. 2: 31. 
the som åto menniskio kött, och drucko 
gruffuelighit blodh. Vish. 12: 5.

Grufveliga, adv. j haffuen så gruffue
ligha (grymt) slaghit them j hiäl, at thet 
recker vp til himmelen. 2 Krön. 28: 9. tu 
... handlar åter gruffueligha medh migh. Job 
10:16.

Grufvelighet, f. 1. Styggelse, ther 
wardher intit inkommande som besmittelighit 
är, eller thet gruffueligheet gör. NT 1526 
Upp. 21: 27. hela landet wardt bedröffuat, för 
then gruffueligheet skul som ther skeedde. 
1 Macc. 1:29. — 2. Grymhet, (den) Påveska 
religion ... hafver vent icke allenast hans 
(Polske konungens), utan månge andre poten
taters goda natur til grufveligheet och haat 
emoot them som samma orätta lära icke 
gilla kunna. Gust. Adolf Skr. 144.

Grufvelse, f. och n. pl. 1. Förfäran, 
fasa. Fruchtan och bäffuande är migh vppå 
kommet, och gruffwelse haffuer offuerfallet 
migh. Ps. 55:6. Mitt hierta bäffuar, gruff- 
uelse haffuer migh förskreckt. Es. 21:4. 
gruffuelse förskreckia migh. L. Petri Jes. 
proph. 21:4. heluetis pina är rädduge, för
skräckelse, gruffuelse och fortwiffuelse. O. 
Petri 1 Post. 106 b. tu icke seal frueta tich 
för nattenes gruffuilse. Dav. ps. 1536 91:5. 
nattennes grufvelse och spökeri. Svedberg 
Sabb. ro 2:925. De ha en sorts lustspel, 
som jag med grufvelse sett en gång. J. 
Wallenberg 109. — 2. Afsky, styggelse, 
skändlighet, skalt warda til eeifi gruffuelse 
. . . ibland all folck. 5 Mos. 28:37. Aff sijn 
ädhla Klenodier ... haffua the sijn gruffuel- 
ses och styggelses belete giordt. Hes. 7:20. 
wandra effter sijn hiertas styggelse och gruff
uelse 11:21. Messo offret är een wämielse, 
een gruffuelse och een wedherstyggelse för 
Gudh. L. Petri Dial, om mess. 98 b.

Grufvig, adj. Gropig. [T. grubig.] bergen 
äre myckit hohlige och grufvige. U. Hjärne 
Anl. 155.

Grumma, intr. Grumsa, brumma. [T. 
grummen.] Diefflarne grummade, morrade, 
skrijade och hootade, att the ville rijffua 
honom i stycker. P. J. Gothus Döp. G 3 a.

Grun, m. Misstanke. [Isi. grunr, m.] 
suspicion, misstaneke, grun. Svedberg 
Schibb. 299.

Grund, m. Tanke, mening, afsigt. han 
lät sig någor ord undfalla, af hvilke ... the 
toge een ondan grund till honom. L. Petri 
Kr. 117. ther en ond grund vnder begrafwen 
liggier. RR 10/io 1545. Haffuer och Söffuerin 
brwn warith tiil orda oc handil med her
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berend ... kwnne wij wel formerkia ath ther 
inghen godh grwndt wnder ær. Gust. 1 reg. 
2:144.

Grund, n. Mening, syftning. Han .. . 
laass ther något litedt aff (af brefvet), så 
att han kunde förnimma gründet. Svart 
Kr. 148. På thetta gründet gick alt thet taal 
vth ther förehades. Ders. 172.

Grunda, intr. Tänka, fundera. Konun
gen tenckte och grundadhe widh sigh sielff 
om tilkommande ting. Uti. på Dan. 41.

Grunda, intr. Grunda sig. theres stora 
welle och herredöme hade Gudz befalning 
grunda vppå. Svart Kr. 93. Biblen ... Ther 
aff hvar kunde vetha få, Hvar vår saligheet 
grundar på. Prytz Gust. 1 G 3 a.

Grundad, p. adj. Grundligt kunnig. {Job 
var) vel grundad i Gudz ord. Svedberg 
Sabb. ro 2: 928.

Grundfast, adj. Grundligt kunnig, uti 
vår rätta Christendom grundfast. Hermelin 
Ela.

Grundfasta, tr. Grunda, grundlägga. 
Tu som iordena grunfest haffuer på sinom 
botn. Dav. ps. 1536 104:5.

Grundgod, adj. Genomgod. [T. grund
gütig.] itt sanskyllugt och grundgott wä- 
sende. O. Petri 1 Post. 65 a. then grund
gode Gudh. U. Hjärne Surbr. 133. then 
store, rike, alsmechtige och grundgode, san- 
ferdige himmelens och jordennes Herre. 
Svedberg Casa 135.

Grundig, adj. Djupsinnig. [T. grundig, 
gründig.] I Pauli lärdom finnas noghor 
haard och grundig stycke til ath begripa 
(“quedam difficilia intellectu“). O. Petri 
Svar till P. Galle A 3 a. the helga scrifft 
hon är mongestadz såå haard och grundigh 
ath hon jngalunde kan förståndas rätteliga 
vtan lärare och vthtydare. Ders. A 3 b.

Grundlig, adj. Fullkomlig, fullständig. 
stadsens grundlighe undergång. Schrode- 
rus Liv. 507. — Adv. I grunden, egentligen. 
wethe wj ecke grwndeligh hwadt behagelig 
swar wj eder geffwe kwnne. Gust. 1 reg. 
3: 343.

Grundlös, adj. Bottenlös, gränslös, itt 
diwpt och grundlöst haffswalg. L. Petri 
1 Post. H l a. en grundlös helsobrun. P. 
Erici 1:56 a. gudz grundlösa barmhertigheet. 
Ö. Petri 1 Förman. A 2 a. en stoor, hier- 
telig och grundlöös kärleek. L. Petri Om 
nattv. B 3 a. hon (visheten) är menniskio- 
men en grundlös skatt. Sal. vish. 7:14. Så 
kan tå ingen ting then store Guden tryta, 
Af hvars grundlösa barm all godhetz kellor 
flyta. Spegel Guds verk 31.

Grundlöshet, f. Bottenlöshet, gräns
löshet. Hans kiärleks grundlöshet. S. E. 
Brenner Jesu pin. 19.

Grundrik, adj. Bottenrik. the ogudh- 
achtighe warda ... grundrijke. L. Petri Jobs 
bok 21: 7.

Grundsoppa, f. [T.grundsuppe.] 1. Drägg, 
bottensats, han delar hwariom och enom sitt 
mått til, thet han lijdha skal, men grund- 
suppen bliffuer til the ogudactigha. Dav. 
ps. 1536 75 (glossa). — 2. Grundämne, grund
väsende. the Påweske munkar ... försmäda 
them för kettare, som säya them sanningena, 
och äro doch sielffua grundsoppan til alla- 
handa ketterij. L. Petri Chr. pina r4b. 
hafva dessa höglärda männen intet utsupit 
grundsoppan af våra förfäders lärdom. Rud- 
beck Att. 1:734. essence, vesende, va
relse, grundsoppa. Svedberg Schibb. 269.

Grundstycke, n. Grund, grundregel. 
Principium eller grundstycke. U. Hjärne 
Vatt. 18. Det vore bäst at sådana sielfkloka 
sökte först at lära ett ting rätt aff grunden, 
innan de sigh understå at lasta det, des 
grundstycken de icke i det ringaste förstå. 
Ders. 35.

Grundsöka, tr. Utransaka. anden han 
grundsöker all ting. NT 1526 1 Cor. 2:10.

Grundvadig, adj. Grundgående. [Jfrlsl. 
vaöa, gå.] en passelig grundwadig skuta. 
Fin. handl. 6:201 (1541). pråmer, som kunde 
drage någen swår last, och grundtwaduge. 
RR 16/e 1544. Eders Konng:e M:thz grund- 
uadigeste schipp och pinckår. HSH 36:174 
(1579).

Grunk, m. Glunk. iblandh menige mann 
. .. skall wanke een ond ymmell och grunck. 
RR 6/s 1570. Hon sadhe sigh haffwa hördt 
sådan grunck. Rondeletius 73.

Grunka, intr. Glunka. Almoghen grwn- 
kar... om then taxen som presterne är vppaa 
lagd . .. befructandis sig atuj wele sedan be- 
skatte almoghen. Gust. 1 reg. 6:277. På 
sidstonne hörde man grunkas om upgifning. 
Schroderus J. M. kr. 363. itt sådant rychte 
tå om honom grunkades. Liv. 14. det almänt 
grunckas, at folck, serdeles barn, ynglingar 
och flickor, skola hafva varet bergtagne. 
U. Hjärne Anl. 259. Se Grubb 485.

Grus, n. Sandkorn. Du smickran, som 
et grus för guld kan låta glimma. Dalin 
Vitt. I. 3:121.

Grusa, intr. Fasa, rysa. [T. grausen.] 
Herren dundrar i himmelen, och bergen the 
gruusa för hans pijlar. P. J. Gothus Bön. 
gib.

Grusam, adj. Grym. [Mnt. grusam, T. 
grausam ] then grusame blodztyran, gamble 
konung Christiern. Gust. 1 reg. 12:255. Jfr 
G r u fs a m.

Gruselig, adj. Gräslig. [T. grauslich.]
0 huilken en grwselighen jemmer moste 
wara j helwite. O. Petri Men. fall Mia. 
och thet aldra gruseligast är, när the sådana 
gerninga en tijdh long giordt haffua som 
huarken gudh budhit haffuer ey heller men- 
niskiom til nytto ära, beröma the sich sielffua.
1 Post. 51b.

Grut, f. Smula, liten del af något. (Se
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Rietz.) Långfredagen ... har varit lång för 
vår Frälsare, och dess i anseende hafva ock 
våra förfäder, til at allenast känna den aldra- 
ringaste gruth af bemelte dagz långhet, af- 
hållit sigh och de sina ifrån maat in til afton. 
Dijkman 117.

Grym, m., se Grim.
Grymhet, f. Vrede, förbittring;, häftig

het. flyy til min brodher Laban ... och blijff 
en tijdh longt när honom, til tess tins bro- 
dhers grymheet återwender. 1 Mos. 27:44. 
All bitterheet och grymheet och wredhe ... 
ware longt jfrå idher. Eph. 4:31.

Grymlig, adj. Grym, förskräcklig. [Isl. 
grimmligr.] manzens harm är grymligh. L. 
Petri Sal. ord. 6:34. Theras vin är draka- 
eter och grymligit huggorma eter. Cit. af 
Svedberg Schibb. 334.

Grymma sig, refl. Förgrymma sig. (the) 
grymmade sig mycket theröfver. Stock. Mag. 
2:705 (1610).
• Grymmart ? Ey räddes någon thär för 
Theons lastertand Ok affundsmunnens taal, 
ey någon Grymmarts hand. Lucidor Hh 2 b.

Grymmel, f. Argbigga. Thenna (hustru) 
måste hafva varit en öfver måttan argh men- 
niskia och förgifftigh grymmel. L. Petri Kr. 42.

Grymmer, m. Hin onde. Hvad niugg 
spar, nöter grymmer. Wennæsius 212.

Grymse, adj. Gramse, vred. monge echta- 
folk warda grymse på hwar andra. Balck 
Catech. S 7 b.

Grymta, intr. Brumma, tå en wrijder 
hoffuudet, skäär tenderna, knyter näffuan, 
grymtar, mumlar eller och någhot annat så
dant wredhes tekn giffuer ifrå sigh. L. Petri 
Mandr. A 8 b.

Grymvulen, adj. 1. Bister till utseen
det. Macedonernes slachtordning ... är helt 
oputzad och grymvulen. Sylvius Curt. 220. 
— 2. Vildsint. Ingen ting håller gemene 
man så krafftigt uthi betzlet som vidhskepel- 
sen, han vare elliest så ostyrig, grymvulen och 
vanckelmodig som han vara må. Ders. 320.

Gryna, Grynna, intr. Gry. thet begynte 
gryna af dagen. Svedberg Sabb. ro 2:1212. 
Tå verlden bief begynt och Huset syntes 
grynna. Spegel Guds verk 30.

Grynda, f. Grund, sandgrund. Lind 
Ord. Se Rietz Grynna.

Grynne, n.(?) Gryning. Först i våhrens 
späda grynne. Frese 303.

Grynta, intr. Grymta. [D. grynte.] Thet 
gnäller så grijs, som gammalt svijn gryntar. 
Balck Esop. 73. Här vältra sigh och grynta 
svijnen. Schroderus Hoflef. 306. Spegel 
Ord. har grynta.

Gryt, Gryte, n. Eg. sten, stenart [Isl. 
grjöt]\ bildl. gry, art. hennes gryt och malm 
af bättre malmstrek bruten. Kolmodin Qv. 
sp. 1:386. några af vårt kiön ... visat prof 
utaf hvad gryt i kiönet är. 1:2*9. af samma 
gryt och ull. Geisler 351. böckren äro af

et sämre gryt. Palmfelt Vitt. 371. Han 
är af godt gryte; folk af enahanda gryte. 
Lind Ord.

Grytokrans, m. Grytring. Tripus, gryto- 
krantz. Var. rer. voc. G 7 a.

Grytta, tr. Helsa. [Mnt. gruten, T. grus- 
sen.] Först helsar och grüttar wår nådige 
herre hertoghan. HSH 39:25 (1531).

Grytter, n. Gryt, stenart. Malm och 
mineraliskt grytter. Spegel Guds verk 113. 
Så ligger ädelt guld i hårda steenars grytter. 
Ders. 211. J fr Gryt.

Grå, adj. en grå och vrång opsyn. Syl
vius Er. Ol. 492.

Gråben, m. Varg. [Isl. gråbeinn.] een 
Gråbeen grymm framränner Och slacktar 
(fåren). Eurelius Vitt. 16.

Gråhy sig, adj. Smutsgrå. Franciscan 
munekar ... kallades gråå munekar för sin 
gråhysiga klädebonat. Dijkman 151. Jfr 
H i s j o t.

Gråhärog,-ot, adj. Gråhårig. [Isl. grå- 
hœrôr.] O huru herligha ståår thet, när the 
gråhäroghe äro wijse. Syr. 25: 6. Gråhärotte 
och gamle. Job 15:10. Diwpet achtar han 
såsom en gammal gråhärottan. 41:23.

Gråna, intr: Genljuda. (Se Rietz) jag 
måste ropa efter hjelp, så at det grånade i 
hela rummet. Roman 56.

Gråta, tr. Begråta. Rahel gråter sijn 
barn. Matth. 2:18. Så nekadhe Petrus Chri
stum ... men han greet thet strax bitterliga. 
P. Erici 6: 5 b. Här gret en mor sin son, 
der gret et barn sin far. Dalin Vitt. 11.5:20.

Gråtelig, adj. Bedröflig, jemmerlig. [Isl. 
gråtligr.] Hundarne ... luppo medh gråte- 
lighit tiutande. P. P. Gothus X 7 b. huru 
månge gråtelige spechtakell dreff han medh 
fatige gemeene manna lijffs röffvande. Hert. 
Carls slakt. Aa 2 b. Hennes lägenheet är, 
sannerligha, bedröffueligh och gråteligh. 
Phrygius 1 Likpred. B 3 a.

Gråteligen, adv. [Isl. gråtliga.] 1. Med 
gråt. the affärdigade sitt bodhskap ... gråt- 
ligen the Romares troo och lofven anropan
des. Schroderus Liv. 605. — 2. Med gråt
mild röst. ändock hon så bevekligen talte, 
att hon uttrykte tårar ur många människors 
ögon, dock kunde hon sig ifrån gråt sjelf 
hålla, ehuruväl hon esomoftast dertill incli- 
nerade och talte ganska gråteligen och med 
sorgelig stämma. Lönbom Hist. märk. 1:13 
(1654).

Gråtodag, m. the gråto och klaghodaghar 
offuer Mose wordo fulkompnadhe. 5 Mos. 
34: 8. Idhre helghedaghar skola wendas vthi 
gråtodaghar. Tob. 2: 6.

Gråtodal, m. jemmerdah j ären uthi 
thenna valle lacrymarum gråtodaalen frem- 
mande och gäster. Kemner is.

Gråtoröst, f. gråtoröst eller klaghoröst 
skal icke meer ther inne (i Jerusalem) hörd 
warda. Es. 65:19.
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Gråtrop, n. folcket icke kunde kenna 
thet glädheroop för gråtropet j folckena. 
Esra 3:13.

Gråtstår, m. Ther är intet vatn, som 
snarare försvinner och borttorkas, än gråts- 
tårar. Spegel Pass. and. 183.

Gräda, tr. Bota, göra frisk. [Isl. grœôa] 
alle moste grant bå maat och dricka skräda 
Och lefva måttelig så framt han (läkaren) 
skal them gräda. Spegel Guds verk 278.

Gräfla, intr. och tr. 1. Gräfva. iag gräfla 
månde Uti then adull-jord. Spegel Guds 
verk 55. iag gräflar nu i tig (jorden) med 
mina händer. Ders. 144. gräfla efter guld. 
Öpp. par. 44. — 2. Gräfva, söka, snoka, 
grubbla (på). Dock gräflade han för mycket 
i ord-leetande eller Etymologien Columbus 
Ordesk. 39. gräflat effter ordens rötter. Spe
gel Ord. företal a 3 a. (De ofrälse ståndens 
framställning emot adelns privilegier) öpnar 
dören till buller sampt licentie, gifver orolige 
hufvuden tillfelle att grefla diupare, och leg- 
ger grundvahlen till onda rådslagh. A. Oxen- 
stjerna (HSH 25:307). sophisticera, 
grilla, gräfla. Svedberg Schibb. 298. Ju mer 
vi gräfle slikt (ang. paradisets namn), ju 
mindre vete vi. Spegel Öpp. par. 5.

Gräfva, tr. Gravera. Tu skalt ock göra 
itt ennespan aff klart guld, och gräffua ther 
vthi effter steensnidhare konst Herrans helig- 
heet. 2 Mos. 28:36. Jfr Grafva 2.

Gräla, intr. Göra sig hufvudbry, bråka, 
grubbla, du mest från späda din ungdom 
Grälat i verldsliga ting och trälat i gräliga 
syslor. A. Nicander Vitt. 37. Träl man 
kalle poet, som ständigt grälar i rimslut. 
Ders. 224.

Grälaktig, adj. Som sysselsätter sig med 
lärdomsgräl. Lärdomen ... var scholastisk 
och grälaktig. Dalin Vitt. 11.6:181. vid scho- 
larne blifva de bara grälacktige pedanter, 
fulla med inbillningar. Sv. nitet n. 11.

Grälig, adj. 1. Bråkig, gräliga syslor 
(se under Gräla). — 2. Se Grälaktig. Han 
skrifver som en vurm och grälig läspedant. 
Sv. nitet n. 2. gräliga systemer. Geijer 
1. 5: 88.

Grälsam, adj. Bråkig. Ängelske urma
kare tilverka ej sjelfve de stycken, som til 
deras ur nödige äro. En sådan grälsam de
tail skulle för mycket nöta deras tid. Tessin 
Bref 1:229.

Gräma sig, ref]. Förgrymma sig. [Isl. 
gremjast.] Tå sprang Brasken vp, grämade 
sigh, och sade them vara galna men huar 
the så giorde. Svart Kr. 122.

Grämse, adj. Betagen af grämelse, hoon 
(fru Kristina) icke bleff litedt grämse och 
harmfull när hoon tetta fick förnimma (att 
Daljunkaren sagt sig vara hennes son, född 
före äktenskapet). Svart Kr. 109.

Grämslan, f. Grämelse, betagen af ängz- 
lan och grämslan. Brahe Gust. 1 kr.

Grän, f. Gran (trädet). Schroderus 
Lex. 51. Jagh wil giffua på markenne Grään. 
Es. 4J : 19.

Gränja, intr. 1. Grina, visa tänderna, 
morra. [Isl. grenja.] Hunden gräniar (mor
rar). Comenius Orb. pict. 5. — 2. Lipa. 
Hon grijnar och gräniar, säger sigh vara 
siuk. S. Brasck T. krig. I l b.

Gränje. Draga g., blifva osams? [Jfr 
Isl. grein, söndring, oenighet, tvist.] (Hög
adeln tänkte: vi få ej råda) Så länge Kon
ung Göstafs barn de sämje. Vi måtte lagat 
att de åter draga gränje. Carl 9 rimkr. 75.

Gränsa, f. [T. grenze.] 1. Gräns. Thetta 
är nu landzens grenssa nörr vth. Hes. 47:15. 
Thetta skal wara grenssan jfrå haffuet. 47:17. 
— 2. Område, gränstrakt, theras grenssa 
(är) större än idhor grenssa. Am. 6:2. lät 
slå jhiäl all swenbarn j Bethlehem och j alla 
thes grenssor. Matth. 2:16. gick in j Tyri 
och Sidons grenssor. Marc. 7: 24.

Gränshus, n. Gränsfästning, grentz- 
husen kunna besettias. Gust. Adolf Skr. 
228. Friburg, et gränsehus emot Oldenbiirger 
land. J. Werwing 1:38.

Gräs, n. Slå på g., släppa på bete. 
hester som ecke äre thess värde eller til- 
börlige att hållas på stal offuer sommeren 
... måge slås på gres. Gust. 1 reg. 5: 82.

Gräsa, intr. Beta. [Isl. gresja.] getter, 
gräsandes här och thär utströdde i then 
lustige blomstrande stranden. Nyman 41.

Gräsa, tr. Grina åt någon, låta illa på, 
yttra missnöje med någon ? (Jfr Rietz 
Gresa, s. 213.) så snart man them (lego- 
tjenarne) någhot litet gräsar eller spiller, så 
warda the så grymme, ryka och brenna som 
en osleckt kalk och smucka sigh ther til 
medh allehanda sken och förewendande, lika 
som the hadhe nogh giffuit effter. P. Erici 
5: 31 a.

Gräsbotten, m. Grässväl. lathe rödhie, 
wptake och inhägne en hoop aff the ödis 
eller wttmarker, som . .. haffue godh gräss- 
botn. Fin. handl. 8:236 (1555).

Gräsgång, m. Bete, betesmark, ther the 
haffua goda gräsgång och vatn för sina hästar, 
fåår och boskap. Petrejus Beskr. 1: 92.

Gräsoxe, m. Gödoxe, inge gräsoxar eller 
kiör tilstädies af landet at afföra. Stjern- 
man Riksd. bih. 414 (1664).

Grätt, adj. 1. Gråtig. Ej må man vagga 
tom vagga, ty barnet blir grätt och olåtigt. 
Fernow Verml. 256. Somlige (barn) blifva 
här igenom (genom mask) mycket grätte och 
orolige, skrikandes både natt och dag. Linde- 
stolpe Matk. 46. — 2. Knarrig, vresig. Två 
karlar råkar iag, men af olijka kynne, Then 
ena tankfull, suur och grätt på läppan beet, 
Then andra pigg och qvick och af ett lee- 
vist lynne. Rudeen 221.

Gröda, tr. och intr. 1. Gifva växtlighet, 
befrukta. [Isl. grceöa.] han (Moses) säger
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thet at fisk och fogel föddes Af vatnetz kalla 
qveed, som af Gudz Ande gröddes. Spegel 
Guds verk 187. — 2. Gro, växa, för kofras. 
grässhoppor ... skola vpäta all idhor grö- 
dhande trää på markenne. 2 Mos. 10: 5. 
Frukt uthi god åker af lijtet frö gröder. 
Törnevall B 5 a. Lärdomen är ett fröö, 
där af vijsdom gröder i hiertat. Stjern- 
hjelm Here. 419. vårt kiäre fädernesland 
... dagligen dags hafver tilvuxit och än grö
der och blomstras i lärdom, slögder, gode 
konster, handel och vandel. Arch. B 2 b. — 
Grödas, dep. Växa, tillväxa. [Isl. gr os
hast] när thet (fröet) varder sådt, tå kan 
thet gro och grödas. Spegel Guds verk 
(1745) 256.

Gröde, m. Grodd, växt; gröda. Ger- 
men, teelning, grödhe. Var. rer. voc. RSa. 
Medh lustigheet och skön gröde Han (gre
nen) knoppas nu som mäst. Messenius 
Signill 18. Är gröden afbärgad. Lag 1734 
B.B. 9:6. Bildl. Först slogh han konung 
Wiger aff Norige ihiäl, hvilkens blodh han 
tilförene igenom ett löffte hade consecrerat 
och förährat afgudomen til ett byte aff sin 
förste mandoms gröde. Schroderus J^M. 
kr. 140. — J fr G r o d e.

Grödne, m. Grönska, frodighet. Marken 
står i flor och fullan grödna. Stjernhjelm 
Parn. tr. 1:10. —Jfr Grodne.

Gröfla, intr. SeGräfla2. alt för mykit 
leggia sig på crisin, ther grubbla fåfengt och 
gröfla uti. Svedberg Ungd. reg. 433. Leek- 
männerne icke stoort om theologiske frågor 
sigh bekymbra, eller them efftergröffla. P. 
Brask Puf. 438.

Grön, adj. 1. Grönskande, frisk, ung
domlig. medan I är ung och skiön Och 
eder ålder ännu grön. Lucidor Rr3a. — 
2. Omogen, oerfaren. Hur’ kan man mogna 
råd utaf en yngling höra, Som ännu sielf är 
grön, och icke torr bak öra? Reg. Horol. 24. 
— 3. Göra sig g., morska sig till, visa 
sig barsk. Jag måst’ mig göra gröner: Hvem 
alle di den och den Är som så illa döner 
Se’n porten är igen? Comœdie-act v. 21. 
(Jfr Aasen Ord] — Göra något grönt, 
göra sig till, göra fiffigt, tillkonstladt. Och 
må tw segia thin scriffuare til att han bliff- 
wer widh sitt modermåll swensken ... och 
scriffuer oss jcke Jeg för Jag till, wij wethe 
wäll huar han födder är, han torff eij göredt 
så gröntt. Gust. 1 reg. 7:43. är intet för- 
derffueiigare ting, än bewijsa höga konst på 
predikestolen, och göra thet så grönt och 
krust, at hwar man kan intet annat än för
undra sigh, och ther aff intet förstå. P. Erici 
4: 59 a.

Grönspink, m. En fogel. Merops, grön- 
spinek. Var. rer. voc. Q 4 b.

Gröpa, tr. 1. Utskära. [Mnt. gropen.] 
wij icke skole göra oss naghon gröpt eller 
skoren beläte. O. Petri Underv. a 4 b. •—

2. Refl. Vara urgröpt, urhålkad. sig i vida 
hvalf det klara fästet gröper. Celsius Gust. 
Vasa 70.

Gröpen ? Urgräfning, grop. [Jfr Mnt. 
grope, gruppe, T. gruppe, ränna, kanal.] un
der thetta tornet (pyramiden) äre stora gröpne 
giorde, tijt flodhen Nilus är ledd vorden. 
A. Laurentii Verld. speg. 417.

Gröpjern, n. Urhålkningsjern, graf- 
stickel. [Mnt. gropisern.] Scalprum, gröpe- 
iern eller skaffiern. Var. rer. voc. L 8 a. 
Gröpjärn, Coelum. Schroderus Lex. 99.

Gröppig, adj. Urgröpt, urhålkad. Jor
den och bergen i berörde länder äre mycket 
iholige och genomgröppige. U. Hjärne 
Anl. 227.

Grötböld, m. ilaka sår vid ledarna eller 
annorstädes, som ibland kallas Atheromata 
eller grötbölder. Lindestolpe Frans. 52.

Gucka, intr. Gala (om göken), en sorgse 
gök, som sedan guckat ut. Rudbeck d. y. 
Vitt. 42. Giöken nyss begynt gucka. Linné 
Öl. resa 1.

Guck-ku, gökens läte. Turturdufvan sårg- 
se tuttrar, Och gökens guck-ku blandas in. 
D. Wallenius A 4 b.

Gucksam, adj. ? blef det en så slickande 
stark storm att... det var nästan ogörligt att 
kunna behålla hattarne på hufvudet, och när 
de då som oftast blåste af, måste vi löpa 
ibland hela fjerdedels milen innan vi fingo 
dem igen, och fast det var mera gucksamt 
än löjligt, ty hvart steg var ömt (emedan 
fotterna voro svullna), så kunde vi ändå in
tet hålla oss från löje. Hist, handl. 4:171 
(1712).

Gud, m. then som giffuer sigh tiKridz 
... han skal få Gudhi nogh. L. Petri 1 
Post. Z 7 a. vthi dalomen är sädh Gudhi 
nogh. Dav. ps. 65:14. — Eedherne plägha 
widh thetta settet gemeenliga brukas, Gudz 
dödh, Gudz dyra fem vnder (sär), . .. Gudz 
blodh och lungor. O. Petri Ed. A 5 b. — 
the gåffuo segh til siös ... och bliffuo szå 
förhindrade aff gudz wädher (herrans väder, 
oväder) ath the icke framkomma kwnne. 
Gust. 1 reg. 7: 481. — Vm så sack vore at 
en eller Here aff Landzknecterne for fien- 
derne szår vorde, eller ellies på gudz vegna 
(utan menniskors åverkan) siuck eller kranek 
vorde. 10:52. — Gudz almosa, se Alm osa. 
— Örfijlar vanekade Gudz gåfvor nogh. 
Chronander Bel. 12 b.

Gudason, m. Engel, then fierde (man
nen) är lijka som han wore en Gudha son. 
Dan. 3: 25.

Gudfrukteligen, adv. bönen, när hon 
rätt och gudfruchteligen af ett botferdigt hierta 
brukat varder. Stjernman Com. 1:415(1593).

Gudlighet, f. Hvad som angår guds- 
tjensten. Ath wij eenekom schulle scriffua 
wpsala Capittel tiil om the gudelighether ... 
mene wij icke behöffuas Forhopendis ath the
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och andher ære nooch ther för wthan saa 
redheboen tiil gudz tienisthe. Gust. 1 reg. 
2: 96.

Gudskista, f. Kyrkokista. [Mnt. godes- 
kiste, T. gotteskasten.] Gudzkistan j Jeru
salem offuermåtton rijk aff penningar war. 
2 Macc. 3: 6.

Gudslasterlig, adj. Hädisk mot Gud. 
[T. gotteslästerlich.] Gudzlasterlig försmä- 
delse. P. J. Gothus Rel. art. 42.

Gudslån, n. Gröda, årsväxt, man näp
peligen (för vätans skull) skall komme thett 
Gudtzlån j husze, som nu på jordenn stå&r. 
Thyselius Handl. 2:229 (1544).

Gudsman, m. Gudfruktig man, Guds 
tjenare. En Gudz man kom til migh, och 
han war til seende såsom en Gudz ängel. 
Dom. 13:6. then Gudz mannen Mose. Jos. 
14:6. Dauid then Gudz mannen. 2 Krön. 
8:14. alle begynte halla honom for en gudz- 
man och settia troo til gudz ordh som han 
förde. O. Petri 2 Post. 160 b.

Gudspenning, m. Handpenning, städja. 
[Mnt. godespennink, T. gottespfennig.] Legde 
jag szamme tiidh en dreng ... gaff jag i Gudz- 
penning honom en halff öre. lernkont. ann. 
1845, s. 46 (1545). leyde jag en kone ... 
gaff jag henne gudzpenninger en halff öre. 
Ders.

Guldbogen, p. adj. Guldprydd, guld- 
broderad. [Isl. gullbdinn.] idor beletes gull- 
bogna klädher. L. Petri Jes. proph. 30: 22.

Guldfinger, n. Ringfinger. [T. gold- 
finger.] Comenius Tung. 262.

Guldlad, n. Med guld inväfdt hufvud- 
band eller hårband. [Isl. gullhlad.] Som- 
ligha lärer hon silke att spinna, Och som- 
ligha veffua guld ladh. Sv. forns. 1:361.

Guldskidare, m. Guldskedare. fly oss 
en godh Gulskijdere szom retlige förfaren 
är på konsthen. Gust. 1 reg. 9: 317.

Gulnäbb, m. Eg. ung fogel, som ännu 
är gul om näbben, bildl. oerfaren, ohyflad 
yngling, ung glop, tölp. (Se Grimm Wärt. 
gelbschnabel. — Mången ung man, then som 
ännu icke haffuer bortstiukit thet gula aff 
näbben. Leuchowius 116.) Benämning på 
den som vid universitetet ännu ej under
gått “deposition“. Thet var i fordna tiden 
... icke ovanligt att djeknar ordinerades im
mediate till prester. Ty hvar icke någon 
sträfvade efter att komma till ansenligare 
ämbeten, reste han sällan till Academien.
I Rudbeckii tid begynte man något mer än 
tillförne resa till Academien ifrån gymna
sium, åtminstone på en liten tid, att man 
kunde blifva deponerad och således slippa 
thet förhateliga Gulnäbbs och Bean namnet. 
Man ser neml. huru prester, som varit vid 
Academien, tå för tiden gärna förhofvo sig 
öfver djekne-presterne och kallade them 
Beaner och Gulnäbbar. Link. bibi. handl. 
2:306. Jfr Bean.

Gummar, m. Gumse. [Isl. gumarr.) 
Aries, wedhur, gummar. Var. rer. voc. P 6 a. 
Gumse, Gummar. Schroderus Lex. 56. 
Gummar är en snöpter gumse. Comenius 
Tung. 182. Och thet skal wara itt fåår som 
ingen wanck haffuer, en gummar, och åårs- 
gammal. 2 Mos. 12:5. göra Herranom itt 
tackoffer aff små booscap, antingen gymmer 
eller gummar. 3 Mos. 3: 6. sij, gumrana 
springa på .. . fåren. 1 Mos. 31:12. de späda 
lamb, de unga, täcka gumrar, De gamla 
tackor. Kolmodin Qv. sp. 2:15.

Gummi, m. bitter gummi. Lælius Res. 
1:141. Bdellion, Thet är en gummi klar, som 
sköldes up af vågor. Spegel Öpp. par. 35.

Gungsa, v. och f. Gunga. Comenius 
Tung. index.

Gunst, f. 1. Erkänsla, dusör, afgift. 
skole i aff sliik köpslaghen wetha oss ther 
en gunst fore . .. epter som skiell kan mett 
fölgia. Fin. handl. 5:294 (1533). — 2. Gyn- 
samt, fördelaktigt utseende. Tijn hy, tijn 
gunst förfalnar. Stjernhjelm Helsepris. — 
3. Med gunst sagdt, med förlof. [T. mit 
gunsten.] Lind Ord.

Gunstelig, adj. Günstig. [Mnt.gunstlik.] 
uj skole wara thom gunsteliga och wethe 
theris besta. Gust. 1 reg. 6:238.

Gunsteliga, adv. Gunstigt. så tencker 
iagh gunsteligha vppå idhor troheet. 2 Macc. 
9:21. han skal sigh emoot idher gunste
ligha och wenligha hålla. 9: 27.

Gutår! Gått åhr, medh Habors skåål. 
Messenius Signill 44. Good tåår, Negla- 
gensas (Negligentias) skåål! Chronander 
Surge B l b. God tår,.. . Gummans skål sku 
vi nu dricka. Dalin Vitt. 4:79.

Guxa, intr. Koxa. [Jfr T. gucken.] Inga
lunda skal them (flickorna) tilstädjas at guxa 
uthur fönstren til at reeta unga sällar och 
holla medh them snack. Schroderus Al
bert. 1: 23. Jfr K u x a.

Gyckledocka, f. Marionett. Hon (verl- 
den) ställer sina barn som gyckledåckor 
fram Uppå sin skådeplats. Kolmodin Ov. 
sp. 2: 356.

Gyckleri, n. Konster, bedrägeri. Menni- 
skiorna genom (påfvens) göklerij och illistig- 
heet äre kufade wordne och willade. Uti. 
på Dan. 572.

Gycklersk, adj. Gyckelaktig. [T. gau- 
klerisch.] The påfveske föregifva vel, at the 
messan, hennes bruuk och göcklerske cere
monier hafva utaff Apostlarnas tradition. 
Laurelius Påf. anat. 576.

Gyger, f. [Isl. g y gr.] them (jettarne).. . 
kallade the bergha troll, och theras hustrur, 
som och onda och argha woro, kallade the 
Gyghrar. O. Petri Kr. 5.

Gylla, tr. Förgylla. [Isl. gylla.] Hvar 
må jag taga färg, min onda sak at gylla? 
Kolmodin Ov. sp. 1:4.

Gyllenduk, m. och n. han var beklädd



Gyllene — 345 — Gång

uti hvit gyllenduk. Girs Joh. 3 kr. 147. Fijnt 
gyldenduuck till en tröja. Chronander 
Surge B 8 b.

Gyllene, m. Gyllen, en halff gyllene. 
Var. rer. voc. O 3 a. när iach icke betroor 
enom ath han giffuer mich en gyllene, huru 
kan iach thå betroo honom ath han giffuer 
mich tiyo? O Petri 7 Post. 146 a. folcket 
gaff tiwghu tusend gyllene. Neh. 7:72.

Gyllenstycke, n. = Gyllenduk. Barbari- 
carius, then som wäffuer gyldenestycke. Var. 
rer. voc. D 2 b. hwar man ... skal purpur 
och gyllenestycke dragha. 7 Macc. 14:43. 
I fruer och jungfrur skön, i guld och gyl
len stycke. Stjernhjelm Fägnesång. syns 
himmelen sig smykka Med echta silfver- 
skir och besta gyldenstykke. Spegel Guds 
verk 150.

Gymmer, Gitnmer, f. Tacklamm. [1st. 
gymbr.] bäär han fram itt fåår til syndoffer, 
så bäre een gymmer. 3 Mos. 4: 32. Gimrar,
1 åhrs gambla får. Colerus 2:127. Gym
mer, gymra. Lind Ord. — Se under Gum- 
m a r.

Gynna, tr. Unna. [T. gönnen.] Om Titan 
gynnar oss en varm och roligh dagh. Wexi- 
ONIUS Sinn. C 1 a. jag vil . . . gynna honom 
den ähran, at han dör af min hand. v4s. Ban. 
1:99. gynna mig allenast ännu tre dagars 
tid. 1:335.

Gyps, m (?). Gips. Spegel Guds verk 
56. Lind Ord. n.

Gytja, f. 1. Dy. han . .. j itt så gruffue- 
ligit fengelse kastat war. at han lågh j gytti 
öffuer hoffuudet. P. Erici 1:292 a. — 2. 
Svalg och dryckenskap, man snart förstånd 
och hälsa skadar, När magan altid sig i söl 
och gyltia badar. Spegel Sal. vish. 16. För- 
diupa sig i sööl, i svalg och krogars gyttia. 
Guds verk 36.

Gytjobroder, m. Fråssare, drinkare, 
rucklare, dieffuulen ... sigh på thet högsta 
frögdar, när han seer Gudz barnom illa gåå, 
aff samma art äro ock alla hans barn och 
gytiobrödher. P. L. Gothus Tröstpred. E 4 b. 
Verlden är diefvulens rijke, een hoop gythio- 
brödher, skalkar och bofvar. 2 Uti. 9 a.

Gå, intr. Judar, Turcker och andre gå 
och mena thet är nogh, at the icke leffua 
vthi vppenbara laster. L. Petri 2 Post. 66 a. 
— Gå af, se Afgå. — Gå efter, trakta 
efter, stämpla emot. min son ... gåår migh 
effter mitt lijff. 2 Sam. 16:11. Herodias gick 
effter hans arghesta. Marc. 6:19. Om nå- 
ghor gåår sin nästa effter medh argheet.
2 Mos. 21: 14. min son haffuer vpweckt min 
tienare emoot migh, at han skal gå migh 
effter. 7 Sam. 22:8. Huru lenge gå j så 
alle enom effter, at j måghe dräpa honom. 
Ps. 62: 4. Han gick wärt siechte efFter medh 
list. Ap. gern. 7:19. och gingo en part aff 
the Suenska her Steen så hårdt effter, at 
the wille haffua hafft halsen aff honom.

O. Petri Kr. 295.— Gå omkring, gå tilt 
ända. När thet nw så medh gestabodz- 
dagharna om kring gånget war. L. Petri 
Jobs bok 1:5. — Gå på, gå ut på, åsyfta. 
all theras handel går på eghen nytto. L. 
Petri 7 Post. P8 b. — Gå undan, af- 
hända. han (presten) egenom sådane lijst 
och bedrägerij kundhe gå then annen hans 
gäldh och sochen vndan. Hist, handl. 13. 
1:138 (1564). thett godz ... hwilkedt forme 
Jacob wille gåå them vndenn. Ders. 197 
(1565). — Gå under, gå in på, under
kasta sig något, war thet theras höxte be- 
gier, at the motte bliffua widh Sweriges lagh 
och frijheeter, och att slott och lään motte 
wara i Swenska manna händer. Mer, ko
nungen wille icke gerna gå ther vndher. 
O. Petri Kr. 181. — Gå ut och in, sköta 
sitt kall. Såsom mijn macht war på then 
tijdhen, så är hon än nu til at strijdha och 
til at gå vth och in. Jos. 14:11. j skolen 
gå vth och in, och wexa til. Mal. 4: 2. then 
tijdh, som Herren Jesus vth och in gick 
medh oss (lärjungarne), jfrå Johannis dö- 
pelse, til then daghen, at han jfrå oss taghen 
wardt. Ap. gern. 1:21. Och war han (Pau
lus) sedhan medh them (lärjungarne) j Jeru
salem, gick vth och in, och taladhe trösteliga 
i Herrans Jesu nampn. 9:28.

Gåding, f(?). Lust, behag, hvad man 
tycker om, det som är i ens smak. [Mnt. 
gadinge, f.] Then en skalk är, han är hanss 
gådingh, Han skall honom tiena och haffva 
nåde. Rondeletius 95. I kistan bland the 
store gulsmycker Thenna är Sixtens gådingh, 
migh tyckier. Messenius Disa 27.

Gål, se Gol.
Gång, m. 1. Gående, steg. thenne iden 

ofärdige) haffuer fått sin gång (förmåga att 
gå). Ap. gern. 3:12. Haffuer min gång wikit 
vthaff wäghen. Job 31:7. Seer han icke 
mina wäghar, och reknar alla mina gånger? 
31:4. Hwars och ens gånger komma aff 
Herranom, hwilken menniskia förståår sin 
wägh? Ord. 20:24. — 2. Vara på g., vara 
gängse, allmenneligh predican om Gudh 
war på then tijdhen än nu icke på gongen, 
såsom genom Mosen och Christum skeedt 
är. 2 Mos. 6:3 (glossa). — Komma på g., 
sätta i gång, åstadkomma, nw är then 
födder til werldena, som skall vpretta och 
komma gudz prijs och äro påå gong igen. 
O. Petri 2 Post. 12 b. dieffuulen ... kom
mer pestilentia samt med andra kranckheter 
på gång. L. Petri 3 Post. 143 a. — 3. Rätte
gång. (Jfr T. gang, Grimm Wort. IV. i. 
1:1223.) loth kwng Cristiærn ... mongan oskyl- 
logan man hænge, martera ok stegla ok 
brenne i aska vtan al laga gaang, doom eller 
scriptemaal. Gust. 1 reg. 1:48.

Gång, m. Gånga, f. Hvarje särskildt 
tillfälle då något sker. Han hoff sin spetz 
vp, och slogh try hundrat j (på) en gång
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1 Krön. 11:11. Thet är intet gott rådh som 
Ahithophel j thenna gången giffuit haffuer.
2 Sam. 17:7. Om thet nu skeedde, at thet 
ginge icke wel j första gången. 17:9. I tree 
gånger haffuer tu geckat migh. Dom. 16:15. 
Dauid gaff sigh vndan för honom j twå gån- 
gor. 1 Sam. IS: 11. han reckte sigh vth off- 
uer pilten j tree gångor. 1 Kon. 17:21. see 
gerne ... ath wij doch ene gongo kunde få 
i then motten eth ... wüst beskeedt. Gust. 
1 reg. 13: 90.

Gångande, part. pres. Kringvandrande, 
tiggare. [1st. ganga, gå och tigga: jfr göngu- 
madr.] en fatigh bonde som sitter medh 
hustru och barn for gest och gongande. 
O. Petri Klost. D l b. the ther icke sittie 
för gäst och gångande (skola gifva) hvar 10 
pening. Stjernman Riksd. bih. 9 (1539). 
Abbothen i Varnem ... skall nywte oc be- 
holle för sigh oc sijne brödere oc gångende 
gester all fönde closters renthe. Gust. 1 
reg. 6: 309.

Gångben, n. Ledgång. Somlige kunna 
ibland ey lyffta up munnen, ty thet häftar i 
gångbenen. Lindestolpe Skörb. 9.

Gångdag, m. (Se Schlyter Ord. och 
Söderwall Ord.) bönedagher eller (som 
the kallas) gångdaghar, ther til vptagne ath 
man skal gåå medh kors och helgedomar 
och bidhia. O. Petri 1 Post. 66 a. Böne- 
dagarna, them man plägar kalla Gångdagar, 
hållas på then tijdh som waant är, nemliga 
Söndagen som kallas Vocem iocunditatis 
sampt medh Måndaghen och Tidzdagen näst 
föliande. L. Petri Kyrkord. 47 a. en hän
delse, hvilken sigh tildragit.. . anno 1685 i 
Maijo och Gångedags måndagen. U. Hjärne 
Anl. 183. då han ... slöt sin andra Gånge
dags predikan. Ders.

Gångekarl, m. Vandringsman. [Isl. gön- 
gumadr.] Kom en goder gångekarl Seent 
om jule qvälle. Sv. forns. 1:87.

Gångstafver, m. Vandringsstaf, käpp. 
litet swerd som man pläghar haffua fördolt 
j gongostaffrar. Var. rer. voc. L 1 b.

Gångvagn, m. Gångstoi. [T. gängel- 
wagen.] När the (barnen) börja sittja, stå, 
löpa, skola the förvaras för fall, ther til tå 
små stoolar, gångvagnar äre them til märke- 
iigh hielp. Schroderus Mod. sk. 62.

Går, adj. Gar ad. [T. gar.] Kopparn göres 
gåår vedh Sätra. A. Oxenstjerna (HSH 
37:181).

Gåra, f. Gåre, m. Rand, åder på blad 
o. d. [Isl. gdri, spricka. Se Rietz Gåra.] 
Kin-Kina barken ... har sina ränder och gå- 
rar icke ändalångs, som annan bark, uthan 
tvärts öfver. Lindestolpe Fross. 50. sådane 
galläplen sittja fast på en gåra eller sidådra, 
som går uth ifrån sielfva hufvudgåran på 
bladet. Matk. 14. The matkar som verke- 
ligen i blodet fundne äre,... see merendels 
uth som ett myrthenblad, med filamenter,

gårar och tråar altöfver, lijksom man seer 
på löf och gräs. Ders. 38.

Gård, m. 1. Gärdsgård, stängsel. [Isl. 
gardr.] itt trångt tää emellan wijngårdar, 
ther på bådha sidhor gårdar woro. 4 Mos. 
22:24. itt stycke gård om en åker. Esra 
9:9 (glossa). iagh skal igenteppa tin wägh 
medh törne, och gärda ther en gård före. 
Hos. 2: 6. planteradhe en wijngård, och gierde 
ther en gård om kring. Matth. 21:33. man 
stigher gärna öffuer then gården som lutar 
och lågher är. Leuchowius 223. Hvar går
den lågast är, theröfver vil man stiga. Reg. 
Horol. 26. — 2. Gård, hof. Efterfölja 
någons gård, vara i någons tjenst. wij 
tacke eder (skrifver Gustaf l till Danska 
riksrådet H. Ulfstand) för then dreng Isaac, 
som i för wåra skull haffue en tiidh lång 
hafft hoos eder, ok bidie ... (att I) wile nu 
setia honum til någon annan god man, ther 
han motte fölia gården effter, och lära huad 
ther på ferde är. Gust. 1 reg. 6:225. the 
skötter ... som tilförende haffua folgt wår 
gård effter. 6: 326. the som vår gårdh dage- 
ligen effterföllie, hvad heller the äre små- 
svener, drauanter, knechter, båssmän heller 
andre. Schmedeman Just. 15 (1544). — 3. 
Hvad betyder uttrycket gifva någon å 
gårde? Tu west wäl huru Lutther giffwer 
sin stalbrodher Carlstad åå gårde, hwilken 
föregaff han hadhe icke i begynnelsen waritt 
nogh starck i andanom. Ernhoffer 78 a.

Gårdfara, intr. Fara från gård till gård. 
the ey af gästgifverne skiutzhästar ... be
komma kunne, uthan blifve ifrån then ene 
gästgifvaren til then andre förvijste, och när 
the omsider, sedan the så hafva gåålfahrit, 
få någre skiutzhästar leya, äre the ... slemme 
och machtlöse. Stjernman Com. 2:42 (1636).

Gårdfari, adv. (?) fahra gårdfahri ifrån 
den ena bonden till den andra och upkiöpa 
något. Stjernman Com. 4:522 (1682).

Gårdsfana, -fänika, f. Gardet til fot 
kallades konungens gårdsfänika. Röding 239. 
Konung Eric tog med sig sin gårdsfänika. 
Tegel Er. 14 hist. 202. Soldaterne under 
gårdzfanan i Stockholm. Stjernman Com. 
2:882 (1658). Jfr Gårdsknekt.

Gårdshjon, n. våre egne gårdzhion och 
tienstefolck. Stjernman Riksd. 2: 952 (1638).

Gårdsknekt, m. Gårdsknektarne tillhörde 
det egentligen att hafva vakt och vård om 
konungens person. De utgjorde vanligen en 
stark fänika, gårdsfänika. Adlersparre 
Afh. 180.

Gårdsstafver, m. Gärdsgårdsstör. få 
tiyo slagh aff en gårdzstaffuer. O. Petri 
Klost. D 3 b.

Gårdstäda, -städsel, -städsla, f. Gårds- 
lega, arrende för egendom, att wii ett wist 
beskedt bekomma motte, hwadt som hwar 
gårdt gåffwe i gårdestäde. RR 8/s 1544. then 
fordeel som the årligen aff samme gårde-
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städer haffwe kunne. Ders. gårdastäsl. Gust. 
1 reg. 4■ 313. gårda stædzla 4 : 337.

Gårgöra, tr. Gara, ett Kopparcompagnie, 
som kopparen ved bergedt inkiöper, gårgiöra 
låther, och ... försällier. A. Oxenstjerna 
{HSH 37:151).

Gåse, m. Gåshane. [Isl. gassi.] En gåse 
kan man känna igen ifrån en gåås aff hans 
höga been. Colerus 2:165.

Gåt, f. Se Dörrgåt. Lind Ord.
Gåt, adj. Kätjefull. (Jfr Rietz Gåt, n.) 

när the vnge enkior vthan echtenskap äro 
late, gåte och förwetne. Balck Catech. P 2 b.

Gäck, m. Gyckelmakare, fastlagsnarr. 
Så galet haffuer closterfolk warit, ath the 
haffua förclädt sich och äre gieckar och 
narrar wordne. O. Petri Klost. F 2 a.

Gäck, n. Gäckeri. han gör aff migh stort 
geek. N. Holgeri D8b.

Gäcka, tr. Narra, påuen haffuer bedra- 
ghit oss medh sitt falska aflatt, och haffuer 
ther medh gieckat oss wåra päningar aff.
0. Petri Safer, förord i.

Gäckare, m. Bespottare. Uthi yttersta 
dagharna skola komma geckare. Jud. ep. 18.

Gäckelig, adj. Narraktig, löjlig, gyck- 
lande. Dy är thet gekkeligt at tu Leucippe 
dichtar Et dusin verldar. Spegel Guds verk 
40. somlige Christne vilja apas efter the 
gäckeliga hedningar, inbillandes sig tå vara 
kloke män, när the äro vrånge Stoicer. 
Pass. and. 92. geckeligit snack och groft 
skemt. Svedberg Ungd. reg. 253.

Gäckespel, n. Gyckel, gäckeri. drifva 
gäckespel med ächtenskapet. Ehrenström 11.

Gäckot, adj. Narraktig, gekkot flaas. 
Lucidor Qq 4 b.

Gäckvulen, -villig, adj. Fallen för gyc
kel, gyckelaktig. Kärleken skalekas intet. 
Han är intet geckvulen; giör intet stort ve- 
sende af sig i tal, kläder och åtbärder, utan 
är alfvarsam och stadig i sitt väsende. Sved
berg Sabb. helg. 169. slemt, geckvuhligt och 
ogudachtigt snack. Ders. 263.

Gäddtrast, m. Sångtrast. (Se Nilsson 
Fauna II. 1: 351.) Gäddetrasten kommer ock 
tå, När bonden skal vidh åldren (årdern) gåå, 
Ropar fast: köp höö, köp höö. J. Olsson.

Gädjot, adj. [Jfr Isl. geö, vällustigt sinne, 
otukt.] the gädiotta (lösachtige, okyske) slu- 
nor ... hafva sijn kyskheet faal. Comenius 
Tung. 827.

Gäf, adj. [Isl. gcefr, Mnt. geve, T. gäbe.]
1. Gångbar, gängse, bruklig, fyrahundrat 
Siklar siluer, som tå gäffue och gengse woro. 
1 Mos. 23:16. Engelsk mynt... haffuer wa
rit här gäfftt och gengse. O. Petri Kr. 15. 
Moses och Laghen woro på then tijdhen 
mykit gäff och almenneligh jbland Judarna. 
L. Petri 1 Post. a 5 a. Lögnen ... är gäff- 
uast hoos the fåuetzka Sir. bok 20: 26. Titelen 
(på Jesu kors) war scriffuen på Hebraisko, 
Grekesko och Latijn, thet är, på the tungo

mål som tå kunnogast och gäffuast woro j 
hela werldenne. Chr. pina i s a. thet är gäfft 
ibland menniskiors barn, vela tagha igen, 
när lägenheten giffs,... thet som haffuer 
varit theras egendom. J. Botvidi Likpred. 
B 3 b. — 2. God, duglig, kongen skulle 
drage oss her paa halsen med store makth 
och geflfth örlogisfolk. HSH 19:115 (1506). 
Så skal utaf tin säd then mannen aldrig 
fattas, Som til tin kongastol skal giäf och 
värdig skattas. Spegel Sal. vish. 4. skrifft- 
lärde och gäfve män. Svedberg Schibb. 
a 4 b.

Gäf, f. Allmänt bruk, gångbarhet. inthet 
mynt slås til gäf och gång af reent och 
otilsat gull eller silfuer. Stjernhjelm Arch. 
Dia. (Jfr T. gang und geb, gänge und gäbe)

Gäfves, adv. Till g., för intet, gratis. 
Wij komme j hogh then fisk som wij åto 
til geffwes vthi Egypten. 4 Mos. 11:5. Icke 
heller (hafve vi) taghet brödhet til geffues 
aff någhrom. 2Thess.3:8. JfrFörgäfves, 
G i f v e n s.

Gäl, adj. Kdt, kätjefull. [T. geil.] Lind 
Ord. Se Rietz Gel.

Gäld, n. och f. [Isl. gjald, n.; Mnt. T. 
gelt.] 1. Betalning, aflöning. kneether och 
ritthere the ther wille thyäne på wårt giälth. 
Gust. 1 reg. 6: 44. the haffua misbrukat Chri
sti lekamen, och kraafft ther in sin gell medh 
om påsehana. O. Petri Guds ord Dia. —
2. Skuld, wij betale alt gäldet. O. Petri 
Safer. 28 b.

Gäldenär, m. Fordringsegare. må gälde- 
nären sin skyldenär til rådstugu ... Stämme. 
Stjernman Com. 1:698 (16 1 7). en streng 
gellnär utsöker och utkräfver hofvudsummon 
medh thess åhrliga ränta i drygesta och 
nogesta motto. Svedberg Sabb. ro 2: 1093.

Gäldskyldig, adj. Skuldsatt, hon var 
mykit gælskyltogh. Gust. 1 reg. 4: 349. then 
geldskyllige tienaren. P. Erici 5: 268a. en
detté, gäldskyldig. Svedberg Schibb. 268.

Gälhet, f. Kätja. [T. geilheit.] Lind 
Ord.

Gälla, tr. och intr. 1. Angå, röra, hafva 
afseende på. en foghel skyndar sigh til 
snarona, och weet icke at thet geller ho
nom om lijffuet. Ord. 7:23. huru kan iagh 
lidha thet onda som mitt folck vppå geller? 
Esther 8:6. Ah, at thenna drömen guile 
tina fiendar vppå. Dan. 4:16. Herrans ord 
geller idher til, j quarrbleffne aff Juda. Jer. 
42:15. thetta bodhet geller idher til. Mal. 
2:1. — 2. Uttrycket det gäller, hvad 
gäller, för sann, för visso, jag svär att, 
jag slår vad att. [T. es gilt! was gilts?] 
Tu haffuer welsignat hans (Jobs) handawerck, 
och hans godz haffuer vthsprijdt sigh j lan- 
dena, Men räck vth tina hand, och kom 
widh alt thet han ågher, thet geller, han skal 
welsigna (thet är, banna och försmädha, 
glossa) tigh j ansichtet. Job 1:11. lät oss
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strijdha emoot them på slettenne, Hwadh 
geller, wij offuerwinne them? 1 Kon. 20:25. 
Thetta sägher Herren Herren emoot Tyrum, 
Hwadh geller at öyanar skola bäffua när tu 
så gruffueligha förfaller. Hes. 26:15. Herren 
haffuer sworet emootjacobs höghferd, Hwadh 
geller, om iagh sådana theras gerningar förgäta 
skal? ( jag skall sannerligen icke förgäta ...) 
Am. 8: 7. Tagh tigh wara, at tu icke medh 
ond effterdöme någhon förarghar, Hwad gel
ler thet skal lära stå better til medh tigh. 
L. Petri 1 Post. Z 5 b. then som söker all- 
menna bästa ... hvad geller om icke han skal 
lijda förfölielse och efftertaal? U. Hjärne 
Surbr. 158.

Gälla, intr. och tr. 1. G if va ett gällt 
ljud, skalla, genljuda. [Isl. gella, gjalla, 
T. gellen.] En dagh, på hvilken Gudz klara 
basun höras och gälla skal. Schroderus 
Kegel. 223. han skrijar och ropar, så at thet 
gäller enda upp i skyy. Hoff. väck. 42. klap
par man ther uppå (på kärlet), tå klingar 
och gieller thet. Svedberg Ungd. reg. 311. 
Han talte och det gall i bärgens djupa hvalf. 
Dalin Vitt. II. 5:36. et allmänt fägnerop 
gall alt up til himmelen. ,4s. Ban. 2:481. 
utaf den döön de steele klintar guile. Eure- 
lius Vitt. 58. — 2. Ropa, uppstämma. Häf 
op tijn röst, gäll an ... ett Vivat! Stjern- 
hjf.lm Jubelsång.

Gälla, tr. Snöpa. [Isl. gelda]. Thet äre 
monge eunuchi som sich haffua gellat for 
himmelrikes skul. O. Petri Svar till P. 
Galle G 3 b.

Gällgift f. Prestgälls bortgifvande Medh 
gäldgifft skall så effter thenne tijdh hållet 
blifva, att förr än någor vardher satt in i 
prestegiäldet, skole presternes förmän .. . för
höra om hans lärdom och skickeligheet. 
Stjernman Riksd. 1:361 (1586).

Gälljudande, p. adj. en gälliudande säck- 
pijpa. U. Hjärne Surbr. 82.

Gällös, adj. Knarrig, egensinnig. (Se 
Rietz under Gäta 2.) alt hvad der lägges 
för Man honom oförskämt gäl löser tadla 
hör. Sv. Nitet n. 22. den förklädda dygden 
är giäl-lös, skenhelig.. .. hård, egennyttig. 
Tessin Bref 2:151.

Gäms, f. Stenget. [T.gams, gemse.] Ibex, 
gämss, steengeet. Var. rer. voc. P 8 a.

Gängel, Gängla, f. Stylta. gänglar, 
grallce; som går på gänglor, grallator. 
Comenius Tung. index.

Gängla, intr. 1. Gå med långsamma 
steg. Ketil gänglade (Isl. lötrar, se B. Hald.) 
nu dädan. Björner Kämp. An. 15. — 2. 
Dingla ? En scholmestare ... hengde sigh i 
scholestugun om nattetijdhen, hvar han om 
mårgonen fans gengla. Kemner 72.

Gängla, tr. Föra i ledband. [T. gän
geln.] Gängla et barn. Lind. Ord.

Gänglig, adj. Gängse, gångbar. [Mnt. 
genklik, T. gängig.] riikitzins gænlighe

myntt. Gust. 1 reg. 2: 250. Tesse ordh skole 
ware gengeligen j Christenhetenne och wel 
kunnogh. O. Petri 1 Post. 8 a. huru mvckit 
anladhes (användes) til stadsens gänglighe 
(löpande) nödhtorffter. Schroderus Liv. 473.

Gänt, se Gent.
Gärd, f. Görning. [Isl. gerö, görö; D. 

i gjcerde, i görningen.] i det samma som 
den handelen som mäst och bäst stod i 
gärde (som man säga plägar). S. Elofs- 
son 138.

Gärde, n. Gärdsgård, hägnad, then trä- 
gårdz gärde Är sammanvuxen törn. Spegel 
Öpp. par. 12.

Gärdeglinder, -glinger, n. gärdeglin- 
dret. .. bestod uti de öfver jordsbrynet (på 
åkergärdet) stående så kallade spinnelväf- 
var, hvilka af (soZ)strålarnes starka reflexion 
och jordens utdunstning stodo i jämn darr- 
ning. Carleson 758. när gärdeglingret synes, 
tå är brukandes (jorden) medh all macht. 
Brahe Oecon. 104.

Gärdsle, n. Gärdsgård, han riffwitt vp 
till sextije fampner gerdzle. Hist, handl. 
13. 1:134 (1564).

Gäsen, adj. Töcknig, dimmig? [Jfr N. 
geisa, dunsta, utdunsta ] Luften ... är tiok 
och giäsen. Spegel Guds verk 74.

Gäspa, intr. Gapa. [Isl. geispa.] tekn, 
ther spåmän och täknetydhare myckit famla 
och gespa effter. L. Paul. Gothus Co- 
metsp. 17.

Gäspan, f. Gäspning. Oscedo, mykin 
geespan. Var. rer. voc. E 2 b.

Gäspsjuk, adj. när jag sömnögd up frå 
söta hvilan stått,... jag omårnad, tung och 
giäspsiuk sedan gått. Kolmodin Qv. sp. 
2:194.

Gästa, intr. 1. Söka herberge. Lät folcket 
jfrå tigh, at the gå vthi köpstädherna och 
nesta bygdena, ther the mågha gästa och 
finna maat. Luc. 9:12. — 2. / fråga om fri 
fodring för kungs- eller biskopshästar. 
j gesta skola for badha fodringanar, stora 
fodhringen och kongxforingen i Östergöt
land in til Jwl .. . Men effter Jwl wele wij 
atj skole gesta in j Småland. Gust. 1 reg. 
7:183. biscop Ingemar... motthe gestha clo- 
sther landtboor saa well som andher land- 
böndher j hanss biscopsdömme medh ij (2) 
hesthar. 3: 52.

Gästabudshane, m. golffuet i salarne 
och stoffuorne, såsom och undertijdhen 
sielffua borden, upfyllas medh näsevijsa 
okalladhe gestebodzhanar, the ther trängia 
gesterna uthaff rummet, och dricka, svälgha 
och fylla sigh, lijka såsom gästebodhet alle
nast för theras skul vore anrättadt. Rotho- 
vi us / Pred. B 3 b.

Gästabudsman, m. Gäst. en gestebodz 
man j then H. Andes gestebodz stugu. P. 
Erici 5:256 b.

Gästbjuda, tr. Bjuda till gäst. lät han
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på cröningzdagen gästbiuda Rijksens Rådh 
Girs Gust. 1 kr. 2. vordo sändebuden alle 
samteligen på slottet gästbudne. Joh. 3 kr. 18. 
(han) oss gästbudit har uppå et sätt så kär- 
ligt. J. G. Hallman 74.

Gästeri, n. Gästabud. Somblige folck 
än äre ock, Som i gästerij haa thet bruk, 
At the sin gäster, som thet bör, Gåse huff- 
uudh först leggia för. J. Sigfridi K 4 a. 
thenne dag är värdig At fijras i all pracht, 
torneer och ridderspeel, I vijn och gästerij. 
Stjern hjelm Fägnesång. hålla inne... med 
gesteri och fylleri på sabbatsdagen. Sved
berg Dödst. 39.

Gästfri, adj. Fri frän gästning. sittia 
gestfri j. Gust. 1 reg. 8: 222.

Gästgifvande, n. Gästfrihet. Gudh haff- 
uer mäst budhit gästgiffuande för the för- 
dreffnas skul. P. Erici 5:69 b.

Gästgifvare, m. [Isl. gestgjafi, T. gast- 
geber.] 1 Gästfri man. en Biscop bör wara 
ostraffeligh,... icke snijken effter slem win
ning, vtan gästgiffuare. Tit. 1:7. — 2. Person, 
som håller mat för gäster. Så inställa sigh 
then tijden som euren påstår vissa gästgif
vare och gårkockar, aff hvilke man all tiänlig 
spijs ... hafva kan. U. Hjärne Surbr. 9.

Gästgifvarehus, n. Gästabudshus. lätt- 
ferdiga och skemtachtiga pusser ... som man 
j Gestgiffuarehws, barnsöl och annor wällust 
oc sälskap driffuer. P. Erici 4:ll5a.

Gästgifvisk, adj. Gästfri. [T. gastgebig.} 
gästgeffuisk och giffmild emoot the fattiga. 
P. J. Gothus Flust. 65.

Gästhus, n. 1. Herberge, värdshus, [isl. 
gestahäs, T. gasthaus.] Xenodochium, gesta- 
hws eller herberge. Var. rer. voc. L 4 b. 
eth gestahus som fatige Pelagrima magha 
haffva härberge (uti). Fant Handl. 1: 9(1521). 
Hwar är gestahuset, ther iagh medh minom 
Läriungom kan äta Påschalambet? Marc. 
14:14. — 2. Gästgifveri. Tavernere och gest- 
hws alleslädz her i riket vidh allmenne vä- 
gerne förordnes och legges måtte, ther thet 
vägfarande folck ... kunne bekomme ööl, 
maat, hestefodher och fordenskap. Stjern- 
man Com. 1:176 (1561).

Gästman, m. 1. Gäst, främling, thet 
folck, när huilko Loth war en gestman. L. 
Petri Sir. bok 16:9. Monge myndughe äro 
sålunda (genom att gå i borgen) komne frå 
hws och heem, och wordne gästmän hoos 
fremmande folck. 29:25. — 2. Hyresgäst 
på landet (se Schlyter Ord.), eller månne 
— Husman, inhysesman? hwar mann vdi 
Solentuna och Walentuna häreder måtthe 
... hielpe till förde tegellade etth staffrum 
wedh, och hwar gestmann eller hwssman ett 
staffrum, Och kunne samme gestmänn icke 
medh rätthe sigh der vdi förwägre, efter the 
elliesth inthett göre Oss och Cronon om 
åhrett till godhe. Hist. bibi. 1:221 (1579). 
the dyrlegda drengier, unga karler som giffta

sig, sitia gästmän, vilia intet tiena eller någor- 
städz arbeta med mindre the få ena tunna 
sädh om vekon. Hallen berg Handl. 26 
(1611).

Gâta, tr. [Isl. gœta.] 1. Vakta, valla 
(kreatur). Han (bonden) är, som Sveas fää 
på vijde marker giäter. Eurelius Vitt. 38. 
De gâta sine fåhr bort på de gröne kaser. 
Ders. 104. — 2. Gifva akt på, iakttaga, så 
agätur man sin plicht så ville gäta. Spegel 
Guds verk 219.

Gâtas, dep. G. åt, fägna sig åt, finna 
behag i. [Isl. getast at.] Alt thet mijn öghon 
kunde åt gâtas, thet nekadhe iagh them icke. 
L. Petri Sal. pred. 2:10. Öghat gätz wel 
åt thy som faghert är. Sir. bok 40: 22.

Gäten, p. adj. Omtalad, namnkunnig. 
[Af Isl. geta] mannen ... var så mycket 
gäten. Kolmodin Qv. sp. 2: 573.

Gätnad, m. Behag, nöje. Kunnen i then 
bekomma (till konung) som i allemotto och 
altijdh kan wara edher allom till gätnadt, 
gerna såge iagh thet. Svart Kr. 128. (han) 
kan ingom göra til gätna. P. Erici 2:237 b.

Gätta, tr. Gissa [Isl. geta, D. gjette.] 
prophetera, spå, jetta. Svedberg Schibb. 
292.

Göckleri, Göcklersk, se G y c k 1 e r i
m. m.

Göf, adj. Ypperlig, förnämlig, ansedd. 
(Jfr G ä f 2.) Konungen räcker från sigh hvit 
hand: Kom hijt Hr Dahlbo min giöfvaste 
svenn. Sv. forns. 1:147.

Göja, f. Göjemånad, februari, den 9 
uthi giöja år 1619. Gust. Adolf Skr. 485. 
det just var midt i Göja Som vår Herre 
verlden skop. Dalin Vitt. II. 4:44.

Gök, m. Humlestängel, som nyss börjat 
skjuta ut. The späda humblegökar, som först 
upkomma om våhren. Palmberg 357.

Gömma, tr. Skydda. [Isl. geyma.] så 
skal gott rådh bewara tigh, och förstånd skal 
göma tigh, at tu icke råkar in vppå the ondas 
wägh. Ord. 2:11.

Gömma, f. 1. Undangömd sak. några 
gömer som hustrv Ingeborg her Ture Jon
sons hade nidsatt hoss her Håkan Torbiörson 
j schara. Gust. 1 reg. 8:114. — 2. Taga 
till gömma, gifva akt på, bry sig om. 
(Månne hit hänförligt? Jfr Isl. gefa geymdir, 
gaum at.) tagh inga drömmer til giömma. 
Sv. forns. 1:10. Dee rijda sig om kyrkor 
och closter, Dhe tage inte messan til giömma. 
2: 69.

Gömmare, m. Vaktare, beskyddare. [Isl. 
geymari.] Haffuer iagh syndat, hwadh skal 
iagh göra tigh, o tu menniskiors gömare? 
Job 7: 20.

Gömme, n. Gömma. Dock hyser hvita 
liljan tidt En svarter matk i gömmet sitt. 
Lohman 389. Törkel han sitter i Iseland 
Allt inom så hårda gömmen. Sv. folkv. 
1: 204.
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Gömsel, Gömsla, f. Gömställe, gömma. 
[Isl. geymsla.] Ingen fins så snäll, så klook, 
så listigh och rådfull, Som, när han (döden) 
rusar an, kan finna gömsel och undflycht. 
U. Hjärne Vitt. 81. een tilflycht och gömsla 
för owädher och regn. L. Petri Jes. proph. 
4:6. den döde hiältens leeder Mullhögen 
mit uti sin mörka gömmsla haar. Eurelius 
Vitt. 45. försticka sig i gömslor. Blom Sami. 
skr. 140.

Gömslig, adj. Gömmande, döljande. Fly 
till bergens gömsluga, diupa, holuga skrefvor. 
J. Gyllenborg 6.

Gönås, m. Ett slags knif. (Se Rietz 
Genas.) min knijf är ehn lijthen gönås. 
Adlersparre Hist. samt. 1:100 (1625). 1
paar knifvar eller gönåsar. Stjernman Com. 
2:852 (1658).

Göpa, f. Varglo. [Isl. gaupa.] Eurelius 
Vitt. 59. vij alle uti andras omdömande äre 
skarpsyntare än loar och göpor. Linde- 
STOLPE Surbr. 73.

Göpning, f. Göpen. en göpning (hand
full) aska. Lindestolpe Färg. 100. uthi 
hvart mål är nog at man kastar them (hön
sen) före 2 eller 3 fulla göpningar (korn). 
Colerus 2:198.

Göra, tr. 1. Skapa, frambringa, bereda, 
förskaffa. Gudh giorde menniskiona aff ior- 
dennes stofft. 1 Mos. 2: 7. Göre watnet aff 
sigh kräkande och leffuande diwr. 1: 20. 
Göre iorden aff sigh leffuande diwr. 1:24. 
hwart och itt trää, som icke gör godha frucht, 
bliffuer affhugget. Matth. 3:10. iagh skal 
... göra tigh itt stoort nampn. 1 Mos. 12: 2. 
gör them en Konung. 1 Sam. 8: 22. — 2. 
Arbeta, inthit silff enthen giorth eller ogiorth 
schal föres hædhan wtaff landit. Gust. I 
reg. 2: 250. — 3. Med prep. Thetta nekar 
man icke, och såsom migh synes, gör thet 
likwel j sakenne intet aff sigh (gör ingenting 
till saken). L. Petri Skyld. B 2 b. The 
hugga itt trää j skoghenom, och mestaren 
gör thet til (förarbetar det) medh een yxe. 
Jer. 10: 3. folcket... giorde til hopa (utgjorde, 
erlade skatten), och ladhe j kistona. 2 Krön. 
24:10. Mine hoffmän medh svärd och spiwt 
Vil iagh göra på honom uth (skicka på ho
nom). Messenius SignillM. jag ville önska, 
at jag snart sluppe denna rasandes tokuta 
karlen, som jag tror aldrig någon god har 
giordt ut på mig i dag. Modée Dårh. 56. 
Se der ha vi kammarjungfrun igen! Jag tror 
fan har gjort ut den på oss. Kexél 1:121. 
(Jfr Utgöra.) — 4. Till görande, gö
randes: a) Vid pass, ungefär, thet är än 
nu om en liten tijdh til görande, så wil iagh 
heemsökia the blodhskylder j Jesreel. Hos. 
1:4. Thet är på åår och dagh til görandes, 
så skolen j som säkra ären bäffua. Es. 32:10. 
the på någhon fögo tijd til görande måga 
haffua fetare måltijd än andre. L. Petri 
2 Post. 242 b. thet bleff satt i dagh på någhra

daghar til giörandes. O. Petri Kr. 228. b) Vid 
äfventyr af, med vilkor af. widh hans wre- 
dhe och stora straff til görande. L. Petri 
2 Post. 212 b. bleff Brasken förbudet, at vidh 
sin halss tilgörande dragha aff stadhen. Te
gel Gust. I hist. 1:176. wij moste wid wor 
siels saligheet til görandes, wara konungen 
lydhige. O. Petri 2 Förman. B 2 b. Bödh 
all barn j thet fierde bodhet, widh långt lijff 
til giörandes, elska sina föräldrar. P. Erici 
1:134 b. Regementsformen för lag ooh stadga 
må aktad och efterkommen varda . . . vid 
straff til görandes des, som här emot bryter. 
Stjernman Riksd. 2:1354 (1660). — 5. Gö
ras: a) Vara, blifva. [Isl. gerast.] folcket 
giordes otolugt. 4 Mos. 11:1. tidhen görs 
förlidhin. L. Petri Dial, om mess. 97 b. 
Intet giöres dager än. Sv. forns. 2:202. tijdhen 
görs migh för långh. 3: 34. Hon giordhes om 
sina kinner såå blek. 1:361. Görs Hille- 
brand trött eller görs honom mod (trött), 
Medan han ej talar ett endaste ord? Sv. 
folkv. 1:7. han göres gammal (åldras). A. 
Oxenstjerna (HSH 30:61). b) Visa sig, 
synas. Ifrån Vindö kommande, giörs Gottske- 
sandö up i tvenne hymplar, ... then österste 
hympelen giörs rund, och then västerste 
länger och ojempn. J. Månsson 37.

Göra sig, re fl. Göras, dep. Jäsa. (Se 
Rietz Gäras.) slå jäst uthi een teenkanna 
och sätt henne uthi öhlkaret, så begynner thet 
(ölet) til at göras. Colerus 1: 279. slå vijn 
ther til at thet står tilhopa och görs. 1:262. 
han (vinmusten) fermenteras och görs. Spar- 
man Sund. sp. 121. det (i kärlet ingjutna) be
gynner at spänna sig otroligen uth, det vij kalla 
jäsa och göra sig. Lindestolpe Surbr. 63.

Görja, f Dy, gytja. Linnare eller Su- 
tare ... växa aff rutin slem uthi görian. Co
lerus 1: 69. tå brunnar och fiskedijken 
(fiskdammar) behöfva upkastas, tå för then 
upkastade jorden eller görjan våt eller torr 
in på tin åker. 1: 93.

Görjog, Görjot, adj. Dyig, gytjig. lerogt 
och giörgiogt vatn. Colerus 2:129. giörjot 
och orent vatn. 2:50.

Görleskt, Görliskt, n. Ett slags kläde. 
Görleskt, utan t^ifvel af Görlitz i Öfra Lau
sitz; lichtgult. svart, hvitt, rödt, blått, grönt. 
Murberg Kläd. 105. Itt stycke Görlesk 36 
mark. Stjernman Com. 1:193 (1566). een 
packe görlist hållendes 25 stycker, samme 
Clede skall Arwedh Henrichsson vtdeele 
eblandh the knechter som ... slett inttedt 
hafue på beenen. HSH 36:219 (1579).

Görlig, adj. Klar, tydlig, så var doch 
sielfva värcket så görligit och uppenbart, at 
honom ingen undanflycht hielpa kunde. Girs 
Er. 14 kr. 98.

Görliga, -gen, adv. Klart, tydligt, nog
samt. [Isl. görliga.] aff huilke (skrifvelse) 
wij görlige nogh formerkie kwnne, atj ... 
ingen forswmmelse tagit. Gust. 1 reg. 4: 337
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höres thet (ljudet) vth så görligha och skarpt. 
L. Petri Om nattv. C 2 b. the uthi thet 
upror giörligen befunnes bråtzlige. Girs 
Gust. I kr. 115. brändes styckerne på dem 
af, ... at giörligen syntes huru de Ryssar 
tumlade och föllo. Joh. 3 kr. 63. ingen ähr 
iblant oss, som icke giörligen sijr Guds god- 
heet och välgerningar emoot oss. Gust. 
Adolf Skr. 176. på det K. May:tt må giör- 
ligare och dess meer förnimma adelens un
derdånige frijvilligheet til dess och rijkzens 
tienst. Stjernman Riksd. 2: 1281 (1657). 
Ingenstädes synes thes (brunnsvattnets) krafft 
görligare än uthi lefvrens och miältens för- 
stoppelse. U. Hjärne Surbr. 25.

Gös, m. Så spiker honom fast, at han 
ei slipper lös, Och krosser hufvudben på 
sådan skadlig giös. Kolmodin Qv. sp. 1: 
257. Sök dina dumma streck mot dumma 
gösar bruka. Livin 48.

Göttling, m. Ett slags lätt jernkanon. 
Adlersparre Afh. 240. at skeppen til värn 
gode och medh sex göttlinger åt minsto be- 
styckiande äre. Stjernman Com. 1: 69» 
(1617). hvardera skieppet emellan 100 och 
150 store läster, med 12, 14 och 16 gött- 
lingar uppå. 1:971(1629). Järngiöttlinger. .. 
till platzarnas nödige tarff och försäkring. 
A. Oxenstjerna (HSH 30: 95).

H.
Hack, n.(?) 1. Klander, smälek. [F.Sv. 

hak.] Borgmästarne .. . aldeles vore komne 
uthi hack och haat hoos menige borger- 
skapet. Schroderus Liv. 74 iag . .. är i 
hvars mans spott och hack. Stjernhjelm 
Parn. tr. 2:6. — 2. Hackigt tal. Jag tala 
vill allena. Hvem kan af Birgers hack få 
veta hvad vi mena? J. G. Hallman 80.

Hackad, part. prêt. Se Uthackad, sön- 
derhugne och hackade klädher. A. Lauren- 
tii Verld. speg. 831.

Hackbräde, n. Ett musikinstrument, 
hvars strängar anslogos med träpinnar. 
Euterpes hakkebräd är nu it speel för drän- 
giar. Spegel Guds verk 147. Doch liar man 
stundom ro af hakebräden torra. O. Rud- 
beck d. y. 148.

Hackla, intr. Häckla, klandra? (Jfr 
Hack 1.) Se Krackla.

Hackspett, m. Enfogel. Hackspijt. Co- 
MENius Tung. 155. Hackespeta. J. Olsson.

Hadda, f. Grytkrok. [Isl. hadda.] Hade 
ické haddan varit, hade grytan gått i elden. 
Rhodin 57.

Hafhäst, m. En fogel (Procellaria gla- 
cialis. Kalkar). Hafhesten, så haar man 
een liten fogel kallat, Som fögo fiäder har, 
och synes nästan skallot, Dock bärger han 
sig väl, kan ej i isen frysa, Men kan rätt 
som een hest med näseborrar fnysa. Spegel 
Guds verk 209.

Haft, f. Häkte, fångenskap. [T. haft.] 
Mijn siälslust (neml. Eurydice) har iag (Or
pheus) frälst ur Plutons haft. Stjernhjelm 
Parn. tr. 1: 5. är han (Messenius) ej til några 
perpetuos carceres condemnerat, utan alle
nast i haft och förvar behållen. Bring Sami. 
1:16 (1643). Jfr Häfte, Häft.

Hafva, tr. H. före, hålla före, anse. 
the haffua thet jw så före, at Johannes war 
en Prophet. Luc. 20: 6. — H. på sig, hafva 
vigt, hafva att betyda. Thetta haffuer icke

heller någhot på sigh. L. Petri Dial, om 
nattv. B 7 b. Gudh will icke ... affuisa oss 
medh fåfengh ord, som intedt haffua på sigh, 
vthan hans ordh äro krafftig och san. Nova 
ord. eccl. 272. Hvadh har en rijckzdaler på 
sigh? S. Brasck Förl. sonen E2b. thess 
(budets att icke dricka vin) öfverträdelse 
kunde effter menniskio omdöme, kan ske, 
hafva fögo uppå sig. Svedberg Catech. 
a 7 a. han vet hvad det hafver uppå sig (vill 
säga) at lefva i verlden. Lagerström Gir. 
32. — Refl. a) Förhålla sig, bete sig, bära 
sig åt. Dauid hadhe sigh förnumsteligha j 
alla sina gerningar. I Sam. 18:14. Gudz 
mannen ... hadhe sigh ömkeligha och greet. 
2 Kon. 8:11. j haffuen idher wenligha emoot 
idhra brödher. Matth. 5: 47. Hwj haffuer tu 
tigh såsom en Hielte som förtwifflat är. Jer. 
14:9. The skola haffua sigh medh tigh så
som fiendar. Hes. 23: 29. så haffua the sigh 
som galet folck. Vish. 14:28. the haffua sich 
medh vthwertes åthäffuor lika som the wäre 
(vore) frome. O. Petri 1 Post. 65 a. han 
(vildgalten) fnyys och haar sig ganska faas- 
ligt. U. Hjärne Vitt. 155. Tänck huru den 
stackaren anfäcktar och har sig. Modée 
Dårh. 33. b) Befinna sig. Wij wilie ... be- 
see wåra brödher j alla städher, ... huru the 
haffua sigh. Ap. gern. 15:36. jag begynner 
nu at ha mig liksom jag ville rysa i hela 
kroppen. Modée Fru Rangsjuk 10. — Haf- 
vas, dep. a) H. vid, ansättas, plågas? 
sotten är starck, och han (den sjuke) haffs 
hårdeliga widh. L. Petri Kyrkord. 58 a. 
b) H. åt, bära sig åt. giorde han sigh medh 
wilia siuuk, lettz (låtsade) kasta vp, stanc- 
kade och hades ymkelige ååt. Svart Kr. 
148. (Jfr Isl. hafast viö, at.) — Hafvande, 
part. pres, all then deell han wtij szin haff- 
wandis wergie ... hafft haffuer (innehaft med 
full eganderätt; Mnt. hebbende were). Gust. 
1 reg. 3: 72.
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Hafvande, n. Förhållande, beteende, 
handlingssätt■ när wij wår nästes christe- 
ligha haffuande och hemligheet förrådha och 
vppenbara. Balck Catech. X 8 b.

Hag, n. 1. Hägnad, stängsel. [T. hag.] 
Järer doch en gång rijda in om hagett, sprin
ger icke öffwer gärdzgården. Ernhoffer 
48 b. — 2. Inhägnad af qvistar med öpp
ningar, i hvilka man salt snaror eller giller, 
till djurfångst. Rietz. (Jfr bet. af T. hag 
i jägarspråket.) Saa bidie wij ... athij wille 
oss een (jägare) tiilskaffa, ther kwnne wel 
iagha tiil hag och skiwta kwnne. Gust. 1 
reg. 3: 58.

Haga, intr. Göra hägnad. Han ... med 
starkt beskärm kring all din hemvist hagat. 
Eurelius Vitt. 46.

Haga, tr. Behaga. [T. hagen.] hvad hon 
giör måst’ haga honom väl. Lucidor B 2 a. 
Om han vil hafva hopp At haga jomfrun väl, 
mått’ han ha gilliekläder. Dens. B S b.

Hage, m. Se Hag 2. en foglefängiare 
går om hösten til werka medh foglannar som 
flyga, gör en hagha medh gröna buskar. 
P. Erici 1:14 b.

Hagel. Jan Hagel i följ. ex. synes ut
märka simpla sjömän eller matroser. (Jfr 
T. Janhagel, Hans Hagel, “gesindel, pöbel“.) 
ehuruväl man hafver sina tijmar och nacter- 
glaas, som uthi nacterhuset continuerligen 
vändes och achtas, så kan doch offta hända 
stor misslag med dem, så aff skeppetz sling
rande, eller at man til rorls intet så noga 
passar up med vändande, eller och för andra 
paddestycken, som Jan Hagel plägar dermed 
at spela. Rosenfeldt Nav. 76. Neptunus’ 
beekot folk, bå skieppar’ och Jan Hagel, 
Dem såg man flyga fram som väder op i 
tagel (tackel), Dhe slogo flaggor uth och vimp
lar op i topp. Vitt. 220. — Nu blåser vinden 
opp... Jan Hagel, kom, kik uti Bellman 
2:126. Jan Hagel, skjut och smäll: fram, 
läska din canon! 2:127.

Hagelskott, -skytt, n. Hagel; äfven 
Kanon för skjutning med hagel, stycker 
med hagelskott motte bliffwe vtlagde ... att 
man kunde bruke hagelskottet och stryke 
longz muren medt them. RR 18/s 1543. laga 
skantzerne och legge hagelskytt ther som 
hagelskytt tarffwes, the andre som liggie på 
hiwll, kan man altijd med hast rycke tijt 
the förnöden äfe. RR 2/s 1543. en (bysse- 
skytt) som nogot kunne met the nye hagel
skott, som E. K. Ma:tt nw lather bruke, och 
tesligis en hell eller halff tunno järn dropper 
som man till same hagelskytt bruke kunne. 
Fin. handl. 3:239 (1555).

Hagelsten, m. Hagel, hagelkorn. [Isl. 
haglsteinn, T. hagelstein.) lät Herren falla 
aff himmelen stora hagelstenar. Jos. 10:11. 
iagh skal läta regna slaghregn medh haghel- 
-Steen. Hes. 38:22.

Hagelstorm, m. Hagelskur. [T. hagel-

sturm.] Sij, en starker och mechtigher aff 
Herranom, såsom en haghelstorm, ... skal 
vthi landet medh wold inslept warda. Es. 28: 2.

Hagenskt, n. Kläde, tillverkadt i Haag. 
(Hvart stycke Hagenskt kläde räknades till 
24 alnar, och färgen var antingen svart eller 
brun. Murberg Kläd. lOl.) Itt stycke Ha- 
genst50mark. Stjernman Com. 1:193(1566).

Hager, adj. Spinkig. [T. hager.] bleek 
och mager, Slarfuig, hungrig, tunn och hager. 
Stjernhjelm Parn. tr. 2: 6.

Hagliga, adv. Lämpligen. [Isl. hagliga.] 
han så hagliga värkar, At then blindaste seer 
... Thet hela jorden hon är med Guds väl
signelse riktat. Spegel Guds verk 21. all 
ting hagliga til Herrans lof utretta. Ders. 280.

Hai, interj. [Isl. hai.] Hai, hai, här är 
een skalck inne. Jos. hist. 16. Hai vai så 
frisker tå är iagh. Prytz O. Skottk. D 3 b. 
Hai! skrek hon til. Kolmodin Qv. sp. 1:122.

Haje, m. Haj. fisken Haije. Spegel 
Guds verk 191.

Hake, m. Bonde, bosatt på en s. k. hake 
eller ett hakeland (i Östersjöprovinserna); 
benämning för lifegen. [Mnt. hake ] Kon
ung Christiern ... wille platt göra the Suen- 
ska til egna trälar, Estar och Hakar. O. 
Petri Kr. 333.

Hake, m. Ett slags skjutgevär, som vid 
ajfyrandet hvilade på en ställning eller 
gaffel, hvarvid det fästes med en hake på 
bösstocken. [Mnt. T. hake.] Deraf nämnas 
tre olika slag: enkel, dubbel och half hake. 
Se Röding 173-5; Adlersparre Afh. 221,
223.

Hakebyssa, f. = Enkel hake (enl. Rö
ding). [Mnt. hakebusse.]

Hakei, m. Messhakel. [Isl. hökull.] flo- 
wels hackler och korkåper. Thyselius 
Handl. 2:256 (1544).

Hakelverk, n. Skansverk, bestående af 
korsvis nedslagna pålar belagda med ris, 
qvistar och grenar. (Se Schiller-Lübben 
Hakelwerk.] man genast begynte med ett 
ijdkeligit skiutande staden at bråka, och alla
redo hakelvärcket affbrändt, sampt en halff 
breche öpnadt. Widekindi 180.

Hakeskyttare, m. Fotknekt, väpnad med 
skjutgevär (hake). Adlersparre Afh. 293. 
Hakeskyttare (musketerare). Comenius Tung. 
703.

Hal, adj. Theras munn är halare än smör. 
Ps. 55:22. hennes hals är halare än olia. 
Ord. 5: 3. föra folk på hala gaton, och be- 
dragha them. L. Petri 2 Post. 325 b.

Hala, intr. 1. Vara hal. dess tunga ljuf- 
ligt halar, Och ögat med en annan talar. 
Dalin Vitt. 3: 66. — 2. Halka. Ett ord, som 
obetänckt snart utur munnen halar. Wran- 
Gel Fr. Snöhvit 32.

Hala, intr. Dröja, förhala. Jagh vil nå- 
ghot litet hala. Prytz O. Skottk. E 2 b. 
Ingen skal medh dopet hala. Ders. G 2 b.
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Hala, tr. 1. Hemta. [Mnt. halen, T. 
holen.] Huilkin will fara j himmelen? thet 
är, ath hala Christum här nidh, Eller hoo 
will fara nidh j diwpet? thet är, ath hala 
■Christum vp igen aff dödha. NT 1526 Rom. 
10: 6, 7. — 2. Draga. Strax iag kom ... till 
Danscha (Danzig) och förstod huru Sweriges 
Rijkes owänner wille wijka thenna staden 
■efter deras willia, schref iag E. Nåde till.. . 
alleledes rådande att E. N. wille ju skrifwa 
rådet till i Danska och hala them till eder. 
Gast. 1 reg. 9:385. Jagh haffuer tigh icke 
betalat Medh penningar, silff eller guld, Men 
tigh ifrå dieffuulen halat. Psalmb. 1572 104 a.

Half, adj. Tå nu halff högtijdhen war 
offuerstånden. Joh. ev. 7:14. Tagh tigh ... 
Myrrham, femhundrat Siklar, och Caneel 
halfft (hälften) så mykit, femtiyo och tw- 
hundrat. 2 Mos. 30: 23. efter stadsrätt tage 
Preste och Borgares son halft, och halft 
dotter. Lag 1734 Ä B. 2:1. ärfve, efter lands
rätt, fader två delar, och moder tridiung: 
men efter stadsrätt halft hvarthera. 3:1. Han 
moste höra stoort trugh och hoot, Doch thet 
the honom medh gerningar thera Bewijste, 
war än tå halffuo mera (dubbelt så mycket). 
O. Petri Jesu pina K 2 b. en oförståndigh 
läkiare ... gör ondt halffuo (dubbelt) werre. 
L. Petri 2 Post. 303a. (Jfr Isl. hdlfu mein, 
veni.)

Halfast, se H å 11 fas t.
Halfdel, m. Hälft, the skola fara och 

bruka Cronones laxefiskie .. . medt så skäl 
att the skola behålla halffdelen til theris egit 
behoff, och halffdelen skola the antwårda 
fogoten. Gust. 1 reg. 5: 86. Min gudh tagh 
mich ecke bort j halffdelenom aff mina da- 
ghar. O. Petri Men. fall O l b.

Half dräng, m. Dräng (tjenare) mellan 
15 och 20 dr gammal. Rääf Ydre 3:270 
(1709).

Halfgesäll, m. Handtverksarbetare, som 
genomgått läroåren, men ännu ej blifvit 
utskrifven som gesäll. [T. halbgeselle.] Så 
vill H. K. M. effter thenne dag icke tilstädia 
nogen uthi städerne arbeta .. . med mindre 
ban hafver svorit sin borgere ed, efler under- 
gådt handtvercks skrån uthi thet handtverck 
ban är förfaren, thet vare sig mester, mester- 
svän, halfgesälle eller lärepoicke. Stjf.rnman 
Com. 1:785 (1621).

Halfgrå, adj. Till halfs ovänligt sinnad. 
Konungen motte wehll ther vppå arbeta så 
mykit han wille, att almogen skulle förstå 
honom och hans arbete til godho, men thet 
halp doch intedt, the wore lickwell altijdh 
såsom halffgrå emoet honom. Svart Kr. 
119. I medier tijdh stodh så halfgrått emellan 
både Konungarna (i Sverige och Danmark). 
Brahe Gust. 1 kr. (23).

Halfgången, p. adj. 1. Om morgonen 
när klockan är halfgången til fem (half 5). 
Laurelius Påf. anat. 47». halfgångit till tu

ringes samman. Emporagrius Kyrkord. 10. 
— 2. Som gått sin halfva tid (om hafvande 
qvinna). hon är halffgången med barn. B. 
Olavi 164 a.

Halfhosor, f. pl. Strumpor, äfven Half- 
byxor eller sådana som räckte midt på låret 
eller till knät. (Jfr Hos or.) itt par halff- 
hossor aff lifferg clede — itt par halffua 
hoszer aff rosina ferga clede ... aff swartt... 
aff huitt klede. Hist, handl. 2: 9,10 (1548). 
Ordet förekommer äfven såsom skämtsam 
benämning för landsknektar, hvilka brukade 
halfbyxor. (Erkebiskop Trolle yttrade un
der Stäkets belägring:) the halff hosswr äre 
kompne fran Danmarch in för skären och 
Stocholms stad, Nw skal thet snart taga ende 
om thenne bestalningh. HSH 24:100 (1517). 
(Se Grimm Wort, halbhose.)

Halfmunt, p. adj. Som talar liksom med 
halfva munnen, ej öppet och oförstäldt 
säger sin mening, halffmunta skrymtare. 
P. Erici 1:115 a.

Halfmänning, m. Hermafrodit. [T. halb- 
mann] uthaff thesse vaanbyrdighe (van
skapliga) ting voro the halffmänningar the 
vederstyggeligste. Schroderus Liv. 399.

Halfnad, m. Hälft; hälftenbruk. (Se 
Rietz.) Til her Erick aruidsson på grips- 
holm att hann sår til halffnadt med bönderne 
åff torssn, åkers och ärie sokner. Gust. 1 reg. 
5:73. the hafva många fåår uthsatt til halff- 
nad. Colerus 2:146.

Halfpart, m. Hälft, halfva, half klunk. 
man är ibland selskap och dricker enom til 
eller swarar, antingen medh en halffpart eller 
heel. L. Petri Dryck. E 3 b. Gutår på en 
halfpart, min broder! Bellman 3:95.

Half rygg, se Rygg 2.
Halfslanga, f. Ett slags kanon. Var af 

10 fots längd, 3 V» till 4 skeppunds vigt, 
och dermed skötos jernkulor om 4 marker. 
Adlersparre Afh. 238.

Halfsätes, adj. Som besitter halft hem
man. (Jfr Full sä tes.) halfsätes crone- 
och skattebönder. Stjernman Riksd. 1:679 
(1612).

Halft, adv. finnas igen i öölkrogen, ther 
dricka halfft och heelt uth. A. Laurentii 
Hust. 71. Jfr Halfpart.

Halfvider, prep. Vid pass, bort emot 
halft? merhe (mera) än till halffwidher hun
dert centhner salpether. HSH 27:110 (1565).

Halfväges, adv. Midt. Och giorde på 
altaret en galler... jfrå nedhan vp ålt in til 
halffwäghes på altaret. 2 Mos. 38: 4.

Halka, f. Halhet. [Isl. hdlka.] haalka, 
lubricum. Comenius Tung. index, tu setter 
them på haalko (det hala), och störter them 
j förderffuet. P. Erici 5:282 a. the för isens 
halka skuld icke kunde stå på fotterna. 
Schroderus J. M. kr. 123. Halke, m. Lind 
Ord.

Halkstad, m. Kana. Lind Ord.
23
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Hall, f. Häll, sten. [Isl. hallr, m.] Hvar 
på (grafkullen) upreesas bör een mäckta 
kostbaar hall. Eurelius Vitt. 45.

Hall, m. [Isl. höll, hall; T. halle.] Hall, 
Hallar, aula, Pallatz, hof, slot. Stjernhjelm 
Ordl. till Here. Banen ... dig förer i salig- 
heetz hallar. Here. 315. the stoora slått, the 
konungzliga hallar. Spegel Guds verk 142. 
Gud ... I sådan prächtig hall (paradiset) ett 
härligt herberg giordt. Öpp. par. 44. Boor 
uthi prächtiga hallar och huus. U. Hjärne 
Vitt. 80. Oss dygden för till Sällhets hall. 
Olthoff Divert. B 2 a.

Halla, f. Tjuder. Hästhalla. Lind Ord. 
Jfr Hälla.

Halla, tr. Tjudra. Halla en häst. Lind 
Ord. I fr Hälla.

Hallkrank, se Harkrank.
Hallår, n. Missväxtår. [Isl. hallceri.] 

Medhan hallåhren vhara ingen spanmål ... 
motte varda utskepadt. L. Paul. Gothus 
Mon. pac. 746.

Halmbleck, n(?). Kornblixt? Blixt och 
Halmbleck (chasmata, när himmelen lijka 
såsom öpnas). Comenius Tung. 58. Jfr 
B 1 e c k a.

Halmbyske, se By ske.
Halmfnask, n. Halmboss. halmfnask 

och sopor. Risingh 21.
Halmot, adj. Halmtäckt. wår halmotta, 

rökiotte och fallande hws. P. Erici 5: 294 b.
Halmtippe, se Tippe.
Hals, m. 1. The (afgudarne).. . tala intet 

genom theras hals. Ps. 115:7. titt eghit 
samuit betygher tich thet offuer ath tw liu- 
gher j thin eghin hals. O. Petri Svar till 
P. Elice a 3 a. Thenne war en dugligh karll 
för sin hals, hade ... bewijst sigh manlige 
emoet Rijkzens fiender. Svart Kr. 105. han 
skulle taga ... Hemming Gadd ... vidh hal
sen (till fånga). Ders. 6. finge Kong Göt- 
staffz tienare Peder Gröm wid halsen. Ders. 
106. jagh skulle fulla haffua swarat och driff- 
uit honom orden i halzen igen, om thet hade 
kommit migh wid som sades. P. J. Gothus 
Ridd. G 8 a. — 2. Lif. han skal wara riket 
och oss en tro man så længe hans hals warer. 
Gust. 1 reg. 3: 343. maa han wel giffwa oss 
ena swmmo peningha för hans halss j for- 
licknilssze. 2:131. monge edle och erlige 
män ginge i frå theris halssz på Stocholms 
torg. 5:166. the fånger, som j frå halssen 
dömde äre. 11:150. the wille hafFt halsen 
aff honom. O. Petri Kr. 295. Here hans 
party fengxlade han, hade wehll lotit them 
gå om halsen, hwar the icke hade foet (fått) 
bön för sigh. Svart Kr. 98. Tesse alle ... 
bleffue ther om halsen. Ders. han hade 
endels så gierne wäret om halsen som han 
leffde i sådane ymke. Ders. 6. The froma 
Biscopar i Skara, Strängnäs och Åboo wore 
om halsen. Ders. 60. hwar han kunde see 
någen lägenheet till att fria sin hals. Ders.

45. Hwar thet worde honom redelige bewijst 
öfFuer, wille the icke frija hans halz. Ders. 
111. sade ... sig gerna förskona hans hals. 
Ders. 61. wij theris halsz benade wele. 
Gust. 1 reg. 13:115. the som icke äre til 
sijnnes att wåga liff och halss i marken medt 
oss. 7: 2. Wij wele altijd haffua wår halss 
ospar for Suerigis rijkis nytto. 7: 429. befin- 
nes ther ibland något svijk eller bedrug, thå 
skall thet koste theris halss. Stjernman 
Riksd. bih. 8 (1539). Szå förwijste han them tå 
aff Rijket och widh theres hals aldrig komma 
her mera in igen. Svart Kr. 98. ingen aff 
them måtte gå aff theras härbärge . .. vidh 
halsen til görande. Tegel Gust. 1 hist. 
2: 39. huar naaghor haffuer brutidt till sin 
halss. Gust. 1 reg. 3:247. tesse .. . saker 
så vichtige äre, at the recknes och dômes 
till halsen. Hist, tidskr. 7:196 (1541). En 
mandråpare ... moste settia halsen til. L. 
Petri 2 Post. 297 a. the som sittia på theras 
hals (sitta fängslade för lifssak) eller för 
theras vppenbara misgerningar skul nu alla
redo dömde äro. Kyrkord. 60 a. en älende 
fördömbd Susanna, som sitter på sin hals,, 
och förbidher stunden til at ledhas vth. A. 
Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. B 4 b. 
Keysar Justinianus läät straffa them med 
halsen, som swore. O. Petri Ed. C 2 b. 
vm han aff slijke handlingar icke afflåthe 
vill, straffes till halssen. Stjernman Com. 
1: 84 (1546). — 3. Ryggstöd (på stol)? halsen 
mitt på stolen war een aln högh och trind. 
1 Kon. 7: 31. på halsenom offuan vppå stolen 
... woro listor. 7: 35.

Halsa, tr. 1. Slå armarne om halsen. 
[Isl. hälsa.] togh han thet (barnet) up i 
fampnen, thet halsade och kyste. Petrejus 
Beskr. 2:77. — 2. Bringa om halsen, hals
hugga. [Mnt. halsen.] jag hans hufvud löst 
från andra kroppen skar. Så välte jag ur säng 
then döda stump på jorden, Til vedermäle af 
at han var halsad vorden. Kolmodin Qv. 
sp. 1:625.

Halsband, n. Halsboja. [T. halsband.] 
gör tigh löös aff tijn halszband, tu fångna 
dotter Zion. Es. 52:2.

Halsbast, n. Nacke, iagh weet at tu äst 
hård, och titt halsbast är een iernsena. Es. 
48:4. theras halsbast är fast och styft. Pe- 
RINGSKIÖLD Jord. 55.

Halsben, n. Nackben. [Isl. hålsbein.] 
han brukade skendelige munnen på Konun
gen. Men han bleff therföre afflöndt så att 
halsbenet brast (d. v. s. han blef hängd). 
Svart Kr. 158. trampa på unga lejon och 
draka, At thet i theras halsben skall knaka. 
L. Laurentii (Bring 3: 298).

Halsbett, n. Millus, halzbett, itt halzband 
med monga taggar, som man plägar haffua 
på hundar. Var. rer. voc. N 4a. Jfr B rodd- 
hals, Broddäxel.

Halskappa, f. Ett slags kapuschong ?■
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[T. halskappe.] Cucullus, halskappa. Var. 
rer. yoc. E 4 b.

Halskrampe, m. Styfhet, stelhet i hal
sen. Tetanus, halskrampe. Var. rer. voc. 
E 2 a.

Halsrätt, m. Rätt att döma i lifssaker 
(se Hals 2). [T. halsgericht.] bevillie vij
till everdelige tijder Grefve Pehr Brahe och 
alle hans manlige ächte bryst och lähns arf- 
uingar till Grefueskapet Wijsingsöö ... een 
absolut och sådan jurisdiction, halssrett och 
rettigheet öffuer sine landhbönder och under- 
såthere på Wijsingzborgh och öö boendes 
och vistandes, som Ängsiöö gårdh och säterij 
aff ålder haft och nutit hafua. HSH 32:95 
(1654). Possessoren af Ängsiöö godzet här- 
tilldags derå har åtniutit den så kallade hals- 
och handrätten. 32: 97 (1691).

Halssak, f. Brott, som kan medföra lifs- 
straff, lifssak. (Se Hals 2.) [T. halssache.] 
Warder ock någor Prestman vppenbarliga 
tagen eller beslagen medh någon last som 
är halssaak, mandråp, hoor eller annat. L. 
Petri Kyrkord. 70 b. halssaaker skole . . . 
allenaste genom vår eigen konungzlige per- 
sone ... benådade blifva. Stjernman Riksd. 
1:142 (1540).

Halssmog, n. Öppning för halsen, på 
klädnad. [Jfr Isl. smjiiga, v. smuga, f.] 
offuerst mitt på honom (lifkjorteln) skal wara 
itt halssmogh, och een boorda omkring hals- 
smoghet tilhopa fållat, at thet icke synder 
gåår. 2 Mos. 28:32. Jfr Hufvudsmog.

Halsstark, adj. Halsstarrig. [Mnt. T. 
halsstark.] edher treske ordh och halsstarke. 
Gust. 1 reg. 4:23. the godemenn äre szå 
•halstarke och forherdede emott gudz ordh och 
sanningenn. Thyselius Handl. 2: 87 (1537).

Halsstarka, tr. Göra halsstarrig, för
härda. tu ha(l)starcker... hammersmederne 
och andre wåre embetismen emott wåre 
fogther tijll all treske och gijnuördighett. 
RR */e 1548.

Halsstarra, tr. Göra halsstarrig, (the) 
våre förförde undersåther . .. emoot theras . . . 
öffuerheet bijstånd giorde, styrckte och halss- 
starrade. Stjernman Riksd. bih. 60 (1546).

Halsstarrligen, adv. de blifva så hals- 
starligen vid det gambla bruket. Schro- 
derus Uss. A 2 b.

Halsstyf, adj. Med styf, rak hals; hals
starrig, styfsint. Han löper medh hoffuu- 
dhet emoot honom, och ståår halsstijff emoot 
honom. Job 15:26. itt halsstyyfft folck. 5 
Mos. 9:6. The gingo icke ... jfrå sina hals- 
stijffua wäsende. Dom. 2:19. wardt halsstijff, 
och förstockadhe sitt hierta. 2 Krön. 36:13. 
Bögh hans (din sons) hals medhan han än 
nu vng är, ... på thet han icke skal warda 
halsstijff och tigh olydigh. Syr. 30:12. wij 
skole icke stå så halsstiffue effter wårt eghit 
hoffuud, såsom wår mening altijdh wore then 
bästa. P. Erici 4:64 a.

Halsstyfhet, f. Halsstarrighet, styfsint- 
het. iagh kenner tina olydugheet och halz- 
stijffheet. 5 Mos. 31:27.

Halsstyfliga, Halsstyft, adv. hurulenge 
skola the ogudactige frögda sich? Och hals- 
stijffliga framseya. Dav. ps. 1536 94: 4. taler 
icke sä halsstijfft. Ps. 75:6.

Halssulme, m. Halssvulst, halsfluss. 
Halsesulme, angina, synanche. Helsingius. 
J fr S u 1 m e.

Halt, m. Uppehåll. Det står hos eder at 
göra halt i saken, så snart 1 värden finnande, 
at den vida nog kommit. Lagerström 
Tart. 77.

Halta, intr. han haltadhe j sinne höfft. 
1 Mos. 32:31.

Ham, m. Se under Hamn.
Hambor, f. Hummer (sjöt.). Carchesium, 

hambor, thet holl som är offuerst på mast- 
enne, ther dragrepet går igenom (hvarmed 
seglet hissas). Var. rer. voc. P3b. Ham- 
borgh. Schroderus Lex. 33. [Isl. hdnbora. 
Se Molbech Gloss, hambore; Aasen Ord. 
honbora.]

Hamla, tr. Stympa, lemlästa. (SeScHLY- 
TER Ord.) somliga lät han hamla och stumpa 
til händer eller fötter. Peringskiöld Heims- 
kr. 1:468. hon (handen) vil giöra värn och 
högsta hugget mota, Så ofta någor vil vår 
kropp och hufvud hota; Vil heller lida meen 
och många slängar samla, Än någor våldsamt 
skal the andra lemmar hamla. Spegel Guds 
verk 295. blifva tidt bespottad, slagen, ham- 
lad. Sal. vish. 17. varder hon så illa hamlad 
och handterad, at fostret theraf förgås. Lag 
1734 Ä.B. 6:2. — Ekarne, af det de på 
sidorna blifvit hamlade, hade utslagit små 
qvistar efter hela längden kring trädet. 
Linné Vestg. resa 64. (Se Rietz.)

Hamla, intr. Famla, man såsom en 
blinder hamblar effter thet owist är. Uti. på 
Dan. 607. skole vij, så myckit som vij om 
then handelen (det eviga lifvet) i Skrifftenne 
finne, thet samma betrachta, ther om hambla 
och stamma, så myckit som vij förmåghe. 
P. L. Gothus Undervisn. 200. — Förekom
mer äfven tr. han vil them (flickorna) åter 
nå Ok hambla näven kring, ell’ ok så vän
ligt klappa. Lucidor H2a.

Hammar, m. [Jfr Isl. hamarr, klippa.] 
hammar är en stenug skogzbacka. Rudbeck 
Atl. 1:528.

Hammar, m. Klapp på dörr eller port. 
han klappar på dörena, och klappar med 
hammaren. L. Petri 4 Post. 46 a.

Hammarskåll, n. Hammarslagg. [F.Sv. 
hammarskcel.] At letta (färga) linnet blått 
... tag hammarskåll eller fijlspån . .. rör thet 
tilhopa. Lindestolpe Färg. 64.

Hammerslag, m(?). Hammarslagg. [T. 
hammerschlag, m.] Hammerslag itt halfft 
quintin. B. Olavi 164 a.

Hamn, m. Utseende, skapnad, skepnad,
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skepelse. [Isl. hamr.] mit ... ansichte är 
wanscapelighit wordhit, haffwer mist sin rätta 
hampn och fäghrind. O. Petri Men. fall 
M 1 b. Christus . . . åtogh mandz hampn. 
Psalmb. 1536 BO. then helghe Ande kom 
nedh j lekamligh hampn, såsom een duffua. 
Luc. 3:22. j haffuen hwarken någhon tijdh 
hört hans (Guds) röst eller seedt hans hampn. 
NT 1526 Joh. ev. 5:37. Jesus... än doch 
han war j gudz hampn. Ders. Philipp. 2:6. 
han omsidher sielff kom til werldena, ther 
han tå skinbarliga j menniskligh hampn och 
skepelse predicadhe. L. Petri Kyrkord. 62 b. 
En comediespelare härmar effter ens annans 
hamn. Comenius Tung. 952. tu ... en hed
nisk siäl i Christen ham fördölljer. Spegel 
Guds verk 288. Han (Gud) uppenbarer sig 
i sitt ord och värk, at afbilda i våre sinnen 
någon hamn (skuggbild) af sin storhet, eme
dan vi honom ey tilfyllest kunna begripa. 
Hermelin B l a.

Hamnamål, n. Uppehåll, rast? [Jfr 
Rietz hamna, stadna af, upphöra.] (Djef- 
larne kallas) Frestare, såsom the som intet 
hamnamål göra, vthan iämt driffua sitt handa- 
wärk. P. Erici 3:149 b.

Hamnelse, f. Hänryckning. Theras spå
män ... förkunnade om tilkommande ting, 
icke aff guddomligh kraffts ingifvande eller 
inblåsande genom hamnelse (per raptum, 
ecstasin, T. entzäckung), såsom propheterne 
i Israel. Comenius Tung. 644.

Hamn-, Hamlöpare, m. En som på
tagit sig någons hamn, skepnad. [Isl. 
hamhleypa, f. “Menneske der ifört en anden 
Skikkelse, med andre Kræfter end de som 
naturligen tilhere det, kan udrette over- 
ordentlige Ting.“ Fritzner.] Hamnlöpare 
(personati),... trållkarlar, seidkonor och dy
lika pack. Peringskiöld Heimskr. 1, till- 
egnan. dvergar och hamlöpare. Björner 
Kämp. tillegnan.

Hamp, m. Hampa. [Isl. hampr.] Trå- 
äfsing han tager (till redskaps lagning) för 
hamp, bast och läder. Törnevall B 7 b. 
Som hampen är, så blijr och tråden. GrUbb 
751.

Hampgaldra, f. Hampstjelk. Hampa-- 
galdran skal först några dagar torckas och 
sedan uthbredas, så blifver tågan godh. Co- 
LERUS 1:105. (Galre, n. Honhampa. Lind 
Ord.)

Hampus, m. Tölp, våp? (Jfr Rietz 
Ham, Hammel, s. 239; T. hampel.) Han ... 
på fåhnars vijs mäd gökkel dokkor leeker, 
En hampus eller en pankaka ok mors grijs. 
Lucidor Y 2 b.

Han, pron. Hane. then j sinom hiord 
haffuer en Han. Mal. 1:14. hvart slag och 
slächte som på jorden, uthi lufften och i 
vatnet hafva sin varelse, hafva två köön, 
han och hon. Colerus 1:22. Masculi eller 
the som han ähre (bland vissa foglar), siunga

icke så väl som the göra som hon ähre. 
1:289. Hvar Han kom med sin Hon;.men 
Adam stod allena. Spegel Öpp. par. 60. 
Betonica (en ört) är tu slagh, brun Betonica 
som är han, och hvijt Betonica som är hon. 
A. Månsson Ört. 92. Valeriana dioica ... 
stod här i lundarna både Han och Hon. 
Linné Öl. resa 46.

Hand, f. War icke när them som sina 
hand förplichta (förpligta sig genom hand
slag), och för skuld j borghan gå. Ord. 22:26. 
warder tu loffuetzman för tin nästa, så haff
uer tu hechtat tina hand in til en fremmanda. 
6: l. dominus får sin bettalningh for thet 
smör then köpsuen flick ... som Per Suen- 
ske strecte honden före (gick i borgen för). 
Gust. 1 reg. 11:19. Judhanars äldstar bygde, 
och thet gick för handena (hade framgång). 
Esra 6:14. Alt skal thet gå honom jfrå handa 
(gå olyckligt). Job 27:22. Kalla migh tilhopa 
alla Juda män, och tu skalt ock så wara widh 
handena (till hands, tillstädes). 2 Sam. 20: 4. 
Fridh, fridh, bådhe them som Herran och 
them som widh handen (nära) äro. Es. 57:19. 
wij wette icke hwad wij råde skole, epther 
wij äre szaa långt jfraa handena (från stället) 
och witte icke vtaff läglighetenn. Gust. 1 reg. 
10:227. han haffuer satt sitt lijff j sina hand 
(vågat sitt lif). 1 Sam. 19: 5. satte iagh mina 
siäl j mina hand. Dom. 12:3. then som 
fadher och modher förachtar, honom seal 
gå illa j hand. O. Petri 2 Post. 207 b. oss 
illa går j hender. L. Petri 1 Post. P3a. 
Swennarne ther äre, som hest haffua, them 
skicka wp til oss, och the andra måg tu 
latha reckia her Moens Johansson honden 
(gå i hans tjenst), wm han them haffua wil. 
Gust. 1 reg. 6:277. tå bleffue fyretije karlar 
aff Biskop Braskes hoffmän kallade ifrån 
honom, som moste gå fram och räckia Stotz- 
fougten på Stockholm ... handen, uppå ko
nung Gustaffs vägna. Tegel Gust. 1 hisi. 
1:176. fik han passebort at han hadhe sin 
hond igen (var befriad från sin tjensteför- 
pligtelse, ledig ur sin tjenst) och motte for- 
see sigh huart honum syntes. Gust. 1 reg. 
8:109. Din svärmoder ähr nu vedh bettre 
handh (friskare); din moder ähr och blijfver 
svag. A. Oxenstjerna Bref 2:474.

Handa, tr. Vidröra, taga med händerna. 
han lät sigh syna, handa och tractera. L. 
Petri 3 Post. 12 a. Een ande .. . som kan 
ej varda handad, Ej heller skådat nu, bleef 
oss af Gudi gifven. Spegel Guds verk 256. 
Man ser ju kräk så små, at ingen kan them 
handa. Ders. (1745) 256.

Handamänge, n. Handgemäng. Här 
börjades oförmodeligen et grymt och blodigt 
handamänge. Celsius Gust. 1 hist. 1:121.

Handangel, m. Ichten (gikten)... i hän- 
derne varder i synnerhet kallat handsiuka 
(handangel). Comenius Tung. 309.

Handaskabb, m., se H a n d s j u k a.
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Handaskalf, n. Darrhändhet. L. Petri 
Dryck. D 2 a.

Handasiög, Handslög, adj. Händig. 
(Se Slög.) han var så handaslöger, att han 
konstigt kunde smijda alt thet som af iärn 
varder arbetat. Verelius Herr. 4. min hustru 
... var handasiög. Brahe Tänk. 76. ett 
handslögdt folck, som göra the bästa salar 
(sadlar) som i Rysland vancka. Petrejus 
Beskr. 1:40.

Handavcrk, n. [Isl. handaverk.] 1. Hän
ders verk. tiena affgudhom, som menniskio 
handawerck äro. 5 Mos. 4: 28. tu (Gud) wille 
icke förkasta titt handawerck (menniskari). 
Job 14:15. itt reent hierta ... är thens helga 
Andas handawerck. L. Petri 3 Post. 148 a. 
sådant, som naturen till menniskionnes uppe
hälle och nödtorffter utan hennes handavärck 
(arbete) skaffar uthaf sig. Rudbeck Atl. 1:12. 
— 2. Handtering, näringsfång. Tu haffuer 
welsignat hans handawerck, och hans godz 
haffuer vthsprijdt sigh jlandena. Job 1:10. 
Jfr Handverk. — 3. Averkan, tillgörande. 
tha schulle then quinne . . . haffue faaedt en 
litten kwle i pannen . .. wtaff theris handa
werck (som gjorde hemgång). HSH 29: 96 
(1541). han hadhe slagit enn drengh ... så 
att han aff hans håndewärk ähr bliffuen dödh. 
Hist, handl. 13. 1:236 (1566). Vij hafvom 
slaget för Walhof och mist ingen man af 
fiende handaverck. Gust. Adolf Skr. 300. 
Ther tvifvelachtigt är, om then döde af sot, 
eller annars handaverk döden fått. Lag 1734 
M.B. 28:6.

Handaverkan, f. = Handaverk 3. Var
der någor så stungen, sårad, slagen, eller 
krossad, at han dör inom natt och åhr, och 
pröfves tå Husliga, at han af then handaver
kan död blef. Lag 1734 M.B. 39:2.

Handbok, f. hwar och een menniskia 
... må hålla thenna book (Sal. ordspråk) 
för sijn daghligha handbook eller bönebook. 
Försp. till Sal. Handbook, enchiridion. Hel- 
singius. Om något infaller, lät thet icke 
förfaras, tekna thet strax up och för thet så 
in ... i kladden eller plånboken, och ther- 
utur uthi daghbooken eller handboken (ad
versaria), the tu jämte tigh eller vid handen 
hafva skal. Comenius Tung. 742. den stu
derande läser böckerna och uthur dem i sin 
handbook (anteckningsbok) det aldrabäste 
upplåckar (excerperar). Orb. pict. 201.

Handbredd, f. [T. handbreit.] göra . . . 
ena listo omkring, een handbreet högh. 2 
Mos. 25:25. Een hand breedt skal wara 
hans lengd, och een hand breedt hans breed. 
28:16.

Handduk, m. Serviette, handduk. Sved
berg Schibb. 298.

Handel, m. 1. Yrke, näringsfång. Tå 
sadhe Pharao ... Hwadh är idhar handel? 
The swaradhe, Tine tienare äre heerdar.
I Mos. 47:3. Enom latom lyckas icke hans

handel, men een triffuin menniskia warder 
rijk. Ord. 12:27. Ingen Strijdzman bewarar 
(befattar) sigh medh närings handel. 2 Tim. 
2:4. — 2. Förrättning, göromål, ärende, 
angelägenhet, j tienen vthi all altarens han
del. 4 Mos. 18:7. Gudz bodh lärer klok- 
ligha fara j all handel. Syr. 19:18. någhre 
vthwalde ... the Konungen vthi sin största 
handel såsom sitt betroodda Rådh bruka skal. 
1 Macc. 10:37. — 3. Handlingssätt, för
farande, beteende. Dauid giordt hadhe thet 
Herranom liufft war ... för vthan j then han
delen medh Vria. 1 Kon. 15:5. theras han
del är allsamman galenskap. Ps. 49:14. Så 
bätrer nu idhart wesende och handel. Jer. 
26:13. Thenne swiklige handell (af krigs
folket). Svart Kr. 62. — 4. Underhandling, 
afhandling, öfverenskommelse. han giffuer 
siigh fraa landit i handil med Hærtugh Fre- 
deriick. Gust. 1 reg. 1:211. Söffuerin norby 
ær nw kommen tiil dagtinghan och wenlig 
handil med danmarkis riichis raadt. 2:173. 
westeraars handel (beslut) inneholler, at al 
saköre hörer konungen til. 5:25. — 5. För
handling (med), beröring, gemenskap, um
gänge. Judanar haffua ingen handel medh the 
Samariter. Joh. ev. 4: 9. — 6. Förhållande, 
ställning, förlopp. Så sende Joab bortt och 
lät säya Dauid all strijdzens handel. 2 Sam. 
11:18. — 7. Rättegång, process, tvist. När 
en wijs medh en dåra til handel kommer, 
han ware wreedh eller gladh, så haffuer han 
doch ingen roo. Ord. 29:9. qverelle, 
handel, kif. [T. händel.] Svedberg Schibb. 
293. — 8. Strid, drabbning. Riksens Am- 
miral ... kom til handels med de Danske 
örlogs skepp. Girs Joh. 3 kr. 15.

Handel, m. En handfull (lin), knippa, 
kärfve. Hopbindandet, sedan linet stråkat 
är, sker uti vissa handlar, små kärfvar, fittiar 
kallade. Carleson 428.

Handelslösa, f. Brist på handel, den 
handelslöse som der nu mykit är i staden. 
Stjernman Riksd. bih. 238 (1589).

Handfull, f. Bonden ej förlorar Een 
eenda handfull korn i the beplögde foror. 
Spf.gel Guds verk 135.

Handfå, -fånga, tr. 1. Öfverlemna. han 
nekar sinom nästa, thet han honom befälet 
(ombetrott) haffuer, eller thet han honom j 
godho troo handfååt haffuer. 3 Mos. 5 (6: 2). 
han haffuer idher thet (godset) handfångit. 
L. Petri 2 Post. 196 b. Gud är en så tro- 
ghen' gömare, at han icke allenast bewarar 
thet honom är handfånget, vthan han för
ökar thet ock. 4 Post. 23 b. theras löner 
och besoldning .. . them richtigt och åhrligen 
.. . handfångas och erläggias skal. Stjern
man Com. 1:738 (1619). — 2. Emottaga. 
Jagh hafver ... i dagh håndfåt eder skrifvelse. 
Gust. Adolf Skr. 480. Eders Konungzl. 
Maij:tts skrifuelse ... hafuer iagh allerunder- 
dånigst handfångit. HSH 31: 268 (1662). och
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bleff uthi gemen beslutit, at the ville hand
fånga (antaga) fredhen. Schroderus Liv. 
S8G.

Handfång, n. 1. Handtag, fäste, skaft, 
grepe. [Isl. handfang.] Capulus, handfång, 
hielt. Var. rer. voc. K 4 b. handfång, skafft, 
manubrium, capulus, capulum. Comenius 
Tung. index, etth Rappir med forgyltt hand- 
fongh. Hist, handl. 1:25 (1543). han klyfde 
skiölden ofvan ifrån alt til handfånget. Pe- 
ringskiöld Vilk. 21. — 2. materia, emne, 
handfång. Svedberg Schibb. 283. Occa
sion, tilfelle, lägenhet, emne, handfång. 
Ders. 286.

Handfånga, se Hand få.
Handfångare, m. Öfverlemnare, gifvare. 

skal hvar och en skänk och gåfva icke efter 
handfångarens person, uthan efter hans ex
cellens och gemöte, som ther om beder, 
skattat och värderat varda. Schroderus 
Kors. 538.

Handfäld, p. adj. Handfallen. Jag ... 
står våtögd, handfält, tyst. S. E. Brenner 
Dikt. 2:7».

Handfästa, tr. Trolofva. De unga tu de 
månde då handfästa bli. Dalin Vitt. 6:188.

Handfästning, f. Stadfästelse, bekräf
telse af löfte o. d. medelst handslag. [Isl. 
handfesta.] vthen all twiffuil varder eder 
thet samma owergongende som oss alle var 
aktat, moot ære, lyffte, handfestning, K. cri- 
stierns breff. Gust. 1 reg. 1:51.

Handgrep, -grip, n. 1. Handslag, för
säkran medelst handslag, han giordt mich 
handgrep oc vissan at han ville staa mich 
tiil retta. HSH 24:87 (1516). hans Nade 
loffuade med siit konwngzlighe handgrep, ord 
och löffte. 24:106 (1517). the conditioner 
och wilkor, genom, hwilka Konung Cristiern 
fick Swerige in, hwadh starck segell, breff, 
hwadh gräselige eedher, förplichtelser, hand
grep han giorde. Svart Kr. 57. konungs- 
ligh ord och handgrip bleff icke hallet. O. 
Petri Kr. 299. — 2. Handgripligheter, hand- 
gemäng. der det til krig eller handagrep 
komma skulle. HSH 10:60 (1596). thet til 
vapnskiffte och handgrep Svenske män emel
lan ... kommit. Stjernman Riksd. 1:473 
(1599). Elephanten (ett skepp)... hade warit 
till handgrepz medh then stoore Krafwel. 
Brahe Gust. I kr. (14). — 3. Grepe, handtag. 
[Mnt. hantgrepe, T. handgriff.] ett stort 
drycks kärl, med ... ett handgrep eller ring 
thär öfver. Peringskiöld Heimskr. 2: 84. 
han fattade spjutskaftet . .. och bröt sönder 
sielfva handgrepet. 2:229. Handgrepan. Lind 
Ord. — 4. Konstgrepp. När thetta emoot 
hans vilia gick, Ett annat handgrep han tå 
anfick. Messenius Ret. C 4 a.

Handgå, -gånga, intr. Underkasta sig, 
erkänna för öfverherre. Kong Christiern 
är j Norige och the begynna fast handgå 
honum ther j landit. Gust. I reg. 7:441.

stadhen war honom handgången. O. Petri 
Kr. 188. Så drog konung Christiern sielff til 
Vpsala, och stemde ther landet til sigh, och 
mong häredhe och noghre knapar handgingo 
honom ther. Ders. 270. the Svenske Herrar, 
som honom (konungen) tilförene handgångit 
hade. L. Petri Kr. 146. Thesse toge Wijkena 
in och folket handgick them på Her Götstaffz 
wegna. Svart Kr. 67. the skulle Konungen 
handgå och hylla. Ders. 165.

Handgångeman, m. blef han vid Kongl. 
hofvet antagen för konung Sverker Karlssons 
handgångeman (satrapes ac minister auli- 
cus). Peringskiöld Heimskr. 1, företal.

Handhafva, tr. Hafva hand, vård om; 
upprätthålla, bibehålla ; skydda, försvara. 
affskaffa thet onda och handhaffua thet 
godha. Uti. på Dan. 123. Konungen ... hand- 
haffuer alla them som ordet elska och göma. 
Ders. 265. Thenne tyrannen handhaffuer sijn 
affgudhadyrkan medh swerd och eeld. Ders.96. 
Landzhöfdingarne (skola) alfvarligen hand
hafva allmogen vidh K. May:tz placat emot 
egenvillig skiutzning. Stjernman Riksd. 3: 
1349 (1683). tiuffuar och förrädare icke handt- 
haffua och förfordra, uthan them lata straffa. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:316. E. K. M. ville ... 
migh ringa person uthi sitt konungslighe 
patrocinio och försvar emoot alle mine för- 
hatare handhafva och beskydda. Schro
derus J. M. kr. tillegnan. uthrota the ... 
förderflige laster, jempte the vrånge onde 
menniskior som them befordra och hand
hafva. Stjernhjelm Virt. rep.

Handhall, -håll, n. Handtag, grepe. 
[isl. handarhald.] Handhall, skafft, grepe. 
Helsingius. Et käril med tu handhåll. 
Lind Ord.

Handkafvel, m. Handtag, en hirsch- 
fängare ... med silfverfäste och svart agat 
handkafvel. Stagnell Bank. 59.

Handklapp, n. Handklappning. Der blef 
et handeklapp, och glädieröster hördes. Kol- 
MODIN Qv. sp. 2:467.

Handklappa, f. Uppslag på ärmar. (Jfr 
Kalkar Handklappe.) Ingen gemen bor
gare . .. och eij tess hustru och barn (skola) 
bruka något sidentyg. . . till kläder, upslag 
på kappor, muffar, myssar eller handtklappor. 
HSH 31:79 (1661).

Handklipping, m. Klippingshandske? 
(Jfr Rietz Klippning, skinn, hvarifrån ullen 
eller håret är afklippt. Isl. klippingr.) Borås 
boernes vahror, hvilka hoos dem tilvärckas, 
nembl. smijde, lärefft, blaggarn, vallmar, hand- 
klippingar. Stjernman Com. 3:486 (1666).

Handklofve, m. Han (fogden) legger på 
tigh sina handklöfver. Chronander Surge 
A 5 b. handklöfver. S. Brasck Ap. gern. 
D lb.

Handkläde, n. Handduk. [ls\.handklœôi.] 
Mantellum, handa cläde. Var. rer. voc. G 8 b. 
Handklädhe, mantile, mantelium. Helsin-
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-Glus, så snart the sig... tvagit hafve och 
medh handklädet torkat. Comenius Tung. 
556. Konungen sjelf tog och ville hålla hand
klädet... när Hennes Maj:t tvättade sig. 
Brahe Tänk. 94.

Handkraftas, dep. Brottas. Spegel Ord. 
-237. Lind Ord.

Handkrus, n. man ehe te, handkrus, 
armkrus. Svedberg Schibb. 283.

Handkula, f. Ett slags mindre fyrkula, 
som kastades med handen. Adlersparre 
Afh. 248. Se Fyrboll.

Handla, tr. och intr. 1. Handtera, vid
röra. [Isl. handla, höndla.] Vår färg är 
fljn, vår ära skiör, Som inte myckit handlas 
bör. Lucidor Qq4b. 2. Handhafva, be
handla, handlägga, afhandla. Een Christe- 
ligh församling bör wara tilstedz ther Sacra- 
mentit handlas, så wel som presten. L. 
Petri Dial, om mess. 135 a. elfter theras 
munn (presternas utlåtande) skola alla sa
ker och all slagsmåål handlat warda. 5 Mos. 
21:5. Herren skal handla theras saak. Ord. 
22:23. Handla tina saak (utför din rättssak) 
medh tin nästa. 25:9. Hiobs book handlar 
thetta spörsmålet, Om ock them som frome 
äro, wedherfars motegång och plågha aff 
Gudhi. Försp. till Job. the fromas heligha 
barn ... endregteligha handladhe Gudz Lagh. 
Vish. 18: 9. tw handlar (begrundar) gudz ordh 
och öffuar tich ther vdinnan. O. Petri 1 Post. 
23 b. man synnerliga haffuer welet handla 
thenna articlen, at foräldranar skola medh 
all flijt hålla theras barn ... til Gudz ord. 
L. Petri 1 Post. M 8 a. wäl och skickeligha 
handla en Text aff Scrifftenne. Kyrkord. i a. 
the hadhe handlat (förehaft, talat om) emel
lan sigh j v/äghen, hwilken aff them ypperst 
war. Marc. 9:34. handla (öfverlägga) om 
rikesens wårdande ärende. O. Petri Kr. 293. 
Jagh wakar bittijdha vp, at iagh må handla om 
(begrunda) tijn ord. Ps. 119:148. — 3. Under
handla. lät handla medh Judomen, och för- 
lijkte sigh medh them. 2 Macc. 13: 23. konung 
Karl begynte fara om kring i landet, och 
handhladhe med then menigha man i riket, 
och honom til sades huldskap och mand- 
skap. O. Petri Kr. 261. sendes offta myn- 
digh sendebodh til Danmark, til at handla 
om fridh. Ders. 305. Thå wardt så handlat, 
at Jösse Ericson skulle affsettias. Ders. 
168.

Handlag, n. 1. Handtag, the gambla så 
väl som nya runstafrar äro ... först skurin 
up vid handlaget på stafven. Rudbeck Atl. 
1:91. — Z. Handtering, yrke. at skaffa rätt 
på jorden, Är mitt värk och handalag. Ryde- 
lius Vitt. 103.

Handian, f. Handlingssätt, är thet rätt 
■och ährligh mans handian? Ernhoffer 52 a.

Handlare, m. Upphandlare? tina waror, 
■köpmän, handlare, skaffare. Hes. 27: 27.

Handledelig, adj. Lagzens krafft är tvegge-

handa: Coactiva voidsambligh, och Directiva 
handledeligh. L. Paul. Gothus Mon. pac. 
245.

Handling, f. 1. Förhandling, öfverlägg- 
ning. När iagh wille komma til theras hand
lingar, så moste iagh sittia fremst. Job 29:25. 
— 2. Underhandling, tw haffwer warith 
i handlingh mæt hertogens ... fulmectighe 
sendningebuth. Gust. I reg. 1:120. — 3. 
Handel, köpmen eller andre som brwka sin 
kopinskap eller handtlingh j tyske städerna. 
Gust. 1 reg. 4: 6. förde honom in vthi kre- 
marelandet, och satte honom vthi then sta- 
dhen ther handlingen war. Hes. 17: 4. Bir- 
karler... som theris handling medt fiskerij 
. . . haffue pläge. Stjernman Com. 1:120 
(1551). the Lubske theres handlinger her 
haffue. 1:117 (1550).

Handlingeman, m. Underhandlare, wåre 
fwlmectige bud oc handlinge men. Gust. I 
reg. 6: 60.

Handlingsskrifvare, m. 1. Skrifvare, 
kopist. Vij tilförordnade Handlingsskrifvare 
. . . vårt tilbetrodde kall och embete medh 
skrifvande, läsande och copierande vele och 
skole . .. förestå, effter som oss aff Konun
gens domhafvande, bijsittiare och seeretera- 
ren kan blifva pålagt. Schmedeman Just. 
150 (rättegångsprocess 1615). skal seeretera- 
ren sampt medh handlingsskrifvarne först 
skrifva aeterne rene, them flijteligen colia- 
tionera och öfverläsa. Ders. 160. Amanuensis 
eller Handlingsskrifvaren skal... reent skrifva 
hvad i Capitlet behöfves, undantagande sielfva 
hufvudprotocollet, hvilket Secretarius skal 
fatta och reent införa. Emporagrius Kyrk
ord. 277. en Handlingsskrifvare (skulle)... 
med renskrifvande af det, som kommo at 
utfärdas, Commissionen tilhanda gå, efter 
som en Notarius omöjeligen hinte, jämte pro
tocollets dageliga förande, sådant jämväl för
rätta. Fant Handl. 2: 75 (1726). — 2. Sekre
terare. Handlingz skrifvaren, Cantzeleraren. 
Forsius Esdr. 12. han blef år 1600 förordnad 
till Handlingsskrifvare (Notarius) vid den 
sammankomst hertig Carl ... och riksens 
höglåfliga ständer hade befalt att anställas af 
några höglärda män ... som skulle oppsättia 
förbättringar och förändringar... i den bib
liska texten. Raimundius (Förspråk), sécré
ta i r, handlingsskrifvare. Svedberg Schibb. 
297. Skulle man nu kalla en Secreter hand
lingsskrifvare, som Rettegångs processen ho
nom nemner, finge man en vrong upsyn 
och snubbot svar. Gram. 135. — 3. Krönike- 
skrifvare, annalist. Fabius Pictor, then äldste 
ibland Romerske handlingzskrifvare. Schro- 
derus Liv. 37. hon fattade en särdeles lust 
at underrättas om sine förfäders lefverne och 
minnesmäreken, och aldrig såg jag henne 
vara på någon ting mer begifven, än när 
hon fick sådane handlingsskrifvares böcker 
för sig. Malmborg 403. de förnämste hand-
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lingsskrifvare under de äldre Frankrikets 
konungars regeringar. Tessin Bref 2: 48.

Handloge, m. Inre delen af flata han
den. oc hafver han så många ringar uppå 
sina finger, at han kan näplighen böija 
fingerna til handlogan. Petrejus Beskr. 
3: 27. Handlogen ... varder kallat, när han 
är uthslagen, fiaathand, men när han är til- 
hopa dragen, knytnäfva. Comenius Tung. 
2t>0. Handloge. Lind Ord.

Handl5pa, intr. Aflöpa. hans obeske- 
delige förhållande ... borde ey strafflöst hand- 
löpa. WlDEKINDI 178.

Handplagga, f. Handplagg. Vår första 
fader fick säkert inga handplaggor för Purum 
Graecum. Dalin Vitt. 5:138. Se Plagga.

Handräcka, tr. Gifva handräckning. [T. 
handreichen.] thet ena ståndet skal hand- 
räckia thy andra, fordra och fremia thet til 
thet bästa. P. L. Gothus 1 Uti. C 3 b. på 
thet the göra medh förstånd hvad them göra 
böör, moste man ther til handräckia them. 
Schroderus Mod.sk. 82. Landtfiscalerne ... 
handräckia städerne uti slijke nråhls upspa- 
nande. Stjernman Riksd. 3: 2104 (1693). 
medhielpare, som honom med tröst och bi
stånd handräckte. Peringskiöld Jord. 85.

Handrätt, se Hals rätt.
Handrör, n. Handgevär. [T. handrohr.] 

Handrör eller half hake var det allmännaste 
skjutgevär på Gustaf l:s tid, hvars kulor 
gingo 16 eller 20 på ett pund. Röding 175.

Handsamtna, tr. Emottaga. [Isl. hand- 
sama.] wij och the Påueske ... äre ther 
vthi oeens, huru synderners förlåtelse . .. 
warder vthdelat, och aff oss handsammat. 
L. Petri 2 Post. 274 a.

Handsjuka, f. Chiragra, handsiwka, handa- 
skabb. Var. rer. voc. D. 4 a. Se Handangel.

Handske, m. leek, kallat draga hanskar, 
basilinda. Comenius Tung. index. (Basi- 
linda, ludi genus, qvum rex sorte creatus 
facienda præcipit, ministrique jussa tenentur 
facere. Den, der ved handskeleg trækker sin 
hånd ud ved et forud aftalt tal, bliver konge 
og kan byde over de andre. Kalkar )

Handskott, n Kastvapen. [Jfr Isl. Iiand- 
skot.] handskott, som man med handen 
åstadskiuter. Wallenius Gram. C 3 b.

Handskrift, f. Handskrifvet intyg eller 
mottagningsbevis, förskrifning. fick han ho
nom thet samma silffwret, och toogh ena 
Handscrifft aff honom ther på. Tob. 1:17. 
tu må komma til honom, och kräffwia vppå 
sådana penningar, och få honom sina hand
scrifft igen. 4:22. haffuer förlåtet oss alla 
synder, och affplånat then handscrifft som 
oss emoot war. Col. 2:14. och betroor icke 
then ena then andra om itt rundstycke, uthan 
han sätter honom pant eller borgan, eller 
och gifver en handskrifft ifrån sigh. Petre
jus Beskr. 5:16. Sätter man i pant gull, 
silfver, eller hvad thet helst är i lösören;

giöre thet med tvänne vitnen, eller tage ther 
å handskrift af honom, som panten i händer 
får. Lag 1734 H.B. 10:1. Handslag aktade 
man långt mer än eder och handskrift. A. 
Nicander Vitt. 180.

Handskrifvare, m. Sekreterare, ama
nuens. Phrygius Him. lif. 3.

Handskytte, n. Handgevär, handskytthe, 
som är bogher, röör och halffue haker etc. 
Fin. handl. 2:245 (1547). handskytte, som är 
gode skijffue rör och andre sådhanne wärier. 
7: 195 (1547).

Handsmörja, f. Mutor. [Mnt. hantsme- 
ringe, T. handschmierung.] man handsmöria 
gerna tagher. R. Foss 373.

Handspik, m. Handspak, medh hand- 
spijkar uplyffta. Comenius Tung. 534. med 
thetsamma nappa han up en handspik (Isl. 
riövölr) och slog ther med drängen i huf- 
vudet. Peringskiöld Heimskr. 2:274.

Handspjut, n. Spjuten kallades efter sin 
olika skapnad än handspjut, än snarspjut, 
än knäfvelspjut. Röding 161.

Handsten, m. Mindre sten, som kan 
kastas med handen. [Mnt. hantsten.] eldhen 
ok röken gik thöm (de belägrade) vnder 
ögonen och kwnne eij anneth brukæ vthan 
handsten. HSH 20:124 (1507). somme ka
stade medh handsteen så wehll quinfolket 
som manfolket (vid stormningen af Kalmar 
slott). Svart Kr. 90.

Handsträcka, intr. Gifva handräckning, 
hjelp. handsträkia til förfalne kyrkiors, scho- 
lers och Academiers uprättelse. Phrygius 
3 Likpred. 23.

Handsträckning, f. 1. Handslag; med 
handslag bekräftad förbindelse. [Mnt. hant- 
streckinge.] Tet... som her vtöfwer os i 
Swerige skeeth ær moth al æra ok redeligith 
lyfthe, handzstrækningh, kwng Kristiærs breff. 
Gust. 1 reg. 1:48. haffde oss tilsagth hwlla 
tro thiænisth med mwn och håndstraeck- 
ningh. 4: 58. haffue beplictedh oss med swå- 
ren edh och handstræckning ath hålla hans 
nade för wår retta herra och Konung. 4:178. 
wij icke låghe ther (hos Erik Banér på 
Kallö) för någen fongha ... eij heller honum 
någhen handstrekning giort hadhe, ther til 
at bliffua. 6: 222. Thet är en galen som med 
handstreckning loffuar, och är borghen för 
sin nästa. Sal. ord. 1536 17:18. Ei må faste- 
bref utgifvas i staden, förr än säljaren ... 
in för Rätten handstreckning giordt hafver, 
och tilstått kiöpeskillingen betald vara. Lag 
1734 J. B. 4:2. — 2. Handräckning, hjelp. 
En alfdanckat hoffperson skal besökia hospi
taler och siuukhuus, och göra the fattighe 
och nödstälte handsträkning. Schroderus 
Hoflef. 128.

Handstund, f. Kort stund. [D. haand- 
stund. Kalkar.] vthi een hand stund brådh- 
doo alt thet ädhlast war ibland theras aff- 
födho. L. Petri Sal. vish. 18:12.



Handtagas — 361 Hans

Handtagas, dep. Taga hvarandra i hand. 
Vi möttes i dörren ... handtogos der, önskan- 
des hvarandra lycka. Brahe Tänk. 38. Hand- 
tages i hvar vrå med mysande, liusögda sy
strar. Stjernhjelm Bröl. 23. tå ... nickas, 
bugas och handtagz. Ders.

Handtecken, n. Namnteckning. [T. hand- 
Zeichen.] hvad resolution som då (vid Han
delskompaniets sammanträden) ramedt och 
besluten blifver, den skal secreteraren regi- 
strere och före til boken, under Directorer- 
nes handh; såsom eljest vara skyldig dem, 
som sådant är af nöden, under bemalte 
Directorers handteckn at meddela. Stjern- 
man Com. 1: 670 (16 1 5).

Handtera, tr. och intr. 1. Taga på, vid
röra med handen, fatta, iak haffwir opta 
syndaligha seeth, hört, Iwctat, hanterat (känt) 
ok smakat. Tideb. 100. läto the hantera sijn 
bröst, och . .. krama sina spenar. Hes. 23: 3. 
fingren på therås (afgudarnes) hender han
tera intet. Vish. 15:15. Wore thenne en 
Prophet, wisseligha wiste han, hoo och huru- 
dana thenna quinnan är, som handterar ho
nom (om synderskan, som smorde Jesu 
ßtter). Luc. 7:39. Tu skalt icke komma 
widh thet. Icke smaka thet. Icke handtera 
thet. Col. 2: 21. thet wij haffue beskodhat, 
och wåra hender handterat haffua. I Joh. 1:1. 
— 2. Handla, drifva handel. Tå gick then 
bort som fäm pund hadhe fått. och han- 
teradhe medh them, och wan annor fäm 
pund. NT 1526 Matth. 25:16. schole thå 
the fremmande . . . med Vesterårs borgere 
köpslaga och handtera. Gust. 1 reg. 12:174. 
kan then handterande man sin handel 
mycket förbättra. Stjernman Com. 1:919 
(1625).

Handterarare, m. tina waror, köpmän, 
handlare, skaffare, skepare och skepbyggiare, 
och tine hanterare. Hes. 27: 27. (Ofv. 1878: 
de som skötte din byteshandel.)

Handtering, f. Handel. Och (du, för
sten i Ty rus) haffuer genom tina stora wijs- 
heet och hantering til så stora macht kom
met. Hes. 28: 5. hans winning, werff och 
hantering skal wel gå. Vish. 13:19.

Handverk, n. Handtverk, yrke. Alle 
thesse lijta vppå sitt handwerck, och hwar 
och en winlegger sigh, at han må kunna 
sitt arbete. Syr. 39 (38:35). han war aff 
samma handwerck, Och bleff när them och 
arbetadhe, Och war theras handwerck at göra 
Pawlun (tält). Ap. gern. 18: 3. Hans hand- 
wärk war fiskerij. P. Erici 3: 77 a. handverk 
hafva de lärt. A. Nicander Vitt. 220.

Handverkeri, n. han beflijtadhe sigh 
införa i landet handvärkerij och nyttiga kon
ster. J. Botvidi Likpred. El b. öfva them 
(barnen)... j handverkerij. Brudpred. 22.

Handverkisk, adj. Handverckiske (me- 
chanicœ) konster. Stjernhjelm Arch. B 2 b.

Handverksman, m. HandtVerkare. [T.

handwerksmann.] alle handwercks män: 
ehwadh handwerck thet är. Upp. 18:22.

Handv&rda, tr. Antvarda. (Jfr Söder- 
wall handvardha.) Jesus... sin fosterfår 
Handvårdar i Fadhrens händer. Bureus 
Nym. III: 17.

Handvändning, f. Ögonblick. Och kunde 
icke sänningebuden så hastigt skynda sigh 
tilbaka, at jw Götherna folgde them strax 
uthi samma handvändning. Schroderus 
J. Af. kr. 27. Vänta en handvänning. kära 
herre ! Lagerström Mad. Apr. S3. En Emund 
synes för en handvänning i historien. Cel
sius 1 Kyrk. 362. de ville aldrahälst döpas 
vid en tid, då de efter sin galna tanke icke 
mera kunde synda, nemligen i den hand- 
vänningen när de skulle dö. Ders. 402.

Handväte, m. Ledstång (på bro). Se 
Väte.

Hangla, intr. Hänga, dingla. Hvad är 
tå som honom (den druckne) manglar, Att 
han öfver eder hanglar? Kan han ey på 
fötter stå Uthan i sku hållan två? Mo- 
RÆUS 468.

Hanke, m. Handtag. [Isl. hanki.] Bildl. 
vore tha rad (rådligt) holde hand i hanke 
(hålla sig beredd, vara på sin vakt) ee huad 
henda kunne. H. Brask (HSH 17:185). råde 
wij fulkommeligen, att haffwe altijd nöge 
acht och tilsyn, och holle handh i hancka 
med them. RR 80/e 1545. (Jfr Molbech 
Ord. “At have Haand i Hanke med Een o: 
vaere i saadant Forhold til Een, at man kan 
tvinge ham, ikke lade ham raade sig selv.“>

Hanke? Stå på hanken? Betrachte 
hvar man väl sitt kall, Som rätt och dom 
affsäija skal, At icke vänskap, gåfvor,. .. 
haat, fiendskap .. . Uthi hans sinne röner 
sigh Och dragher ifrå rättens stigh; När itt 
ther aff på haneken står, Sant och rätten 
ey framgång får. R. Foss 162. (Orig. har: 
“Wo der stücke eins nimpt den auerhanek“, 
tager öfverhand.)

Hankesten, m. Sänksten. Ho som tager 
annars mans krabbe eller hanekesten eller 
stock, böte tre marcker. Stjernman Com. 
3:780 (hamnrätt 1669).

Hankestop, n. Stop med handtag, grepe. 
Gust. 1 reg. 2: 267. — Eget förefaller, att 
sådana kärl samt träbägare skulle använ
das till fälttecken. (Ståthållarne skola an
skaffa) fyretije eller femtije tusend träbeger 
och hanckestoop, them H. K. M. haffuer 
achtedt att bruke till feldth techenn. HSH 
27: 108 (1565).

Hannog, m. Honung, sööt som hannogh. 
Upp. 10:9.

Hans, Hanse, m. [Se Grimm Wört\ 
1. Storman, kaxe. kunde han thet och såå 
mesterliga beuisa med sannindenne, som 
han thet beelädher med lögnenne, wore han 
en mecte hanss. O. Petri Svar till P. Eliæ 
a 2 a. Daniel moste thet (att han stod i
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gunst hos konungen) vmgella när the stora 
Hansser. Försp. till Dan. tenckte han att 
ther midt i hopen skulle wara the störste 
hantzer, och till ewentyrs Kong Götstaff sielff. 
Svart Kr. 90. Szå motte tå Bollenäs men 
{män) the modige Hansser krypa till krytze. 
Ders. 141. haffuer iagh penningar eller godz, 
så skeneker iagh . .. storom hansom och 
Juristom j hoffuet, the kunna migh j nö
dhenne hielpa. P. Erici 2: 212 a. Gästebodz 
Hans (storätare, stordrickare). Sylvius Er. 
Ol. 407. Jfr Grothans. — 2. Sälle. Ruus 
heeter han, är en lustigh i laag, tijd-korte- 
ligh Hansse. Stjernhjelm Here. 47. — 3. 
Junker Hans, günstig herre, munsjör. 
then förlorade sonen ... så länge han hadhe 
pungen full aff gull och daler, och hadhe 
rådh ... förähra thenne halskädh, then an
dra armband, then tridie sametz toffler, och 
somblighe silkes stromper, tå bleff öffuarst 
vidh bordet satt Juncker Hans, och kalladhes 
Rosenbladh och hierta korn. T. Johannis 
Fästn. O 2a. — 4. Mäster Hans, bödel. 
antwarde Öffwerheeten enn sådan boffwe, 
eller then rätte Mästaren som heeter Mäster 
Hans. Ernhoffer 7 b. the predikanter som 
icke äre kalladhe, them skall man amwarda 
Mäster Hans. Dens. 50 b. then som vil Gudh 
til trotz ... i sijn påbegynta ohörsamheet och 
otroo framhärda, han varder visserlighen här 
timligh förnimmandes Mäster Hanses skarpa 
doom. A. Laurentii Hust. 820. — 5. Hans 
eller J o h a n(n es) in e o d e m, oförbätterlig 
person, stackare, een dummer slusk, som 
ingen ting vil lära,... han Johannes är och 
in eodem blifver. Spegel Guds verk 228. Tu 
äst och blijr... in eodem en Johan, Tu la
star then tig rätta vill. Törnewall A 2 b. 
— 6. Hans med den röda munnen, 

penningen, then unge (som gift sig med 
en gammal) then gambla halff älskar och 
käär haffuer allenast then sijdhan, vidh hvil- 
ken pungen hänger och Hans medh then 
rödha munnen uthi ligger begraffuen. T. Jo
hannis Fästn. Q 4 a.

Hapra, intr. Häkta, fastna, haka sig 
fast. [T. hapern.] Och haprade i förstone 
mäst derpå, at huruväl Holländarne sågo sig 
fuller nécessiteras til at cedera något, likväl 
ville de icke nämna barnet. Ehrensten 
(Lönbom Anek. I. 5:92).

Harabagge, m. Ekoxe. (Lucanus Cer- 
vus). Gullhönor, Harabaggar (Scarabæi cor- 
nuti, Lucanici; T. baumschröter), Fierillar 
...äre flygande matkar. Comenius Tung. 
223.

Harabanér, n. Ord användt i fråga om 
den som flyr. [T. hasenpanier, se Grimm 
Wort.} legheerdar, som them (fåren) öffuer- 
giffua j nödhenne, och gripa til hargbaneret. 
P. Erici 2:44 b. de satte up harebaneret 
och togo flyckten. Tegel Er. 14 hist. 266.

Harafänika, f. = Harabanér. the slå

up sin hara fänika och giffua flychten. E. 
Erici G i a.

Harda, se Hårda.
Hardt, adv. 1. Mycket. Tu skalt boo j 

thet landet Gosen, och wara hart när migh.
1 Mos. 45:10. ingen deel är som j pläghen 
så hardt fata vppå,... som gammalt och fornt. 
L. Petri Dial, om mess. 12 b. — 2. Stadigt, 
fast. han (skölden) ligger hardt in på lijff- 
kiortelen. 2 Mos. 28:28. Så skole wij... 
halla oss hardt widh hans ordh. O. Petri
2 Post. 28 b. — 3. Nära. tå han kom hart 
in moot Egypten. 1 Mos. 12:11. the Phili- 
steer gåffuo sigh hardt in på Saul. / Krön. 
10:2. I skolen ock icke komma hardt in 
til honom. Jos. 3: 4. hardt vnder listonne 
skola ringana wara. 2 Mos. 25: 27. itt stoort 
folck skal vpresa sigh hardt widh wårt land. 
Jer. 6:22. Thet nu åldrogt och gammalt är, 
thet är hardt widh endan. Ebr. 8:13. Her
rans store dagh är hardt för handenne. Zeph. 
1:14. thet är hardt för dörenne. Matth. 
24: 33. thetta skedde hart för Julen. O. Petri 
Kr. 245. — 4. Icke h., just icke, icke all
deles. Jagh kan icke hardt neka, at thet iw 
noghralunda så tilgår som tu her fortalde. 
L. Petri Dial, om mess. 68 b. — Jfr H å r d t.

Hare, m. Talesätt: der ligger haren, 
der ligger hunden begrafven, deri besticker 
det sig. [T. da liegt der hase.] låg doch 
i sanningene haran (som man säija plägar) 
icke ther (i kon. Kristierns föregifna nit för 
kyrkan), uthan brukade alt slijkt för en man- 
tell och teckelse, till at ther under skyle 
thet ... haat, som han hade till the Svenska. 
L. Petri Kr. 148. Leon. Huru kan min far 
villa ... binda min blomstrande ungdom til- 
hopa med en så vanskaplig ålder? Ludv. Oh! 
vanskaplig, der ligger haren. Missförst. 5.

Harfot, m. När han wehll talade, sade 
the han nu wille smekia them medh en hara- 
fott. Svart Kr. 119. När verlden förmärker, 
at en är högtrafvande och förmäten, så stry
ker hon honom om munnen medh en hare- 
foot, och förskaffar honom ähra och anse
ende. Schroderus Hoflef. 69. Grubb 767.

Harftråd, se Harfvetråd.
Harfva, f. Härfva. utreda denna trass

liga harfvan. Celsius 2 Kyrk. 69.
Harfve, Härfve, m. Härfvel. the ej 

återvenda För än the hafva fått all tutten på 
sin slenda, Och mången paasma giort, som 
sedan måste nystas Af harfven. Spegel 
Guds verk J34. (Uppl. 1745, s. 120: härfven.)

Harfvetråd, m. Härftråd. han fant up 
then rätta harfvetråden. Lindestolpe Skörb. 
62. I bören på intet sätt stöta någon för 
hufvudet, utan söka ... med lämpa at först 
komma i harftråden, på det man sedan des 
strängare må kunna gå til väga. Lager
ström Gir. 98. jag var så när i harftrån 
med denna högvicktiga saken, som någon 
för mig varit. Modée Där. 80. Det var ej
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än bekant hvem detta strecket spunnit, Hon 
ingen harfvetrå till den intriguen funnit. 
Livin 23.

Harisk, se Harnesk.
Hark, Harke, n. Oväsen, buller, gny. 

{Isl. hark. Spegel Ord. harke, tumultus.] 
the sig emellan trätte och hårdeligen kijf- 
vade, at mig tycktes lijka som the medh 
sittg harck och bulrande skulle väckia op 
mirh. H. Hans. dröm. A 1 b. en soldat som 
ha alzintet merke Af krigetz hårda Ieek och 
vapnebraketz harke. Spegel Guds verk 279.

Harkla, intr. Rossla. At råkla (harkla) 
händer i synnerheet them, som kämpas medh 
döden. Comenmjs Tung. 956. Harkla (låta 
i halsen), röcheln. Lind Ord.

Harklan, f. Harklande. then siwke haff- 
uer hosto och harklan. B. Olavi 38 a.

Harknif, se Hår.knif.
Harkrank, m. Harkranka, f. Mygga. 

then grömae konungen pharaonem ey be- 
stridde hanom byorna eller leyon, vtan myygh 
ok harkranka (L. ciniphes) han ouervunno. 
Budde Lucid, bl. 9r. harkranken, myggen, 
culex. Comenius Orb. pict.53. Theras (Lap- 
parues) land föda inga ormar eller matkar, 
uthan stora och slemma harkrankar. Tempeus 
113. harkranckan siunggher, när hun vil 
dricka tit blodh. B. G. Visbok 65. Har- 
kranckor, löss, loppor och väggelöss sticka 
och bijta. Rålamb 13:35. the spinkote hall- 
krankar. Spegel Guds verk ( 1745) 201. Hår- 
kranck. Wallenius Gram. B 6 a. Harkrank 
(mygga). Lind Ord.

Harlafager, adj. Högligen fager, [af Isl. 
haröla, harla.] han med vattuferg it dapurt 
arbeet visar, Thet han alt meer och meer 
med bettre glantz uplyser, Til thes at mål
ningen så harla-fager blifver, At man med 
stoort behag betalning gerna gifver. Spegel 
Guds verk 220.

Harm, m. 1. Oförrätt, skymf. Ah Swen- 
ske, meden edert blodh är warm, Förgäter 
ey thenne iemmerlige harm (som Danskarne 
tillfogat er). En liten Crön. G 5 b. — 2. 
Ängslan, bedröfvelse. Din vällust är be
mängd mäd harm. Rydelius Vitt. 70.

Harm, adj. Harmsen. När Ifvar detta så 
förnam, Vardt han vreder och harm. Carl 9 
rimkr. 16. — Göra harmt, harma. [Isl. 
göra hermt, part. n. af hermast.] hennes 
haterska giorde henne harmt, och kastadhe 
henne före hennes ofruchtsamheet. 1 Sam. 
1:6. The giorde honom harmt med frem- 
mande Gudhar. L. Petri Dav. ps. s. 195 a.

Harma sig, re fl. Harmas, vredgas. Men- 
niskionnes galenskap förwillar henne wä- 
ghen, så at hennes hierta harmar sigh emoot 
Herranom. L. Petri SaL ord. 19:3.

Harmas, dep. 1. Ängslas, woro the Co- 
Tinther forskreckte, och harmadhes, at the 
Apostlen förtörnat hadhe. — skulle the icke 
wara ångse eller harmas, såsom han wore

them ogunstigh. — såsom from barn har
madhes the aff itt gott hierta. 2 Cor. 6:12 
(glossa). — 2. Släcka sin harm, hämnas. 
the achtade ... huru the på honom harmas 
motte för then otienst han them giordt. 
Svedberg Ödn. a 6 b.

Harmdyrt, adv. allahanda sijdentygh och 
specerij, vijn och fremmande drycker vij 
harmdyrt upköpa moste. R. Foss. 466.

Harmegga, tr. Egga till vrede. Lät ej 
harm-äggia tig. Spegel Guds verk 296. jag 
ingen hafver harmeggiat och retat til vrede. 
Svedberg Sabb. ro 1 : c 1 b.

Harmgirig, adj. 1. Lättretlig, häftig, 
ondsint. icke wara otåligh, ... harmgerig, så 
at man icke gör sigh till en biörn och leyon 
i sitt egit huus. Brahe Oecon. 92 en oför- 
sonligh och harmgirigh menniskia. Lau- 
relius Kyrkord. 178. Thenna insect (biet) 
är ganska ijfrig och harmgirig. Colerus 
2: 83. — 2 Begärlig efter, ifrig. the voro 
så harmgirige (T. begierig) til at vinna theras 
gambla beröm igen. Schroderus Liv. 201.

Harmgirighet, f. Ondska, bitterhet, om 
Gudh icke hade stillat theras (fiendernas) 
harmgirigheet emot oss, ... så hade thet varit 
aldeles uthe medh oss. Laurelius Opusc. 
8: A 5 a.

Harmlig, Harmslig, adj. Harmsen, het
sig, vred. haff ingen samväro med honom 
som är harmligh. L. Petri Sal. ord. 22: 24. 
en harmslig man kommer myken synd åstadh. 
29:22. lägg bort titt harmliga sinne. Sal. 
pred. 11:10. Herrans dagh kommer gruffue- 
ligh, harmligh och grym. Jes. proph. 13:9.

Harmliga, adv. Grymmeligen. äst så 
harmligha wredh emoot tijn fosterfåår. L. 
Petri Dav. ps. 74: l. Tala tinom nästa til, 
för än tu harmligha medh honom snorkar. 
Sir. bok 19:17. hota icke så harmliga tin 
nästa medh dråp och dödh. 28: 6.

Harmse, adj. Harmsen, gramse, en 
harmse man gör monga synder. Ord. 29: 22. 
iagh är thy harmse worden. Jer. 12:8. han 
wardt än nu meer harmse på Judanar. 2 
Macc. 9: 7. the Tartares drotning ... harmse 
war om sin sons dödh, huilken hon i feig- 
den mist hadhe. Uti. pä Dan. 283. De Ro
mare voro harmse öfver förlusten af sitt 
förra anseende. Botin Hem. 2: 41.

Harmsnas, dep. Harmas. Dock harms- 
nas jag ibland, at Rahel skulle få, Som yngre 
var, en man; jag oförlåfvad gå. Kolmodin 
Qv. sp. 1:93.

Harmstorken, adj. Retlig, vresig? Itt 
harmstorcket och hemdagirugt hierta. L. 
Petri 3 Post. 145 a.

Harmvred, adj. han haffuer warit en 
bittert harmwredh man. P. Erici 2:292 b. 
harmwredha edhare. 5:151 a.

Harn(?), m. Skär, klippgrund. (Jfr Rietz 
Har 2.) Äntliga vroks hon til vijd harnar 
å (och) bratteste klippor. Columbus Vitt. 127.
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Harnesk, n. Innefattade hela stålkläd
naden åt en krigsman, utan åtskilnad för 
hvilken kroppsdel den skulle tjena till för
svar; således förekommer hufvud-, bröst-, 
benharnesk o. s. v. Alla dessa särskilda 
delar sammantagna kallades äfven tyg, rust
ning. Adlersparre Afh. 214. Jfr Hamil
ton 120. mathu (må du) setthia harnisket 
in paa snörenaalen (en jakt) och ther med 
några godha karla, saa ath forme rosthningh 
bliffuer wel foruareedh. Gust. 1 reg. 2: 240. 
— Ordet skrifves ofta harsk, harisk.

Harneskad, p. adj. Klädd i harnesk. 
[T. geharnischt.] harneskadt och beväpnadt 
krigzfolck. A. Laurentii Verld. speg. 19. 
en ryttare hel och hollen harneskad. Stjern- 
man (Sv. Bibi. 3:21).

Harneskhus, n. Tyghus. 2 Kon. 20:18.
Harnesksvärd, n. Var tvåeggadt och 

tjente både till att hugga och sticka med. 
Adlersparre Afh. 220.

Harpa, intr. Spela på harpa. [Isi. harpa, 
T. harfen.] Harpa, Ludere fidibus. Schro- 
derus Lex. 69. Itt oskälighit diwr kan och 
höra pipor och harpor, men thet kan intit 
danssa ther epter, ty thet forstår intet hwad 
som pipat eller harpat warder. O. Petri 
2 Mess. Blb. een pipa eller een harpa, 
tå the icke giffua åtskilielighit liwdh jfrå sigh, 
huru kan man weta hwadh pipat eller harpat 
är? 1 Cor. 14:7.

Harpande, n. Harpspel. iagh motte 
haffua leedhsaghat tigh .. . med bungande 
och harpande. 1 Mos. 31:27.

Harpare, m. Harpspelare. [Isl. harpari.] 
harparers röst. Upp. 18:22.

Harpknafre, m. Skruf för strängarne 
på en harpa. (Se Knafre.) harpknafra, 
verticillus. Comenius Tung. index.

Harpla, intr. Stamma. När som han 
harplat nog (il hésite, il bégaie), omsider 
flath och sur Tahlmannen in för dig står, 
tiger som en muhr. Düben Pulp. 41. han 
harplar deruppå, at han ei känner dig, och 
frågar ho du äst. Malmborg 194.

Harpolekare, m. Harpspelare. Lyricen, 
harpolekare. Var. rer. voc. O 4 a. rösten 
som iagh hörde war såsom harpolekares, 
the ther leekte på sina harpor. Upp. 14: 2.

Harponist, m. Harpspelare. en godh 
harponist. Sylvius Curt. 65.

Harpslagare, m. [T. harfenschläger.] 
harpaslagare. P. J. Gothus Kors F 6 b.

Harsk, se Harnesk.
Harskrot, m. Skjuten med h., vri

den, förryckt. [Jfr T. mit hasenschrot ge
schossen.] när som siöman plä then stierne- 
cirkul nalkas, Ther soolen heetar mest... 
tå kan thet ofta henda, At någon skruuf går 
löös, så hiernan må sig venda, Och karlen 
altid går rät som han vore skutten Med 
giftig hareskroot och skallen vore brutten 
Uhr leed. Spegel Guds verk 95.

Has, m. Tasker. [Jfr T. hase.] Det är 
en fattig kar, det är ju man en has. Palm- 
felt Qy. skol. 76. Skal du kalla honom 
haas, som är grefve och dessutom har en så 
hederlig caractèr? Modée Fru Rangsjuk 57.

Hasa, intr. Larfva, traska. Du veth, 
Hans, hur’ jagh ä gespring I skogen haasa 
runt omkring. Kolmodinus B 7 a. H. ef
ter, stå efter, förfölja, ändog hon (verlden) 
tyckes vara tig sööt och liuflig, så hasar hon 
lijkväl under sådant skeen elfter titt bästa 
smycke, som är titt lijf och siäl. Schro- 
derus Casm. 28. Vij solve eller vake, äte 
eller dricke, eller hvad vij göre, så hasar 
han (djefvulen) elfter oss natt och dag. Kegel. 
84. Then leda hin onde han dagelig rasar 
Moot äckta personer och effter them hasar 
Med tusende konster. Törnevall A 4 a. 
Jfr H as k a, intr.

Haska, tr. Tilltyga. Jagh . .. vardt ther 
illa haskat och slagen, Förr än iagh kunde 
tädhan utkomma. R. Foss 504.

Haska, intr. H. efter, jaga efter, gripa, 
snappa efter. [T. haschen nach.] han (så
som keyser Domitianus) haskar effter flugor. 
Schroderus Heracl. 76. en brinnande 
drake, som ganska vijda uplät sijn käfta och 
medh stoor ijfrigheet haskade efter then fat
tige vandringsmannen. Kors. 403. H. bort, 
jaga bort, skrämma bort. Lind Ord.

Haskelig, adj. Hisklig, faslig. [Isl. håska- 
ligr.] bratta klippor och spitsiga klyftor, 
hvilka betäckas af skogar, ... giöra utsichten 
af somliga orter haskelig. Mörk Adal. 1: 45. 
det begynte höras ett sorl . . . hvilket dem 
desto haskeligare förekom, som det hände 
om tystaste natten. Malmborg 18. ett haske- 
ligit våhnrum. Dens. 86.

Haspe, m. Hasp. Comenius Tung. in
dex. Haspa, f. Lind Ord. [Isl. hespa.]

Hass, n.(?) Få h. på, få slut på, få 
bugt med. (Se Rietz Has 2.) kunde man 
wäll få hass på then förrädere hoop och 
leggie them nijd. RR 18/2 1543.

Hassa, se Hussa.
Hasselera, intr. Göra utfall. [F. har

celer.] (Danskarne) gåfue sigh uth ått valla- 
häradz vägen vidh pass 70 hester, strax läto 
vij våre karar ryckia föråt, och vi hasse- 
lerede medh våre hester alt intil skogen. 
Hallenberg Handl. 42 (1612).

Hasselera, intr. Fubbla. [T. haselieren.] 
Riket är intet hulpit dermed, at en som har 
penningar, hasselerar med en gård för sitt 
nöje. Carleson 68.

Hassleri, n. Gäckeri, gyckel, narri. [T. 
haselei, haserei.] I förstår er ej på man- 
folcks seder: Alt deras tal och krus är ba- 
rasr hassleri, Och deras löften all ä’ purt 
filuteri. Palmfelt Qy. skol. 36.

Hasta, intr. och tr. Then som hastar 
(jagar) effter rijkedom och är nijtsk. Ord. 
28:22. lät titt hierta icke hasta (förhasta
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sig) til at någhot tala in för Gudh. Pred. 
5:1. hans siäl behaghadhe Gudhi, Therföre 
hastadhe han medh honom vthu thetta onda 
leffuernet. Vish. 4:14. til at öka deras styrka, 
ville de tvinga stadens invånare at gå i ge
vär; men det hastade (påskyndade) deras 
olycka. Dalin Hist. III. 2: 456. Refl. hans 
olycka skall wel hasta sigh. Jer. 48:16. så
som örnar hasta sigh til itt aasz. Hab. 1:8. 
han hastadhe sigh, om möghelighit hadhe 
warit, at han kunde warit j Jerusalem om 
Pingsdaghanar. Ap. gern. 20:16.

Hastelig, adi ■ Plötslig, hastig, tå skal 
them hastelighit förderff offuerkomma. I 
Thess. 5:3. förandes offuer sigh sielff en 
hasteligh fördömilse. NT 1526 2 Pet. 2: l.

Hasteliga, adv. Plötsligen, oförmodadt. 
Waker för then skul ... at om han (husbon
den) kommer hasteligha, (han) icke skal finna 
idher soffuandes. Marc. 13:36.

Hastgerning, f. Förhastad gerning. en 
hastgiärning ... then man gerna strax ångrar. 
Rydelius Förn. öfn. föret. § 16.

Hastig, adj. Brådskande. Konungens 
ärende war hastigt. 1 Sam. 21:8.

Hatelig, adj. Förhatlig, [lsl. hatrligr, 
Mnt. hatlik.] Odiosus, hatelig. Var. rer. voc. 
R 8 a. Höghfärd ... är väll ett haatelighit 
ting. Schroderus Liv. 896. Konungens 
tienare giorde honom hoos undersåterne så 
ledh och hateligh, at the omsijder ... drefve 
honom uthur rijket. Sylvius Er. 01. 516. 
Han älskar det som är älskeligit och hatar 
det som är hateligit. Dalin Arg. 1, n. 36.

Hatligen, adv. Hätskt. [Isl. hatrliga, 
Mnt. hatliken.] skulle hvar man om edher 
tala och seija, huru otacksamlighen och haat- 
lighen i edher emoot en så dråpeligh man 
förhöllo. Schroderus Liv. 909.

Hatsk, adj. Hätsk. [Mnt. hatisch.] han 
medt sin oskickeliga predican haffuer giort 
eder almoghen ogunstiig och hatesk. Gust. 1 
reg. 6: 37. nu är han henne worden hatsk. 
5 Mos. 22:16. Han förwende theras hierta, 
så at the hans folck hätske wordo. Ps. 105: 25. 
Lögnenne är iach hatsk. Dav. ps. 1536 
119:163.

Hatt, m. 1. jac stormade honom med 
förste storm så när slottet vtaff at han be- 
tröste sig ecke staa eller bide flere stormer, 
vtan satte hatten vp (såsom tecken till kapi
tulation) och begärede gaa vtaff med be- 
haldne hoffuer. HSH 24:79 (1516). The... 
beskutte Slottet till storm, så satte the ther 
inne wore vth hatten, begärade dagtingan och 
goffue strax Slottet vp. Svart Kr. 77. — 
Får Pilatus tina hustru fatt, Tå gör han tigh 
till een hvit hatt (till hanrej). Rondeletius 
95. (“Ein breit herunter hängender hut ist 
Zeichen eines hanreien“. Grimm Wort) 
hvijt hatt med horner i skallan. Cup. o. 
Ven. kärlekskrig C 6 b. hon ... tör väl kläda 
mann i slätta hanreys kläder, Ja sättia på

hans hatt och så en hviter fiäder. Verld. 
fdf. speg. 11. — Hvit hatt var äfven beteck
ning för en friare, som fått af slag. Ja fast 
tu haar sporar siw alnar lång, Lijkväl skal 
ey korgen vara tigh trång. Altså lät tigh 
strax sorgkläder skära, Sörg ey för hvijt hatt, 
then skal iag förära. Chronander Bel. 
F 8 b. han fåår kalffskin, hvijt hatt ochså 
korg. Ders. G 8 a. meenar tu at tu icke 
får hvijt Hatt och kalffskins stöflar i dagh? 
Ders. H 6a. Här hafuer tu både korgen, 
kalfskinnet och hvijte hatten som tu mig 
lofvade. Korgen kant tu hämpta späner och 
småsteenar uthi, kalffskinnet gör tu tigh ett 
par sköna frijare stöflar uthaff, hatten kan tu 
plocka nötter uthi. Ders. H 8b. (Jfr Kalf- 
skinn 2.) — 2. Nätmage eller hufva hos 
idislande djur. [T. haube.] Spijsen, när 
han medh the främre tänderne sönderbijten 
och medh oxlarne tuggat är, ... så neder- 
släppes han genom svalghet nedh i maghan 
. . . först til moorlösan, sedan hatten, så til 
vamben, omsijder til rätta magan, then the 
kalla mångfallen, ther som skeer then första 
smältningen. Comenius Tung. 267.

Hatta, tr. Betäcka (med hatt), de liggia 
uti skogen under träna, dem de om vintern 
hatta med en hvijt hatt. Rudbeck/IH. 1: 432.

Hebenträ, n. Ebenhols. [T. hebenholz.] 
Konungen lät göra aff Hebenträä pelare j 
Herrans Hws. 1 Kon. 10:12. sendt migh 
Cedreträä, furoträä och Hebenträä aff Li
banon. 2 Krön. 2: 8.

Heden, adj. med subst. användning. Hed
ning. så lenge en är odöpt halles han icke 
för Christi ledhamoot, vtan räknas för en 
hedhen och ochristen. O. Petri Sakr. 1 b. 
Hvadh som vij Hedne skola troo Til siä- 
larnas evigha roo. Prytz O. Skottk. F 2 b.

Hedenhös. Jag vånd han kund sin slägt 
ur heden-öset taga, Från Odens mörka stam. 
S. Triewald 107.

Hedenland, n. [T. heidenland.] the 
komma ifrå fierranstadt hedenland. Sved
berg Sabb. ro 1:554.

Hedenskap, n. och m. [T. heidenschaft, 
D. hedenskab.] 1. Hedendom. Hoo slår 
sigh på buuksorgh, han faller åter uthur sin 
Christendom til hedenskapet. Schroderus 
Kors. 565. — 2. De hedniska landen, folken. 
Wij Satan,... hela Hedenskapsens storförste. 
Raimundius 2l.

Hedensöm, m. Skiffueduck (bordduk) 
lång medth hedensööm vdi rute wiis. HSH 
37: 22 (1548). Handkläde medth hedensööm. 
37:27. (I skrifter från 1600 talet förekommer 
äfven benämningen hednisk söm. — “Heid
nische arbeit, heidnisches werk nannte man 
arbeiten in weberei, Stickerei und schmiede- 
kunst von morgenländischem (byzantini
schem) Ursprünge, sowie die im lande ge
fertigten nachahmungen derselben.“ Grimm 
Wort. 4. 2:811.)
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Hedenväf, m. (Se cit. från Grimm under 
Hedensöm.) Benckedynor, medt rööde 
rooser, vnder medt silkes hedenweff. HSH 
37:30 (1548).

Hederlig, adj. 1. Hederligt utrustad, 
ansenlig, ståtlig, förskickade Konungen vth 
en hederligh skipzflotta, ther vppå sijna yp
perste men aff Riddarskapet, item Frwer och 
Jungfruer, att hempta Fröiken (Katarina af 
Saxen) här in. Svart Kr. 163. — 2. Aktad, 
ansedd. Vi hafve förmän som äro heder
ligare än vi; vi hafve gelikar så hederliga 
som vi. Rydelius Sed. 56.

Hedersam, adj. Som bevisar heder. 
Warer hedhersamme emoot hwar man. 1 
Pet. 2:17.

Hedersgubbe, m. Ansedd, förnämlig 
gubbe. En gammal bock förmätit trodde, 
För det han yfvig haka bar, At han en he
dersgubbe var. Dalin Vitt. II. 6:165.

Hedersgåfva, f. Een jungfru förgäter 
doch icke sin krantz, eller een brwdh sina 
hedhersgåffuo. Jer. 2:32. (Öfv. 1878: gör
del.)

Hedersman, m. Hedrad, ansedd man 
[Isl. heiörsmadr.] ; äfven en till hedersställe 
upphöjd man. en heders man, som hafver 
heder hvar han kommer. Svedberg Catech. 
93. (han) lyfter up then ringa utu stoft, At 
then blir hedersman, som ägde ei ett doft. 
Kolmodin Qv. sp. 1:169. han sitt kiära barn 
... Så ledt i stycker all, i all ting så fördt 
an, Det han har af sin son fått en stor he
dersman. Risell 458. de blodige strider 
hade upfrätt så väl de tappraste hedersmän, 
som soldater. Malmborg 823.

Hedninge, m. Hedning. [Isl. heiöingi, 
F.Sv. hejminge.] Hwar nu någhor sina ... 
icke försörier, then ... är arghare än en Hedh- 
ninge. 1 Tim. 5:8. en odöpter Hedninge. 
L. Petri Om naitv. A 5 a.

Hednisk, se under Hedensöm.
Hej, interj. j om min Helghedom säyen, 

Hey, thet är ohelghat. Hes. 25:3. Tyrus 
sägher om Jerusalem, Hey the folcks portar 
äro sönderbrotne. 26: 2. fienden sägher om 
idher, Hey, the fasta berghen äro nu wår. 
36:2. then ene sadhe til then andra, Hey 
lät oss gå heem, ty thet är måltijdh. Sus. 18. 
han ropadhe med högha röst, säyandes, Hey, 
hwadh haffue wij medh tigh Jesu Nazarene? 
Luc. 4: 34. (Den förlorade sonen sade) Hey 
iach går til min fader igen. Psalmb. 1536 12.

Hej, n. Spe, försmädelse? Thet måtte 
skee migh och honom til hey, At Klocke- 
giutaren och iagh finge ney. Alle bedl. speg. 
11. (Jfr Rietz Hej, lust, lustbarhet.)

Hejdeliga, adv. Med hejd, måtta, man 
brukar sin framgång hägdeligha. L. Paul. 
Gothus Mon. turb. 281.

Hejderidare, m. Ridande jägeribetjent, 
skogvaktare. [T. heidereiter.] bönderne .. . 
få hugga odugelige trää (i kronoskogarne)

til deras nödtorft, hvilka trään skole medh 
cronones hammar af heijderijdaren märckas. 
Stjernman Riksd. 2:1479 (1664). Af hejde
ridare får man een hooper höra Om hiorter- 
nas natur. Spegel Guds verk 232.

Hekla, Heklefjell, n. prop. (Se Sv. Ak. 
Ordi.) Häkla ta then som först svijker. 
Messenius Signill 42. Rijdh medh them 
hen til Häklefiäl. Ders. 24. tu må boo på 
Häcklefiäll, Een bättre boning ästu ey värdh.
S. Brasck Ap. gern. 13 a. Gudh gifve tu 
vore på Häcklefiäll. Chronander Bel. K2b. 
1 thenne natt skal tijna siäl Bortföres hän til 
Heklefiäll. A. Laurentii Verld. speg. 145.

Hel, Hell, Häl, Häll, adj. Lycklig, väl
behållen, hvilken det går väl. [Isl. heill.) 
I förening med Sä 11. han (den rike) låtz 
wara häl och säl, och håller them för vsla, 
som werlden går emoot. L. Petri 4 Post. 
5 b. Ja, nådighe herr, vår fadher måår väll. 
Han önskade E. N. vara hell och säll. Jos. 
hist. 89. Mine barn, haffuer reesan gåt väl, 
Heller ähre j alle häll och sail? Ders. 46. 
Vackta tigh för ondt selskap väll, Om tu vilt 
vara häl och säll? S. Brasck Förl. sonen 
B 3 b. — Såsom helsnings- och lyckönsk- 
ningsformel. [Isl. heill ok scell.] Gud sende 
sitt bwd Gabriel, han helsade Mariam heel 
och säl. Psalmb. 1536 66. Häll säll, Hero- 
des konung godh! Olfson Tre vise män 
B l b. Häll säll (salve), günstige läsare ! 
Comenius Tung. 1.

Hel, f. Lycka, väl, välfärd. [Isl. heill,
T. heil.] Christum, wor heel och ära, all 
prijs och lofford bära. Psalmb. 1536 39.

Hela, tr. Bota (om invertes sjukdom). 
Jesus... heladhe allahanda siwko, och alla- 
handa kranckheet jbland folcket. Matth. 9:35.

Helbregd, Helbregda, adj. [Isl. heil- 
brigör.] Plato var en ung, frisk och hel
bregd man. Schroderus Albert. 4:183. En 
söt ljuflig lukt (luft), på många ortar så hell- 
bregd, att man der icke behöfver några läkare. 
Uss. E2b. en helbregd och stark man. A. 
Oxenstjerna Bref 2: 374. then siuke be- 
höffuer läkiaren bättre än then helbreghde. 
L. Petri Dial, om mess. 66 a. The helbregde 
behöffua icke läkiare. Matth. 9:12. intet 
helbregda är på minom kropp. Ps. 38:8. en 
helbregda kropp är bätre än mykit godz. 
Syr. 30:15. Jagh haffuer giordt thetta warnet 
helbreghda (sundt, helsosamt). 2 Kon. 2: 21. 
dammar och kärr skola intet helbregda warda, 
vthan salta bliffua. Hes. 47:11.

Helbregda, f. Helsa, sundhet. [Isl. heil- 
brigöi, f.] inghen helbrögdha är j mino köte. 
O. Petri Men. fall M 5 b. Stundom fattas 
... heisa och helbregda. L. Petri 7 Post. 
P 5 a. han hadhe troo til at få sina helbregdo. 
Ap. gern. 14:9. löffuen aff trädh tiente til 
Hedhninganars helbregdo (läkedom). Upp. 
22:2.

Helbregda, tr. Göra helbregda. [Isl.
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heilbrigöa, B. Hald.] Han hafver .. . hel- 
bregdat som en läkare. Spegel Pass. and. 
415.

Helevåg, m(?). Helsogifvande vätska, 
balsam, läkedom. [Isl. heilivägr, m.] then 
wedhermödha tu lijdher her j tesse vsla werl- 
denne, är en rätt helewogh til thina siäl. O. 
Petri Handbok CSb. Christi mandom war 
en rätt Tyriack och helewågh emoot thet 
eeter och forgifft som dieffwulen hade men- 
niskione inblåst. 2 Post. 140 a. döpelsens 
sacramente ... är en rätt helewågh menni- 
skione til saligheet. Ders. 219 b. hans ord 
allena är ther emoot (mot döden) en kraff- 
tigh läkedom och helewågh. P. Erici 1:232 b. 
Christi Nattward kallades j förtijden j then 
gambla kyrkiona <I>oXo!xrf|ptov, thet är, een 
försäkring eller helewågh. 1: 257 b.

Helgagrafsbröder, m. pl. En munk
orden. Helge graffz brödher, the äre grå- 
clädde och haffua stoora cappo och kors 
vthi. O. Petri Klost. A 4 a.

Helgands ed, m. Ed vid den helge ande. 
(Förvridning af h e 1 g o n s e d, ed aflagd vid 
helgonen. Se Molbech Gloss. Helgens-ed ) 
wittnade och betygade mett sin helghandz 
eedh ath . .. Gust. 1 reg. 8:174. heligandis 
edh. 4:415. halla thet medh sin helge andz 
eedh at the sagde rätt och jcke orätt. O. 
Petri Tänk. 155. •

Helgd, f. Helg, högtid, sabbatz daghen 
och all annor helgd. O. Petri Af en. fall 
B 4 b. halla then rätta sabbatz hälgden. I 
Post. 14 b.

Helgdagskarl, m. Som håller helg, icke 
arbetar. daghsläntar och hälgedagzicarar. 
Bureus Varn. C 3 b.

Helgeandshus, n. Sjukhus. Spettal eller 
Helge Andz hws. Gust. 1 reg. 1:34. grå- 
brödhra closter j wår stadh Stocholm ... skal 
her epter wara till itt helgeandz hwss, ther 
fattigha siuka menniskior vthi vphollas skola. 
7: 252.

Helgeandsorden, m. En munkorden. 
Spetale bröder, helgeandz orden, the draga 
suart med dubbel hwijt kors. O. Petri 
Klost. A 4 b.

Helgebräkare, m. NT 1526 Ap. gern. 
19:37. (Bib. 1541: kyrkioröffuare. Öfv. 1878: 
tempelrånare.)

Helgedom, m. Helgons qvarlefvor, relik. 
S. Erix skrijn och helgedomar. Svart Kr. 32.

Helgeliga, adv. Heligt. [Isl. heilagliga.] 
then som heligha Läro helgheligha behåller, 
han warder heligh hållen. Vish. 6:11. Thes 
ären j witne och Gudh, huru helgeligha, huru 
retferdeligha och ostraffeligha wij vmgingom 
medh idher som troodden. 1 Thess. 2:10. 
han leffde ... helgeliga elfter tiyo Gudz bodh. 
P. Erici 1:127 b.

Helgelund, m. Alle stedes här i landet 
haffua the hafft noghro besynnerliga skooghar, 
them man kallar Helgelundar, ther the mykin

spökilse eller wiskepelse hafft haffua. O. 
Petri Kr. 11.

Helgonhus, n. Sjukhus, the fatighe 
kraneke menniskior som liggia j helgonhusit 
wthij Suderköpingh. Gust. 1 reg. 2:193. Jfr 
Helgeandshus.

Helgår, n. the wijndruffuor, som vthan 
titt arbete wexta äre, skalt tu icke affhemta, 
effter thet är landzens helghåår, vthan land- 
zens helghåår skalt tu för then skul hålla, at 
tu skalt äta ther aff. 3 Mos. 25: 5. tu skalt 
rekna siw sådana helghåår, så at siw åår 
skola siw resor tald warda, och then siw 
helghåårs tijdhen gör niyo och fyratiyo åår. 
25: 8. (Öp. 1878: sabbatsår.)

Helhoga, tr. Glädja. Hon (synden) haff- 
uer en sådana efftersleng med sigh, at vthi 
hela werldenne finnes ingen ting så frögda- 
rijk och lusteligh, at hon thet hierta heelhoga 
och trösta kan, som synden haffuer sargat och 
bedröffuat. L. Petri 2 Post. 167 a. iagh heel- 
hoghade enkionnes hierta. Jobs bok 29:13. 
han sitt folck hempnat haffuer, och heel- 
hoghat them medh sijn barmhertigheet. Sir. 
bok 35: 25.

Helhogad, p. adj. Fullt hågad, fast be
sluten. altså blef jag helhogad att låta det 
samma (manuskriptet) utgå i aliment tryck. 
Stjernman (P. Svarts hist, om Vesterås 
bisk., företal).

Helhållen, p. adj. Odelad. Konungens 
högheet och myndigheet skal j alle måtte 
ware så krafftig och heelhållen, som thet sigh 
bör. E. Sparre Oration E 2 b.

Helig, adj. then Helghe, och then San- 
ferdige, som haffuer Dauidz nyckel. Upp. 
3:7. thet helgha, som Israels barn helgha 
Herranom — the hålla sigh jfrå Israels bar
nas Helgho skal icke äta aff the helgho — 
the icke skola ohelgha Israels barnas helgha, 
som the heffoffra Herranom. 3 Mos. 22: 2, 
3, 4, 15. Hwj skulle then ene daghen wara 
helghare än then andre? Syr. 33:7. The 
wille soffua och haffua heligt (helg), när j 
wakadhe och arbetadhe. P. Erici 3:160 a. 
hvarcken heligt eller söckent. HSH 31:365 
(1662)._

Heliga, tr. Helga. [T. heiligen.] alla pino, 
plågho och korsfestilse för gudz rettfärdug- 
heet skul, haffwer han helighat j sin lekamen. 
O. Petri Men. fall. E 2 a.

Heligdag, m. Helgdag, hvar helig- och 
hvar sökn-dag i vekan. Hermelin Blb.

Heligsmål, Helgesmål, n. 1. Sabbatens 
ingång aftonen före en helgdag, man ringer 
... Heligsmål, såsom sedher är på Landz- 
bygdenne. L. Petri Kyrkord. 50 a. ringia 
och klemta heligzmål til söndagar och stora 
högtijdzdagar. Laurelius Kyrkord. 859. 
Ringa til helgesmål. Lind Ord. — 2. Upp
hörande med arbete vid nämnda tid; i allm. 
ledighet, dödhen gör them en enda och 
heligzmål, til then yttersta daghen, på all
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sorgh och bedröffuelse. P. Erici 5:302 b. 
Lättingar ... hålla altijdh heligzmål. Come- 
nius Tung. 887. feriæ, heligsmål. Sved
berg Schibb. 271. en arbetare längtar effter 
helgesmåål. Schroderus Kegel. 455.

Hell, ad). Lycklig, se Hel.
Hell, adj. Ljus. [T. hell.] Solen ... skijn 

■dem stadeligen hell och klar. Rudbeck Atl. 
1:96. hon (solen) lyser nu så häll och klar. 
Vitt. 26. när våhren och sommaren der på 
är hell (klar), varm och hetzig. Lindestolpe 
Pest. 24.

Heller, adv. och konj. 1. Hellre, wilt tu 
så göra emoot migh, så slå migh heller j hiäl. 
4 Mos. 11:15. Tu talar heller ondt än gott, 
och heller falskt än rett. Ps. 52: 5. iagh wil 
heller wara dödh än leffua. Jona 4:3. — 
2. Mera, snarare. Kerleken skils icke jfrå 
troone, ey heller än wermen skiliss jfrå 
eelden. L. Andreæ A 3 b. Forsze wij oss 
tiil ider godemenn attj icke heller än menige 
Swerigis jnbyggere wele draga ider ther vn- 
dann (att betala hjelpskatt). Gust. 1 reg. 
10:191. (hon) hadhe doch ingen hielp för
nummit, vthan thet wardt heller werre medh 
henne. Marc. 5:26. thet må wara them 
leedt eller liwfft, hwilket thera thet heller 
kan. L. Petri Kyrkord. försp. 6 a. — 3. 
Hvad h., antingen, ehvad. om sielffua 
tinget, hwad heller thet står eller faller, 
haffue wij medh ingom något trätta. L. Petri 
Kyrkord. försp. 6b. — 4. Dess h., det 
oaktadt, likväl. Chrisms alzingen swar gaff 
jfrå sigh, hwarcken ja eller ney, och quinnan 
icke thes heller wende jgen bidia. L. Petri 
1 Post. X 7 a. ähuru arg han är, så kan han 
thes heller ingen skadha göra. Ders. Y 4 a. 
Then ther mact nogh hadhe til at synda, och 
syndadhe thes heller icke. Sir. bok 31:10. 
— 5. Ty h., dess bättre! (mots, till ty värr.) 
wij haffwe nu (ty heller) j mång år sittit her 
j rikitt vdj god frijd och roligheet. Dipl. Dal. 
2:255 (1543). — 6. Eller. Hwj ästu wreed? 
heller hwj förwandlas tin hyy? 1 Mos. 4: 6. 
skalt tu ... icke sälia henne för penningar, 
heller försettia henne. 5 Mos. 21:14.

Hellisk, adj. Helvetisk. [T. hellisch, 
höllisch.] Theras helliske skärseeld. Mes- 
senius Ret. C 2 b. The Jesuiter, Så och the 
helliske Laioliter. Ders. F 2 b.

Helmelin, m. Liten hjelm; hjelmgaller, 
visir. [T. helmelin, helmlin, helmlein.] Ett 
blancktt Köritz . . . mett en helmelin. Hist, 
handl. 2:26 (1548).

Helmet, Hjelmet, n. Hjelm. [Mnt. hel
met.] Ett swartt koritz ... mett ett helmett. 
Hist, handl. 2:26 (1548). ett hiälmeet öffuer 
huffwudet. Svart Ärepred. 48.

Helna, intr. Läkas, senapsfrö blandat 
medh honung och gnidit på tandakötet . . . 
heelnar thet. A. Månsson Ört. 13. Såret 
helnar. Lind Ord.

Helnad, m. Läkning, hopläkning, om

han (läkaren) alt förmycket skonar thet (såret), 
så kan thet icke komma til någen heelnat. 
Schroderus Liv. 346.

Helsa, tr. 1. Helsa på, göra sin hels- 
ning. Om någhor möter tigh, så helsa honom 
intet, och om någhor helsar tigh, så swara 
honom intet. 2 Kon. 4: 29. — 2. Helsa på, 
besöka, foro Konung Agrippa och Bernice 
nedh til Cesaream, och skulle helsa Festum. 
Åp. gern. 25:18. — 3. Säga någon farväl, 
taga afsked af. Tobia ... helsadhe fadher 
och modher, och foor medh sin stalbrodher 
åstadh. Tob. 5: 22. Sedhan Paulus hadhe tå 
warit ther j long tijdh, helsadhe han brö- 
dherna, och segladhe sina ferde. Ap. gern. 
18:18. — 4. H. hem, dö. Här hvilar Réci
proque, som har nu hälsat hem; Han fick 
sin banesot. Dalin Vitt. 4:173.

Helsa, f. Helsning, välgångsönskan 
Fridh och helso (salutem! begynnelseformel 
i bref). Esra 4:17. Claudius Lysias, them 
mechtigha Landzhöffdinganom Felici, Helso. 
Ap. gern. 23:26. — önska, ti 11 bjuda h., 
helsa, gifva sin helsning. Wij Apostlar och 
Prester och brödher vnskom them brödhrom 
. . . vthi Antiochia och Syria och Cilicia 
helso. Ap. gern. 15:23. gaff them Herrans 
welsignelse medh sinom munn, och vnskadhe 
them helso j hans nampn. Syr. 50: 22. Ko
nung Alexander tilbiudher sinom brodher 
Jonathe helso. I Macc. 10:18.

Helsam, adj. 1. Helsosam. [Isl. heil
same, T. heilsam.] Hvad kraftsom örter... 
Och alt hvad hälsamt är, the hafve, veetstu. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 12 intr. — 2. 
Välönskande? Een heelsam tunga är itt liffs- 
trä. Sal. ord. 1536 15:4.

Helslanga, se Slanga.
Helsobot, f. Helsogifvande medel. [Isl. 

heilsubôt.] Dans een hälse boot är. Stjern
hjelm Here. 189.

Helsodag, m. han bedriffuer frijt j sin 
vngdom och helsodaghar hwadh skalkheet 
och bowerij honom löster. L. Petri Om 
nattv. A 3 a.

Helsosam, adj. Frisk, någhra hälso
samma menniskior giorde sigh siuka. Pe- 
trejus Beskr. 2:209. The Muskoviter äro 
ett starckt och helsosampt folk. 5:18. Folcket 
som boo up i bergen äro .. . hälsosammare 
än de andra som boo i slättmarcken. U. 
Hjärne Anl. 191.

Helsoskämma, f. Hvad som skämmer 
helsan. tu moste nu släpas med en ohel- 
bregda kropp och ther vid komma ihog tina 
monga synder, tin lettferdighet, titt fylleri och 
slika helsoskemmor. Svedberg Ungd. reg. 
300.

Helsot, f. Dödssjukdom. [Isl. helsött.] 
the som vthi theras hälsoot kompne äro aff 
sinnet. L. Petri 4 Post. 62 b. han fick tå 
sin helsot af förgift. Kr. 140. hvar af (af 
kölden i kyrkorna) en stor deel får icke
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allenast svåra siukdomar, utan offta och sin 
fullkomliga häälsot. U. Hjärne Ved. 27.

Helst, adv. Hvad som helst före
kommer stundom attributift. (Jfr Rydqvist 
SSL 3:280.) j hwadh som helst hws j ingån. 
NT 1526 Luc. 9: 4. j hwadh som helst oreen- 
heet ther menniskian kan medh oreen warda.
3 Mos. 5:3. hwadh som helst siechte på 
iordenne icke kommer hijt vp til Jerusalem. 
Sach. 14:17. ähuad som helst ähra hans 
Gudhdoom tilkommer, then samma kommer 
ock hans mandom til. L. Petri Dial, om 
nattv. F5a. — Helst adjektift användt. 
[Isl. helztr.] Skall nu så stofft och mörker 
förgiömma Mit hälsta iag såg? Rydelius 
Vitt. 38.

Helt, m. En fisk. (Coregonus Lava- 
retus, L. Se Molbech Ord.) Spegel Guds 
verk 197.

Helt, m. Hjelle. [Mnt. helt, T. held.] 
frie heiter och duglige hoffmen. Svart Kr. 
91. iegh altijdh varit i strijdfu Och ther 
migh fast salunde stält, At iegh bleff hallen 
för en hält. Messenius Svan. 48. en mäch- 
tigh hält Bådhe til siös, och så til fält. 
Blank. 67.

Helvete, n. Graf, “dödsriket"'. iorden 
öpnar sin munn och vpslukar them, ... at 
the leffuandes fara nedher j heluetet. 4 Mos. 
16:30. Herren dödhar och giffuer lijff, förer 
til heluite, och ther vth igen. 1 Sam. 2: 6. 
förer hans gråå håår medh fridh nedh til 
heluete. 1 Kon. 2:6. Och hoo achtar mitt 
hopp? Nedher j heluete warder thet faran- 
des, och warder medh migh liggiandes j 
mullenne. Job 17:16. tu vpweckte en dödhan, 
och hadhe honom vthu heluetet igen. Syr. 
48: 5. Han är högre än himmelen,... Diw- 
pare än heluetet (afgrunden). Job 11:8.

Hem, adv. Hemma, så bliffue nu huar 
och en heem til sigh. 2 Mos. 16:29.

Hembjuda, tr. Tillbjuda. thet ewiga 
liffuet j Christo, hwilket genom Euangelij 
predican allom heembudet warder. L. Petri 
2 Post. 143 b. warder iw saligheten allom 
menniskiom vthan ätskildnat heembuden.
4 Post. 54 b.

Hembjudning, f. Inbjudning, om vi 
sakerne icke så til ända föra kunde, som vi 
påbegynt hafvom,... vore nu en rätt invita
tion eller hembjudning för alla våra ovänner 
oss att öfverfalla. Gust. Adolf Skr. 210.

Hembära, tr. Icke äro de landen heller 
så ringa til att skatta, alldenstund att the äre 
aff en stoor ymnogheet, och elliest vidt be- 
grepne och stora, i så måtto thet the then 
omkostnaden, som der på gången är, väl 
kunna hembära. Gust. Adolf Skr. 142. 
Ehest hafver och Ryssen hemburit öfver the 
Turcker en väldig seger. Ders. 175. Du 
skulle allenast hembära åtlöje, om du vore 
smittad af samma last, för hvilken du en 
annan straffer. Hermelin E6a.

Hemel, adj. Förtrolig. [Isl. heimill ] the 
. .. som våre vtj hemelt vmgængelse med 
forme mester henrich. Gust. 1 reg. 4:370.

Hemelhus, n. Afträdeshus. [Isl. heimilis- 
hds.] Schroderus Lex. 97.

Hemelik,adj. [Isl. heimiligr.] familier, 
vel bekant, förtrolig, hemelik. Svedberg 
Schibb. 271. intim,... gamla Svenskan 
hemelik. Ders. 280. Jfr Hemlig.

Hemelikhet, f. Förtrolighet. ibland oss 
(fader och barn) är större hemelikhet. Thet 
är, vi ärom i anda, kiött, blod och naturlig 
kiärlek hvar androm inbyrdes närmare och 
starckare förbundne. Svedberg Catech. 
bl b.

Hemelting, n. när en haffuer vmgenge 
hafft j okyskheet medh quinfolck, och se
dhan bekommet bölder widh hemmeltinget. 
B. Olavi 133 a.

Hemesk, adj. Som hör till hus och hem, 
inhemsk. [T. heimisch.] Domesticus, he
mesk. Var. rer. voc. Slb.

Hemfärdig, adj. Färdig att resa hem. 
Vij skreffue eder till, Herr Richs-Cantzler, 
... att 1 skullen holla eder heemfärdige. 
HSH 38:335 (1636).

Hemfödd, p. adj. mitt hemfödda Daal 
(Dalsland, der jag är infödd). Eurelius 
Vitt. 57.

Hemföding, m. 1. Inföding, hemföding 
i Gräkeland. Rudbeck Atl. 1: 684. Komma 
the fremmande i alt för stor mykenhet in, 
och få the för stort inrymme och stor för- 
mohn, så moste hemfödningen tocka åt sig 
... när han förachtas och utarmas, endast 
therföre at han en hemföding är. Svedberg 
Schibb. 304. — 2. En som aldrig varit hem
ifrån. Hemföding och moorsgrijs Ligger 
hema i askan och fijs. Törning 63. vi 
som hafva rest utomlands,... vi förtälja det 
vi hafva hördt och sedt på fremmande ställen, 
til at låta se, det vi äro inga hemfödingar. 
Lagerström Gert 56. Skulle denne hem- 
födingen (som fått undervisning i hemmet) 
hinna . . . längre i kunskap än de, som gå 
den allmänna scholse-vägen, så är likafullt 
hans förlust ganska stor. Löwenhjelm Tal 
om ungd. upfostran (i Vet. ak. 1767) 37.

Hemföring, f. Hemföljd, hemgift, han 
uthi sin lagh stadgat hadhe, at jungfruer icke 
skulle haffva medh sigh någhon heemföring. 
Schroderus Albert. 2:53.

Hemgifva, tr. 1. Hemställa, ati haffue 
giffuit eder Högborne Förste Greffue Chri- 
stoffer till hånde,.. . motte wij giffue thet 
gud i hijmelen hem, lathe thet szå skee och 
stelle thet vdi gudtz hender. Gust. 1 reg. 
9:249. — 2. Tilldela. Sacramentit så we! 
som ordet är thet ting, j huilko Herrans 
lekedom, thet är hans försoning, warder oss 
siuka och syndigha menniskior heem giffuin 
och huariom och enom vthskifft. L. Petri 
Dial, om mess. 117 a.

24
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Hemkomma, f. Hemkomst. [Isl. heim- 
koma.] han haffuer fördrögt sijn heem- 
kommo. L. Petri 4 Post. 37 b. the med 
bekymmer hafva längtat effter honom och 
nu glädia sig öfwer hans hemkomma. Brahe 
Oecon. 20.

Hemlig, adj. Förtrogen. [Isl. heimiligr.] 
Dauid giorde honom til sitt hemligh rådh. 
2 Sam. 23:23. Och (Pharao) kalladhe ho
nom (Josef) thet hemlighasta rådhet. 1 Mos. 
41:45.

Hemliga, adv. Enskildt, afsides. [Isl. 
heimuliga.] Canon ... icke pläghar läsas j 
Messone offuerliwdt, som alt annat, vthan 
sachta och hemligha. L. Petri Dial, om 
mess. lia.

Hemlofva, tr. Hemförlofva. the Juda 
fångar, som woro i Babel, skulle giffuas löse 
och heemloffuas. Uti. på Dan. 219. hon 
samt medh sine fångne medhsystrar vordo 
frij giffne och heemlofvade. Schroderus 
Albert. 4: 352.

Hemlåta, tr. Hemförlofva, afskeda. the 
gamble krijgzmän vordo heemlåtne. Schro
derus Liv. 446. Tå kommo ... Konungens 
legater igen ifrån Rom, vänlighen ther för
hörde och heemlåtne. Ders. 457.

Hemländsk, adj. Inhemsk, iagh hvart 
och ett rijkes historié utaff thess hemländske 
skribender dragit hafver. P. Brask Puf. 
företal 3 a.

Hemma, adv. [Isl. heima.] Haffuer han 
och wptagit ith skiip . .. som hörde hemma 
wthij waar stadh Sudherköpingh. Gust. I 
reg. 3: 31.

Hemma, tr. Mottaga i sitt hem, hysa, 
herbergera. [Isl. heima, Mnt. heimen.] 
hysa hema skydda oc forswara forbenempde 
skalk. Gust. I reg. 4:123. the skalker som 
... hyset, hemat och forstyrkt haffua the for- 
rädere. 5: 53. the som sliikt obestånd före
tagit haffua motte bliffua straffade och jcke 
hysas eller hemas ther ibland eder. 7: 78.

Hemman, n. Hem, boning, gåå vtaff 
sitt fädhernes land, hws och heeman. O. 
Petri Men. fall D 7 b. gudh war mektogher 
geffwa honom bätre heman, än han haffde. 
Ders. ibland the folck skalt tu intet wist 
heman haffua. 5 Mos. 28:65. sucke wij 
ock effter wårt heman som aff himmelen är. 
2 Cor. 5: 2. så lenge wij haffue heman vthi 
lekamenen, så äre wij icke hema när Her- 
ranom. 5: 6. På hwilkom (hörnstenen, Kri
stus) ock j medh vpbygde warden, Gudhi 
til itt heman genom Andan. Eph. 2: 22.

Hemman, adv. Hemma, iagh konungen 
läter förstå Huru hooss migh hemman vara 
må. Rondeletius 32. han (sonen) tin 
hårdheet ey kan lijda Och vil therför ey 
heeman blifva. S. Brasck Förl. sonen A 
8 b. der utkommer någon hemman ifrån 
mig (från mitt hus). Österling 2: 87.

Hemmastadd, p. adj. Varande hemma.

jag tig räknar mer för hemma stadd, än gäst. 
Kolmodin Qv. sp. 1:91.

Hemola, tr. Tillförsäkra. [Isl. heimila.]' 
at the Christne någhot måtte haffua ... ge
nom huilket the sådana hans welgerning 
(.Kristi död för våra synder) kunde vndfå 
och sigh medh tronne hemola och tilegna, 
syntes honom thenna nyia måltijdhen (natt
varden) stichta. L. Petri Chr. pina E l b.

Hemsk, adj. [Isl. heimskr.] 1. Slö,'för
soffad. plägar ock så ganska ofifta thet henda, 
när en haffuer wäret drucken, at han daghen 
näst effter... går så heemsk och oskickeligh, 
at han intet kan komma sigh til arbetes igen. 
L. Petri Dryck. D 4 b. wij... äre så åhoga- 
löse, heemske och försumelige aff oss. 
2 Post. 168 a. — 2. Sinnesslö, fånig. Gorm 
den hemske eller tokuge. Peringskiöld 
Heimskr. 1:222. — 3. Dyster? Een man,, 
som ogift är och echtaståndet ratar, Är altid 
heemsk och tvär ... Svårmodig, tankefull. 
Spegel Guds verk 264.

Hemskrift, f. Qvitto ? mik syntis nyt
tigt vare at eder nade goffue befaling eder 
embetzmen ath the iw anamade then hielp, 
som almogen skal göre till cronenes gæll, 
naer hon them biudz, oc geffue them hem- 
script som henne framfööre. H. Brask 
(Gust. I reg. 3: 426).

Hemstädja, tr. Tillstädja någon att 
begifva sig hem. om the Swenske i Dan- 
marc holdas (de Svenske fångarne i D.). .. 
lossades oc heemsteddes. Gust. 1 reg. 1:138.

Hemsöka, tr. Besöka. [Isl. heimsaekja.) 
apostlanar heemsöchte the siwka. O. Petri 
Sakr. 13 a.

Hemsökn, f. Hemgång. [Isl. heimsökn.] 
then skulle wara biltogh, som androm gör 
heemsökn. O. Petri Kr. 77.

Hemtam, adj. Hemvand. Thetta onda 
nästan var heemtambt (T. heimisch) och yp- 
padhe sigh tå andre ofall sigh hvijladhe. 
Schroderus Liv. 119.

Hemulf, m. the ligge vthi then skogz- 
bygd som en hop hemvlffwer och oskälig 
creatur. RR 27/9 1543.

Hemvist, f. Hembygd, hem, bostad, bo
ställe. (Jfr V i s t.) Säll dhen sin Ieffnat väl 
uthi sin hemvist änder! Wexionius Sinn. 
G la. Hennes Majestetz beprisliga gemöte 
En sannskyll hemvist är för all fullkomlig
het. S. E. Brenner Dikt. 2: 9. Agg är det 
leda troll, som plågar hela jorden, Dock har 
det, säger man, sin hemvist hälst i Norden. 
Celsius Gust. Vasa 28. dhe små hemvister, 
som til soldaternes underhåld ... ifrån sielfve 
hemmanen afsöndrade varda. Stjernman 
Riksd. 3:1933 (1683).

Hen, Hena, f. Bryne. [Isl. hein, f.| Se 
Rietz Hejn. Heen, Coticula. Schroderus 
Lex. 5. vara blöt som henen, Then efter 
handen slits och oförmärkt förnötes. Spegel 
Guds verk (1745) 285. Heen, heena. Lind
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Ord. Henor åt liar, at hvässa dem vid slåter- 
tiden. Linné Sk. resa 315.

Hena, f. Tacka, fdrhona. Lind Ord. 
Jfr Rietz.

Henning, f. Handtag, fäste. [Isl. hea
ding, fattande med handen.] Ett Brundz- 
wickz swerdh, knappen, henningen, kryszett 
• • ■ aff sölffwer oeh förgyltt. Hist, handl. 2: 
28 (1548). Henningen vmslagen mett sölff- 
trådh. 2: 29.

Herberga, tr. Herbergera. [Isl. herber- 
gja.] ther war ingen som them wille her- 
bergha j sino hwse offuer nattena. Dom. 
19:15. Tyrus sägher om Jerusalem,... Jagh 
moste herbergha then förstörda. Hes. 26:2. 
Jagh war hwswil, och j herbergadhen migh. 
Matth. 25:35. vnderuisa titt hierta ... at thet 
sådana onda tanckar icke hyser eller her- 
berghar. L. Petri 1 Post. U 8 a. the illa 
härbergade thet nyfödda barnet. P. Erici 
1:104 a.

Herbergare, m. Herbergerare. Warer 
inbyrdes hwar annars herberghare. I Pet. 
4: 9.

Herberge, n. Nattqvarter; gästning. 
Haffue wij ock rwm til at få herberghe j 
tins fadhers hwse? 1 Mos. 24:23. Tå kal- 
ladhe han them in, och behölt them ther 
til herberges. Ap. gern. 10:23. haffua som- 
lighe fått Änglar owetandes til herberghes. 
Ebr. 13:2.

Herbergera, intr. Hafva herberge, bo. 
Fly högfärd, ... och thet så mykket mera 
Som hon vil alrahelst hoos dygden herber
gera. Spegel Guds verk 297. (det hus i 
Rom) ther Burghi herbergera. Sal. vish. 27.

Herbergerare, m. Som häller herberge, 
gästgifvare. vasgfarande folk.-.. stedzse draga 
vthöffuer skogen (Tiveden), oc ær för nödhen 
ath ther skulle ware herbergerere, för then 
longa væg skuld som ær til nesta, bygd. 
Gust. I reg. 4:320.

Herdahus, n. j wäghen war itt heerda- 
hws. 2 Kon. 10:12. beet tijn kedh widh 
heerda hwsen. H. Vis. 1:8. Ther skola 
nedhre widh haffuetwara altsammans heerda- 
hws och fårahws. Zeph. 2: 6.

Herdarinna, f. Herdinna. U. Hjärne 
Vitt. 43 m. fl.

Here, m. Gosse, ung bonddräng. (Se 
Rietz.) Here kallades här en poike. Linné 
Sk. resa 390.

Heriensked, se Härensked.
Herlebröd, Härlebröd, n. Semlor(Her- 

lebröd). Comenius Tang. 408. Somblige 
förmängia och hvete medh råghen til at göra 
brödet bättre smakande, såsom i thet brödet 
vij kalla Herlebrödh. Sparman Sund. sp. 
37. baka allehande slags hvete brödh, skrädt 
rogh brödh och härle-brödh. Stjernman 
Com. 1:864 (1622).

Herlig, adj. 1. Förnämlig, ansedd, mäg- 
tig. han war herligh hållen offuer alla j

hans fadhers hwse. I Mos. 34:19. Tå sende 
Balak än nu yppare och herlighare För
står. 4 Mos. 22:15. Konungens Häärhöff- 
uitzman . . . war en herligh man för sin 
herra och mykit achtat. 2 Kon. 5:1. Altså 
äst tu rijk och herligh worden på hela 
haffuena. Hes. 27:25. — 2. Tillhörande 
herreklassen, bådhe härlige och almoghe. 
P. Erici 5 : 255 b.

Herlighet, f. 1. Anseende. Josaphat 
hadhe stora rikedomar och herligheet. 2 
Krön. 18.1. — 2. Äreställe, hög värdighet. 
The haffua ock migh mina fädherligha her
ligheet, nemligha Prestadömet, beröffuat. 2 
Macc. 14:7. — 3. pl. Förmånsrättigheter. 
wi alstedis haffue wared thorn (Lybeckarné) 
gönstige med preuilegier oc herlighether. 
Gust. 1 reg. 6:340.

Heroldskonst, f. Heraldik. [T. herolds- 
kunst.] Bechstadius 5. — Heroldmä- 
stare, m. Heraldiker. Ders.

Herrabarn, n. Barn af förnäm börd. 
skulle vthsökia honom aff Israels barnom 
aff Konungsligha slecht och Herra barnom 
någhra vnga drenger. Dan. 1:3. the för- 
nemligeste Herrebarn här i Rijket wore alt 
i hans tienst. Svart Kr. 100.

Herraskifte, n. Ombyte af regent, rij- 
kena pläghar wara en dråpeligh skada, ath 
offta skeer herra skiffte. O. Petri Kr. 176. 
herreskiffte förbätrar sig siellan, thet är iu 
intedt bäter än stadugt Regemente. Svart 
Kr. 147.

Herraspira, f. H er skarespir a, scepter. 
thes (vinträdets) quistar så starcke wordo, 
at the til Herraspiror dogde. Hes. 19:11. 
ther inge starcke quistar meer vppå äro til 
någhra Herraspiro. 19:14.

Herre, m. 1. om han står eller faller, 
står han eller faller sinom eegnom herra. O. 
Petri Svar till P. Eliœ a 2 a. — 2. Egare. 
Om någhor öpnar ena groop,... och en oxe 
eller åssne faller så ther vthi, tå skal gro- 
pennes herre lösa thet medh peningar, och 
giffua them tess (oxens el. åsnans) herra 
igen. 2 Mos. 21:34.

Herredom, m. Herredöme, n. Titel 
för en högt uppsatt man, såsom riksföre
ståndare, rikets råd m.fl. [Isl. herradömr.] 
Wij finge . .. eders herredoms scriffwilsse. 
HSH. 24:121 (1518). eders herredom wer- 
diiges ... wände oss all sijn welie, kerlech 
och wenskap tiill. Ders. iach fick eders 
herredömes scriffwilsæ nw i affthens, sa at 
edert herredöme begærer at iach skall kom
ma tiil stocholm. 19:96 (1505). edre wer- 
dogheter och herredöme — edher herradömer. 
Gust. 1 reg. 1:292. Hans Herredöme kallas 
frih. Fleming af sin tjenare. Lönbom Anek. 
I. 1:19 följ. (1599).

Herredryck, m. Fin dryck, af ädelt vin. 
Herredrycks-hållande bolkar. Stjernhjelm 
Here. 232.
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Herrehycklare, m. Som ställer sig in 
hos höge herrar, en Norlands prest, den 
där hade varit en stor herrehyklare. Rai- 
mundius 116.

Herrinna, f. Fru. [T. herrin.] Herren 
och tienaren herrinnan och tienarinnan. L. 
Paul. Gothus Mon. pac. 285.

Herrslunt, m. Lakej, betjent, uppassare. 
Lind Ord.

Hers, m. Hirs. [Mnt. herse] Milium, 
härss. Var. rer. voc Nia. tagh nu til tigh 
hwete, biwgg, bönor, ärter, hers och haffra. 
Hes. 4: 9.

Herskan, f. Herravälde. Sä syns Natur 
och Döen nu täfla fast om prijset, Hveem 
aff them större macht och herskan haar be- 
vijsat: Then ett sä fagert värck först samman
fogat haar, Ell’ then, som skingrat sehr thet 
så väl fogat var. Lagerlöf 53.

Herskap, n. 1. Magt, herravälde. Är 
icke herskap och fruchtan när honom. Job 
25:2. Jagh vill hålla migh stilla och from
mer till thés iagh migh en man bekommer, 
Så skall iagh tagha härskapet till migh. 
Doct. Simon 8. -— 2. Öfverhet. Vthi all 
land skickadhe (förordnade) han herskap, 
men offuer Israel är han sielff Herre worden. 
Syr. 17:14. wij scriffue til Konungar och 
annor Herskap. 1 Macc. 15:19. iagh är ock 
en man stadder vnder Herskap. Luc. 7: 8. 
offuerantwarda honom Herskapetoch j Landz- 
herrans wold. 20: 20. Ther intit herskap är, 
ther gör hwar och en som honom löster. 
O. Petri Kr. 172. — 3. Område, hvaröfver 
någon är styresman. Judea medh sijn til- 
höring war delat j fyra Herskap. Matth. 
14:1 (glossa). — 4. Herremän, ståndsperso
ner. haffwer jw almogen j then motten så 
wäll fordell, som härskapett. RR 10/i 1543.

Herskap, n. Härsmagt, härskara. [Isl. 
herskapr.] På then tijdhen skal Herren 
besökia (hemsöka) thet högha herskapet som 
j högdenne är. Es. 24:21. the dyrkadhe 
himmelens herskap. Ap. gern. 7:42. Jfr 
H ä r s k a p.

Hesa, f. Heshet, [isl. hcesi.] Hwar hesa 
är vthaff heta, tå är .. . målet groofft. B. 
Olavi 36 b. thetta rensar brystet och för- 
driffuer heeson. Dens. 37 b. när han (stru
pen) skadder är, så blifver heesa och hosta 
uthaff. Comenius Tung. 275.

Hesla, ett slags afgift till presterskapet 
i Helsingland. [Jfr Egilsson Lex. “Heslar, 
m. pi., inter segetes v. fruges numeratur“. 
Fritzner Ord. “heslar, f. pl., et slags Korn 
eller deslige“.] the iiij päninger som kallas 
sancti olaffs hesla giffues vdth effter gammal 
siduenie. Gust. 1 reg. 5: 61.

Het, adj. 1. Het till sinnes, vred. Hwadh 
haffuer iagh misshandlat eller syndat, at tu 
är så heter på migh? 1 Mos. 31:8«. — 2. 
Ifrig, begärlig efter. J som så hete ären 
til affgudhar. Es. 57: 5.

Heta, intr. Heta, kallas, j haffuen hetit 
förhudh aff them som heto vmskärilse. NT 
1526 Eph. 2:11. Ther skal iagh lära tigh 
förstå Hvadh thet heter (vill säga) at fougden 
slå. Chronander Surge E 7 b.

Heta, intr. Vara het, hetta. [Isl. heita.] 
Hon (solen) hetar meer än monga vgnarç 
Syr. 43: 4. Siöman ... then stierne-circul 
nalkas, Ther soolen heetar mest. Spegel 
Guds verk 95. thet som sielf kalt är, kan 
dock heta. Ders. 153. Hetas, blifva het, 
upphettas, kroppen såsom i en Finne-badstu 
hetas. Ders. (1745) 141.

Hete, m. 1. Hetta. [Isl. hit i.] hete och 
torka förtärer sniöwatnet bortt. Job 24:19. 
Then tijdh heten twingar them, skola the 
försmechtas. 6:17. en hete then ther vth- 
torkar regn. Es. 18:4. hans kropp skal 
vthkastat warda och liggia j heta om daghen. 
Jer. 36:30. Elementen skola försmelta aff 
heta. 2 Pet. 3:12. plågha menniskionar 
medh heta aff eeld. Upp. 16:8. — 2. Feber. 
Herren skal slå tigh medh swulnat, skelffuo, 
heta, brenno. 5 Mos. 28:22. — 3. Brånad, 
brunst. Tu lop om kring såsom een Came- 
linna vthi sinom heta. Jer. 2:23.

Hetig, Hettig, adj. Hetsig. Cholerisk, 
hetigh och vredhsam. P. L. Gothus I Uti. 
F 4 a. een hetig, vredsint, snarbrinnande 
menniskia. Franckenius B 4 a. kränckt 
aff en hetigh feber. Samlaren 9:176 (1624). 
hettigh feber. L. Paul. Gothus Kometsp. 8.

Hetna, intr. Blifva het, uppeldas. [Isl. 
hitna.) hetnar thet (regnet) förmycket, så 
blifver ther aff backebränna. Comenius 
Tung. 52. then onde lusten bolar såsom een 
okysk qwinna . .. och när hon ther öffuer 
hetnar och warder haffuande, föder hon syn- 
dena. P. Erici 6: 27 a.

Hetsig, adj. Het. The hetzige länder i 
söder. A. Arvidi 27.

Hexare, m. Hexmästare. [T. hexer.] 
en häxare, som sökte göra honom galen 
genom en magisk konst. Fabricius 369. 
Hexare. Lind Ord.

Hia, Hija, tr. Narra, bedraga. [Mnt. 
higen.] dieffuulens förblindelse oss så hiyar 
och kiws, at wij icke kunne see wår farlig- 
heet. L. Petri 4 Post. 6 b. Berömde sigh 
och (Danskarne) ther vtaff att the så ofFta 
hade hijadt the godtrogne Swenske medh 
godh sööt och fager ord, medh breff och 
segell. Svart Kr. 7. Köpmännerne ... lathe 
hije sich theris gode ware ifrå. Fin. handl. 
7: 198 (1547). En inbunden skalck lurar 
(hiyar) the oförsichtige med sin illsniidigheet. 
Comenius Tung. 817. I iungfrur, som ä 
lärda Ouphörlig hija oss, När I ehr mot 
kärlek härda, Är thät allvar eller låss? 
Rudeen 219. När man sig låter blott med 
bara fägring hia. Runius 2: 7.

Hickan, f. Hicka. Helsingius. Stjern- 
hjelm Bröl. 23.
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Hildarlek, m. Krigslek, kämpalek, strid, 
drabbning. [Isl. hildarleikr.] hildarleken 
som skarpast påstod. Dalin Arg. 1, n. 7. 
Inhämten kloka soldaters förfarenhet, fast 
än 1 liggen i den roliga skuggan, och lären 
ehr midt i hvilan hvad I skolen giöra och 
låta midt i hildarleken. Ders. n. 31.

Hill? Hilla? Svepskäl, svekligt före- 
gifvande? [Jfr Rietz Hilla, med svek 
narra.] j bære hiller före (i afs. på egande- 
rätten till ett gods). Gust. I reg. 3: 328.

Hill, Hilla, f. Hylla. Hill, Repositorium, 
Pluteus, Buchbrett. Schroderus Lex. 88. 
Bokhilla. Lind Ord. Hillor i et kjök. Ders.

Hillebårder, m. Stånddrabant. [T. 
hellebardier.] jag då var en hillebårder 
ibland min prinses lifvackt. /Is. Ban. 1:41.

Hillika, Hyllika, f. Hilka, hufvudbonad, 
hufvudkläde. stånde däm innom Rådet 
(rådmännen) och dheras iämnlijke frijt att 
hafva på dän dödas hufvudh en hatt hillika 
eller huffvudh klädhe. HSH 31:71 (1661). 
Hyllicka, Calyptra, Haube. Schroderus 
Lex. 28. Öfver hufvudet hängde en hvllka 
eller et fyrkantigt linnet hvitt armekläde. 
Linné Sk. resa 42.

Hillring, m. Hiller (Mustela putorius). 
Schroderus Lex. 56.

Himberdag, m. Fastedag. [Isl. im- 
brudagr.] dessa äro de 4 Himberdagar: 
den första, Odensdagen näst efter Askodag; 
den andra, Odensdagen näst efter Pinges- 
daga; tredie, Odensdagen näst efter H. Kors 
exahationis; fierde, Odensdagen efter Luciae. 
Raimundius127. Hymberdagafasta. L. Petri 
Kyrkost. 36 b.

Hitnlabloss, n. Jag seer the himlablås 
(stjernorna), iag seer them liufligt brenna. 
Spegel Guds verk 153.

Himlaglob, m. Himlahvalf. På thenna 
himla glob ringränner soolen klara. Spegel 
Guds verk 54.

Himlisk, Himmelisk, adj. Himmelsk. 
[T. himmlisch.] Siälen i allom är . .. utaf 
himmelisk ädli. Stjernhjelm Here. 422. 
Alsköns dygder och himlisk vet dit hierta 
bekröna. Ders. 445. hennes himliska skön
het. Lagerström Tart. 55.

Himtnelsbröd, n. Manna, lät regna 
Man til them til maatz. och gaff them him
mels brödh. Ps. 78:24.

Himmelskonst, f. Stjernkunskap, stjern- 
tyderi. een mann i himmelskånst fast vijs. 
Messenius Disa 4.

Himmelskön, adj. the himmelsköne niyo 
Heliconiske systrar. Stjernhjelm Parn. 
tr. inl.

Himmelsskri, n. Verop. Lind Ord.
Himmeltungel, n. Himlakropp. [Isl. 

himintungl ] himmeltunglen (solen och må
nen), som regere werldena. L. Petri Sal. 
vish. 13:2.

Himmelvärts, adv. Mot himlen. [T. =]

Bält sin våg uhr bottnen böriar ... kasta 
himmelvärtz. Rudeen 314. Min’ suckar 
himmelvärts sig vända. Frese 250. Æneas 
himlavärts nu sträcker händren båda. Cel
sius Æn. 4.

Hin, 1. pron. Den andre, den förre, 
förstnämnde, hwadh Konung wil giffua sigh 
til örligs, och stridha emoot en annan Ko
nung, sitter han icke först och teneker, om 
han förmå ... Annars mädhan hin än nu 
longt borlto är, sender han bodhskap til 
honom och bedher orn fridh. Luc. 14:31,32. 
Arcken ... j hwilkom fåå bliffuo freiste ge
nom watnet, Hwilket nu ock oss saligha gör 
j dopet, som genom hijnt betydt är. I Pet. 
3: 21. Thetta är werre än hint. L. Petri 
Sir. bok 39: 40. molnstodhen ... kom emel
lan the Egyptiers och Israels läghre ... så 
at tesse och hine ... icke kunde komma 
til samman. 2 Mos. 14:20. Hine predica 
Christum aff kijff... Men thesse aff kärleek. 
Philipp. 1:16. Thessa haffuer tu förmanat 
och bepröffuat såsom en fadher, men hina 
såsom en streng Konung straffat. Vish. 11 : 
11. theras galenskap warder allom vppenbar, 
såsom ock hijnas war. 2 Tim. 3: 9. hinom 
som Tyranniskligha handladhe, skulle sådana 
brist wedherfaras, .. . Men thessom skulle 
allenast betees, huru theras fiendar wordo 
plåghadhe. Vish. 16: 4. Så äro rinnande och 
strömmande vatn bettre än de stillastående, 
ty hine rensa sig sielf. U. Hjärne Anl. 4. 
Gudlige vänta med hopp, ogudlige vänta med 
ängslan: Hine det eviga lif, men desseden 
eviga plågan. A. Nicander Vitt. 229. — 2. 
best. art. Den. Ogräset äro hijns Onda barn. 
Matth. 13:38. hins Ondas glödhande skott. 
Eph. 6:16. Hin Store Gustafs stam. Stjern
hjelm Fägnesång.

Hinder, n. 1. Svårighet, the hadhe fram 
före honom en döffuan man, then ther och 
hinder hadhe j målet (xiosgv ^oyikåXov). NT 
1526 Marc. 7: 32. — 2. Skada, förfång. Wij 
wilie intet hinder göra tigh, vthan wij wilie 
allenest binda tigh,... och wilie intet dräpa 
tigh. Dom. 15:18. Gack bortt jfrå migh, 
tu Satan, Tu äst migh til hinders (~y:«tv8*kov). 
Matth. 16:23.

Hinderfat, n. wij fruchtadhe, at thet 
(skeppet) skulle komma på sandräffuelen, 
och kastadhe the vth itt hinderfaat, och läto 
så wräka. Ap. gern. 27:17. (-///.Xicavtsç to 
cxîùgç; Vulg. summisso vase; Luth, lieszen 
das gefesze hin. Spegel Ord. : “Hinderfaat 
synes vara thet samma som man nu på jach- 
terne kallar svärdet, hvilket hindrar vågarna“. 
Öfv. 1882: de ströko seglen.)

Hinderhåld, n. [T. hinterhalt.] 1. Bak
håll, reservtrupp ; eftertrupp. thenne litzle 
hopen haffuer itt mechtigt hinderhåld. L. 
Petri 3 Post. 89 a. en hoop Smålandz 
knechter ... skutte på theres (Danskarnes) 
hinderholdh__ Then Jutske Fanen var efterst
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thå, Thy monde hon störste huggen fåå. 
Hund Er. 14 kr. v. 314. — 2. Ryggvärn, 
stöd, skydd, en domare... som alla men- 
niskior och diefflar döma skal och straffa, 
en omäteliga macht och hinderhåld haffua 
moste. P. Erici 2:354 a. han hadhe itt så 
starkt hinderhåld, at dödhen medh alla sina 
drawanter och reskap hadhe aldrigh dräpit 
honom. 3: 01 b. fördeel och hinderhåld, som 
the Christne haffua emoot dieffuulen. 5:121 b.
— 3. Förbehåll, förbehällsamhet. strax re
solutionen var fattadh, (vi) ther om uthan 
sky och något hinderhåld E. K. uptächt. 
Stjernman Riksd. 2:1428 (1664).

Hinderkedja, f. Hämmkedja. Kutsken 
... förhindrar hiulet medh hinderkädian i 
brandt nederfärd. Comenius Orb. pict. 175.

Hinderlist, f. Bakslughet, försåt, knep, 
bedrägeri. [Mnt. hinderlist; T. hinterlist.] 
Tå sade the Swenske sigh befruchta, att 
här vnder skulle wara swick och hinderlist. 
Svart Kr. 5. Gorius Holst ... tog Kong. 
Götstaff till nåde ... doch vnder stoor be- 
plichtelse, att han icke framdeles skulle låta 
sigh finna vti någen arg stämpling, falskheet 
eller hinderlist emoett honom och Rijket. 
Ders. 72. the ondas snödha hinderlist. R. 
Foss 61. the uptänkte än itt anslagh ... til 
at grijpa then grymma fienden medh försååt 
och hinderlist. Schroderus Liv. 94.

Hinderlistig, adj. Bakslug, svekfull. 
[T. hinterlistig.} Sådant affwugt och hinder- 
listigt partij som beliuga och belacka the 
froma. Uti. på Dan. 94. Medh thenna hin
derlistige handel kom konung Gustaff ifrån 
Gottland. Tegel Gust. 1 hist. 1:93. The 
hinderlistige tror man, och the rättsinnige 
blifve intet betrodde. Schroderus Hoflef. 
277.

Hindertyg, n. Bakrem på en sadel, 
svansrem. [T. hinterzeug.] Postilena, hin- 
dertygh. Var.rer.voc. L3a. En sadel medh 
hindertygh. Brahe Oecon. 126. Jfr Förtyg.
— Synes äfven betyda Hästtäcke, flogels 
Hindertygh ... belagtt mett gullsnörer. Hist, 
handl. 2:27 (1548). the sköneste caballer 
och hengster, beprydde medh förgyldt hin
dertygh. Stock. Mag. 3:77 (1561).

Hindra, tr. Hindra från att rymma; 
fasttaga och utlemna. begærandis atj æn 
nw vele hindre lathe then forme skalk. 
Gust. 1 reg. 4 : 349. haffue i vel råd til att 
hindra for:da forrädere oss till hånda. 5:37.
— H. till rätta, gripa och inställa för 
rätta. (Se Schlyter Ord.) lathe the skal- 
ckar bliffua hindrade til rätta. Gust. 1 reg. 
5:48. om någor finnes som ogilt silffwer 
eller orätfärduga wigt haffwer,... skola thå 
werkmestaren och gulszmedherne ... honum 
eller henna hindra til retta. 6: 253.

Hindre, adj. Bakre. [T. hintere.] Så 
är och thet hindre (Janus-anletet) rynckt af 
sorger, grymt och ledt, Men thet främre blijdt

och täckt och fult af glädie. Stjernhjelm 
Fredsafl 18 intr.

Hindring, f. Hinder. Bohaget hafver 
många hindringar, som dess tillväxt, förbät
tring och välfärd förtaga. Brahe Oecon. 54.

Hingsteväg, m.? [Jfr Isl. hinneg, hin- 
nig, hinsig, hinsegin — hinn veg, dit, åt 
det hållet.] ther man will gå retta hingzte 
wæghen fram, kan the för jngen deel wnd- 
wiika eller medh noghon skasl neeka ath 
konung maiestat tiil Danmark och Danmarks 
Riikis Rådh iw brwtzlige ære wthi Malmö 
recesses offuertrædningh. Gust. I reg. 7: 491.

Hingstridare, m. Så kallades de hof- 
män eller ryttare, som tjente i konungens 
stall och redo hans hästar. De fördelades 
efter sin beväring i blanka och svarta, 
hvilka utgjorde hvardera sin fana. Adler- 
sparre Afh. 131.

Hinka, intr. Halta. [T. hinken.] ett 
been gick sönder på honom (hunden), at 
han hinkade sin koos. Balck Esop. 216. 
såsom han (Loyola) uthvertes på begge låren 
skamfäradt och halter var, altså var han och 
invertes, på sin tros vägna, hinckande. L. 
Paul. Gothus Föret, till Gyllenhjelms 
Fängelseskola B 1 a. Fredztractaten begyner 
myked på at hinka. A. Oxenstjerna Bref 
2:450. — Låta hunden h., vara falsk, 
opålitlig. [Se Schiller-Löbben hunt.] szå 
lathe the och well hunden hincke, the måghe 
orsake sig hure the wele. RR 80/o 1545.

Hinna, tr. the Egyptier iaghadhe effter 
them, och hinte them. 2 Mos. 14:9.

Hinnig, Hinnog, adj. Ihärdig, enträgen, 
flitig, trägen, han (djefvulen) är en träghen 
... och genomhinnigh fiende. L. Petri 1 
Post. U 7 a. wij kunne medh een stadugh 
och hinnogh bön förwerffua aff Gudhi thet 
wij behöffue. 4 Post. 44 b. wij skole icke 
. .. giffua bönena offuer, vthan altijd stadige 
och hinnoge bliffua ther vthi. Ders. 48 a. 
Jfr Innig.

Hinnoghet, f. Ihärdighet, driftighet, 
förmåga att verkställa. När honom är affuel 
(kraft) och hinnogheet. L. Petri Jobs bok 
12:16. Jfr 1 n n igh e t.

Hinsida, f. läghradhe sigh j Moabs marek 
hinsidhon Jordan. 4 Mos. 22:1. j som hin- 
sidhon elffuen ären. Esra 6: 6. Landzhöff- 
dinge hinsidhon widh elffuen. Ders. the 
land på hijnsidhon widh Jordan. Matth. 4: 
25. j wäghenom ... woro twå bratta klippor, 
then ena på thenna sidhonne, och then an
dra på hinsidhonne. I Sam. 14:4.

Hira, intr. Vara yr i hufvudet, svindla. 
när han kom uppå bryggian och sågh på 
thet rinnande och brusande vatnet, bleff han 
hijrande uthi huffuudet. T. Johannis Fästn. 
D4b. jag helt häpen stod och undra så jag 
hira. Wrangel Tor. 31. Jag hirar, mig 
hirar. Lind Ord.

Hira, Hyra, f. Yrsel, svindel. Vertigo,
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hijra. Var. rer. voc. D3b. hyra, hufvud- 
siuka, vertigo. Comenius Tung, index. Tå 
ett nööt bekommer hyro, theraff thet löper 
omkring. Colerus 2: 64. Om fåår löpa kring 
eller hafva fått hiran. 2:140. Jfr Hufvud- 
■h i ra.

Hirsla, f. Yrsel. Sädhan fölier tå (för 
drinkaren) mongahanda kranckheter, såsom 
hijrtzla ... L. Petri Dryck. D 2 a.

Hirta, tr. Hejda. [Isl. hirta.] hvarken 
Gudz ordz hot eller straff hafver kunnat then 
blinde och rasande syndaren hirta och til- 
baka hålla. Svedberg Dav. o. Nath. E 6 b. 
— Refl. Hejda sig, styra sig, taga sig till 
vara. [Isl. hirtast, hirta sik.] tå thet (le
jonet) närmare til fången ville ränna, Tå 
hirtade thet sig och tyktes honom känna. 
Spegel G. verk. 226. han råår icke medh 
sigh sielff som så sticknas at han icke för
mår styra (hirta) sigh. Comenius Tung. 
894. när itt barn handlar nogot thet otilbör- 
ligit och skadeligit är, skal man tilskrija thet, 
dogh medh förnuft, icke at man thet skräm
mer, uthan thet allenast upmuntrar, at thet 
veet achta och hirta sigh. Schroderus 
Mod. sk. 110. Jfr Irta sig.

Hiskna, intr. Hisna, alla hans lemmar 
hafva darrat, alla hans tankar hisknat. Spe
gel Pass. and. 129. J fr H i x n a.

Hislig, adj. Hisklig, ett hijseligit storm- 
vädher. Schroderus Liv. 231. en hijslig 
död. Stjernhjelm Jubelsång, ett hijsligt 
öde. Columbus Poet. skr. D 4 b. en mans 
fot, then så hiszlig är, at iag tror uti thenna 
staden skal ingen fulare vara. Peringskiöld 
Heimskr. 1:497. et hisligt kämpagny och 
vapnabrak. Björner Kämp. (tillegnan). mit 
hierta kläms utaf en hijslig sorg. C. Gyl
lenborg Andr. N 2 b. Väl mången komma 
kan til ärespetzens topp, Men bus therutför 
giör et hiseligit hopp. Kolmodin Qv. sp. 
1: 7.

Hisn, f. Hisnande, rysning. En hijszn 
och häppenheet gick genom alt vårt blod. 
Stjernhjelm Jubelsång.

Hisnad, m. Hisnande. Hisnad eller 
annan skräck. S. Triewald 103. Hisnad, 
jemmer, ångst och fasa I de vreda toner 
rasa. Bellman 6:305.

Hissa, se H i t sa.
Hissjot, Hyssjot, adj. Grå, gråskymlig, 

grådaskig. Neptun then hijszjote. Stjern
hjelm Fågne Cup. 3 intr. hin gråhyssiote 
Pluto. Bröl. 20. grå hår the spritta fram, 
Vårt huffvud hyssiot blijr. Westhius Vitt. 11.

Hitsa, Hissa, tr. Hetsa. [Mnt. hitzen, 
hissen.] iagh skal hitza the Egyptier på 
hwar annan. Es. 19: 2. en ogudhachtigh 
kommer oredho åstadh emellan godha wener, 
och hijtzar them emoot hwar annan. Syr. 
28: 11. modhren lät intet aff at rådha och 
hissa sina söner ther til, at the icke skulle 
äta affhenda Riket sigh ifrå. Uti. på Dan.

494. hidzade them till vpresning emoett 
Kong. Götstaff. Svart Kr. 86. Sij, dief- 
vulen är jägaren, som söker tig kring hvärfva, 
Hann hissar sina hundar fram, som skole 
tig förderfva. Vultejus 124. Han (afunden) 
hissade menniskian ... både emot Gud och 
naturen sig försynda. Hermelin Dia. 
Hissar man hund å annars fä. Lag 1734 
B. B. 22:8.

Hitse, adv. 1. Dit, dit bort. hitze sko- 
dhar iagh, men ther är ingen. Es. 41: 28. 
— 2. Der, der borta, hijtze bleff ock sniö 
och ijsz j eeldenom och försmulto intet. 
Vish. 16: 22. the som icke fructa Gud ... 
både här timliga och hitze (i det tillkom
mande lifvet) ewinnerliga all iemmer haffua 
och lijda moste. L. Petri 3 Post. 98 b.

Hitsig, adj. [T. hitzig.] 1. Het. The 
Romerske andelige äre uthi itt hitzigt land. 
Laurelius Påf. anat. 247. — 2. Hetsig. 
Hitzige, ... kåte Madusor. Stjernhjelm 
Here. 171.

Hitt, m. Hittande. Bij förvärfves anten 
med hitt eller köp. Colerus 2: 87.

Hittas, dep. Finnas till, ega rum. ingen 
skadhe, ingen oferd eller klaghan hittes på 
wåra gator. L. Petri Dav. ps. 144:14.

Hixna, intr. Hisna. När... åskan hon 
slår, hvem är som icke hixnar och rädes. 
Comenius Tung. 62. Thet nu tilkommande 
onda .. . bäfvar och hixnar hon före. Ders. 
870. Jag hixnad’ all i tåå og topp. Colum
bus Vitt. 115. hixna och häpna. U. Hjärne 
Anl. 3.

Hjalt, n. Svärdfäste. (Se H j e 11.) Hjaltet 
var hamradt af guld. Tegnér 1:25.

Hjelm, m. Skjul, huf [Isl. hjålmr.] 
late byggie smocke torcklaffwer och finne 
rådt till en hielm eller tack (tak) åffwan vpå, 
för rengwäär. RR 10/e 1547.

Hjelmet, se Helmet.
Hjelmult, m. 1. Rorpinne. [Isl. hjälm- 

völr.] roderpinne eller hielmult, clavus. 
Comenius Tung. index. — 2. Handtag? 
Jelmult, manubrium. Ders.

Hjelp, f. 1. Gärd, pålaga, schall leggies 
en hielp paa stæderna kringhom alth landit. 
Gust. 1 reg. 3:16. the hielper som j for
lidna åren haffua pålagda varit. 4: 206. — 2. 
Hjelpmedel. kundom medh platz få en bååt, 
then toghe wij vp, och brukadhe hielper 
(po-fjS-ciati; sypåivco), och bundp honom widh 
skepet. Ap. gern. 27:17. (Öfv. 1882: Då 
de hade dragit den (skeppsbåten) upp, an
vände de nödhjelpsmedel och ombundo 
skeppet.)

Hjelpaktig, adj. Behjelplig. han ær 
(honom) bestondugh och hielpactug medh 
raadt och daadth. Gust. 1 reg. 3:105.

Hjelparede, Hjelperede, n. Förevänd
ning, invändning, undanflykt, svepskäl. 
[Mnt. helperede.] thet tiil frid sämia oc en- 
drekt draga kan wele och skole wij obrotz-
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lige holla wthan alla argalist nye fundher 
eller hjelperede. Gust. 1 reg. 6:60. Lögnen 
är altijdh siwk, och behöffuer mong hielpe- 
redhe. 1 Tim. 6:4 (glossal. Så är icke 
heller annat än itt hielparede ... thet nogre 
foregiffua, at wijgdewatn skal wara döpilsens 
åminnelse tekn. L. Petri Vigv. C 4 a. tin 
lösa hielpe redhe .. . nepligha äre werd at 
man ther til någhot aluarligha skulle suara. 
Dial, om mess. 96 b. the genom någhra- 
handa insaghor, genswar och hielparedhe 
ingalund skola kunna hemdena vndsiippa. 
Mandr. H 6 a. Een ogudachtigh menniskia 
later icke straffa sigh, vthan vptencker hwad 
hon wil, til hielperedhe. Sir. bok 32: 21. 
theras falska sken och hielperedhe, ther 
medh the sinne wredhes orm förswara och 
rättferdigha. P. Erici 5: 31 a.

Hjelpelösa, f. Brist på hjelp. samma 
landzenda uthi hielpelösa skulle nödstelt 
bliffua. Tegel Gust. 1 hist. 2:337.

Hjelperik, adj. Räck, milde konung, ut 
din scepter hielperik. Reg. Horol. 25.

Hjelpråd, n. Hjelpförslag, hjelpmedel. 
then mildes menniskio-välvilliande Jupiters 
hielpråd til at efterkomma och i värcket 
ställa. Stjernhjelm Virt. rep. jagh måst 
idka (medicinsk praktik) mehr än migh kärt 
är, icke kunnandes försaka (förvägra) min 
nästa det hielpråd, som iagh . .. har kunnat 
dem meddela. U. Hjärne Anl. företal.

Hjelpstäld, p. adj. Hjelpbehöfvande. 
när the varda svage och breckelige, kranke 
och hielpstelte, skal Gud them kraffteliga 
styrckia och hielpa. Svedberg Ungd. reg. 168.

Hjelt, n. [Isl. hjalt, hjölt.] Se Hand
fång.

Hjeltevers, m. Heroisk vers, hexameter. 
Hjeltvers rime man ej, ty då förlora de 
värdet. A. Nicander Vitt. 135. Har jag 
frestat upå,... huru Svenska vil artas i dick- 
ter, Om the Latiners reglors sätt skull’ föllias 
i hielt-vers. Palmfelt Virg. (tillegnan). 
Hielt-vers månge på Svenskan Ha’ med en 
ojämn tact fått ros upå ros obeskrifligt. Ders.

Hjernbrott, n. Hufvudbry. Diupe- 
besinnande hiernbrott ... villa titt hufvud. 
Stjernhjelm Here. 160.

Hjerne, m. Hjerna. [Isl. hjarni.] svaga 
och trånga hjärnar. Dalin Vitt. IL 6: 91.

Hjernehvarf, n. Svindel, yrsel. Om 
hiernehwarff. Then som haffuer samma 
siwkdom, honom synes lijke som alt thet 
han seer lupe om kring. B. Olavi 10 b. 
Svindel och hiärnehvarff. U. Hjärne Surbr. 
33. (jag skall) Digh boota ditt irriga hiärn- 
hvarff Och veckia din hvimlande hiärna. 
Vitt. 91. All skapad vishet här måst hisna, 
digna ned Och dö af hiernehvarf. Runius 
2:11.

Hjernevill, adj. Galen, rasande och 
hiernewille. P. Erici 3:143 b.

Hjernevilla, f. Galenskap. At någre

af chrystal een himmel sig inbilla, Är idel 
phantasi och tokot hiernevilla. Spegel G. 
verk. 58.

Hjerta, n. 1. szeya them (de upproriske 
knektarne) meningen både med ondo och 
godo eller stöta hiertat szönder i en eller 
twå. Gust. I reg. 10:25. — 2. Kärlek, be
nägenhet, håg. så haffuer iagh doch intet 
hierta til thetta folcket. Jer. 15:1. Alle 
thesse krijgsmän . .. komo aff allo hierta til 
Hebron, at göra Dauid til Konung. I Krön. 
13 (12:88). Faller idher rikedom til, så legger 
icke hiertat ther på. Ps. 62:11. — 3. Mod. 
folcket fick hierta til at arbeta. Neh. 4: 6. 
Aff thenna tröstning fick folcket hierta igen, 
och toogh itt moodh. 1 Macc. 13:7. han 
them medh sådana ord itt hierta giordt hadhe. 
2 Macc. 8:21. haffuer itt hierta såsom itt 
Leyon. 2 Sam. 17:10. när thet kommer 
henne på, som hon fruetade, tå förswinner 
henne alt modh och hierta. L. Petri 2 Post. 
67 b. torftighet förtager modet, men then 
sin näringh hafver, uthi honom vexer hiertat. 
Gust. Adolf Skr. 39.

Hjertebäfning, f. Hjertklappning. hierta- 
bäffning. B. Olavi 45 a.

Hjertefinger, m. Ringfinger. [T. herz
finger.] Guldfingren, hvilkin man ock nemp- 
ner Hiertafingren. P. J. Gothus Edsvärj. 
A 5 b.

Hjertefröjdig, adj. Folck hvarandra möta 
Med hiertefrögdig höflighet. Columbus 
Poet. skr. E 2 a.

Hjertefäld, p. adj. Modfäld. är regenten 
svag i macht, förstånd och välde, Så är alt 
riket siukt, och alle hiertefälde. Spegel 
G. verk 293.

Hjertegnag, n. låtom vårt minne intet 
nimma och få thet in i unga åhren, som 
thet hafver blygd, hiertegnag och samvets 
oro utaf i ålderdomen. Svedberg Ungd. 
reg. 157.

Hjertegrufva, f. [T. herzgrube.] 1. Mel
langärde. Précordium, then hinnan som 
löper kring om hiertat, hiertagruffua. Var. 
rer. voc. A 8 b. — 2. Hjertgrop. om tu 
skulle see honom i hans hiertegruffua, tå 
vorde tu tusende handa sorger och bedröf- 
velser finnande. A. Laurentii Verld. speg.
354.

Hjerteknyck, m. Hjertstöt. Sedhan the 
Lacedemonier then hierteknyck fingo (att 
åtsk. blefvo af Akajerna dödade), vardt 
them.. . befalt, the skulle sine murar nidh- 
kasta. Schroderus Liv. 658.

Hjerteled, n. Hjerteqval. [T. herzeleid.], 
Wijn drucket til nödtorfft, frögdar kropp och 
siel, men om man dricker ther förmykit aff, 
haffuer thet hiertaleedh med sich. Syr. bok 
1536 32 (31: 36). Ty skal en konung ... medh 
aldeles stoor flijt förfara hans saak, at icke 
honom hans hastiga doom ther effter föror
sakar hierteledh. R. Foss 273. Jfr Led.
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Hjertepåse, m. Hjertsäck. Matkar äre 
så väl i Pericardio eller hiertepossan som 
i sielfve hiertat fundne. Lindestolpe 
Matk. 36.

Hjertgrundig, adj. Hjertinnerlig, afhjer- 
tans grund, en hiertgrundogh, gudheligh 
och troghen bön. O. Petri 1 Post. 119 b.

Hjeriig, adj. Behjertad, modig. [T. 
herzig.] en tröstigh och hiertigh man. Sal. 
vish. 1536 försp. Ther finnes och ibland 
samme nyszantagne knechter en hop som 
ju szå dugelige karler, och änn tileffwentyrs 
hiertigere än en part aff the gamble knech
ter äre. RR •/io 1544.

Hjertklämd, p. adj. the äre så hiert- 
klämde, at the förmå icke mycket tala. 
Spegel Pass. and. 130. Somlige äre så 
fulle af ångest, så sorgbundne och hiert- 
klämde, at the kunna intet gråta för häpen
het skul. Ders. 181.

Hjertnupen, p. adj. Hjertängslig. mod- 
fäld. Vtaf sådane tijdender (om nederlag) 
blefwe the Lybiske hiertnupne och sloge 
hufwudet nidh. Brahe Gust. 1 kr. (14: 
hiertnopne).

Hjertqvafd, p. adj. när någon skulle 
föras ut til döden, tå bundo the för then 
sammas ögon, på thet han icke, vid thet han 
såg mordplatsen, skulle blifva förtviflad och 
hiertqvafd. Spegel Pass. and. 313.

Hjertstulen, p. adj. Modstulen. Hiert- 
stuhlne menniskior, som icke hade modh 
uthi sigh. P. Brask Puf. 62.

Hjesse, m. Hjessa. [Isl. hjassi.] Se
grares lagrade hjässar. Dalin Vitt. II: 4: 4. 
Jag ... många krönta hjessar Skådat under 
mina tak. IV: 133. dygden skal de krönta 
hjessar zira. Hesselius Erik 56.

Hjesslock, m. För hufvudvärk hans hies- 
låck ryckia opp. Moræus 386.

Hjonelag, n. Äkta maka. iag storligen 
dher elfter må längta At lefva få dhen timma 
och dag, Jag finge see ditt jonelag, En hustru 
from och aff dygden rijk. Beronius C 3 b.

Hjordahåll, n. Vallgång. Hafva the, 
som bo samman i en by eller flera, förent 
sig om boskapens vård och hiordahåll. I.ag 
1734 B.B. 11:2.

Hjordgång, m. Betesmark. Pascua, 
beet, hiordgong. Var. rer. voc. M3 a.

Hjordmark, f. Betesmark. Hiordmar- 
ken är full medh fåår. Ps. 65:14. fåår aff 
hiordenom vthaff Israels hiordmarck. Hes. 
45:15. hiordmarken skal stå jemmerligh. 
Am. 1:2.

Hjordskötsel, f. Boskapsskötsel, föda 
sig genom jagt, fiskeri och hjordskötsel. 
Botin Hem. 1:1.

Hjordvall, m. Betesmark. Hiordwallen 
går aller full med fåår. L. Petri Dav. ps. 
65' 14. Stängd mark och hiordavall måge alle, 
som ther i del hafva, til muhlbete nyttja. 
Lag 1734 B.B. 11:1.

Hjorta, intr. Idisla. [Isl. jårtra ; N.jorta.} 
Koen hjortar eller idisslar. Linné Vestg. 
resa 236.

Hjul, n. Pinohjul. (Se Hjulbråka.)- 
Nörbo karar forlossade strax fouten (fog
den) och the hoffmen medh honom wore 
vtaff stockar, hiwll och annen fengelse, och 
satte M. Jörens partij strax ther in igen. 
Svart Kr. 141.

Hjula, tr. Hiuhla ur något, etwas rün- 
den, es rund machen. Lind Ord.

Hjulbråka, tr. Rådbråka. [T. radbrechen.]. 
itt vmlöpande och taggat hiwl, ther medh 
hiwlbråkadhe man then Gudz försmädharen. 
2 Macc. 13:6. hiwlbråkat och steglat. Balck 
Catech. Y l a. Han blef hiulbråkad. Sved
berg Sabb. ro 2:1425.

Hjulharpa, f. Ett slags stränginstru
ment (nyckelharpa ?). Lyra, hiwlharpa. Var. 
rer. voc. 0 4 a. hiwlharpa, chelys. Come- 
nius Tung, index.

Hjulrock, m. Spinnrock, spinna spin
nerskor . .. anten på hiuulråck eller medh 
slända. Comenius Tung. 498.

Hjulsparre, m. Brinkhake. [T. radsperre.] 
ther baakom (vagnen är) hiwlsparren, til at 
häfta vagnen uti thet branta nedkörandet. 
Comenius Tung. 458.

Hjupon, Jupon, n. Nypon. Comenius 
Tung. index. Lind Ord.

Hlider? Ett blancktt köritz, mett en 
Hlijder. Hist, handl. 2:26 (1548).

Hljom, se L j o m.
Hljoten, se Ljoten.
Ho, interj. [Isl. ho], Hoo! hielper migh, 

grannar, i thetta vee! S. Brasck Förl. so
nen F 4 b. Ho busser! tänckte jag, jag måste 
trädet stäcka. Kolmodin Qv. sp. 1:18.

Ho, m. The gifva fodret ... uthi hoor 
(hoar). Comenius Tung. 414. the vpfylte 
hoonar (hoarne) til at watna sins fadhers 
fåår. 2 Mos. 2: 16.

Ho, pron. Brukadt äfven i plur. Hoo 
äre j? 2 Kon. 10:13. Hoo äro thesse? ... 
Jagh wil kungöra tigh hoo thesse äro. 
Sach. 1:9.

Hoboj, Hoboja, f. Oboe. Spela eller 
blåsa på hoboj. Lind Ord. Tuppen gal en 
sträf hoboja. Bellman 3:107.

Hof, n. [Isl. hof] 1. Gård, hem. Desse 
tree systrar dig til tienst skole stundliga 
stånda, Hvad i ditt hus och hof görs tarf 
skole the samme sysla. Stjernhjelm Here. 
114. — 2. Fest. thå thet hoffuet (högtidlig
heterna vid konungens kröning) öffuerstådt 
war. O. Petri Kr. 210.

Hof, n. Mått, måtta. Någors hof, 
hofva, någorlunda, i någon mån. [Isl. at 
nökkuru höfi.] the godha englar skola strij- 
dha medh the onda englar, och bliffua them 
öffuermechtige, på thet fridh må någors hooff 
wara på jordenne. Uti. på Dan. 462. Theras 
retta fergo haffuer iach iw nogorshoff til-
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forenne vlstrukit. L. Petri Vigv. B 1 b. een 
menniskia sigh j vthwertes måtto någhors 
hoffua regera kan. 2 Post. 128 a. medh hws- 
regering, ther någors hooffua wel skal tilgå,. 
är stoor åhoghe Krön. pred. D8b. wij nu 
någhors hoffua hördt haffue orsakernar, hwar- 
före Gudh så swårligha stygges widh man
dråpare. Mandr. E 7 b. ther en är kommen 
til laga ålder, och är någors hoffua förfaren 
j then helga Scrifft. Kyrkord. 64 a. Euan- 
gelium medh någhors hoffua flijt ibland oss 
predicat warder. Chr. pina L 4 b.

Hofbuss, m. Hofman. i hof fins hof- 
bussar; hofbussar rätta sig efter moden. 
Ehrenström 72. Han ... var redan mer be- 
lefvad, än alle de unge hofbussar, som trodde 
sig ha mycket vett, när de för fruentim- 
mer sade höfliga tvetydigheter. Dalin Vitt. 
3: 333.

Hoffana, f. Konungens lifvakt till häst. 
Adlersparre Afh. 131. Konungens hoffane. 
Hund Er. 14 kr. v. 298.

Hoffolk, n. Krigsfolk. (Fogdarne skola 
skicka) alth thet hoff folk the kwnna aastadt 
komma baade tiil hest och footh nidt tiil 
Calmarna. Gust. I reg. 2:144. vij aktet att 
lathe vårth hoffolk komma vp i then landz- 
enda eder til hiälp. 5:18. han befructer 
ath Garstenberg skal göre nogon forraskning 
in på landet, epter thet ath ther är lithet 
hofffolck. 10: 97. — Hoffolk nämnes stundom 
i motsats till legefolk (besoldade krigsmän). 
RR maj 1544.

Hoffärga, f. Den färg. som personer till
hörande en furstes hof hade på sin kläde- 
drägt; hofdrägt, hoflivré. [Se Grimm Wort. 
Hoffarbe] Herrar och Furster giffua sijn 
sändebodh och Legater theras wanliga hof- 
färgo. P. Erici 2: 201 a. tijna högferdiga klä- 
dher, som tu haffuer på, moste tu leggia aff, 
thet är icke thenna Herrans och Konungens 
hofferga, Ther ligger en slet kiortel, thet är 
then retta hoffergan, som är Christi oskil- 
digheet. Therfore dragh snart thenna Christi 
kläder på, ther hoffergan insömmat är. Balck 
Krist. ridd. D 6 b.

Hofgesind, Hofsinn, pi. -sinner, -sin- 
nare, m. och n. Hofman, hoftjenare, hof
folk; lifvakt. [Se Molbech Gloss. Hof
sind.] han intedt wille bliffua mestrat aff 
them, hure han skulle cläda sina Drawanter 
och Hoffgesin. Svart Kr. ill. Drogh så 
(konungen) tädan och till Stocholm, skilian- 
des alt krigxfolket widh sigh, så när som 
sitt dagliga Hoffgesin. Ders. 119. Then som 
vil vara hoffgesind, Han laghe kappan effter 
vind. R. Foss 4. Offuerheten sielff samt 
medh sitt hoffsinne. L. Petri Krön. pred. 
B 4 b. hans egne Hoffsinner och dageliga 
tienare. Kr. 45. Hans Kon. Mtz egne män 
och hoffsinnare. Tegel Gust. 1 hist. 2:86. 
the som Oss och vårt ridderskap, adel och 
hoffsinnare medh eedh och tiäniste förvandte

och förplichtade äre. Schmedeman Just. 14 
(1541).

Hofjunkare, m. David klagar öfver Saul 
och hans hofiunkare, för huilke han måste 
krypa j kulona. J. Erici Dav. ps. 79 a. 
Hofjunkrar gäfve rida, Laqueyer gåå til footz. 
Spegel G. verk 175.

Hofkampe, m. = Hofbuss. en skal jäm
väl och vara en god Christen, och icke 
altijdh omgås medh väria och bössa, på thet 
han skal bliffua en fulkcmmeligh hoffkampe. 
Schroderus Hoff. väck. 28. en hoffkampe, 
som var mächta rijk och anseendes. Ders. 
248. O i hoffkampar, som fram för andra 
vilien vara anseedde. Ders. 254. Icke en 
eenda hoffkampe hafver iagh kendt, som 
icke hafver besvärat sigh öfver bofväsendet. 
Hoflef. 102.

Hofkonst, f. [T. hofkunst.] skrymterij 
och hoffkonst, at man sin nästa til skadha 
giffuer godh ord aff itt falskt hierta. P. Erici 
2: 329 b.

Hofkrankhet, f. the Tyske kalla henne 
(“Fransosiska plågan“) . . . Hoffkranckheet, 
som fölier gerna hoffuet effter, för theras 
okyskheet skul. B. Olavi 132 b.

Hofliga, adv. Med hof, måtta. [Isl. hof
liga.) radom vi eder atj tage . .. eder mothe- 
gong vid eder boffliga. H. Brask (HSH 
17: 176). Finner tu honigh, så ät hooffliga. 
L. Petri Sal. ord. 25:16. Salt må blandas 
i skämt, men skämt bör hofliga brukas. 
A. Nicander Vitt. 136.

Hofligt, adv. Höfviskt, anständigt. Fjol
lor spöka sig ut, men dygdige kläda sig 
hofligt. A. Nicander Vitt. 144.

Höfling, m. Hofman. [T.höfling] Tessin 
Bref. 2: 209.

Hoflnnk, m. Fuchzsvantzer, hofflunckar, 
bladrare. Laurelius Påf. anat. 454.

Hoflös, adj. Omåttlig. [Isl. höflauss.] 
the haffua warit dieffuulens trogne tienare, 
och medh sitt hoofflösa och endalösa swalg 
så flijteliga folgdt hans wilia effter. L. Petri 
Dryck. B 2 a. hooflöst fråtzerij wendes vthi 
stoor siwkdom. Sir. bok 37: 33.

Hofman, m. 1. Krigsman i allmänhet. 
Jag håller dhet för ingen hoffman vara, Som 
räds fast han skulle döö. Sv. forns. 1:212. 
duglige hoffmen, mett gode rör, som... i 
tijdh och tima koma till skeppen (att utgöra 
deras besättning). Gust. 1 reg. 11: 45. — 
2. Ryttare. En hårdtrafvande häst skakar 
hofmannen. Comenius Tung. 4t-3. thet Sven
ske krijgzfolket, både hoffmän och knechten 
Stjernman Riksd. bih. 254 (1598).

Hofmeja, Homeja, f. [Mnt. homeie.] 
1. Utbygge, utsprång, altan. Menianum, 
hoffmeya. Var. rer. voc. G 5 a. Och han 
määlte Förhwset innan porten,.. . och thes 
hoffmäyor ther vppå, hwilka woro twå alnar 
til breeddena. Hes. 40:9. på bådha sidor 
(om porten) stodho hoffmävor. 40:10. then
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homeyen (på Elfsborgs fästning) är neder 
fallen offuan porten. Gust. 1 reg. 7:105. — 
2. Förhuggning, inhägnad? göre en fyre- 
kant homeye wedh enden på bråten, ther 
man skall tage emot fienderne. Fin. handl. 
9:155 (1556).

Hofmästare, m. 1. Föreståndare för 
hofhållningen. Hoffmarskalck eller Hoff- 
mestar, prætorii preefectus. Helsingius 
thå han (Erik af Pommern) wore i Suerige, 
skulle han haffua Suensk hoffmestare, can- 
zeleer, cammarmestere, kökemestare, skänk 
och fodhermarsk. O. Petri Kr. 203. Ture 
jönson riddere oc wor nadigste herres hoff- 
mesther. Gust. 1 reg. 4:262. Ahisar war 
(Salomos) Hoffmestare (Öfv. 1878: slottshöf- 
ding), Adoniram Abda son war Rentome- 
stare. 1 Kon. 4: 6. — 2. Anförare för kungl. 
lifvakten. hela the Caldeers macht som 
medh (konungens i Babel) hoffmestarenom 
war brööt om kull muranar som om kring 
Jerusalem woro. 2 Kon. 25:10. — 3. Lärare, 
uppfostrare, guvernör, man förordnar Hen
nes M:tt sådana hoffmästare och præceptorer 
sampt sådanna hoffmästerinnor, som förstå 
och veeta, huru een drottningh till siäl och 
kropp rätt bör formeras. Stjernman Riksd. 
2 : 927 (1635). H. F. N:de Princeps Adolphus 
medh een godh Hoffmästare betiänes. Adler- 
sparre Fiist. saml. 2:121 (1643). Lindskiöld, 
då hetande Lindeman,... handledare (då för 
tiden kalladt hofmästare) åt unga Herr Gu
staf Carlsson ... konung Carl X Gustafs na
turlige son. HSFl 8:15. jag A:o 1644 (var) 
för tvänne baroner Kevenhuller hofmästare 
vorden. Ehrensten (Lönbom Anek. 1. 5:19). 
— 4. Uppsyningsman, förvaltare. Alt thet 
tu (Abraham) hafver uthi dhetta land, Det 
är förtrot under mina (Eleasars) hand. Der 
öfver iagh een hofmästare är, Och alt dispo
nerar effter egit begiär. Beronius B 2 a.

Hofmästarinna, f. Uppfostrarinna. Se 
Hofmästare 3.

Hofnask, m. så varder han hollen icke 
för en hoffman, uthan för en hoffnask och 
then som sleeker ens annars talrick. Schro- 
derus Fiojf. väck. 97. Se Na ska.

Hofposs, f. [af T. posse, possen, puts, 
knep, elakt streck.] en förmaning them som 
haffua waant sigh til at baakdanta... sin 
nästa, at the sådana hoffposser haffua för- 
dragh. Uti. på Dan. 212. een hoffposs, hwil- 
ken som mykit gemeen är hoos argha hoff- 
tiänare. Ders. 222.

Hofpredikant, Hofpredikare, m. Da-
vidz Hoffpredicant Propheten Nathan. A. 
Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. B8a. 
Johannes baptista ... Konung Herodis Hoff- 
predicare. P. Erici 2:309 a.

Hofriddare, m. Brudriddare, brudsven. 
hon (bruden) har sin förgångzhustru (brud- 
främia) och hoffriddare [paranymphos]. Co- 
MENius Tung. 591.

Hofråd, n. En furstes râdgifvare. Vthi 
Persen eggiadhe och reetadhe dieffuulen 
Cyri son .. . sampt hans hoffrådh til at för
hindra Jerusalems förnyielse. Uti. på Dan. 
461.

Hofrätt, m. [Se Grimm Wort. Hofrecht; 
Mnt. hoverecht, Schiller-Lübben 2: 314, 
6:161.] 1. Rätt, lag (eg. vid ett furstligt
hof). closterliffuerne ... är en rätt apostasia 
eller affträdelse jfrå Christendomen, ther 
huarken halles thet gudh budhit haffuer eller 
thet the sielffue loffuat haffue, Och thetta 
(hvad jag skrifvit, denna bok) skal nw wara 
closterfolk for en hoffrecht, hwar iach för
nimmandes worde at noghor satte sich her 
emoot, wille iach thå ytterlighare forclara 
closter wäsende och måla thet så aff som 
thet werdt är. O. Petri Klost. F 2 a. — 2. 
Musiktillställning, serenad, gör then sidste 
Psalmen (Davids) alla Christna til songare 
och spelmän ... at hwar och en skal göra Her- 
ranom Gudhi en hoffrätt. P. Erici 5:i33a. 
Thet (kyrkosången) är then liuffue bruda- 
sång och hoffrätten som Christus medh alia 
änglar gerna hörer. 5: 257 a. — 3. Tornering, 
dust. Nu wäl, tu kommer migh rett til 
måtto, Riddare godh, wij mostom än en 
gång haffua en Hoffrett medh hwar annan. 
Balck Krist. ridd. F 8 b.

Hofsamt, adv. Måttligt lagom (i ironisk 
mening), han vardt... så hofsampt väl und- 
fången. L. Petri Kr. 92.

Hofsinn, se Hofgesind.
Hofskransa, f. Hoflismerska. [T. hof- 

schranze.] han haffver tilförenne hafft een 
huusachtigh, from och dygdesam hustro, men 
nu itt sömnhol, gaturennerska, hoffskransa, 
eller en slöserska. Schroderus Albert. 3:6.

Hofslinka, f. J. G. Hallman 33.
Hofslinkare, m. Den som vill, som jag, 

tala om förening, om medelväg, om fädernes
landets räddning, blir misstänkt af de ena 
och kallad hofslinkare af de andra. N. v. 
Rosenstein (SAH 52:158).

Hofslunt, Hofsluntare, m. [Molbech 
Gloss. “Hofslunt: en af de Ringeste ved 
Hoffet, som horer til Halen af Hoffet; aulce 
cauda; en Trappedrager.“ Jfr Rietz Slunt.] 
en håffslunt. Kolmodinus C 5 a. Hoff slun- 
tare. Rondeletius 34.

Hofsmek, m. 1. Hofsmickrare. then hoff- 
smeken Amazias ... predicade honom (Jew- 

beam) altijdh sådant som han gerna höra 
ville. P. L. Gothus 1 Uti. O 1 b. — 2. Hof- 
smicker. sitt mordeska förehaffuande wiste 
han medh alla försåtliga tyranniska hoff- 
smeker så konsteligha färga. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Kyrkost. A 3 a.

Hoftakt, f. Hofintrig? Daniel moste thet 
(att han stod i konungens gunst) vmgella 
när the stora Hansser, hwilke honom be- 
wijsa een hofftackt. Försp. till Dan. (se 
kap. 6.) J fr T a k t.
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Hoftasslare, m. then gamle hoftaslaren 
sade: ora thet är nog at ursäckta sig, tå 
lärer ingen kännas vid skulden. Spegel 
Pass. and. 261.

Hoftimmer, n. Hofrum, hofgemak. [af 
T. zimmer.] man finner en hoop til hoffua, 
som holla sine kambrar så skitne och oreene, 
så at man må rätteligare kalla them svine- 
stall än adelige hofftimber. Schroderus 
Hoff. väck. 114.

Hoftjenst, f. Krigstjenst. hoo tiänar til 
hoftiänst på sin eghen sold någhon tijdh? 
O. Petri Sakr. 21a. (se 1 Cor. 9:7.)

Hoftorn, Hogtorn, m. Förtret, förnär- 
melse, harm. [Mnt. torn, T. zorn. Jfr Grimm 
Wort. Hofzorn; Molbech Gloss. Hoftorn, 
Hoftorn.] the ära vthi minne med oss ... 
for thet hofftorn the oss giort haffua. Gust. 
I reg. 8:116. sådane förräderi), schade och 
hofftorn, som the oss bewijst och vdj fört 
haffwe. RR 14/: 1543. theras haat til Chri
stum war så stort, at thet medh ingen smä- 
leek. hoghtorn och förtreet, som the honom 
giorde, kunde warda vthslecht eller mättat. 
L. Petri Chr. pina T 8 a.

Hofva, imr. = Hofvera 1. [Mnt. hoven.] 
såsom een brudh hooffuar j sitt smycke. 
L. Petri Jes. proph. 61:10.

Hofvad, p. adj. Försedd med hof. hof- 
vadt och klöfvadt fää. Stjernman Riksd. 
bih. 289 (1620).

Hofvera, intr. och tr. [Mnt. hoveren; 
T. hofieren.] 1. Ståta, pråla, ' stoltsera. 
såsom een brudh hoffuerar vthi sin skrwdh 
Es. 61: 10. Paris är svijken aff Veneris 
flärd, Och henne för alla dömdt äplet värd 
... Hvar aff hon icke ringe hofverar. N. 
Holgeri B 5 h. — 2. Fjäsa, smickra, fira. 
ihe som nu hoffuera för tigh, the skola för- 
achta tigh. Jer. 4:30. Så nyfikne voro vi 
Svenske med den handel (det Engelska 
giftermålet) och mest dermed till att hofvera 
konung Erik. S. Elofsson 105. huru högt 
then gambla modhren Elizabeth medh then 
vnga pijghona Maria hoffuerar. P. Erici 
3: »i a. hoff smikrare ... som hoffuera och 
smikra medh theras ogudhachtigha konun
gar. P. L. Gothus 1 Uti. K la. at een ung 
möö ... icke begärar at roosas, eller hållas 
för sköön, såsom ey heller myckit at skå- 
dhas och hofveras. Schroderus Albert. 
1: 26.

Hofvering, f. Smicker, the ropade emoot 
Pilatum, Wij haffue ingen Konung vthan 
Keysaren ... slijkt war ock intet annat än 
hoffwering och skrymterij aff sådana folck 
som geina hadhe seedt at yxen hadhe sittit 
j theras Keysare. L. Petri Chr. pina C 6 a.

Hofverk, n. [Mnt. hovewerk.] 1. Krigs- 
bedrift, krigslist, vill iak ... med them (krigs
folket) driffwe in oppaa allis vore fyender 
eth hoffwerke. HSH 19:151 (1506). Ther be- 
wijste Peder Fredagh ett snilt och förnuff-

tigh Hoffwerck. Svart Kr. 50. — 2. Rid
derlig öfning, vapenfärdighet, öfva sigh 
medh torney, stäckande och bräckande, rän
nande, medh fechterij och allahanda hoff- 
verk och ridderspeel. L. Petri Kr. 74. Kong- 
liga öffningar och hoffvärk. Phrygius Agon 
35. Vlf von Järn, Han brukar så stoort hof
verk. Sv. forns. 1:89. The kämpar begynte 
en krets att skrifva Alt på then gröna mark, 
Thet gjorde the then bruden till ähra, Låt 
se sina stora hofverk. 1:72.

Hofvisk, adj. Som anstår ett hof. Hof- 
viska seder, tornerande och riddarespel gjorde 
våra printsar så högt aktade, at de hurtigaste 
riddare och furstar, jarlar och junkrar och 
ädlingar sökte deras hof. J. G. Hallman 9.

Hog, m. Håg, minne, them kom än nu 
jhogb, huru thet tilgånget war. Vish. 19:10. 
oss kommer jhogh, at then förföraren sadhe 
... Matth. 27:63. Så kom migh jhogh thet 
Herren sagdt hadhe. Ap. gern. 11:16.

Högas, dep. Jubla. Är thet (goda) för
handen, så högas hon (gestit avioitats; T. 
frolocket für begierde), glädies, frögdas, för
lustar sigh medh thess nyttiande. Come- 
nius Tung. 366. Jfr Hogs as.

Hogfalla, intr. Falla i hågen, thet talet 
hogföld them allom wel. O. Petri Sakr. 9 a.

Hogfäld, p. adj. Hågad, lysten. [Jfrlsl. 
hugfeldr.] när wij på itt ting så platt hogfälte 
äre. Schroderus Hels. beg. skattk. H5.

Hogfällas, pass. Vara omtyckt, predik
ningar, som ... af gudfruchtiga siälar hog- 
felltes och åstundades (af trycket). Sved
berg Sabb. ro 1:63 b.

Hogfälle, n. 1. Håg, lust, åtrå, sinnes
rörelse. han .. . kunde förstå sigh på oskä- 
ligh creaturs lååt, hvad theras hågfälle var. 
Schroderus J. M. kr. 123. högfärden intet 
annat är, än itt sinnes affect oc hogfälle. 
Pac. 199. hon (viljan) är hoghfällen (affec- 
terne) underkastat. Comenius Tung. 362. 
— 2. Hugskott. Alnen, ther medh lyckan 
mäter hoffolkzens förtienst, är icke någon 
billigheet, uthan itt hågfälle eller såsom thet 
faller enom i sinnet. Schroderus Hof- 
lef. 223.

Hogmod, Hotnod, n. Oförrätt, förnär- 
melse, förolämpning, skymf, smälek. [Mnt. 
homot.] edher ær skeeth något homodt och 
öffwerwåld wtåff wår tiænere. Gust. 1 reg. 
3:827. (han) scriffuer slig spoott oss til ho- 
mod och hånheth. 5: 35. vedergöra then for- 
treeth och homod oss vtåff eder viderfarit 
är. 5:56. giort osz icke lited hoffmod j 
många handa måttha med mord, gripning och 
skofflinng på wåre fogeter. 6: 80. wij well 
hade mackt oc tiilfelle tiil at widhergöra 
sådanna wårt store homodh. 6:81. somb- 
lighe icke kunna eller wilia lijdha aff sin 
nesta för gudz skull jtt litet hoghmodh eller 
någhot som them synes orett wara. O. Petri 
Sakr. 27 b. Enom christnom kan aldrig skee
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så mykit hoghmoodh, ath han jw skall for- 
låtat. 1 Post. 131a. the hadhe ther giordt 
honom hoghmodh. 1 Mos. 26: 20. (Ordet 
brukas i 1541 års bibel och 1500-talets flesta 
öfriga skrifter äfven liktydigt med det nyare' 
språkets Högmod. Jemväl Hogmodas, Hog- 
modig är der den vanliga skrifningen för 
Högmodas, Högmodig.)

Hogmodas, dep. hogmodes på (öfver) 
egna kraffter. P. Erici 5:188 a.

Hogmodeliga, adv. Högmodigt, öfver- 
modigt. The förachta all ting och tala illa 
ther om, och tala och lasta hoghmodheligha. 
Ps. 73: 8. han haffuer hoghmodheligha hand
lat emoot Herran. Jer. 50: 29.

Hogretning, f. Retelse, frestelse, lock
else. För all hogreetnings anfall trygger. 
Columbus Poet. skr. F l a. All högfärds 
yppighet och all hugretning sufvo. Ru- 
DEEN 270.

Hogsas, dep. Fröjdas,j han (hästen) haff
uer wädhret aff strijdhenne fierran effter, och 
aff förstarna som ropa och hoghsas. L. Petri 
Jobs bok 39:28. (Bib. 1541: Förstanars roop 
och frögd.)

Hogse, Hogsen, Hugse, adj. Hågad. 
hogse til at strijda. Rudbeck Atl. 2:129. 
vore störste delen hogsne thär til, at jarlen 
droge bort af landet. Peringskiöld Heimskr. 
1:429. Til slem lusta är jag hugse. P. Brask 
Vitt. 222.

Hogstark, adj. Ifrig, nitisk. [Is!, hug- 
sterkr.] han var så hogstarck til at läsa... 
at ingen kunde honom thet förmena.. Sved
berg Ungd. reg. 207. Edor åstundan ... jag 
med nöije biföll. . . och var hogstarck at then 
effterkomma. Ödn. a 3 a. hogstarck och ifrig 
i sin bön. Sabb. ro 2:1557. Och blef jag 
strax så hogstarck, at jag gaf mig ingen ro 
eller lisa förr än alt skulle blifva fullbordat. 
Sabb. helg. tillegnan.

Hogstor, adj. Högmodig. [Isl. hugstårr.] 
Aff thenne handelen bleff Ingemar hogstoor 
och öffvermodugh. Phrygius Agon 17. the 
stålte och hogstore Folkungar. 3 Likpred. 19.

Hogstyrkt, p. adj. Manad, uppmanad. 
är jag af Mose viso icke litet föranlåten och 
hogstyrckt vorden at... upsettia ... ena viso. 
Svedberg Ungd. reg. a 4 b.

Hogtorn, se Hoftorn.
Hoj, interj. roopa icke hoy, tu ståår, men 

see til, fall icke. P. J. Gothus Sal. 321. 
Hoi ! jw länger, jw värre tu medh migh faar. 
Rondeletius 27. Hoy korss! töras j detta 
göra? S. Brasck Förl. sonen H 4 b.

Hoja, intr. Hojta. Barn man vänje vid 
alt hvad dundrar, skramlar och hojar. A. 
Nicander Vitt. 210.

Hoja, intr. Byta, tuska. [T. hoien.] 
hoya, permutare. Comenius Tung. index.

Hojening, f. Gäspning. [T. hojähnen, 
gäspa.] löse quinfolk, som på sin egen hand 
sittia, och mehra till odygd, röfverij och

hoyening [lätja, sysslolöshet?) inclinerade 
äro, än att giöra någodt som godt är. Landt. 
instr. 285 (1665).

Hol, n. Håla. theras öghon förgåås vthi 
sijn hohl. Sach. 14:12.

Hol, adj. [T. hohl.] 1. Urhålkad, ihålig. 
holl trää. Es. 7:19. mootskall gick aff holl 
bergh (berghålor). Vish. 17:19. Tordön som 
så ramlar Och giör at thet i skoog och hola 
bergen skramlar. Spegel G. verk 69. Echos 
hola liud. Öpp. par. 16. — Hol penning, 
ett litet mynt af konkav form, stämpladi 
endast på ena sidan, vanligen kalladt brak- 
teat. [Mnt. hol pennink.] han vthåff sitt 
egiet sölff må slå små hola pseninger så 
goda att en mark vägen skal holla tw lodt 
eth quinthen. Gust. 1 reg. 4:332. — 2. Hög 
(om sjö), svallande, wår N. Herres store 
kraffuel ... ville gerne om bord medh theres 
(Lybeckarnes) Amirall then store michell; 
Effter thet ther gick en håll våg, kunde han 
ther till icke komme. HSH 2: 52.

Hol, m. Backe, höjd, kulle. [Isl. höll.] 
tessa haffua stååt på en Hooll, på thet theris 
röst skulle wäll höras. Fin. urk. 1. 1: 23 (1599).

Hola, tr. Göra hål i. [Isl. hola.] Rid
daren holade hans (Kristi) sido med gläffuone. 
Tideb. 41.

Hola, tr. Uttala med ihåligt ljud? Munn 
gapar A, flepar E, grinar 1, hohlar O, tutar U. 
U. Hjärne Orth. 25.

Holig, adj. Söndrig. Theras säck skal 
hologh och botnalöös wara. Försp. till Hagg. 
then ther penningar förtienar, han legger 
them vthi en hologhan pung. Hagg. 1:6. 
hwar nogot förfaller, är holligt och sönder, 
förnyiar han och förbättrar. P. Erici 2: 99 b.

Holing, Huling, m. Herde, vallgosse. 
[Isl. hiröingi, folkspr. hjur(d)ing.] På bygden 
Herdar eller Holingar det bästa hantvärk 
drijfva. Eurelius Herden, företal. Knut 
huling han tullar sin fä. Sv. folkv. 1:272.

Holk, Hälk, m. 1. Baktråg; bunke, bytta. 
Hoick, backtrog. Schroderus Lex. 45. när 
han sin rehnko molkar, Tå han kan fylla 
två så tämlig stora holkar. Spegel G. verk 
(1745) 225. — 2. Källa i en träskartad om- 
gifning. (Rietz.) thenna lilla brunnen skall 
blifva en lustigh och lefvande källa, tå theres 
sumpar, holkär och moras skola förrotna och 
ille luchtande vardha. J. Erici Dav. ps. 
65 b. O affgrund, diupa hålck, förskräckeliga 
dammer. Wexionius Vitt. 333. — 8. Ohyf
sad person, grobian. den som ähr i seder 
en tylp, en ohöflader holker. J. Gyllen
borg 4.

Holk, m. Ett slags lastfartyg med flat 
botten (brukades äfven som krigsskepp). 
[Mnt. T. holk.] Oneraria navis, holk. Var. 
rer. voc. P 4 a.

Holl, se Huller.
Holmig, adj. Uppfyld med holmar, hol- 

muga siöar. Rudbeck Atl. 1:55.
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Holmisk, adj. Stockholmsk, skal han 
(myntmästaren) giffua oss iij mark Holniska(!) 
wtaff hwar lödig mark fijn süffwer. Gast. 1 
reg. 1:207.

Holsjö, m. Hög sjö. (Se Hol, adj. 3.) 
På södher sijdhan (om skäret) är diupt nogh, 
när ther går någhon holsjö, bryter han på 
gründet. J. Månsson 22. Vid Caput Cantij 
een grymmer holsiö svallar. Spegel G. 
verk #5.

Holsten, m. Eg. urhålkad sten. [Mnt. 
holsten.] wore trånge inlopp in til stadhen, 
hwilke ganske farlighe wore för the stoore 
klipper och Holsteners skuld som under 
watnet låghe. Lælius Res. 1:222. ett skiep 
... står på refvet fast och ibland holla stee- 
nar. Rosenfeldt Vitt. 252.

Holster, m. pl. Holsteinare. och twin- 
gades thet landet ganska hårdeliga aff the 
Holster. O. Petri Kr. 124.

Holstungen, p adj. Genomborrad. Hol- 
stwnghen j sidana meth hwasso spiwth. 
Tideb. 102.

Holtegel, n. Tegelpanna. [T. hohlziegel.] 
Imbrex, imbricium, holtegel. Var. rer. voc. 
G 5 a. på thett att stadenn måtte therutaf 
bliffue thess annseenligere, så see wij för 
godtt ann, att thu lather täckian medh hool- 
tegel. Hist. bibi. 2:183 (1575). om än så 
många diefflar j stadhen woro, som holteghel 
på hwstacken äro. P. P. Gothus K 5 a. 
Stormväder... kastar holteglen och steenarna 
aff taaken. P. J. Gothus Poll. X 7 b.

Homa, se Humma.
Homeja, se Hofmeja.
Hon, pron. Hona. vipera ... är itt aff 

thet wersta orma slectet, och haffuer thenne 
natwr, athi natwrlighe samblendingen biter 
thet. hon är mannenom huffuudet aff. NT 
1526 försp. 6a. Jfr Han.

Honungsfogel, m. Bi. honungzfoglen 
... af åtskillige blommor sötma utsuger och 
där af tidigt en söt honung arbeter. Her
melin D 5a. Den söta blomstermust, som 
honungsfoglar brygga I tunnor utaf vax, dem 
de rätt artigt bygga. Kolmodin Qv. sp. 2: 316.

Honungspredikare, m. Reffueswantzer 
och hånogz predikare. P. Erici 2: 62 b.

Hop, m. Hopom, med hopom, hop
tals, hopvis, dieffuulen ... driffuer siälanar 
hopom til heluitis. P. Erici 1: 215 a. hwadh 
wij nu haffuom j thetta liffuet, styckewijs j 
creaturen, och icke ther aff mätte warde, 
thet skole wij alt ther haffua hopom j Gudhi. 
2:16 a. silffuer skal tigh medh hopom til- 
falla. Job 22:25. iagh skal vpweckia stoor 
folck medh hopom vthu noordlandet. Jer. 
50: 9. backar vpkastadhe widh wäghen, ther 
man the slagna medh hopom vnder begraffuet 
hadhe. 1 Macc. 11:4. — 1 hop, i hopom, 
tillhopa, tillsammans, alla christtroogna men- 
niskior ... thesamma alle j hoop är then hel- 
gha kyrkia. O. Petri Men. fall E 6 b. alla

godha gerninga som all helgon j hoop noghon 
tijdh giordt haffwa. 1 Post. 73 a. Tå the nu 
j hopom föllo in til honom, vndlop han. 
2 Macc. 14:43. Wij som wenligha vmginges 
inbyrdes medh hwar annan, wij wandradhe 
vthi gudz huse j hopom. Dav. ps. 1536 55:15.

Hopig, adj. Ymnig. [T. häufig.] hopigt 
skogshugg. Stjernman Com. 3:161 (1663). 
tiärans hoopige tilverckande mycket incom- 
moderar them . . . som medh dhen varan 
drifve sin handel. Riksd. 2:1524 (1664).

Hopigt, adv. Talrikt, ymnigt, deras klage- 
måhl der öfver så hopigt inkommer. Stjern
man Riksd. 2:1399 (1660). Zigeuner begynne 
hopigdt sigh låta se uthi landet. Com. 3: 69 
(1662). Tiäran på någre åhrs tijdh skal vara 
så hopigt tilvärkat ... at consumptionen och 
afgången omöijeligen kan deremot förmodas 
blifva proportionerat. 3:160 (1663). medlen 
gå desto hopigare uth. 3:411 (1666).

Hoppa, tr. och jintr. Hoppas. [Mnt. ho
pen; T. hoffen.] hoppet om thet synes, är 
thet icke hopp, ty huru kan man hoppa thet 
man seer? NT 1526 Rom. 8: 24. hon hoppar 
på gudh. Ders. 1 Tim. 5:5. then onde haff
uer intet til hoppande. Ord. 24; 20.

Hoppas, dep. Therföre hoppas til (på) 
tigh the som titt nampn kenna. Ps. 9:11. 
Honom hoppas migh (hoppas jag) nu senda. 
Philipp. 2: 23.

Hopptnan, m. Höfvitsman, befälhaf- 
vare. [T. hauptmann.] Hoppman, castel- 
lanus. Schroderus Lex. 99. Guberneur 
eller Hoppman pågräntzfästningerne. Stjern
man Riksd. 2:910 (1634).

Hoppning, f. Förhoppning. [T. hoff- 
nung.] them tå all hoppning oss till att 
öfvervinna afskurin är. Gust. Adolf Skr. 
111. gick jag till segels medh godh vindh 
och hoppning snart till mitt föresatte mål att 
komma. Ders. 487. Bemälte ständer lefva 
uthi underdånig hopning ... at Hans Kongl. 
M:tt tager sine trogne undersåthare under 
sin Kongl. protection. Stjernman Riksd. 
2:1410 (1662).

Hoppstor, adj. thet hafver gifvit mig 
mod och styrckio i hiertat, thet^ hafver giordt 
mig hoppstoran. Svedberg Ödn. b 4 b.

Hopvefla, tr. Hopveckla, hoprulla. Fiäri- 
lens tunga ... hopveflas som en rullfiäder. 
Linné Tal 14. hopvefla sina blan. Ders. 18.

Hor, n. Afguderi. bedriffuo hoor medh 
andra gudhar, och bådho til them. Dom. 
2:17. the som jfrå tigh (Gud) wijka the 
skola förgåås, tu förgör alla the som emoot 
tigh hoor bedriffua. Ps. 73: 27.

Horekläpp, m. Horunge, då bad Söff- 
ring Norby Bärnn van Mälen till sijn hore- 
kläpz fadder in utij Wisby stadh. HSH 2: 38. 
Prestherne . . . församble rijkedommer till 
theris horekläpper, szom i then landzendenn 
(Finland) och annerstädz mykett ske pläger. 
Thyselius Handl. 2:266 (1545). Jfr Kläpp.
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Horenson, m, Horson. [Mnt. horensone. 
Se Schlyter Ord.] Huilkin ... then annan 
kallar oqwämdz ordh ... szåsom är horen- 
sonn eller skökiesonn. Skråord. 236 (154 5). 
En hoorenson, Reynicker rödh, iagh leet 
migh bedâra. R. Foss 270. Jfr Härjanson.

Horeri, n. Afguderi. löpa j horerij effter 
landzens fremmande Gudhar. 5 Mos. 31:16. 
tin Gudz tienist är itt horerij emoot tin 
Gudh. Hos. 9:1.

Horfva, f. Täppa, vreet, septum. Schro- 
derus Lex. 8. Jfr Rietz Horva.

Horisk, adj. 1. Horaktig, elska then 
bolerska och horiska quinnona. Hos. 3:1. 
— 2. Afgudisk. iagh förkrossat haffuer the- 
ras horiska hierta, thet jfrå migh wijkit är, 
och theras horiska öghon som effter theras 
affgudhar seedt haffua. Hes. 6: 9. thet horiska 
affgudhiska folcket. Försp. till Hos.

Horka, f. Ett slags fisk. Spegel G. 
verk 197. (Aasen Hork, m. Perca cernua.)

Horkrog, m. Horhus, somblig aff the 
nunnor äre kompne wdj oppenbare horkrog. 
Gust. I reg. 6: 361. Horevärdar . . . som hålla 
horekrogar. Comenius Tung. 827. Hoore- 
kroo. Helsingius. offentelige Lupanaria 
eller hoorkrogar. Laurelius Påf. anat. 242.

Horkrögare, m. Horhusvärd. Helsin
gius.

Horn, n. the begynna haffwa hornen j 
siidhon på hwar annen. Gust. 1 reg. 10:309. 
han ... hade ett horn i sidan på honom. 
Sylvius Curt. 667.

Hornad, p. adj. Försedd med horn, be- 
hornad. en hornad hiort. Kolmodin Qv. 
sp. 2:81. ett ofatt hornadt djur. Silver
stolpe 227.

Hornbagge, m. Scarabeus lucanus. Var. 
rer. voc. Q 2 a.

Hornbest, m. Hanrej. du har gjort mig 
till en hornbest. Missförst. 42.

Horngubben, m. Djefvulen. du håller 
din gambla sång Rett som store horngubbens 
sugga. Beronius C l a.

Hornkant, m. Bågarne voro dels .stål
bågar, dels hornbågar, som ock fingo heta 
hornkanter. Adlersparre Afh. 225.

Hornot, adj. Försedd med horn. [Isl. 
hornottr.] hornot diwr. P. Erici 3: 70 b. 
Mosi hornotta ansichte. 2: 365 b.

Horpare, m. Harpspelare. [Isl. harpari. 
N. horpa, harpa.] Orpheus ... var en hor
pare eller spelman. Rudbeck Atl. 1:680.

Horpös, m. Harts; beck. [Mnt. har- 
pois; Isl. harpeis; D. harpix.] horpöss, ter
pentin och thiære. Gust. 1 reg. 4:31. Ge- 
meent beek eller hårpex. A. Månsson 
Pr act. 16.

Horpösa, tr. Hårdpösa et käril innan til, 
ein höltzern Geschirr inwendig mit Hartz 
oder Pech glasüren. Hårdpösa (taiga) et 
skjepp, ein Schiff mit Inschlitt bestreichen 
so weit es im Wasser geht. Lind Ord.

Horqvinna, f. horkarler och horqvinnor. 
Carl IX Bevis K 3 a.

Hors, n. Galande. Thet trötta stackars 
folck tu (tuppen) väcker med titt horss. 
Kolmodin Öv. sk. 1:136.

Hors, n. Horsa, f. Sto eller Häst. [Isl. 
hors, n.] itt hors (sto). Var. rer. voc. P 7 a. 
horss, stodh, equa. Comenius Tung. index. 
Määr (märr), Hors, Equa. Schroderus 
Lex. 56. theres hoop, som openbara Euan- 
gelij fiendar ... äro, dagligen ifrå Påweske 
scholer, såsom aff Troieborgs horsa vth- 
slupne, medh hopom ökas. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Kyrkost. B 3 b. Min häst 
och hårsa haa the bortrijdit. S. Brasck 
T. krig. Dia. jag rår ju göra med mitt 
hors hvad jag vil. Dalin Vitt. II. 6: 106. 
De arma stackars hors man dängde släng 
på släng. Livin 95.

Horta, se Hörta.
Horvinkel, m. Horhus. [T. hurenwinkel.] 

Haffuer han ... bortmist sijn ähra i hore- 
vincklar. Leuchowius 135.

Hos, 1. prep. Bredvid, ith berg ther lågh 
strax hosz skeppen. Svart Kr. 62. en stoer 
skogh ther ligger hardt hoes. Ders. 140 — 
2. adv. Tillstädes, närvarande, (vi begärej 
att thu bliffwer hosz när sölffret nidsmeltis. 
RR °h 1544.

Hosa, Husa, pl. -or, f. Strumpa; ben
kläder (utgörande både byxor och strumpor). 
[Isl. ftosa.] Sandalium, hosa som sola är 
vnder. Var. rer. voc. F la. Hosa, strumpa, 
Caliga. Schroderus Lex. 27. Han är rätt 
fram som foter i husa. Grubb 305. Tibialia, 
hosor. Caliga idem. Var. rer. voc. E 5a. 
Hossor, Hussor, vestimenta pedalia, quorum 
partes sunt foemoralia Bracka, et tibialia 
Strumpor. Helsingius. 1 par vadmals hos- 
ser. Skråord. 313 (1546). een klädningh som 
war wtaff suart sammet, både hosor och tröia. 
Rääf Ydre 3: 414 (1594). Fötterne äre färdigh 
och skoor på hwser (d. v. s. jag är resfärdig, 
resklädd). S. Brasck Förl. sonen H 2 b.

Hosfoga, tr. Bifoga, fergan är ej noog, 
Gud hafver och ther jämte Hoosfogat herlig 
kraft som vi ther uhr må hemta. Spegel 
G. verk 127.

Hosoband, n. Strumpband. Fascia cru- 
ralis, hosoband. Var. rer. voc. E 5 a.

Hosokläde, n. Kläde till hosor. mykit 
kiortelkläde och husukläde han åhrliga vth- 
skiffter. P. Erici 2: 265 b.

Hospitalselska, f. Hospitals älska eller 
spitälska. Lindestolpe Frans. 9.

Hossittare, m. Bisittare. Hoossittiare, 
assessor. Helsingius.

Hostafull, adj. Herr Ture bleff, när the 
Svenske skulle sigh försvara, så måållöös 
och hostafull, at han icke kunde framföra 
ett ord. Phrygius Agon 18.

Hostan, f. Hosta. Tussis, hostan. Var. 
rer. voc. B 4 b.
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Hota, tr. Göra hål i jorden för gärds- 
gårdsstör. (Se Schlyter Ord. Höta.) Man 
hotar stafver neder i jorden til 3 qvarter 
diupt, så långt man vil hafva haget (häg- 
naden), två alnar emellan hvar stafver. Car- 
leson 171.

Hota, tr. Strängt tillsäga. Jesus hotadhe 
them, säyandes, Seer til at ingen fåår thetta 
weta. Matth. 9: 80. han hotadhe hårdeligha, 
at the icke skulle vppenbara honom. Marc. 
3:12.

Hotan, f. Hot. tijn wredhe och hotan 
offuer syndarenar är olijdheligh. Man. bön b. 
medh förskreckeligh hotan. P. Erici 1:212 b.

Hotas, dep. Hota. rädhas för then för
dömelse som laghen medh hootas. L. An- 
dreæ A 2 b. Gudh är en rett Domare, och 
en Gudh som daghligha hotas. Ps. 7: 12. 
när han Ieedh, hotadhes han intet, vthan 
stelte hemden til then som rett dömer. I 
Pet. 2:23.

Hoxel, f. Oxel. Hoxl, Sorbus domestica. 
SCHRODERUS LeX. 52.

Hud, f. hinnan gick honom vthaff ögho- 
nen. lijka som hwdhen (skinnet, hinnan) aff 
itt ägg. Tob. 11:14. — Hålla i huden, 
i skinnet, hålla krijgzbefählet, allmoghen 
och alla ståndzpersoner i hudhen. Gust. 
Adolf Skr. 8. then sigh af blygdh icke 
leter holla i huden fruchtar neppeligeo andre 
straf. Ders. 41. Til at aga, tvinga och i hu
den hålla the arge skalkar, så äre rijs, giss- 
lor, piskor, carbasar. Comenius Tung. 668. 
— Sätta till huden, släppa till skinnet, 
blifva slagen, nedgjord, dee icke hafve 
varet så beväpnade och bevärede, såsom dhe 
borde, och derföre sielfve utan något syn- 
nerligit mootvärn hafve måst sättia hudhen 
till. Gust. Adolf Skr. 217. — Mista hu
den, hudstrykas, få stryk. Then samme 
(som utan ordination utöfvar prestembetet) 
må effter Scolerett straffat warda, thet är, 
settias j stock och sedan mista hudena. L. 
Petri Kyrkord. 68 b. Läsis Gardssrätten oc 
Småswenna mista hudena. H. Brasks Ca- 
lend. (Link. bibi. handl. 1:274).

Hudflänga, tr. Göra hudlös. vahret... 
hudflänger och såårar röret in uthi. Linde- 
STOLPE Frans. 44.

Hudflängelse, f. han skulle ranszakas 
med hwdhflengilse. NT 1526 Ap. gern. 22: 24.

Hudlösa, f. Hudlöshet. jag lider utaf 
hudlösa på vissa ställen. Missförst. 15.

Hufda, tr. Aftaga hufvudet. [Isl. höfda, 
halshugga.] Hufdad fisk. Lind Ord.

Hufda, intr. H. i frå n, jemnt af meja hö 
utan att låta en längre stubb qvarstå mel
lan lieslagen. (Jfr Rietz s. 277 Hävda.) 
Det motsatta förfarandet kallas H. till. 
Vid sjelfva slåningen (af gräset) måste noga 
i akt tagas, det slåtterkarlen altid hufdar 
ifrån. Därmed förekommes, at ej så höga 
.hufvudskårar lämnas, som eljest vanligit är.

Höet ökas jämväl, som eljest vid tilhufd- 
ning blifver qvarståendes på ängen. Carle- 
son 193.

Hufna, intr. Torka, krympa ihop. Bräder 
hufna. Lind Ord.

Hufvud, n. 1. han satte them vthlendska 
män offuer hoffuudet. O. Petri Kr. 32. — 
Kort för hufvudet, om h. Så kort för 
hufvudet, at han kan bli förtörnat Utaf it soole- 
gran. Spegel G. verk 168. jag ibland är 
något kort för hufvudet, och då råder jag 
intet för mig sielf. Modée Fru Rangsjuk 
78. — Öfver hufvud, utan undantag. 
Herodes ... drap och mörde alt offuer hoff- 
uud, at thet barnet Jesus iw icke skulle 
kunna vndkomma. L. Petri 3 Post. 33 a. 
— 2. Hufvudman, öfverhufvud, höfvitsman. 
Tesse äro the namkunnoghaste j menig- 
hetenne, höuitzmän j theras fädhers slech- 
ter, som woro hoffuudh och Förstår j Israel. 
4 Mos. 1: 16. Thesse äre nu hoffuudhen 
jbland fädherna. 2 Mos. 6: 25. wardt tu itt 
hoffuudh j Israels slechter. 1 Sam. 15:17. 
Then som the Jebuseer först slåår, han skal 
wara hoffuudh och offuerste. 1 Krön. 12 
(11:6). The haffua intet hoffuudh och ingen 
beskydding meer. 1 Macc. 12:54.-8. Huf- 
vudstad. Damascus är hoffuudhet j Syrien. 
Es. 7: 8.

Hufvudbok, f. thenna Epistel icke kan 
reknas jbland the retta hoffuudhböker j Scriff- 
tenne. Försp. tilljak. och Jud. en students 
hufvudböker i thenna disciplinen. Ryde- 
lius Förn. öfn. 55.

Hufvudbolster, m. Hufvudkudde. gode 
gestas senger med recke .bolster, hwffuedh 
bolster, lakæn, tæpethe. HSH 19:167 (1506). 
På bäddningen kastas lakan, och på thetta 
hufdebolster (örnegåt). Comenius Tung. 571. 
Gumman ... går till Stiernhielms hufvudgärd 
och drar så sachta undan honom ett miukt 
hufvud bolster. Columbus Vitt. 250. Een 
grååsteen vaar hans örnagååt och huffvud- 
bolster U. Hjärne Vilt. 153.

Hufvudbref, n. Originalbref. [T. haupt- 
brief.] thet icke feela kan, när man itt ofull- 
komligit hufvudbreeff affskrifver, at man uthi 
alle thess affskriffter feela skal. Schro- 
derus Hels. beg. skattk. 227.

Hufvudbrote, m. Hufvudfluss, snufva. 
Grauedo, hoffuudbrote. Var. rer. voc. D 3 b. 
för snuffuö och hoffuudbrota. B. Olavi 23 b. 
Snufvan är hufvudbrottens niddrypelse (ca- 
tharrhi destillatio). Comenius Tung. 3oo.

Hufvudbrott, n. Hufvudbry. genom hvad 
medel och sätt thet lättast och medh minsta 
hufvudbråt och omack kan till gå. Brahe 
Oecon. 67. Ther får man veta alt förutan 
hufvudbrott. Spegel Åt. par. 20. Hvad (är) 
högvis konst? It tacklöst hufvudbrot. Lu- 
ciDOR Xx 3 a. Hans lif var utan hufvudbrott. 
Rydelius Vitt. 63. Scholastiskt hufvudbrott. 
Förn. öfn. 2. Våre gambla Svenska hava
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mer genom skiöld och spitz, än huvudbrott, 
beröm efftersökt. Hermelin A 2 b.

Hufvudbryderi, n. denna tjensten . .. 
kostar alt för mycket hufvudbryderi. Modée 
Fru Rangsjuk 77.

Hufvudbuss, m. Thå stod up then huf- 
vudbussen (Isl. kapalinn) Erlinger. Pering- 
skiöld Heimskr. 2: 484.

Hufvudfat, n. Mössa? itt huffuud fatt 
aff Schomagarnes egit ledher. Skråord. 311 
(1546). Jfr Aasen Hovudfat.

Hufvudgalen, adj. Hufvudyr. Så huf- 
vudgalen, at han talar uti yrsla. Spegel 
G. verk 15«.

Hufvudgäld, f. Kapital, betala thet lähnt 
var, både til ränta och hufvudgälden. Sjölag 
1667 Bodm. B. 4.

Hufvudharnesk, n. Hjelm, stormhatt. 
Hofft harnesk. Hist, handl. 2:26 (1548).

Hufvudhira, f. Yra, yrsel, svindel; sin
nesförvirring. så höghe ... bergzklippor, thet 
man näpligh uthan hufvudhyra ther uthföre 
see kan. Schroderus Liv. 818. The lång- 
höffde äre benägne til hufvudhijra (phrene- 
sis), hvilke om the komma aff sigh (blifva 
hufvudyra och förryckte), så inslutas the uti 
dårehuus. Comenius Tung. 281. — Se H i ra.

Hufvudhjelte, m. var ther tå een Dansk 
man, benembd Magnus Dijsevald, . . . een 
hufvudhielte och kaxe för allom. L. Petri 
Kr. 79.

Hufvudkläde, n. Slöja, wechtarenar på 
murenom togho migh bortt mitt hoffuudh- 
klädhe. H. Vis. 5:7. doken eller hoffuudh- 
klädet. 1 Cor. 11:10 (glossa).

Hufvudknopp, m. Jag beder om en man, 
men ei af lust til kroppen; Jag låter nöja mig 
med bara hufvudknoppen. Kolmodin Qv. sp. 
2: 289.

Hufvudkraft, f. otroo, såsom een root, 
musten och hoffuudhkraffren til alla synd. 
Försp. till Rom.

Hufvudkult, m. Hufvudskål, hjessa. (Se 
Kull.] hufvudkullen är skallot. Comenius 
Orb. pict. 229. Hufvudkull. Lind Ord. 450.

Hufvudljugare, m. Storljugare. någre 
förrädere, hufvudliugere och trospillere fin
nes här innan rijkes ibland presterskaped. 
Carl 9 rimkr. 204.

Hufvudmästare, m. Hufvudsaklig upp- 
hofsman. Tomas de Aquino är fast huffwudh 
mestaren til sådana läro. O. Petri 1 Post. 
143 a.

Hufvtldpina, f. Hufvudvärk. U. Hjärne 
Under. 9.

Hufvudskalk, m. 1. Erkeskälm. Min 
brodher är en huffvudskalck, Länge förtiänt 
en galgebalck. Messenius Signill 22. Den 
hufvudskalcken Martinus (en predikant). 
Raimundius 86. — 2. Erkenarr. Then sigh 
sielffuom skadha gör, honom kallar man wel 
en hoffuudh skalck. Ord. 24:8.

Hufvudskatt, m. Ordinarie skatt (till

skillnad från hjelpskatt, gärd o. d.). wile 
wij aih tw med thet första forskicker hiit tiil 
oss Clawes scriffuere meed then hoffuedt- 
scatthen ther aff Aabo læn. Gust. I reg. 2: 27.

Hufvudskult, m. Hufvudskål. [Isl. skoltr.] 
en dödh menniskios hufvuskult. A.J. Gothus 
Theor. 143.

Hufvudsmog, n. Öppning ofvantill på en 
“kjortel“, hvarigenom denna pådrages öfver 
hufvudet. [Isl. höfuösmdtt. Jfr Schlyter 
Ord. Ismugs klæpe.] Och han giorde silkes 
kiortelen vnder lijffkiortelen, . . . och hans 
hoffuudzsmogh mitt offuan vppå, och een 
boorda omkring hoffuudzsmoghet fållat, at 
thet icke skulle gå sönder. 2 Mos. 39:23. 
the begiorda migh ther medh såsom igenom 
min kiortels hoffuudhsmogh. Job 30:18. Så
som betsta olia på hoffuudit, huilkin affflyter 
vthi Aharons skegg, och affflyter vppå hans 
klädhers hoffuudsmogh. Dav. ps. 1536 133:2. 
(Öfv. 1878: på fållen af hans kläder.) Jfr 
H a 1 s s m o g.

Hufvudsten, m. en huffwudhsteen j hör
net. NT 1526 Matth. 21:42; Marc. 12:10. 
(Bib. 1541: hörnsteen.)

Hufvudstupo, adv. falla hoffuudh stupo 
j synd. L. Petri 1 Post. M 4 b. han störte 
sigh hoffuud stwpe j förderffuet. P. Erici 
6: 66 b

Hufvudstycke, n. Grof kanon. [7. haupt
stück.] Vi skicke ... vort folk ... til hest oc 
foot medh sköne bysser oc huffuut stycken. 
Gust. 1 reg. 1:115.

Hufvudställe, n. Hufvudlag, betseltyg. 
(Jfr Ehrengranat Ridskola IL 1: 20.) itt 
gott hwdstelle til en hoffmans hest. Skråord. 
332 (1574). et hufvudställe til en häst. Tegel 
Er. 14 hist. 242. Bland saker tillhörande 
prinsessan Annas “skänkskifva“ nämnes: 
Et hufvudställe vog 3 löd. m:kr, 6 lod. 
Lönbom Uppl. 2: 21 (1563); jfr Ders. 24.

Hufvudsumma, f. Kapital, man ockrar 
... ther man doch offta mister bådhe hoff- 
uudsummon och winsten. P. Erici 2:174 a. 
utkräfver hofvudsummon medh thess åhrliga 
ränto. Svedberg Sabb. ro 2:1093.

Hufvudsvag, adj. Förryckt, sinnessvag. 
Så hufvudsvag, at han tycks tala uti yrsla. 
Spegel G. verk (1745) 145.

Hufvudsvaghet, f. Sinnessvaghet, hon 
af den sorg råkade uti stor hufvudsvaghet. 
Girs Joh. 3 kr. 53. Finnes thet (sjelfmordet) 
i hufvudsvaghet ... skedt vara. Lag 1734 
M.B. 13:1.

Hufvudsyndare, m. Syndare, som bör 
undergå uppenbar skrift, han (Jesus) gaff 
sigh vnder Laghen, och stelte sigh så fierran, 
lijka som han hade wäret en hoffuud syn
dare. L. Petri 3 Post. 52 a.

Hufvudsäte, n. Sätesgård, skole the 
(adelsmännen) ey vidare måge uthsträckia 
fredzmijlen än til hufvudsätet. Stjernman 
Riksd. bih. 327 (1644).

25
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Hufvudtionde, n. then tijende vart för- 
budhen (på Vesterås riksdag 1527) som 
kalles i somlige landzender hoffuedtijende, 
ath presterna gå in j bohagit effther en dödh 
man och tacka huar X pæning aff thet som 
icke ær tijende affgongit til forna. Gust. 1 
reg. 4:309. Jfr 5:24.

Hufvudvill, adj. Förryckt, rasande och 
hoffuudwille. P. Erici 2:65 a.

Hufvudvilla, f. Förryckthet. effter man
nen war gammall, kunde the intedt annadt 
achtadt före, än att han talade sligt vdi huff- 
wudwillo eller ållerdomzens swagheet. Svart 
Kr. 150.

Hufvudyra, f. At trotsa döden, utan til 
at känna honom, är en hufvudyra. Dalin 
Vitt. I. 1:21.

Hugbrännare, m. Du våldzvärkare, du 
hugbrännare, mördare, hierttiuf, Dig meene 
vij, Cupidon, världenes ärgste tyran. Stjern- 
hjelm Fångne Cup. 4 intr.

Hugdryg, adj. Högfärdig, för hans alt 
för stora alfvarsamhet ... mente de, at han 
var hugdryg. Roman 295.

Hugfallas, dep. Hågfällas, kan eder 
nade sigh well betenckia hwart eder nade 
sig ther om wenda will oc best hugfals. 
Gust. 1 reg. 1:262.

Hugfast, adj. Fast, ståndaktig. [Isl. hug- 
fastr.\ Var hugfast däruti (i Guds fruktan). 
Hermelin B5a.

Hugfällighet, f. Böjelse, benägenhet. 
om vi vilje gifva vel acht på them, som tala 
och raisonnera hetzigt, så skole vi finna hos 
them en obeskrifvelig hugfellighet til at ut
breda sina tanckar och skäl och giöra them 
större, än the i sanning äro. Rydelius 
Förn. öfn. 192.

Hugg, n. Slag (med gissel, ris o. d.). 
om then ogudhachtighe haffuer förtient hugg, 
skal domaren biudha honom falla nedher, 
och the skola in för honom slå honom. 
5 Af os. 25:2. Om han gör någhot illa, skal 
iagh straffa honom medh menniskio rijss, 
och medh menniskiors barnas hugg. 2 Sam. 
7:14. Ord förskreckia meer en förståndighan, 
än hundradhe hugg en dåra. Ord. 17:10. All 
hugg äro förgeffues på idhor barn, the läta 
doch intet tuchta sigh. Jer. 2: 30. then tie- 
naren som wiste sins Herras wilia, ... och 
icke giorde effter hans wilia, han skal lijdha 
mykin hugg. Men then ther icke wiste, och 
giorde doch thet som hugg werdt war, han 
skal fåå hugg lijdha. Luc. 12: 47,48. Be
spottarom är theras straff bereedt, och dårom 
hugg på ryggen. L. Petri Sal. ord. 19:29. 
eehn knect fick tio yxehammars hugg. Fin. 
urk. I. 1:3 (1596). Then icke ansar förma
ningar, han måste få hugg (stryk). Come- 
nius Tung. 729. förrätta executionen på dem 
som til gatulopp eller hugg för rådstugudören 
dömbde varda. Stjernman Riksd. 2:1206 
(1652).

Hugga, tr. och intr. 1. Slå. hwar som 
helst tu befinner, at man icke handlar rett, 
så spar icke hugga til. L. Petri 3 Post. 
115 a. — 2. Obetänksamt, oförsynt komma 
fram med något. Ingen gudachtigheet är 
hos tigh, ty antingen kommer tu drögsamt 
til kyrkian, eller tu sitter ther och hugger 
sqvaller. Schroderus Albert. 4:96. han 
hugger glam och snack, som icke mykitdoger 
och båtar. Svedberg Dödst. 43. — 3. Löpa. 
[T. hauen.] Knut Småråd må i lathe flux 
hugge tiil kongen mett thet breff wij honum 
tilscriffuit haffue. Gust. 1 reg. 1 1:204. han 
giorde oss eth Skelmerestycke, och hug så 
sin kooss. 9:202. thet selskap som folcket 
(det af konungen bestälda arbetsfolket) fram- 
före skole, tage och muther och gåffwer aff 
them som någet giffwe wele, och lathe them 
så hugge theris kooss hwart the sielffwe wele. 
Fin. handl. 8:119 (1553). the hugge theres 
kooss ått Dalerne eller annerstedtz. RR 17/* 
1542.

Huggbjesse, m. Slagskämpe. Om vij ... 
leffue uthi haat, ilvilia, alfuund och ondsko, 
och läta henne så lenge siudha i hiertat, at 
hon uthbrister, och vij bliffue huggebiessar 
och tälieknijffzbrödher, som icke låta aff förr 
än thet fastnar handh i håår och knijff i 
strupa. L. Laurentii Nyårspred. F1 b.

Huggdegen, m. Huggvärja. [T. hau- 
degen.] Skal en sverdzfäijare göra ... en 
förgylt huggdeijn. Stjernman Com. 1:796 
(1622).

Huggst, Huggster, m. och n. Hygge, 
huggning; vedhygge, upphuggen ved. [Isl. 
högstr.] j göre oss altt för kortt medt thet 
hugster, vdj så måtthe, att j hwgge wedhenn 
myckett mindre och kontere, än som j pläge 
huggenn (hugga honom) wedh Kopperbergitt 
... opå Koperbergitt giffwer man icke mehre 
än twå öre för ett gilth staffrum grwffwe- 
wedh, både för hugsten och framkörningen. 
Dipl. Dal. 3: 120,121 (1551). att thu förskaffer 
oss ther vp j Dalerne ett hundrade hugxte 
karler. 3: 95 (1549). göre oss en hielp aff 
huar socken med en summa hugster. 3: 87 
(1548).

Hugleka, tr. H. en, einen mit leerer 
Hoffnung aufziehen, aufhalten, sein Gemüth 
damit einnehmen. Lind Ord. Hugleka, 
to amuse, spe inani ducere. Serenius Diet

Hugliten, adj. Försagd, nedstämd, mod
lös. [Isl. huglitill.] i alt för stoor fattigdom 
... blijr bonden hugliten och kleenmodig 
U. Hjärne Anl. 315.

Hugnedryck, m. han wil altijdh giffua 
them en hugna dryck, emoot theras änne- 
swett oc allahanda huszhåldz beswäring. P. 
Erici 1:142 b.

Hugnelig, adj. Christi hugnelige him- 
melsferdz dag. Svart Kr. l.

Hugsa, Hoxa, Huxa, tr. och intr. [Isl. 
hugsa.] 1. Tänka (på). På de förriga ting,
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som skedt, så föga man hugsar. A. Nicander 
Vitt. 95. — 2. Gifva akt på, märka. Han 
hafver i thet slott sat vächtare, som koxa 
Så fierran och så grant, at the strax kunna 
huxa, Om något skadeligt vil nalkas. Spe
gel G. verk 248. — 3. Öfverväga. vi vele 
huxa och betänckja riksens tarfvor. Gust. 
Adolf Skr. 208 the erender, som propo- 
nerade varda, hugxa och betenckia. Ders. 305. 
Tycker Capitlet sigh behöfva för besvär och 
mörkheetz skull (/ målet) hoxa och än bättre 
betänkia, må saken upskiutas. Emporagrius 
Kyrkord. 287. Dygd vågar inte på slump, 
... Dygd söker rådh, flyger inte för än hon 
koxar och huxar (öfverlägger, betänker sig). 
Stjernhjelm Here. 396. — Ref!. Betänka 
sig. hugsa tig väl om, förr än tu flyga vil. 
Kolmodin Qv. sp. 1:80. — 4. Fika. dhen 
ene huxar effter förträde, opkomst och höga 
tittlar. Columbus Poet. skr. Q 3 a.

Hugsan, f. Håg, böjelse, sträfvan. vår 
begiärligheet och huxen, våra undersåtares 
välfärdh och bästa i alle görlige måtter at 
befordra. Stjernman Com. 2:616 (1649). 

Hugse, se H ogse.
Hugsjuk, adj. Mjeltsjuk. När en miss- 

tancksfull och hugsiuk menniskia ser tvenne 
personer stå afsides och hviska hvar andra 
i öronen, så menar han, at the honom för
tala Rydelius Förn. öfn. 216.

Hugskott, n. Tanke, beslut. [Isl. hug
skott] Tyckte mich ey radeligit vare eder 
nade affrada thet anslag oc hogskot som eder 
nade aff gudz inskiutilse begripeth haffde. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 1:306).

Hugstyrka, f. Mod. the vunno ther aff 
een lijten hugstyrekio. P. Brask Puf. 277.

Hugsvalan, f. Hugsvalelse. Menar tu 
at gudh så skal hugsuala syndare och så 
letteligha vthkasta sijn hughsualan. Job 15:11 
(glossa). Jesus kommen är hijt til werldena, 
arma syndare til tröst och hwghswalan. L. 
Petri 2 Post. 150 a. tu hughswalan och 
roligheet j tina siel och samwet finna skalt. 
Joh. Erici F1 b.

Hugsvalelig, adj. Hugnelig. kærligh och 
hogswaleligh scrifïuelse. Fin. handl. 7:81 
(1509).

Hugsvalelse, f. 1. Upprättelse, then 
hånheth han oss giorth haffuer . .. vij nödges 
att vedergöra, om oss vederfars ingen hug- 
swalilsse moth samme fortreeth. Gust. 1 reg. 
5:48. — 2. Afhjelpande. edre brister och 
klagomål ... på hwilke i vtan twifwel lenge 
sedan hade fååt gode hugswalelser. RR a/io 
1542.

Hugsvinner, adj. Förståndig, omtänk
sam. [Isl. hugsvinnr, prudens. Egilsson.] 
Mäst alla våra sällsynte händelser och märek- 
värdige ting liggia uthi een diup förgätenhet 
begrafne, så at vij icke det ringaste viste 
säya, om icke en eller annan hughsvinner 
hade det upmärekt antingen i kyrckioböc-

kerna eller elliest. U. Hjärne Anl. 168. 
(Spegel Ord. “Hugsvinnur, then som är 
snar til råda.“)

Huj, interj. När trummeten fast klingar, 
sägher han (hästen) huy, och kenner luchten 
aff strijdhenne long wägh. Job 39: 28. Han 
wermer sigh, och sägher, Huy, iagh är warm 
worden. Es. 44:16. Alle tine fiendar gapa 
medh munnen emoot tigh, hwissla til tigh, 
gnissla medh tenderna, och säya, Huy, wij 
haffue förderffuat honom. Jer. klag. 2:16. 
tu emoot Israels bergh talat haffuer, och 
sagdt, Huy, the äro föröödd. Hes. 35:12. 
(Luthers bibel har hui; detta är i Bib. 1541 
äfven öfversatt med O, t. ex. Sach. 2: 6,7.) 
Man skal! icke roopa hwij, förr än man är 
öfver bäcken. J. Rudbeckius Kon. reg. 158. 
— Såsom subst. medh en huy eller vthi itt 
ögnableck är hon förlossat vthàff then wån- 
dan. L. Petri 2 Post. 58 a. en så swår 
pestilentie, at medh en hwy dödde 24000. 
P. Erici 5:167 a. så lätter vara, at tu uthi 
en hoy kant vara hvart tu vil. P. L. Gothus 
Undervisn. 213. kom them en splijt emellan, 
som uti en hoij uthbrast i en uppenbara 
feygd. j. Botvidi Likpred. E3a. I en hoj. 
Limd Ord. Han skulle icke haffua sagdt en 
dagh, uthan allenast itt hwij och ögnableck. 
Kemner 33. träffas i ett huj af dödzens 
grymma hand. Borneman 9.

Huld, f. Huldhet, ynnest, gunst. [T. 
huld.] den åt någon gier sin huld För bara 
kåta kittlan skuld, Förtaer sin ungdom utan 
frögd. Lucidor Rrsb.

Huld, adj. [Isl. hollr.] hulla wener. L. 
Petri 7 Post. U6a. the öffuergåffuo både 
hulla och skylla. 2 Post. 22 a.

Hulda, nom. prop. Fru H., verlden, det 
verldsliga sinnet. [Se Grimm Wort. Hulda.] 
Sådana klagemål hörer werlden fru hulda 
nådeligha. P. Erici 2: 68 b.

Huldeliga, adv. eders weluillioghet hul- 
skap troskap oc manskap som i oss altiid 
hulleliga oc troliga beuist haffue. Gust. 1 reg. 
6: 46.

Huldhet, f. Tillgifvenhet, trohet. Haff
uer iagh her medh welet vthi alla vnder- 
dåniga hwlheet frambäre största tacksäyelse 
för nådeligen bewijsta wälgerningar. A. An- 
dreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. B 5 a.

Huldning, f. Hyllning. Kongl. M:tt kunde 
fogeligen med staden (Bremen, som sökt 
undandraga sig Sveriges välde) så begynna, 
att han om huldning anmodades. Stjern
man Riksd. 2:1456 (1664).

Huldsalig,adj. Ljuf. [T.holdselig.] För
rädaren ... icke war werd att höra tina huld
saliga tröst. P. J. Gothus Catech. Hh 5 a. 
Herre Jesu, tu liwfflige huldsalige brwd- 
gumme. Myst. 173.

Huldsalighet, f. Ljufhet, behaglighet, 
huldhet. [T. holdseligkeit.] The liufve Cha
rités ey velat här förmena Vår ädle Ko-
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nungin sijn’ gåfvor... Thet är huldsaligheet, 
gunst, mildheet, ynnest, nåde. Stjernhjf.lm 
Fägnesång.

Huldskap, n. och m. 1. Trohet, the sade 
sigh wilia bliffua wid thet huldskap the hade 
loffuadt Konung Cristiern. Svart Kr. 15. 
— 2. Huldhet. Gud af oss fordrar kärlek 
och huldskap emot andra ntenniskior. Ry- 
DEL1US Sed. 24.

Huling, se Holing.
Huller om buller, adv. holl öffuer boll 

uthan någhon ordning. Petrejus Beskr. 
4:11. [Holl, hoi over bol.] jag ... m&nge 
härlig’ håfvor Lät fara hult om bult. Wen- 
næsius 211.

Hulster, n (?). Håla, kula, smyghål, 
gömställe, [af Isl. hylja. Jfr Molbech 
Gloss.] Hulster, Lustra, Hole. Schroderus 
Lex. S3, hulster, receptaculum. Comenius 
Tung. index.

Hult, n. S a 11 u s, tiock skoog, snåår, hwlt. 
Var. rer. voc. M 1 b. Förekommer som m. 
hos U. Hjärne: öde hultar. Vitt. 81.

Humelsvans? Nämnes under rubriken 
Fieddrar i inventarium öfver kungl. kläd
kammaren 1548: 2 longa hwita humel swan- 
sza, som äre tilhopa feste, och haffua 6 
duller och 6 wipszer smuckade aff gull och 
perlor. Äfven swarta och innsprengde humel 
swansza. Hist, handl. 2:18.

Humlebragg, se Bragd, Bragg.
Humlegadd, m. Humlerefva? Humbla- 

gaddar sudne i vijn ... rensa och purgera 
blodet. Colerus 1: 364. sedan gaddarna äro 
två spanna långa. Ders.

Humlegök, se Gök.
Humlepäpla, i. Humlekoppa. (Se Rietz 

Pepla.) Spegel Öpp. par. 25.
Humma, intr. Hafva hum om, miss

tänka. kom tha i rettha Swenn Monszonn,
.. . war vppå homatt, att han schulle haffue 
ihielslagett en dreng. HSH 29:94 (1541). 
han for rette wäret hade wm thett mordt 
hanom tilhummet er. 29:150 (1542).

Hummel, n(?). Mummel, hemligt tal. 
misstanke, där gick hummel att han hänne 
belägrat hade. Link. domb. 357. Se Y m m e 1.

Humn, m. Hum. han har hafft en lijten 
humn om de Egyptiers tanka i detta mål. 
Rudbeck Atl. 2:194. hafva humn om, hvi 
thet så, och icke annorlunda skal läsas. 
Svedberg Ungd. reg. 403. Jag hör likväl 
humn till något af honom. Lustsp. Amman 
33. Jag fick väl någon humn om orsaken til 
denna förvända ordning. Roman 80.

Hump, m. Ett slags stort dryckeskärl, 
stånka? [T.humpe.] diupe tumblar och hum- 
par och höge bocaler. Stjernhjelm Here. 207.

Hump, m. Bergknalle. [Aasen Hump, 
m. Bjergknold, en liden Klippe.] Om någor 
säya vil thet klippor, humpar, häller, Steen- 
rösar, kullar, berg, som öfver jorden sväller, 
Giör at hon ej är rund. Spegel G. verk 92.

Hump, m. Ett stycke (jord, skog, äng). 
Se Rietz, een lijten skogzhump. Rääf Ydre 
3:183 (1642).

Humpel, Hympel, m. [Molbech Ord. 
“Humpel, en Bakke eller Hoi ved Kysten, 
der viser sig af maadelig Storrelse“.] rem
mare och pricker, samt andre märeken af 
humplar, våhlkasor och skogstoppar, med 
mera sådant, som lotsmännerne till rättelse 
och undervisning vid deras styrning tiena 
bör. Stjernman Com. 5:600 (1696). på thet 
högha landet äre tvenne små hymplar, på
seende såsom tvenne små hus. J. Månsson 
12. J fr H y m p e 1 a k t i g.

Hundbröllop, n. Ty han wil thet haffua, 
att man skal leffua i kyskheet, och kan intet 
horerij lijdha ... elies woret icke mögeligit, 
att man sina hustru, sina dotter och sit 
tienstefolck öffuer en timma i tucht och 
ähra för Diefflenom kunde behålla. .Vthan 
gruffueliga otuckter och ett hundabröllop 
wille ther aff fölia. P. J. Gothus Sätt att 
bedja I 3 a.

Hundfogde, m. Kyrkstöt, kyrkvaktare. 
[T. hundsvogt.] han vardt hundefogde, den 
man nu kallar spögubbe, uti S. Claras kyre- 
kia. j. Werwing 1:231.

Hundgubbe, tri. = H u n d fogd e. ähre- 
tienst åth spöö- eller hunnegubben uthi S:t 
Claras kyrekia. Lindschöld Vitt. 222.

Hundhufvud, n. Isboseth sadhe til Ab
ner, Hwj soffuer tu när mins fadhers frillo? 
Tå wardt Abner ganska wreedh aff thenna 
Isboseths ord, och sadhe, Är iagh tå itt hunda 
hoffuud ... Och tu reknar migh j dagh een 
ogerning til för een quinno skull? 2 Sam. 
3: 8. Wåre (vore) gott, att j godemän ... 

sielffwe hulpe till att handle medt bönderne 
och vtleggie alle saker till thet bäste, och 
icke altid hänge hundehuffwedet in på oss. 
RR °/i 1543.

Hundhus, n. Hundkoja. En part aff 
theres tienare krupe och gömde sigh ... vti 
swynestijor oc hundehws. Svart Kr. 156.

Hundhår, n. Hacka h., förorsaka o- 
sämja. [Se Schiller Löbben hundehar, 
Grimm Wort. Hundshaar.] Jach bidheridher 
(Svante Sture) for Gudz hardha pino och 
dödh skull, lather inghen man hakka nogoth 
hwndha har j mellan idher och war fadher 
(Sten Sture). Fini. 130 (1502). — Hundhår 
ansågs fordom som botemedel för hundbett, 
deraf ordspråket : Hundasåår läkes medh 
hundahåår. Grubb 337. (Se Grimm Hunds
haar.)

Hundkette, m. Hundkoja. Tamerlanes 
... fick Keysaren Bajazetem fången, then 
han och j een hunda kietta inslutte. P. P. 
Gothus E8b.

Hundlöje, n. hundlöije, tå en upgapar 
munnen så vidt, at han skrynekiar kind- 
backarne och blottar tänderna, risus caninus 
vel Sardonius. Wallenius Gram. F 4 b.
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Hundpenning, m. Betalning för otukt. 
[Luther hundgelt ] Tu skalt icke bära skökio 
löön eller hundapenningar vthi Herrans tins 
Gudz hws. 5 Mos. 23: ls.

Hundradubbe), adj. them war än nu 
hundretdubbelt mere sådant aff Konung Cri- 
stiern och the Danske ärnadt. Svart Kr. 46.

Hundsk, adj. Hundaktig, grof, skamlös. 
[T. hündisch.] sina hundska synda art .. . 
bekenna. P. Erici 1:207 a. The (advokaterna) 
igenom alla rådhus löpa, medh ropande och 
hundsk svatzande them upfylla, medh gnar- 
rande och skällande sigh inbördes anfalla 
och bijta. R. Foss 389.

Hundskeliga, adv. Furstarne tära illa 
och hundskeligha medh then fatigha bondan. 
P. Erici 3:101 b.

Hunehär, m. Här af Hunner. [Isl. 
Hünaherr.] uphooff sigh een bonde ... och 
sade sigh vilia reesa een Hunehär och slå 
ihiäi all ridderskap och adel. Tegel Gust. I 
hist. 2:121.

Hungertyta, f. Pigg inom mungiporna 
på kreatur. (Se Rietz Tytta 2.) Hunger- 
tytor, aff hvilka the (kreaturen) hafva hinder 
til at äta. Colerus 2: 52.

Hungra, impers, migh hungradhe. Ps. 
50:12. han stiäl til at mätta sina siäl tå 
honom hungrar. Ord. 6:30. när han hadhe 
fastat j fyratiyo daghar och fyratiyo nätter, 
så hungradhe honom. Matth. 4:2.

Hurta, se H örta.
Huru, adv. ther kom itt falskt rychte. 

huru (att) Antiochus skulle wara dödh. 2 
Macc. 5: 5.

Hurudana, pron. adj. Hurudan, han .. . 
förgäter strax hurudana han war. Jac. 1:24. 
beseer .. . hurudana landet är. 4 Mos. 13: 21. 
Huru skola the dödhe vpstå? Och medh 
hurudana lekamen skola the komma? I Cor. 
15:35. Tå frågadhe honom hans Läriungar, 
hurudana thenna lijknelsen war (hvad den 
betydde). Luc. 8:9.

Hurudanhet, f. Beskaffenhet. Hurudan- 
heet, qualitas. Schroderus Lex. «3.

Hurva, f. Hvirfvel, göl. [Jfr Isl. hverfa, 
v.] (Strömmen) om och om som qvarnehiulet 
snårrar Och med then hvirfvelgång een diu- 
pan hurva borrar, Som svälljer stock och 
stubb. Spegel G. verk 103.

Hus, n. 1. Hålla h., hafva hushåll, 
hushålla. Borgare, borgerska eller hvem 
som helst ther (i staden) boor, som huus 
håller. Stjernman Com. 1: 416 (1593). När 
förnufftigt folck hålla hus, läre de af ingen 
finna någon bättre underrättelse än sielfva 
naturen. Rålamb 13:2. The ringe hålla 
hus med litet; men the store Ei så, ty knap
per kost hos them en nesa vore. Spegel 
Sal. vish. 15. — 2. Palats, slott, vppå sitt 
hws bygde Salomo j tretton åår. 1 Kon. 7:1. 
Skrifvit på Wårt Huus Linköping . .. Stjern
man Com. 1: 292 (1580). — 3.Fästning. Wij

rychte ther irr med fullan dus Och komo 
strax in för Hammars hus. Hund Er. 14 kr. 
v. 229. The ville icke giffve huset op. v. 230.

Husa, tr. och intr. 1. Hysa. [Isi. husa ] 
velie wij athj them (ogerningsmännen) inthet 
beskydde, hwsze, hema eller j nogen motte 
forswara. Gust. I reg. 4: «8. — 2. Bo, hafva 
quarter. [T. hausen.] Lät Amor then lätte 
gäst Husa som han sielfver vil Innan städer 
hoos sitt folck, Hoos thet folck som fåfängt 
är. Stjernhjelm Fångne Cup. 2 intr.

Husa, intr. Draga strumpor på. (Se 
Hosa.) När du sitter inne och husar ditt 
ben. Så ståndar jag ute, frusen. Sv. folkv. 
1:341; 2:294.

Husaktig, adj. 1. Huslig, the vnga quin- 
nor ... (skola) wara sidhugha, kyska, hwss- 
achtigha, froma, sina män vnderdånigha. Tit. 
2:5. hustrur skola vara hwsachtigha eller 
hwshållerskor. Thet är, the skola heller låta 
sigh finna hemma j huset, än uthe på torghet 
eller gatunar. T. Johannis Fästn. Cc4a. 
thet heeter och vara hwsachtigh, at een 
hwstro icke alla daghar sitter j hwset och 
räknar sparraner under tacket eller rutarnar 
j glasfänstren, uthan och haffuer åhogha och 
bekymber om hwshållet, hielper och så sielff 
til at förverffua och förskaffa hvad som uthi 
hwshållet tienlighit är. Ders. Cc 6 a. een 
huusachtig qvinna, Som hafver rokken kär 
och gerna gitter spinna. Spegel G. verk 
127. — 2. Hushållsaktig. en ächta hustro 
... skal vara husachtigh, thet är: thet som 
mannen ... förskaffar i huset, hon thet väl 
anlegger, icke förslöser eller förfaar, uthan 
så myckit mögelighit är hielper at förkoffra. 
Schroderus Albert. 2: 97. Sigurd Syrs tarf- 
liga och husaktiga lefnad. Dalin Hist. 1:597. 
— 3. Verksam. En snäller menniskia är och 
så i sielfve ledigheeten huusachtigh (nego- 
tiosus, geschäftig). Comf.nius Tung. 888.

Husaktighet, f. Huslighet, hushållsför- 
stånd. hon aldrig vil hafva annor kläde, än 
de som slitne och slarfvota äre, och håller 
hon det för een stor husachtigheet (Isl. hag- 
speki). Verelius Götr. 7.

Husarm, adj. användt som subst. Fattig
hjon, fattig som ej går omkring och tigger. 
hwar oc en stadh eller by skal sina hws- 
arma så försöria, at the icke behöffua taga 
kepp och kanno. P. Erici 1:185a. åhrligen 
måtte hållas ransakning uthi hvar sokn till 
att förnimma hvadh fattige och huusarma 
der kunno finnas. Stjernman Riksd. 1:624 
(1605). husarme äro the förnemste och ver- 
digaste ibland the arma. Svedberg Casa 52.

Husbehâll, n. (Hushåll.) dhe vahror til 
huusbehållet från gårderne och bönderne 
inkomma. Stjernman Riksd. 2:1493 (1664).

Husbonde, m. Äkta man. tå Vria hustru 
hörde, at hennes man war dödh, jemradhe 
hon sigh för sin husbonda skul. 2 Sam. 
11: 26.
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Husdjefvul, m. Ond ande i ett hus. 
ächtefolk skola wachta sig för hwszdieffuu- 
len. P. Erici 1:138 a. hwszdieffuulen så
dana irettoeeld emellan echtafolk vptender. 
Ders.

Husfattig, adj. Se Husarm. Hwsfattiga 
menniskior. P. J. Gothus Catech. Ee2b. 
göra der uppå een viss ordning huru medh 
sådane huusfattige uthe på landet skall hållet 
blifva. Stjernman Riksd. 1:624 (1605).

Husförste, m. drap Maeseia Konungens 
son, och Asrikam hwsz Förstan. 2 Krön. 
28:7. {Septuag. Tf'oùjj.ôvoç xoö otxoo; Luth. 
hausfürst; Öfv. 1878: slottshöfding.)

Husgesind, n. Husfolk. [T. hausge- 
sinde.] En mästare äge i sitt hus så emot 
gesäller som poikar och öfrige husgesinn 
husbonde rättighet. Stjernman Com. 3: 746 
(1669).

Husherre, m. 1 Herre, öfverherre. Joas, 
Saraph, hwilke hwszherrar wore j Moab. 
1 Krön. 4: 22. {Öfv. 1878: som rådde öfver 
Moab.) ther {vid porten till Jerusalems tem
pel) itt belete stoodh Hwsherranom (templets 
herre) til förtreet. Hes. 8:3 {Glossa: Gudh 
war Husherre j Jerusalem.) —2. Husbonde. 
[Isl. husherra; T. hausherr.] itt helghat faat 
til hedher, Hwszherranom brukelighit. 2 Tim. 
2: 21. stode ock fuller bäst, at hvar hwssherre 
eller hwssfru sågo till sitt stånd och hölle sig 
ther effter. Brahe Oecon. 51. stränge huus- 
herrar regera ey läng’. Törnevall B 6 a.

Hushjon, m. Tjenstehjon. tin egen hus- 
hion ... tänck ey, titt övervälde hava änt- 
ledigat tig ifrån all plichtighet emot honom. 
Hermelin E8a.

Hushåll, n. 1. Hem. tå han (Kristus) 
war til manna kommen, och stegh vthu hwss- 
hållet in i kyrkiona. P. Erici 1:130 b. — 
2. Husets styrelse, husbondevälde, the try 
regementen, nemligha kyrkionnes, werldzligh 
öffuerheet oc hwsshållet. P. Erici 1:130 b. 
— 3. H ål la h , hålla hus, husera, här håls 
ett önkeligit huushåldh. Adlersparre Hist, 
saml. 3:t)0 (1629).

Hushålla, intr. 1. Styra ett hus, vara 
husbonde, j then andra werldena ... Chri
stus sielffuer såsom en ewigh Konung rege
rar och hwshåller. P. Erici 3:16 a3. — 2. 
Hålla hus, husera, hvilket folk där så giäste 
och hushöllo med de Hallands boer, at icke 
mycket fans igen, som ofördärfvat och icke 
förhärjat var. Tegel Er. 14 hist. 113. när 
Gudh icke genom werldzligh öffuerheet ... 
lagh och rett på iordenne vppehölle, så skulle 
folket ganska illa hwshålla. P. Erici 1:74 b. 
Altså hadhe dieffuulen . .. rumorat och hws- 
hållit. 3:18 a. — 3. Förhålla sig, bete sig 
i samhällslifvet. {Gud) ganska wel weet, 
huruledes wij äre til sinnes på iorden, huru- 
ledes wij hwshålde och skicke wårt leffuerne. 
Busch A 2 b.

Hushållare, m. Husbonde, husfader.

Hwshållare idem quod Hwsbonde. Helsin- 
gius. alla huushållare förmane theras folck 
och barn til ett gudeligit lefverne. Stjern
man Riksd. 1:665 (16 1 2). en husfadher bör 
vara en rättsinnigh predikare uthi sitt hus ... 
Ther hvar och en hushållare sigh således 
ställa ville uthi sitt husregemente, o huru 
väl skulle thet stå til i alla saker. L. Paul. 
Gothus Cometsp. 150

Hushållerska, f. 1. Husmoder. Maat- 
moder, huusmoder, huushållerska. Come- 
nius Tung. 609. tu migh till thenna tin 
helgha stadhga (äktenskapet) nådheliga vth- 
waldt, och till een hushållerska kallat haff- 
uer. P. J. Gothus Bön. d6a. — 2. Jfr 
under Husaktig 1. skola hustrur vara 
hwshållerskor, låta sigh gerna finna hemma 
j huset, och lära thet väl förestå. T. Jo
hannis Fästn. Cc8a.

Hushållning, f. Styrelse, ledning. Gudz 
underliga regemente och huushåldning medh 
oss. P. j. Gothus Kors F 7 b.

Hushäst, m. Häst tillhörande ett kungl. 
slott, vpburit then årlige fodring, som kalles 
huszheste. Gust. 1 reg. 13: 247.

Husjunker, m. (Se Jun k ar.) Vill tu ey 
legdrängen till arbete drifva, Han skal tå väl 
snarlig en huusjuncker blifva. Törnevall 
B 7 a.

Husknekt, m. Husdräng, tjenare. [T. 
hausknecht.] Lijka som tu fråghadhe ... en 
latan hwsknecht om monga sysslor. Syr. 
37:14. en hwsknect ... then sinom herra 
gerna gör alt thet han weet honom wara til 
wilia. O. Petri 1 Post. 48 b.

Husknut, m. Ordstäf: slå husknu- 
tarne åder, stå sysslolös i gathörnen. 
löpa ifrå thet ena huset och j thet andra, 
eller stå och slå hwsknutarna ådhre j alla 
gatumunnar. T. Johannis Fästn. Cc7b. 
han var laat, och slogh knuterna ådhreblodh. 
E. Erici B 4 b.

Huskors, n. Husligt lidande, hemsorg; 
äfven lidande, sorg i allmänhet. Gudh hem
sökte honom medh hwskorset, och lät hans 
eghen dotter döö. P. Erici 2: 342 b. Hws
korset haffver icke länge bleffvet aff H. F. 
N:des och H. F. N:des högtälskade maakes 
axlar. Phrygius 3 Likpred. 38. althenstund 
han hadhe våldtagit Juliani ståthollarens dot
ter ... bleff hennes fadher igenom thetta svåra 
huuskors bevekt at vräckia (hämnas) thetta 
stora öfvervåld. Schroderus J. Af. kr. 471. 
hans hustrus huskors {sjuklighet). P. J. Go
thus Likpred. öfver Chytr. D6b. Vij anten 
allmenneliga eller eenskylta egen huuskors 
och bedröfvelse uthstå och lijda måste. Co- 
LERUS 1:5.

Huskrig, n. Af sådant kommer gnabb, 
så ordkast, sedan tvister, Som alt omsider 
ut i öppet huskrig brister. Kolmodin Qv. 
sp. 1:344.

Huskyrka, f. Huskapell; husandakt. [T.
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hauskirche.] en huskyrkia är uthi hvars och 
ens hushåldning, ther inne husfadren under
viser och lärer sina hustru, barn och alt sitt 
husfolck i sanna gudfruchtigheet. P. J. Go
thus Rel. art. 287. Fader och moder, som 
väl haffua förestådt theras huskyrkia. Tål. 
G 4 b.

Huslig, adj. Hushâllsaktig. Dette om
slag (viss bestämd tid för betalning af på 
kredit erhållna varor o. d.) skulle . . . göra 
mången husligere ähn han ähr. A. Oxen- 
stjerna (HSH 37:184).

Husligen, adv. alle the, som haitdtvärck 
idka och drifva vele, måga flyttia in i stä- 
derne och sigh ther husligen nedsättia (sätta 
bo eller hushåll). Stjernman Riksd. 2:1076 
(1644). flyttia till berörde landsorter och sig 
därsammastädes husligen nederlåta och bo
ställen uptaga. Com. 5:528 (1695).

Huslighet, f. Hushållsväsende. dhe sättia 
sigh neder och tänckia meere på hussligheet 
och näringen, än huru dhe kunna restituera 
rempublicam. A. Oxenstjerna (HSH 25:47).

Husman, m. 1. Inhysesman; äfven tje- 
nare. [Isl. håsmaör.] Om tin brodher war
der fattigh, ... så skalt tu tagha honom til 
tigh såsom en fremling eller hwssman, at 
han må leffua när tigh. 3 Mos. 25:35. Om 
tin brodher warder fattigh när tigh, och sälier 
sigh tigh, så skalt tu icke låta honom göra 
trälers arbete, vthan han skal wara när 
tigh såsom en daghakarl och en hwssman, 
och tiena tigh. 25: 40. Tu hwsman .. . dragh 
här vth vndan migh, Jagh haffuer hwset be- 
hooff. L. Petri Sir. bon 29: 33. Mine hws- 
män och mina tienstaquinnor. Jobs bok 
19:15. (Bib. 1541: Mitt hwsfolck. Ôfv. 1878: 
Trälarne i mitt hus.) Så skall och ingen 
huszman, then ther koo, soo och någet annet 
till bohagz äger, och fallen är ath tage heman 
och sittie för boo och boohag, effter thenne 
dag sittie för huszman, jnne med andre, vtan 
schole tage siig heman. Gust. 1 reg. 12:2. 
— 2. Husbonde, husfader. O käre huus- 
man ... Moot hustrun och barnen lär vettigt 
tig ställa. Törnevall A 2 b.

Husorden, m. Husordning, anordning 
af hushållningen, affstode nu samma Con- 
uents brodher Gripzholms clöster och thes 
tilbehöringar. Och . .. bödh Konungh Gu- 
staff them Juleta clöster igen, ther väl så 
mycken ränta under var, och jw så gott tilfälle 
til fisk och hussordens väsende, som i Gripz- 
holm vara kunde. Tegel Gust. 1 hist. 1:117.

Huspredikan, f. Medh sådana hwspre- 
dican haffuer thenne ... giordt sitt hws fult 
medh Christtrogna. P. Erici 2: 315 a.

Husqvinna, f. Inhyses qvinna, back- 
stugusitterska. [Isl. håskona.] (Daljunka- 
ren) war född i Biörkesta sokn, hans modher 
war ther een hwsquinna. Svart Kr. 104.

Husrad, f. Flygelbyggnad? then huse- 
raadh som wij pläge ware vthi (på Linkö

pings kungsgård) motte ... förhögd och med 
godhe skickelige herremak förbättredt blifwa, 
och att man motte kunne gå vtaf thet ene 
maak vthi thet annet, then hele hussraad 
lonez igenom. RR 2,/a 1546.

Husregemente, n. Husregering, f. 
Israets barn uthi Samuels tijdh och till- 
förende . .. hafva varit under ett faderligit 
huusregemente. J. Rudbeckius Kon. reg. 
27. Fadher, modher, tiänare, pijgha, barn 
eller andra sådana personer, the som til 
huusregemente höra. A. Laurentii Hust. 7. 
medh nwsregering ... är stor åhoghe, sorg 
och wedermödha. L. Petri Krön. pred. D8b. 
Jfr Husstånd.

Husråd, n. Husgeråd. [T. hausrat.] 
Hwsrådh, boting, utensile, supellex. Hel- 
singius. lian köper och förskaffar sigh så
dant hwssrådh eller boohagh som tarffueligit 
är. Schroderus Cogn. 29.

Husrådig, adj. Rådig, klok i hushålls
saker. een hwssrådigh quinna. Rolander29.

Huss, n. Spratt, skalkstycke. (Se Rietz 
Hyss.) När thetta huss bief allom uppen
bart, Hvem tå ey logh, kan man väl veta 
snart. Moræus 386.

Hussa, tr. 1. Föraktligt behandla, hundsa; 
jaga, jägta. the fromme, Gudhfruchtighe 
varda allestädhes tribuleradhe, vexeradhe, las- 
tadhe, bastadhe, hädhadhe, försmädhadhe, 
rychte, förtrychte, hussade. L. Laurentii 
Pred. 22. the (sändebuden) bleffuo uthi vä- 
ghen ... illa håldne medh maat och dryck, 
hussade och hassade. Petrejus Beskr. 3:36. 
Om theres frijheet bracht, Husset och hasset 
bleffven ... Föriaget och fördreffven. Hert. 
Carls Slakt. Kk 4 a. Aff allom är jagh hussat 
och skussat. S. Brasck Förl. sonen L1 b. 
(Jfr Aasen s. 968 hassa, jaga, drifva.) — 
2. Hetsa. Jag hussade hunden på en stor 
padda. Linné Vestg. resa 205. (Se Rietz 
Hussa.)

Hussmock, n. Hussmycke, hustru. [T. 
hausschmuck. Luth. 1524 hauszierde.] hws- 
smocket seal vthdela rooff. Dav. ps. 1536 
68:13. (Bib. 1541: hwsäran.)

Husstånd, n. Hushåll. [T. hausstand.] 
Husståndet eller Husregementet, ther inne 
ächta män och quinnor, föräldrar, barn och 
tiänstafolck finnas. P. J. Gothus Hust. 35.

Husting, n. Husgeråd, bohagsting, man 
tå hölt för ett herrlighit hussting eredentze- 
skijfver och skenkebord. Schroderus Liv. 
685.

Hustjenare, m. (Abrahams) äldste hws- 
tienare, then all hans tingist före stoodh. 
1 Mos. 24: 2. hugga wor wedh, dragha vth- 
aff wåra skoo, eller annat sådant göra som 
wåre daghlige hwstiänare göra plägha. O. 
Petri Sakr. 10 b.

Hustukt, f. man wel måtte kalla henne 
(Syr. bok) een Book om hwsstucht, eller om 
eens froms hwssfadhers dygder. Försp. till
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Syr. the (husfäderna) theras mödho medh 
folksens vnderwijsning oc hela hwstuchten 
icke skola fåfengt hafft. P. Erici 2:315 a. 
han genom sin lärdom (lära) och hwstucht 
alt sitt folk omwende til trona. 2:316 a.

Hustyg, n. Husgeråd, bohag, iagh ka- 
stadhe all Tobia hwsstyygh vth för kamaren. 
Neh. 13:8. infalla vthi eens starcks hws, 
och tagha hans hwsstygh bortt. Marc. 3: 27.

Husvilla, f. Husvillhet. lijdha . .. land- 
flychtigheet och hwsvillo. Phrygius 2 Lik- 
pr ed. B 2 b.

Husära, f. Hustru, hwsäran vthskiffter 
roffuet. (Glossa: Så kallas på Hebraisko 
een hustru.) Ps. 68: 13. (Luth, hausehre. 
Öfv. 1878: qvinnorna i hemmet.)

Hut, m. och n. 1. Blygsel, denne ei 
lärt at visa någon hut. Hesselius Erik 20.
— 2. Hutande, detta nesliga hütet . . . up- 
äggar hans lystnad at förtjena et bättre be
mötande. Tessin Bref 1:285.

Huta, tr. och intr. Huta dt, hundsa, 
snäsa, henne följa hundar; Hon hutar them, 
men kan them icke frå sig slå. Kolmodin 
Qv. sp. 1:506. Man kan den hunden ei med 
magt ifrå sig huta. 2:289. At häda (speija, 
huta) enom. Comenius Tung. 917. thet är 
svårare at styra folck än stutar, Ty alla lida 
ei at man them nesligt hutar. Spegel Sal. 
vish. 5. Huta ut en, einen ausschelten, 
ausschämen, hundtzen, aushundtzen. Lind 
Ord. När den arma ungen vil göra sig artig, 
så hutas han ut. Tessin Bref 1:235.

Hutla, tr. Lura, bedraga. [T. hudeln.] 
The äro slemma landlöpare Och oförskämde 
bedragare, Som pracka, hutla och narra folck. 
S. Brasck Ap. gern. E2b.

Hutlare, m. 1. Bedragare. Sådane skäl
mar man ey troo bör, Äre hutlare och prac- 
kare Och näsewijsa rackare. S. Brasck 
Ap. gern E 3 a. Een baara hutlare rätt ästu, 
Som löper öfver landh och lähn. Ders. I 4 b.
— 2. Fuskare, klåpare. Bönåser och hutt- 
lare, hvilka sitt handtvärck icke ährligen 
lärdt hafva. P. Brask Puf. 431. en hudt- 
lare, stimpare, lappare och icke någhon re- 
dheligh förfaren och skickeligh sårelekiare. 
A. Laurentii Hust. 52.

Hutleri, n. Fuskeri. [T. hudelei.] Nu 
varder alt hvadh man förverfva kan, i löse, 
bedrägelige, förruttna och förlägne tygh och 
huttlerij, sammet och sijden lagdt. A. Lau
rentii Verld. speg. 363.

Hutsa, tr. = Huta? En part... ömka 
Christum, som sådant oskyllig leedh, och 
hata och hutsa Judarna som thenna oretten 
på honom begingo. L. Petri Chr. pina B 
5 b. jfr H u s s a.

Huttra, intr. Darra af köld. Jag huttrar, 
hon säger, i tåcket kålt väder. Törnevall 
E 3 a. Små gudar bulta, huttra, gråta, Men 
det (hjertat) vil ej sin dörr uplåta. Dalin 
Vitt. 6:25.

Huxa, se H ugsa.
Hvad, pron. 1. adj. Hvilken. på hwadh 

dagh tu ther aff äter, skal tu dödhen döö. 
1 Mos. 2:17. Hwadh man är thet som kom
mer emoot oss på markenne? 24:65. för 
hwadh saka är titt hierta så illa til fridz? 
1 Sam. 1:8. Hwadh Böker ther förkompne 
woro,... hemte han tilsamman. 2 Macc. 2: 
14. huru här medh är tilgånget, och hwad 
omstendigheter sigh här begiffuit haffua. L. 
Petri 2 Post. 3 a. — 2. adv. Hvarföre. 
Hwadh bedröffuar tu tigh mijn siäl, och är 
så oroligh j migh? Ps. 42: 6. Hwadh wilien 
j än nu gå til retta medh migh. Jer. 2: 29. 
hwadh behöffuer tu weta hwadhan iagh är? 
Tob. 5:17. Hwadh seer tu itt grand vthi 
tins brodhers ögha, men en bielka vthi titt 
eghit ögha warder tu intet warse? Luc. 6: 
41. Hwadh kallen j migh Herra Herra, och 
gören doch icke hwadh iagh sägher idher? 
6: 46. — 3. konj. Antingen. Om thenna book 
haffuer lenge itt twiffuel warit, hwadh hon 
skal reknas jbland then helgha Scrifft, eller 
icke. Försp. till Vish. hwadh wij haffue 
bedröffuelse eller hugsualelse, så skeer thet 
idher til godho. 2 Cor. 1:6. han intit ach- 
tar, huad han gör rett eller orett. L. Petri 
1 Post. B6a. — Hvad heller, se Heller.

Hvall, adj. Genljudande. o Guda röst, 
hvess lijke Än aldrig klufvit haar däd hvalla 
luffterijke! Columbus Poet. skr. A 4 b. 
Jfr Hväll.

Hvar, prop. Hvar och en, en hvar. huar 
lät vp sin säck. / Mos. 44:11. bytte the 
hans klädher, kastandes lott på them, hwadh: 
hwar få skulle. Marc. 15:24. Ther hatar 
hwar annan (den ene den andre). Pred. 4: 
4. skal hwar biwdha then andra. Sach. 3: 
10. Huru kunnen j troo, j som taghen prijs 
hwar aff androm? Joh. ev. 5:44. gingo the 
vth, hwar effter annan. 8:9. sucka hwar 
medh annan. Hes. 24:23. Hiram och Sa
lomo ... giorde bådhe itt förbund medh hwar 
annan (hvarandra). I Kon. 5:12. Rijke och 
fattighe moste wara jbland hwar annan. Ord. 
22: 2. diwrens wingar . . . sigh slogho emoot 
hwar annan. Hes. 3: 13. offuerwold och 
skadhe gåår hwart om annat j theras hws. 
Am. 3:10. blomstren på markenne stå om 
hwart annat (hvarandra). Försp. till G. Test. 
4 a. haghel och eeld foro jbland hwart an
nat. 2 Mos. 9:24. the fyra wädher vnder 
himmelen stormadhe emoot hwart annat. 
Dan. 7:2. hwar idhra (af eder) tiene sinom 
affgudh. Hes. 20:39. Konungens skep ... 
komo en gång j hwar try (hvart tredje) åår. 
1 Kon. 10:22. huar (hvardera) hopen j hela 
Israel. 2 Mos. 12: 6. kommer jhogh hwadh 
j hwar tijdhen skeedt är. 1 Macc. 2:61. 
Jagh är hwariom manne worden allahanda. 
1 Cor. 9: 22. Tagher idher aff huario (hvar- 
dera) slechtenne tree män. Jos. 18:4. sende 
vppå Libanon jw j hwaria twå månadher
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tiyo tusend. 1 Kon. 5:14. förmana hwan och 
een. NT 1526 Ap. gern. 20:31. inhyrdes 
hata huan annan. Ders. Matth. 24:10.

Hvar, pron. Hvilken. hwar hans öghon 
öpnat haffuer, wate icke wij. Joh. ev. 9: 21. 
hwar haffuer giffuit tigh ihenna machten? 
Matth. 21:23. för hwar skul sörien j för 
kiädhen? 6:28. ilt torn, huess högd skal 
reckia vp j himmelen. 1 Mos. 11:4. them 
manne, hwes wägh fördold är. Job 3:23 
Hwem (hvarvid) skole wij lijkna Gud? Rijke? 
Marc. 4: 30. hon sadhe thet sinne swäro, när 
{hos) hwem hon arbetat hadhe. Ruth 2:19.

Hvar, konj. Om. wij kunne icke komma 
för then manzens öghon, huar wår yngste 
brodher icke är medh oss. 1 Mos. 44:26. 
Huru kunde någhon ting bliffua, hwar tu 
icke wille? Vish. 11:26. Hwar tu kant, så 
hielp them torfftigha. Tob. 4: 8. Så wil iagh 
pröffua idhart taal, om j faren medh sannin- 
genne eller icke, ty hwar så icke, så äre j 
... speyare. 1 Mos. 42:16. Slepp mitt folk 
at the mågho tiena migh, hwar icke, Sij, så 
wil iagh låta komma allahanda ohyro offuer 
tigh. 2 Mos. 8:21 Förståår tu sakena, så 
vnderwisa tin nästa, hwar och icke, så hålt 
munnen til. Syr. 5:14. om I will vara vän 
och du-bror med mig, så är det väl; hvar 
och icke, så kan det vara mig lika mycket. 
C. Gyllenborg Sprätth. 114.

Hvardagsgrann, adj. Grant klädd i 
hvardagslag. Jag var ei sysslerädd, jag gick 
ei hvardags grann. Kolmodin Qv. sp. 1: 55.

Hvarefter, adv. Hvårföre. Lät ingen 
weta hwar effter iagh haffuer sendt tigh. -1 
Sam. 21:2 Min wen, hwar effter kommer 
tu? Matth. 26:50. Hugg thet (trädet) bortt, 
Hwar effter skal thet förhindra jordena? 
Luc. 13:7.

Hvarf, Hvärf, n. Omkastning, omskif- 
telse. ångra synden, som lyckones underliga 
hvarf i verlden • förorsakar. Gust. Adolf 
Skr. 71. alt mennisligit är underkastat hvarf 
och förändring. Ders. 93. theras (himla- 
kropparnes) måål, taal, lopp, sammanstämmo, 
tijder, hvärf och omskiffte. Stjernhjelm 
Arch. A 3 b.

Hvarjehanda, s. Hvad som helst, hvarie- 
handa at äta är intet loffgifvit (vid helso- 
brunnen). U. Hjärne Surbr. 9.

Hvarjens, adv. Ingenstädes. [Fsv. hvar
gens. Isl. hvergi, hvergin.] Ther kan Gudh 
oss huariens framkomma. P. Erici 2:158 b. 
så haffuer tu . .. medhåld eller tilflyct hwar- 
iens meer til at bekomma. Balck Krist, 
ridd. F 1 a.

Hvarst, adv. Hvarest. han maa tiil sigh 
lösze alle bength iönssons gotz huarst oc 
helst the her j Suerige belegne sere. Gust. 
1 reg. 3:63. Ders. 64, 86, 91. H warst thå, 
herre? NT 1526 Luc. 17:37.

Hvart, Hvarten, konj. Hvarken. hvart 
klädd eller oklädd. Stjernhjelm Here. 24.

tu blijr hvart doctor, präst eller abbot. Ders. 
162. Ther halp hvart bön eller ursecht. 
Fdngne Cup. 3 intr. när du .. . Min tillkomst 
.. . Hvart teneker, troor eller affveet. U. 
Hjärne Vitt. 9J. ingen parten, huarten 
Crorien heller han, är til affters i thet byte. 
Gust. 1 reg. 6:308. Jfr Hvaske.

Hvartid, f. Hvarje tid. Och finner man 
giörligen, hvad här med i hvartiden skedt är. 
Svedberg Schibb. a 3 a. (Se 1 Macc. 2r 
61 under Hvar, pron. 1.)

Hvaske, konj. Hvarken. the huaske 
haffua bijta eller supa. Gust. 1 reg. 8:51.

Hvass, adj. 1. Ojemn, oländig. , Mace
donia är ett kalt, hårdt til brukz och hvast 
eller ojemt land (frigida duraque eultu et 
aspera plaga). Schroderus Liv. 9f2. — 
2. Sträf (om kläder), han drogh hwass klä- 
dher aff camela håår. P. Erici 3:130 a.

Hvassas, dep. Blifva hvass, skarp, vin
teren begynte... hvassas. Ehrensten (Lön
bom Sv. arch. 2 : 227).

Hvasshet, f. J. Bitterhet, arghet.- her- 
dher ecke idher hierthe j noghre hwasheit. 
Tideb. 2. — 2. Bittert lidande, tänek påå 
huad hwassheet Christi kräseligha lekamme 
leedh medh hwdhstryckning och genomslagh- 
ningh. O. Petri Men. fall L2b.

Hvassig, adj. Vassbevuxen. hvassiga 
stranden. Palmfelt Virg. 21.

Hvasstalig, adj. Then som hwastalugh 
är, han stinger såsom itt swerd. Sal. ord. 
1536 12:18. (Bib. 1541: Then ther owarligha 
talar.)

Hvater, adj. Skarp, hård. [Isl. hvatr.] 
han är en hvater och strenger busse. U. 
Hjärne (Hist, tidskr. 2: 271)

Hveka, Veka, Vika, intr. [Isl. hvika.] 
1. Vicka, röra sig hit och dit. hon (magnet
nålen) på nordan pekar, Ehvart och vinden 
bläs, ehuru skippet hvekar. Spegel G. verk 
138. — 2. Vackla, vara ostadig, ombyilig, 
vankelmodig. Hwi hwekar tu tå så mykit, 
och faller nu hijt och nu tijt. Jer. 2:36. 
then som med dieffuulen stridha skal, han 
moste icke hweka hijt och tijt, vtan wara 
wiss på sakena. O. Petri 1 Post. U0 b. 
j icke skolen kunna the tanekar haffua om 
migh, at iagh skal hweka j mijn bekennelse. 
L Petri Chr. pina X 7 b. Echtafolck vthi 
allahanda fal... skola stadigt samman bliffua 
oc intet hweka. Kyrkord. 51 b. hweeka i 
tronne. P. J. Gothus Psalt. L 3 a. När 
åhrsens tijdher hålla sin rätta art och natur, 
så hafver man lättare til at döma om kranek- 
heter och theras uthgång. Tvärt om, när the 
thet intet göra, så hveka ock siukdomarne, 
at man om them ey så fastelighen döma kan. 
Sparman Sund. sp. 12. hans sinne var 
mycket starckare, än at thet efter lyckans 
ostadigheet skulle veeka och omdrifvas. 
Columbus Poet. skr. P 3 a. ifrån sin troo- 
het veka. Spegel G. verk 43. hæsitera,
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stadna, stamma, vika, tvifla. Svedberg 
Schibb. 274.

Hvekaktig, Hvikaktig, adj. 1. Rankig, 
ostadig, hvekachtige pråmmar, flottar och 
båtar. Sylvius Curt. 617. — 2. Vacklande, 
osäker, vankelmodig, wara hveekachtig i 
religionen. HSH 5:222. hvekachtigh spå
dom och ovisse gissningar. L. Laurentii 
Nyårspred. E 3 b. Så ostadigh och hvek
achtigh ... hafver våra förfäders mening varit. 
Schroderus J. M. kr. 67. lyckan är osta
digh och huekachtigh. Liv. 379. gemiithérna j 
Pommeren ... (äro) hveek- och tviffuelachtige. 
A. Oxejvstjerna (HSH 30:108). then hvik- 
achtige hoopens ostadigheet. R. Foss 350. 
Folcket ... var til sitt sinne flychtigt och 
hvekachtigt. Sylvius Curt. 32.

Hvekaktighet, f. Vankelmod, han i ord 
oc gärningar låter altidh således lysa sin 
stadigheet, at man ingen hveekachtigheet 
eiler vanck théruthinnan see eller spörja 
kan. Schroderus Pac. 200. Icke härda 
uth kommer hveekachtigheten (lättfärdig- 
heeten) til. Comenius Tung. 897.

Hvekel, adj. Opålitlig. [Isl. hvikull.] 
han var hveckel eller ostadigh ... och blef 
hvarken vidh ord eller breef. L. Petri Kr. 82.

Hvekelsinnad, p. adj. = Hvekel. [Jfr 
D. vœgelsindet.] en part aff samme selskap 
äre fast hwekelsinnede. RR 14/3 1544.

Hvekestjert, m. Vippstjert, sädesärla. 
J. SlGFRIDI A 4 a.

Hvekosam, adj. Vacklande, ostadig. 
Verldenes lop är ganska hvekosampt och 
icke står länge vidh ett lagh. L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 414.

Hveksint, adj. Vankelmodig, hveeksint 
och ostadig, såsom en qvinna. j. Rud- 
beckius Kon. reg. 468.

Hverf, m. Hvirfvel. [Jfr Aasen Kverv.] 
thet äro åtskeleliga elffuer,... sommestedz 
äre huerffuer och sommestedz icke. Nov. 
ord. eccl. 273.

Hverfvel, m. Hvirfvel. Gudh gör them 
såsom en huerffuel, och såsom stråå för 
wädher. Ps. 83:14. onde andar storm, or- 
caner, verflar drifva Til menniskiors förderf. 
Spegel Tillsl. par. 115. Hvärfvel turbo, en 
vädervärfvel. Wallenius Gram. B 6 a.

Hverfvel, adj. Ostadig, ombytlig, för
änderlig. [Isl. hverfull.] man full offta 
fruchtar ther ingen fahre är på ferde, oc 
gläder sigh ther ingen gläde är. Så qwickt 
itt ting oc hwerffuelt är tron. L. Petri Om 
nattv. B 5 a.

Hverfögd, p. adj. Blinkögd, kisögd, 
plirögd. hwerffögder eller blinkögder. Var. 
rer. voc. C 2 a. Then vindögde seer afvogt, 
then närsynte och hverfögde (L. pœtus, T. 
liebäugig) snedt. Comenius Tung. 283. 
(Exemplet utmärker, att ordet snarare borde 
betyda skelögd och vara liktydigt med vind
ögd.)

/Hves, pron. 1. Vars, vilkens. [Mnt. 
wes.] Se under Hvar, pron. — 2. Vad. 
[Mnt. wes, D. hves (Kalkar), F.Sv. hues.] 
athij settie fwlla troo tiil hwes the edher 
paa waara wegna föregiffuandis warda. Gust. 
1 reg. 2:19.J (vi) haffua wnndth eder dotther 
.. . gaardhen och huess ther tiilhörer. 3: 130. 
/och ath hwes dell tiigh .. . warder tiildelth 
ath thw thet antwarder dyriik falken. 3: 214. 
- 3. Om? [D. hvis.] Se under Förhöra 2.]

Hvetestrut, m. Hvetebröd. Det är ej 
värdt gifva bagarebarn hvetestrut. Rhodin 36.

Hvetta, Hvettja, Hvättja, tr. Hvässa. 
[Isl. hvetja.] iagh mins swerdz liungande 
hwetter. 5 Mos. 32:41. En knijff hwetter 
then andra, och en man then andra. Ord. 
27:17. Gudh haffuer hwett sitt swerd. L. 
Petri Bot A 5 b. Sijn macht och hogh the 
ther til huette, At the Köpenhaffn skulle 
vndsette. En liten Crön. 11 a. fiendernar 
... fast hwettiade sijna tänder til at wreckia 
och hempna sijn skada. Svart Ärepred. 65. 
han vil hvättia och skärpa mina böön, så at 
hon . .. tränger sigh igenom skyyn. P. J. 
Gothus Tål. C 6 b. svärd på brynsten 
hvättia. Kolmodin Qv. sp. 2:373.

Hvettsten, Hvettjesten, Hvättsten, 
Hvättjesten, m. Brynsten, slipsten. [Mnt. 
wettesten; T. Wetzstein.] Cos, hwetiesteen, 
brynesteen. Var. rer. voc. M 2 b. Medh 
hvettsteenen hvässa vij hvad som sliött är. 
Comenius Tung. 85. Slijpstenen intet skär, 
men skärper pijlar och yxor; Samma natur 
mijn käresta bär; hon skärper och hvässer 
Älskogen i mit bröst, men sielf är hon 
stumpar’ än hvätsteen. Stjernhjelm Öfver- 
skrifter. Han var et ägghvast järn, och jag 
hans vättiesten. Kolmodin Qv. sp. 1:508. 
en hcnette æmulation ... mig hafver tjänt 
lika som för en hvättesten att skärpa mitt 
ingenium. Ehrensten (Lönbom Anek. I. 
5:15). _

Hvi (dat. n. af pron. hvar). Hvad. Warer 
tilfredz, iagh sägher för hwij, Jesum then 
korsfesta söken j, Han är vpstånden. O. 
Petri Jesu pina G 1 a.

Hvi, se Huj.
Hvia, intr. Skria, skråla. Se Rietz 

Hvija. [Isl. hvia, vrenska] Ther blifver
mången een så yyr af Bacchi skålar, At han 
som kattan rifz, och såsom biörnen vrålar, 
Han fäälas som een took, slåås, trugar, hviar, 
ropar. Spegel G. verk 39.

Hvif, m. Hufva, hufvudkläde, dok, slöja.
Rica, luffua eller hwijff. Var. rer. voc. E 8 b. 
Hvijff, Calantica, Schleyer. Schroderus 
Lex. 27. huijffuar. Es. 3:22.

Hvifva, tr. Hölja, beslöja. I hwiffuenn 
mitth hwite änne. Sv. forns. 1:160. Har 
Gud behagat ehr en fägrings förmån gifva, 
Så bören I ehr väl med kyskhetz hufvo 
hvifva. Kolmodin Qv. sp. 1:692.

Hvil, adj. 1. Uthvilad. [Jfr Isl. hvildr,
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part, af hvila.] hon om morgonen vpstår 
lustogh och hwijl. P. Erici 2:339 b. våra 
hästar skulle blifva hvil. Carl 9 rimkr. 43. 
strax the förre vordo trötte ... satte han andre 
uthi stadhen (i stället) igen, som hvijle voro. 
Schroderus Liv. 433. Glättig sofver i ro, 
förnögd och hviler han upstår. A. Nicander 
Vitt. 208. — 2. Lugn, trygg, säker. Hwijl, 
quietus, tranquillus, placidus, ociosus, lentus, 
statarius, securus. Helsingius. the funno 
uthi Italien en hvijl och säker ort. Schro
derus J. M. kr. 240.

Hvila, intr. Dväljas, bo. War icke ha
stig til wredhe, Ty wredhen hwijlar vthi eens 
dåras hierta. Pred. 7:10. — Hvilas, dep. 
Hvila, hvila sig. [1st. hvilast.] I sex åår 
skalt tu såå titt land,... på siwnde årena 
skalt tu låta thet hwijlas. 2 Mos. 23:11. 
the som redheligha för sigh wandrat haffua, 
komma til fridh och hwilas vthi theras Ca- 
merar. Es. 56 (57:2). när en om nattena 
på sinne säng hwilas och soffua skal. Syr. 
40: 5. Gudz Ande hwilas på idher. 1 Pet. 
4:14. byggia itt hws ther Herrans förbundz 
Arck vthi hwilas (blifva, förblifva) skulle. 
/ Krön. 29 (28: 2).

Hvilkeledes, adv. Huruledes, hurusom, 
att. Erick Flemmingh ... haffuer myntlige 
berettedh for oss, huickeledis han hooss 
E: K: på wore wegna begerat haffuer hun
drade lester Malt. Gust. I reg. 11:9. oss 
wel forteneker, huickeledis wij for någen 
förliden tiidh sedan scriffteligen begärede, 
ath . . . 11: 22.

Hvilken, pron. seer til huilken een sa- 
lugheet Herren warder görandes j dagh medh 
idher. 2 Mos. 14:13. Hwilken en elende 
förachtat och fördriffuin man ärdochjecha- 
nia. Jer. 22:28. Hwilket itt tekn är thetta. 
Es. 38: 22. Säll är then menniskia . .. j hwil- 
kes anda ingen falskheei är. Ps. 32:2. itt 
stoort roop skal wara j hela Egyptj lande, 
huilkes like icke warit haffuer. 2 Mos. 
11:6. Säll är then hwilkom offuerträdhelsen 
förlåten äre. Ps. 32: l. En hwilkom Gudh 
haffuer giffuit rikedom. Pred. 6: 2. tagh tin 
staaff . . . med huilkom tu slogh watnet. 2 
Mos. 17:5. hwilko menniskio Gudh giffuer 
rikedom. Pred. 5:18. tu föråchtar tina kära 
hustru, .. . hwilko tu förplichtat äst. Mal. 
2:14. Josua drogh icke handena igen, medh 
huilko han vthreckte spetzen. Jos. 8:26. 
Thet är Clangåret, j huilko huar man skal 
komma til sitt igen. 3 Mos. 25: is. Ther- 
före offuergäffuo the theras fädhers sedher, 
hwilke monga gudhar hadhe. Judith 5:8. 
Nu lee the ått migh som yngre äro än iagh, 
Hwilkers fädher iagh icke wille wyrdt settia 
ibland mijns hiordz hundar. Job 30:1. vn- 
derteken, huilkers like icke skapat äre. 2 
Mos. 34:10. all folck, som om kring oss äro, 
jbland hwilken Herren them förströödt haff
uer. Bar. 2:4. aff hwilken stycker ... icke

besynnerligha är säyandes. Ebr. 9: 5. tesse 
... bodhordhen, huilken som inneholla huru 
menniskian skal holla sigh emoot sin nästa. 
O. Petri Men. fall B5b. — Hvilket före
kommer med bet. om, huruvida, som en 
pijl til itt måål affskuttin warder, ther thet 
åtskilda wädhret strax tilhopa faller igen, så 
at man intet kan merkia, hwilket han farit 
haffuer. Vish. 5:12.

Hvimska, f. [Jfr Isl. hvima, irra, fara 
vilsen hit och dit; keimska, dåraktighet, narr- 
aktighet, enfaldighet.] 1. Yra, yrsel, vimmel- 
kantighet, virrighet. Ert hårda hiertelag en 
hvimska följer på. Eldh Cypr. 109. Din 
skär’ ögon lysa migh natten Myckit meer än 
månens skeen, De låt’ ey migh fambla i 
hvimsku, Mina fotter leda de. U. Hjärne 
Vitt. 115. thet är Gudi lätt vårt vett i hvim
sku vandla. Spegel G. verk 34. tu i hvim
sku gåår som then ther hafver snufva. Ders. 
295. qvigor i hvimskona lupo. A. Nicander 
Vitt. 252. läre the ... updichtade meningar 
och griller af sig sielf i hvimsko förfalla. 
Lindestolpe Frans. 104. man intet går 
rätta vägar, uthan i hvimsko grijper til the 
medel, som äre aldeles otienlige och orijm- 
lige. Fross. 54. — 2. Huimska, aliter Heim- 
ska, vanitas, fåfengia. Stjernhjelm Ord
lista till Here, gif god acht opå glaset, at 
tijden i hvijmsku Ey löper hän. Here. T93.

Hvina, intr. Gnissla, gifva ifrån sig ett 
gällt, gnällande läte (om svin). The göre 
ock som the sultne swine, Som gå för hwars 
mans dör och hwine. En liten Crön. I 7 a. 
jtt swijn, ää huru hart man binder thet, såå 
hwijn thet jw likauel. O. Petri 1 Post. 
16 a.

Hvina, tr. Para sig med, tråda, träda. 
Tuppen hvinar hönan. Lind Ord. Jfr Rietz.

Hvingalen, adj. Vrensk? Skengalen? 
vår gode berijdare Fåår migh een hvijngalen 
springare. S. Brasck Förl. sonen F 2 b. 
Phoebus sin skräcklige fart, sin’ hvijngalne 
hestar omrörde. Leyonstedt 27.

Hvinka, intr. Gnälla tjuta. [Isl. kveinka.] 
han kom vedh hunden, ther han lågh och 
räckte sigh på gulfvet, medh sin foot, at 
han hvinkadhe. R. Foss 447. Han (hunden) 
hvinkade och fast illa leet. Ders. 570. — 
Se Vinka 2.

Hvirfvel, m. Hjessa. [T. wirbel.] Sverjes 
crona å dhes höga hvirfvel står. Wexionius 
Sinn. 4 b. hon sin purpur, pracht och prydna 
från sig lade Med cronan, den hon å sin 
stålta hvirfvel bar. Vitt. 392.

Hviskra, tr. Hviska. [Isl. hviskra.] thet 
som iach hwiskrar edher j örat, thet prediker 
på taken. O. Petri Sakr. 32 b. Hvad hvi- 
skrar hon för slag? Hesselius Erik 59.

Hviss, m. Hväsning, hvissling. [Jfr 
Isl. kvis, sladder, tissel och tassel.] hviss, 
sibilus. Comenius Tung. index. Hviss, 
Sibilus, Pfeifen. Schroderus Lex. 25.
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Hvissa, intr. Hväsa, hvissla, fjfr Isl. 
kvisa, hviska, tissla, sqvallra.] hvissa, sibi- 
lare. Helsingius. Comenius Tung. index.

Hvissan, Hvissning, f Sibilus Hel
singius Comenius.

Hvissla, intr. och tr. 1. Hviska, tissla. 
[Isl. hvisla.] skalt hwitzla titt taal tram L. 
Petri Jes. proph. 29:4. när them (bisparne 
n;.fl.) bliffuer effterlåtit så mykit the behoff 
haffua till theras nödtörfft, skulle the ther 
medh låta sig nöia och intedt ther offuer 
huisla medh almogenn, vpueckiandes them till 
någen ondh wilia emoet Köningen. Svart 
Kr. 125. Vppe på Burspråket monde the 
Danske stå, Hwad the huislede lät sigh sielfft 
förstå. En liten Crön. G 4 a. — 2. Hvissla, 
såsom uttryck af hån. Alle tine fiendar 
gapa medh munqen emoot tigh, hwissia til 
tigh. Jer. klag. 2:16. The köpmän j landen 
hwissia til tigh (staden Tyrus), at tu så ha
stigt förgången äst. Hes. 27: ar., han haffuer 
giffuit them til at förskingras och förödhas, 
så at man hwisslar åt them. 2 Krön. 29: 8. 
iagh wil leggia tigh ödhe, och thes inbyggiare, 
så at man skal hwissia åt them, och skolen 
til skam warda. Micha 6:16. Man skal 
klappa hender til hopa offuer honom, och 
hwissia offuer honom. Job 27:23.

Hvisslan, f. Hväsande. Comenius Tung-, 
index.

Hvisslande, n. Se H vissla 2. Babel 
skal warda til en steenhoop ... och til itt 
hwisslande, at ther ingen vthi boo skal. Jer. 
51:87.

Hvit, Hviting, m. Hvitten. en Carme- 
lijt, Broor Paulus, var ey värd en hvijt. 
Olfson Christiern 97. klippingen motte et 
fal (fall) faa, saa at han ecke ginngo mera 
en for iiiij hwithinger. Gust. I reg. 1:183.

Hvitlett, adj. Som har hvit färg. hvijt- 
leta bröst. Columbus Vitt. 146.

Hvitlädermakare, m. Hvitgarfvare. 
Alutarius, hwijtlädermakare, semskare. Var. 
rer. voc. D 1 b.

Hvitmat, m. Mjölkmat. [Isl. hvitr matr, 
hvltamatr.) ost, egg, smör, miölk och annan 
hvijtmaat. Petrejus Beskr. 6:20.

Hvitmera, tr. Hvitmena. Förekommer, 
jeune hvitmerad, hvitmerare, hvitmerning, 
hos Comenius Tung. index.

Hvitnad, m. Hvit fläck, en hwitnat är 
kommen på hwdhena — kötet. .. förwandlas 
til hwijtnat — sårnadhen är förwandlat til 
hwiitnat. 3 Mos. 13:10,16,17.

Hväll, Veil, adj. Gäll, genljudande, 
klangfull. [Isl. hvellr.] Om dagen qvittrar 
lärkian snäll, Om natten nectergalen hväll. 
D. Wallenius A 4 b. Den hvälla luffte- 
värld. Liljenstedt Christ. B 2 b. the hafva 
utbrustit uti en högt liudande song och ett 
vellt rop, så at thet hafver hördts longan led. 
Svedberg Sabb. ro 2:1234. hvälla pukan 
röres. Brovallius Holb. 29. Palatset helt

består af tunn och hväller koppar. Ders. 38. 
klara ljud och hvälla röster höras. Ders. — 
Adv. Gällt. Ded alt för hvällt ok ildt i 
dennes öron liunide. Columbus Vitt. 90. 
Utan tvifvel hördes thenna rösten vellt, så 
at alle kunde then vel höra. Svedberg 
Sabb. ro 1:508. up, then ene med them 
andra, och siunger velt... thenna segersong. 
2: 1243.

Hvärf, se Hvarf.
Hvässa, tr. Skärpa, stärka, öfva och 

hvessa sitt förstånd med någre gode bökers 
lässningar. Brahe Oecon. 94.

Hvättja, Hvättjesten, Hvättsten, se 
Hvetta, Hvettsten.

Hyad, se Svarthyad.
Hybbel, Hybbele, n. Hybble. [Isl. h<j- 

bijli.) itt litet hybbele eller hws. L. Petri 
Chr. pina q 6 a. Hybbele. Helsingius. 
Hvar ur sitt hybbel längtar. Bureus Nym. 
111:19. synden har sitt förnämsta hybbel, 
hydda och boning i kroppen och dess lem
mar. Boëthius 212.

Hyckelaktig, adj. Hycklande, skrymt
aktig. Almogen stälte sigh ... from och godh 
hyklachtigh. R. Foss 351.

Hyckla, intr. 1. Locka, förleda. Til så
dana mordeska tanckar kan dieffuulen öffuer- 
måtton wel hyckla. L. Petri 3 Post. 34 a. 
— 2. Lisma, ställa sig in. monger fins som 
hycklar medh Påuen emoot theras eghit sam- 
weet, allenast för rentan och theras eghen 
nytto skul. Uti. på Dan. 369. höckla medh 
frwentimbret. Schroderus Hoflef. 175.

Hycklan, f. Hyckleri. P. ERici2:2G0b.
Hycklisk, adj. Hycklande, skrymtaktig. 

[T. heuchlisch.] hyckleske lärare och pre
dikare. P. Erici 2: 41 b. hyckliske lege- 
heerdar. 2: 50 a. falske, hykliske älskare, som 
Christum medh ordom älska. 2:98 a.

Hycklor, f. pl. Sittja på hycklorna, på 
huk. Lind Ord. Jfr Rietz Hykkäl, häl.

Hyda, tr. Af draga huden, flå; hud
stryka. [Isl. hjöa, T. häuten.] Cambyses 
lät en falsk domare lefvandes hyda. R. Foss 
487. the (advokaterna) them, som the sigh 
at försvara antagit hafva, skatta, hydha och 
uthpunga. Ders. 3S9. Hyda et barn med ris, 
gifva det risbastu. Lind Ord.

Hydda, tr. Hysa. [Jfr Mnt. huden, dölja, 
undangömma] wij ingalwndha velia tilstædia 
... ath ther hoos eder skwla forswaras eller 

hyddas vittherliga tiwffwar, forrædare eller 
andher ilgerningxmen. Gust. 1 reg. 4: 98. — 
Reff. Inhysa sig. (Jfr Rietz). Modren kunde 
icke få så mykit husarum, som hon hade 
bequemliga mått hyddat sigh och sitt barn 
vthi. L. Petri 1 Post. F 3 b. wore gott och 
Christeligit, at också några små Siukastoffuor 
allestädz och vthi hwar sokn worde vppe- 
håldna, så at iw några personer, fyra eller 
sex sigh ther vthi hydda och behielpa kunde. 
Kyrkord. 91 b. Diogenes .. . bodde och hyd-
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dade sigh ther uthi sin bodh. Sylvius 
Curt. 20.

Hyende, n. [Isl. hœgindi.] hyiende. Hes. 
13:18; Marc. 4: 38. höyende. O. Petri 2 Post. 
39 a ; L. Petri 2 Post. 139 b.

Hyendehund, m. Knähund, hvart och 
ett keffverne och litin hyiendehund tör skälla 
emoot ett dödt leyon. P. J. Gothus 2 Pred. 
G 5 a.

Hyfs, m. Snyggande. (Barnet får) hyfs 
och ans. Tessin Bref 1:75.

Hygel, m. Kulle, höjd, backe. [T. hiigel.] 
Een mächtig englahäär, fördeelt i tvenne 
flyglar, Var med i stadigt tåg på Edoms 
skarpa hyglar. Spegel G. verk 47.

Hygga, f. Tillflykt, skydd, välbefinnande? 
een ringa sinnlöös mygga, Dher hon liuus 
och loga seer, Täncker finna lust och hygga, 
Men sig sielf i döden geer. Gripenhjelm 296.

Hygga, Hyggja, tr. och intr. 1. Omhulda? 
ställa sig in hos? uppå thetta sätt hyggiar 
och apar hon (verlden) menniskian til hen
nes egit fördärff. Schroderus Hoflef. 69. 
— 2. H. om sig, bereda sig tillflykt, skygd, 
beqvämlighet? nu börjar örnen byggia, Nu 
tittar räfven fram och söker om sig hyggia. 
Spegel G. verk 87. Alzingen spinkot mygga 
Försummar sig (om våren), men vil bestäl- 
samt om sig hygga. Ders. 179. — Refl. 1. 
Hålla sig till. Vidh tigh vil iagh migh hyggia,. 
Min skatt och enda tröst. Bureus Nym. I: 7. 
Man kan vid nöjets högsta skatt Sig helt 
förtroligt hyggia. Eldh Myrt. 8. — 2. Inhysa 
sig. ther af (af guld) v il han (gripen) byggia 
Sit neste, och sig ej i sämbre koya hyggia. 
Spegel G. verk 206. een konung plä the 
sköna slott ej byggia, At spinlar och slik 
diur sig ther i skola hyggia. Ders. 220. Herren 
ville ... Adams kropp ... så konstigt byggia, 
At een odödlig siäl kan sig i honom hyggia. 
Ders. 246. alle bodde trygga Och kunde sig 
med frid hvar i sin boning hygga. Sal. vish. 
17. Bland alla creatur . . . Fins inga hvilka 
sig så väl tilsammans hygga, Som qvicka 
fåglar. Eldh Myrt. 100.

Hyggelig, Hygglig, adj. Vacker, behag
lig, angenäm, the äro icke hyggeligh såsom 
annor diwr, the ther lustigh äro til seende. 
Vish. 15:19. våren och sommaren är hyg
gelig och behagelig för verma och himme
lens lius skul. Svedberg Ungd. reg. 145. 
Döden, som sig föresatt Til sit tysta tilhåld 
föra Hvad hans faslig långa natt En gång 
måtte hyglig göra. S. E. Brenner Dikt. 
1:106.

Hyla, Höla, intr. Tjuta, jemra sig. [T. 
heulen; Mnt. kulen.] Han (vargen) flydde, 
begynte hyla och tiuta. R. Foss 476. iagh 
fastadhe i siw daghar, hylandes och gråtan
des. Forsius Esdr. 103. han tööt, greet och 
hylade. Petrejus Beskr. 2:90. j må wäl 
hööia, pocka och vndsäija så mycket eder 
synes. Svart Ärepred. 81. — Jfr Yla.

Hylan, f. Tjut, jemmer. the Israeliters 
hylan och gråt. A. Laurentii Hust. 85.

Hyldra, intr. Lisma, ställa sig in. (Jfr 
Rietz Hyllär.) Påven och konungen j Hispa- 
nien vette tusende sätt, så hyldra och smee- 
kias medh käiseren. Bureus Påv. stämpl. 
B 3 a.

Hylla, tr. 1. Göra huld, bevågen. Hyller 
sonen, at han icke förtörnas. Ps. 2:12. lager 
ju szå med all ider lempo atti hylle almogen 
thet beste j kunne. Gust. 1 reg. 9: 306. — 
2. Bringa på sin sida, förmå någon att 
hylla, att underkasta sig. Söffuerin norby 
... hade begynt hylla landit tiil konung Cri- 
stierns hender. Gust. 1 reg. 2:101. dagtin- 
gadhe på konung Christierns wegna, och hyl
lade honom landet. O. Petri Kr. 323. Oleflf 
Bonde förskickade han till att hylla och reesa 
wester bergzlagen. Svart Kr. 19. Peder 
Vggla reeste och hyllade almogen Her Göt- 
staff tilhonde. Ders. 25. honom gaffs till
fälle at hylla the gemeena till sig. Gust. 
Adolf Skr. 129.

Hyllesnok, m. Gunstsökare, lismare. 
Påfven ... läter kalla sigh aff sine hyllesno- 
kar Dominum Dominantium. Laurel ius 
Opusc. 4: 48.

Hyllika, se H i 11 i k a.
Hympel, se Humpel.
Hympelaktig, adj. hympelachtigt land, 

mest öfverväxt medh skogh. J. Månsson 47. 
Kuriske Näringen är hympelachtigt land. 
Dens. 98.

Hynas, dep. Rynka pannan. Lind Ord. 
Jfr Rietz Hvännäs.

Hypa, tr. tå plantorna begynna komma 
sig före, skola de hypas, som the thet kalla, 
thet är: jorden skal skrapas upp under hvar 
planta 3 resor, 8 dagar emellan hvar resa. 
Colerus 1:145.

Hypig, adj. Ofta förekommande ; ymnig, 
riklig. [D. hyppig.] det onödige och hypige 
förpassande af een och annan persohn på 
betlande kring om landet. Stjernman Riksd. 
2:1201 (1652). gifva tilfelle och anledning til 
sådan nödig pertzels (spanmåls) hypige in
försel. 2:1206. — Jfr Hop ig.

Hypighet, f. Ymnighet, riklighet. rundt 
mynt. .. uthi een sådan hypigheet slaget är 
och uthi landet uthsprijdt, at undersåterne 
ther medh til sin dagelige handterning och 
nödtorfft kunne väl försedde vara. Stjern
man Com. 1:969 (1629).

Hypken, n. Ett slags hasardspel. [Mnt. 
hupken; Nt. hüpken; T. Häufchen. Se Grimm 
Wort] Stjernhjelm Here. 155. Jfr Rietz 
Hybbika.

Hyra, f. Ohyra. Een klimp, som är aff 
matk och otäck hyra full. Lagerlöf 60.

Hyra, f. Han har sin fulla hyra (fullt 
rus). Lind Ord. Han hade tå, kanske, 
af rus en hyra fått. Kolmodin Qv. sp. 
1:103.
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Hyre, m. Herde. [ D. hyrde.] Koma tre 
gånger om dagen hemköras af de skram
lande hyrar til mjölkning. Linné Sk. resa 
xi. Hyrar eller herdar gingo här med fä- 
naden. Ders. 144.

Hyrehäst, m. Skjutshäst, skal ingen för
driste sigh at... lengre bruka någen hyre- 
hest, än som han medh Tavernere och then 
hesten tilhörer betinget. Stjernman Com. 
1:178 (1561).

Hyrkle? [Jfr hyrkla, bergskreva. Ven- 
dell Ordb. öv. östsv. dial.] iagh {döden) 
. .. åskynier i all rum och lönliga hyrkle. 
J. Gyllenborg 6. all hemblige hyrkle och 
vråer Upletar jagh. Arrhenius 157.

Hyrta, se Hörta.
Hyrtan, f. (Förebrående, klander.) Så 

skall iagh (Nemesis) ... som een ijlande 
hvirffuel Fara foort medh straffet och hyrtan. 
U. Hjärne Vitt. »1. Se Hörta.

Hys, n. Huserande? Hvad kriget fasligt 
hys med sig i följe tager. S. Triewald 71.

Hys, interj. Ord som brukas när man 
vill fösa eller drifva ut svin. Spegel Ord. 
mine ährlige svijn ... Dee springa som hior- 
tar när jagh säger hyys. S. Brasck Förl. 
sonen K 4 a.

Hysa, tr. och intr. 1. Inhysa (bildl.). Och 
thenne knijfven tu hysa skall, At tarmerna 
sqvaala på marken all. S. Brasck Ap. gern. 
K 2 b. — 2. Bo, husera. [T. hausen.] Hösten 
i hufvudet hyser. Stjernhjelm Here. 512. 
här hys ey Morpheus, men hans broer 
(Döden). Lucidor Bb l a. När pest och 
dyran tijd i landet kommer hysa. Rosen- 
FELDT Vitt. 255.

Hyslig, adj. “Den man gerna hyser, 
amabilis, vänlig, lätt att umgås med“. 
Stjernhjelm (Hammarskölds uppl. 293). 
Lättia och Kättia, så heta the två, och 
Flättia then yngste; Hiertans barn, god’ och 
hyslige tärnor. Here. 106.

Hytt och mytt. Rubb och stubb, hela 
surfven. [Mnt. hutte unde mutte.] huus 
och heem i eid Upflogen är .. . koo och soo, 
med hytt och mytt, är alt sin kos. Stjern
hjelm Fredsafl 9 intr. Aff vägen taga rijk- 
sens skatter Med hytt och nytt (tryckfel), 
medh saker, pick och pack. U. Hjärne 
Vitt. 134. så funno the Spanier ... (i Ame
rika) en otrooligh myckenheet omyntat guld 
och silfver, såsom ock guld- och silfverkiärl 
... hvilket alt the medh hytt och mytt med 
sig til Spanien bortförde. P. Brask Puf. 80. 
Ther finner han ey hytt eil mytt (ej det 
minsta grand), Så myckit han ther sökia 
vill. R. Foss 250.

Hytta, f. Hydda, koja. [T. hätte.] the 
funno keysaren liggiandes siuk uthi een 
liten hytta. Petrejus Krön. 99.

Håd, n. och m. Hån, smälek. [Isl. häö, n.] 
fingo swenske men ey annad än spott och 
hådh för theris skada. HSH 5: 6. Thet kann

hende .. . thenn hådenn kommer tig heem. 
Sv. forns. 1: 326. Hvij håller du liten Magdill 
För så mycket hådh? 2:59. De lida så 
mången hådenns ord. 2: 452.

Hådsmädelse, f. = Håd. ingen skall 
them ... med någon oquedens ord eller hå- 
smädilse belasta. Rääf Ydre 3:166 (1622).

Hådvita, tr. Hånfullt tillvita. [Fsv. hadh- 
veta.\ Vende nu therföre igen at hådhvijta 
och förekasta oss the Skythers groofheet. 
Skytte Or. A 6 b.

Håfva, f. Egendom, tillhörighet. [Mnt. 
have; T .habe.] han sina högsta håffua, sin 
aldrakäreste Son,... haffuer låtit stigha j wårt 
kött och blodh, och en menniskia född warda. 
A. Simonis P 7 b. Man handlar likaleds med 
vänskaps ädla håfva. Eldh Myrt. 24.

Håg- se Hog-
Håla, tr. Hemta. [Mnt. halen; T. holen.] 

skickandes . .. vth tijt 3 rotar, tijt 5 rotar etc. 
att håla något godt till lägret. Svart Kr. 167. 
wåre vndersåther wilde än sielffue wrekie 
samme öffuerwold (af Ryssarne) och håla 
sådana theris schada hoss them igen. Fin. 
handl. 6:218 (1542).

Hålakodö, interj. Vanställning af orden 
hårda kors död. Boding M. Illparig 39.

Hålk, se Holk.
Håll, n. 1. Tag. Han sprang vt egenom 

fenstret, tenekiandes sigh kunna fatta- håll vti 
ett päruneträ. Svart Kr. 152. — 2. Återhåll, 
hejd. han (vägen) glijder all makelig utåt 
Lutande, lätt til gångs, men bratt och brattar’ 
åt ändan, In til dess där är intet meer håld. 
Stjernhjelm Here. 297. — 3. Rigtning, kosa, 
väg. drogh sitt radha (raka) håldh genom 
skog och skiuul in emoot staden. L. Petri 
Kr. 36 han hölt sitt straka (raka) hold fram. 
Uti. på Dan. 229. — 4. Bakhåll, försåt. 
AbiMelech .. . satte håld in för Sichern medh 
fyra skarar. Dom. 9:34. toogh han folcket 
och skiffte thet j tree delar, och bestehe 
håld på them j markenne. 9:43. the hadhe 
håld på (stodo i försåt för) honom när 
henne j kamaren. 16:9. Tå woro j håld för 
honom widh fem tusend Araber. 2 Macc. 
12:10. — 5. Vakt. satte håll på alla wegar, 
att ingen skulle them owitterligen komma 
vth eller in. Svart Kr. 142. att the icke 
skulle bliffua förraskade eller bespeijade, 
satte the ett håll... wid Hooffua till ett 
tusend man starckt. Ders. 144.

Hålla, tr. och intr. 1. Innehålla, holier 
hanss konungxlighe eedh, thet han skall alla 
retuisa elska oc gömma. Gust. I reg. 1:29. 
thet hålla Historierna om S. Peder, at han 
wardt vnder Keisar Nerone korssfest j Room. 
L. Petri 3 Post. 24 a. —2. Vidhålla, påstå, 
styrka, koom ther inghen withne eller skæl 
före, som lagligha beuisadhe thet hustrv 
dorothea sagdhe, annath en som hoon sagdhe 
siigh thet holla wilia med szin eedt. Gust.
1 reg. 2:93. — 3. Hålla före, tro, anse.
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seer tå Gudh til personer? Man håller iw 
at han, vthan alt anseende til personen, är 
allom nådeligh. L. Petri 1 Post. R1 b. — 
4. Med prep. H. af, hålla i anseende, akta, 
skatta, uppskatta, the Chaldeer icke mykit 
aff them (afgudarne) hålla. Bar. 6: 40. ingen 
halle meer aff sigh, än honom böör hålla. 
Rom. 12:8. Han haller sielffuer mykit aff 
sitt ord oeh prijsar thet högeliga. O. Petri 
1 Post. 22 b. han intet meer hölt aff Christo, 
än aff andra menniskior. L. Petri 3 Post. 
ila. Jfr Afhålla. — H. fram, hålla i, 
hålla ut, fortfara. Ps. 10: 5. the Swenske 
hölle alt fraam medh bestalningen, icke lå- 
tendes sigh driffua ther ifrå. Svart Kr. 43. 
— H. på, fortfara, hålla enträget i med. 
Petrus hölt vppå at klappa (på porten) Ap. 
gern. 12:16. Håller på bidhia. Rom. 12:12. 
j hållen fast på at mörda. Hes. 33: 26. (the) 
winleggia sigh mongahanda arbete at göra 
... och bittijdha och seem hålla ther vppå, 
at the mågha fulkompnat. Syr. 39 (38:28). — 
H. vid, uppehålla sig i. Swenske hoffmen, 
the ther meste parten hade alt hållet widh 
skogen sedan Konung Cristiern fick Rijket. 
Svart Kr. 20.

Hållare, m. Vakthållare, vaktsoldat, the 
Assyriers hållare. Judith 10: 11. the ther 
kallades Hättobrödher.. . synes haffua warit 
hållare i stadhen, Ty the haffua gååt i theras 
harnisk med fulla werio om nettrena om 
stadhen. O. Petri Kr. 150. hollarena ifrå 
drifuos, och portarne opslogos. L. Petri Kr. 
115. Jonatha ... manligha angrep the Phili- 
steers hållare. Krön. pred. D 4 b.

Hållfast, adj. 1. Stark, varaktig, halfast 
såsom slotzbomar. L. Petri Sal. ord. 18:19. 
En hållfast skoo jagh såla vill. S. Brasck 
T. krig. I 2 a. — 2. Som vidhåller en sak, 
uthållig äre vij än nw begärende attj lather 
oss få att vete edert aluarlige sinne om 
Vijken, om vij skole skicke oss til att vara 
hållfaste (vidhålla yrkandet att besitta Vi
ken). Gust. 1 reg. 5: 82. — 3. Som håller 
på styfvern. karg. En sparsammer är . . . 
icke nisker (niugger, hållfast [tenax]). Co- 
MENIUS Tung. 851.

Hålpenning, se Hol, adj.
Håm, m. Håma, f. Ryssja, mjärde. 

[Mm. T. hame; Rietz Homma.] Hon ansar 
ey båtar, noot, krokar och håm. Törnevall 
E2a. fånga åål i håmor. Colerus 1:167. 
Håman eller miälan. Ders. noot och näät, 
krook, katzor, rysjor, håmar Upfylla tidt med 
fisk skipp, skutor, bysar, pråmar. Spegel 
G. verk 188. Åle-håmer. Linné Sk. resa 127. 
Håmma af garn, at taga gäddor under lek
tiden. Vestg. resa 258.

Hån, m. gudz ordh och sacrament til en 
håån. O. Petri Handbok A 1 b. På hans 
dyra namn han uthof mycken hån. Kol- 
modin Qy. sp. 2:256.

Hånaktigt, adv. Hånligt. hånachtight tala

om Gudh, hans Ord och troghna tienare. 
A. Simonis V 6 b.

Hånhet, f. Hän. [Mnt. honheit.] mygen 
hånheth och rop effter fölge vil, om thet 
annerlunde skedde. Gust. 1 reg. 5: 7. oss 
til homod och hånheth. 5: 35. huar man tiil 
spott... och hånhett. 11:198. Tala icke emoot 
sanningenne, vtan lät hånhetena offuer tich 
gå, om tu j saken ne brutzlig est. Syr. bok 
1536 4: 30.

Hånig, Hånisk, adj. Hånlig. [T. höh
nisch.] hånig och spotzsk ordh. Gust. I reg. 
1 1: 206. ingen skulle giffua them andra hånesk 
ordh. O. Petri Kr. 150. en partt brukett 
monge håniske och spotzske förrättelige ordh 
emott Kong:e Ma:tt. Fin. handl. 10:87 (1563). 
en hånisk speeglosa. Comenius Tung. 794. 
Brukar någor.. . ohöfliga eller håniska ord 
emot sin vederpart. Lag 1734 U.B. 1:6.

Hånskeliga, adv. Hånligt. The talade 
hånskeliga på theras regemente och styrelse. 
Svedberg Dav. o. Nath. K 7 b.

Håp, m. Ett slags fartyg eller farkost. 
Pristis, een long och smaal iacht, seghel- 
skep, hååp. Var. rer. voc. P 4 b. håper, 
somme med tije och szomme med tolff 
par årer. RR ’/e 1545. schole någre jachter 
och håper vpsethies och förbygges på thet 
schickeligisthe, både till siglattz så och att 
the måtthe bliffue lädt roddhe. HSH 27: 126 
(1565). skipz espingar och starcke håpar. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:313. (I O. Magni Hist, 
de reb. sept, omtalas, att han år 1518 gjorde 
en resa till Norrland och på floderna i 
Vesterbotten nyttjade ett slags farkoster, 
som kallades haapar. Jfr Rietz.)

Hår, n. wij haffua stormath them slotthit 
öffuer hoffuedeth och dragit the falske for- 
rædere ther wth med haareedt. Gust. I reg. 
2:183. Bildl. the mong stycker .,. intet för
ståndet, vthan fast offta wrengt och medh 
håret draghet haffua. Försp. till Vish. til 
ath beuisa thenna theras mening, föra the 
och dragha medh håret thenna epterscriffna 
scriffter. O. Petri Sakr. 26 b. — iagh be- 
kymbrer migh icke ett håår ther om. [T. =] 
Ernhoffer 48 a.

Hårbredt, adj. n. som subst. Hårsmån. 
[T. haarbreit, n.] the icke itt håårbreet meer 
kunna göra, än them aff himmelen . .. effter- 
latit warder. P. Erici 5:138b. Se Hårs- 
bred t.

Hård, adj. Djup, tung. man wecker en 
man aff hårdom sömpn. Syr. 22:7.

Hårda, Harda, adv. [Isl. harda.] 1. Fast, 
stadigt, ståndaktigt, holle edher harda in 
tiil oss, som j gjordhe j försthen. Gust. 1 
reg. 2: 20. the wela bliffua horda wiidh thet 
hulscap och manscap som the oss tilförenna 
loffuad oc tiilsagt hade. 2: 234. then meneman 
... badh ath han (konungen) skulle bliffua 
hårda wijd regimentet. 4: 202. seal man stå 
j tronne harda. Psalmb. 1536 49. — 2. Hög-
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ligen, der lågh een stoor orm, för den de 
hårde hade förfärat sigh. U. Hjärne Vitt. 43.

Hårdbänd, p. adj. Hårdspänd: Liung- 
eeldz skott skola drabba rett, och skola 
komma vthu skyyn, såsom aff en hårdbend 
bogha til målet. Vish. 5: 22.

Hårdelig, -a, -en, adv. Häftigt, hügli
gen. [Isl. haröla.] the trengde sigh harde- 
ligha medh wåld in på mannen. / Mos. 
19:9. the wordo hårdeligha plåghade. Dom. 
2:15. Tå bleffwe wij alle hordelige bedröff- 
wade. HSH 2:11 (1522). Thet monde honom 
... hårdeligen förtryte. Hund Er. 14 kr. v. 63. 
Han them hårdeligh förskrechte. v. 193. hadhe 
svuret hårdeligh, The ville aldrigh låte bruke 
sigh Moth Sverigie. v. 200.

hårdnackadhet, f. Hdrdnackenhet. hård- 
nackatheet. P. Erici 4:135 b.

Hårdnackas, dep. Vara hårdnackad, 
envis, ihållig. Ther thetta uthflödandet vil 
hårdnackas. Lindestolpe Frans. 73.

Hårdnacke, m. han [den hel. ande) kan 
icke trösta the hårdnackar. O. Petri 1 Post. 
86 b.

Hårdnackeliga, adv. prcefracte. Come- 
Ntus Tung. index.

Hårdnackighet, f. Hdrdnackenhet. [T. 
hartnäckigkeit.] fijenden genom sin hög- 
modh och hårdnackigheet åther förorsackat 
oss att grijpa till vapen. Stjernman Riksd. 
1:747 (1621).

Hårdpösa, se Horpösa.
Hårdsinnig, adj. Styfsint. then som hard- 

sinnugh är han faller j olycko. Sal. ord. 
1536 28:14.

Hårdt, adj. 1. Mycket, hügligen. Hårdt 
när. Helsingius hon lågh honom hårdt 
på hiertat, och han hadhe pighona kära. 
1 Mos. 34: 3. hwar biscop Kort i Sirengnes 
icke hadhe så hårdt giffuit sigh vth för her 
Steen, tå hadhe han wisseligha kommet om 
halsen. O. Petri Kr. 295. Thet them monde 
hårt förtryte. Hund Er. 14 kr. v. 292. Then 
andre bleff så hårdt förskrecht. v. 390. — 
2. Stadigt, fast. håller idher hårdt widh 
ödhmiuktena. 1 Pet. 5: 5. på thet iagh må 
kunna hålla migh hårdt widh min Frelsare. 
L. Petri Om nattv. E 8 a. — 3. Nära. Arte
misia ... hafver sin huusherre til een besyn- 
nerligh ähra hårdt hos hans graff låtit up- 
byggia een .. . herlig bygning. A. Laurentii 
Hust. 24». — J fr Hardt.

Hårdtrafvande, p. adj. En hårdtrafvande 
häst (succussator) skakar hoffmannen (rytta
ren). Comenius Tung. 453.

Hårduk, m. Medh håårduuk (cilicium), 
klåsteenen klååms vij. Comenius Tung. 582. 
Jfr H å r k 1 ä d e.

Hårfall, n. Alopecia, håårfal, ther håret 
löper så aff at en bliffuer skallot. Var. rer. 
voc. E 2 a. Lex. Line.

Hårgård, m. 1. Hårfäste. Comenius 
Tung. index. Thesse såår sättia sig under

stundom i pannan rätt i hårgåhlen. Linde- 
stolpe Frans. 54. — 2. Hårsida. Hårgården 
...afen hud. Colerus 1:325.

Hårhufva, f. Håårhufva, peruk, calien 
drum. Comenius Tung. index.

Hårjern, n. Krusjern. Håårjärn, håårsax, 
ther medh man krusar håår, crinale. Come
nius Tung. index.

Hårkläde, n. Hårskjorta, tagelskjorta. 
[Isl. hårklceöi.] Cilicium, håårcledhe. Var. 
rer. voc. E 7 a. the hadhe longo vthi hår- 
clädhe och asko giordt synda bätring. NT 
1526 Matth. 11:21. (Bib. 1541: säck.) spå
männenar komma på skam medh sina syner 
... och skola icke meer dragha hårklädher 
vppå, ther the medh bedragha. Sach. 13:4.
— Jfr Hårduk.

Hårknif, m. Rakknif. [Isl. härknifr.] 1 har 
kniffue huss (rakknifsfodral) med eth heelt 
raka tyyg. HSH 18: 263 (1525). tijn tunga . .. 
skär med lögnen lijka som med en harknijff. 
L. Petri Dav. ps. 52:4. thet weeka eller 
blöta kötet skal... skäras aff medh en harkniff 
genom bardskärares gerning. B. Olavi 26b.

Hårkrank, se Harkrank.
Hårlopp, n. Hårets affallande. A. Måns

son Ört. »9.
Hårlufva, f. Peruk. Om han vil hafva 

hopp At haga jomfrun väl, mått’ han ha 
gilliekläder, Håårluva, bäverhatt, ther på en 
brokot fläder. Lucidor B 3 b. Jfr Hår
hufva.

Hårpex, se Horpös.
Hårrifvas, dep. the städse liggia moot 

hvar andre uthi fält och håårrijfvas. Schro- 
derus Albert. 2:11. Tå Socrates sågh, at 
hans hustruer kijfvade och håårrefves til- 
samman. 2: 278.

Hårryckas, dep. när stora herrar hår- 
ryckas, måste undersåtarne släppa håret til. 
,4s. Ban. 1:293.

Hårsax, f., se Hårjern.
Hårsbredt, adv. Han vek ei hårsbredt 

frå sin låfven. Kolmodin Qv. sp. 1:261.
— Se Hårbredt.

Hårskjorta, f. man går uthi håårskiortor 
på blotta lijfvet. Laurelius Påf. anat. 551.

Hårstad, m. Skalle. Ack! huru det vär- 
cker mig i hårstaden. Missförst. 40.

Hårstjerna, f. Komet. [T. haarstern.] 
ordet Comet... tilägnes allenast the ovan- 
lighe stiärnor, som haffua stråler rundt om
kring sigh, hvilka förthenskuld kallas Cri- 
nitæ eller Håårstiärnor. L. Paul. Gothus 
Cometsp. 22.

Hårsäck, m. 1. Säck af hårväf. solen 
wardt swart som en håårsäck (aaxxoç tptytvoç). 
Upp. 6:12. — 2. Hårsikt. Miölet sichtes och 
skakas genom en hårsäck, så at sådarne 
ströjas tädan. Comenius Tung. 404.

Håsmädelse,o se Hådsmädelse.
Håtull, m. Artull. Lind Ord. Jfr Rietz 

Hå 2, s. 287.
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Häckla, f. Linhäckla. Bildl. bespotta 
andra, dragha them genom häklan. Schro- 
derus Hels beg. skattk. 87. drager Paulus 
the falska lärarena väldeliga genom häklona. 
P. J. Gothus Rel. art. 30. Lutherus . . . 
munekarnas sampt prästernas bedrägerij och 
förargelige lefverne igenom häklan förde. 
P. Brask Puf. 418.

Hädaktig, adj. Hädisk, then hädhachtighe 
... dieffuulen. A. Simonis V 3 b.

Hädan, adv. 1. Härifrån, mitt Rike är 
icke hädhan (af denna verlden). Joli. ev. 
18:36. hädhan kommer thet, at ingen läter 
sigh nöya. L. Petri l Post. Z 7 a. Hädhan 
synes ock then sedhen wara vpkommen. 
2 Post. 273 a. — 2. Härefter, han skulle icke 
settia them någan fouta (fogde) hedan ... aff 
sine hoffmen. Svart Kr. 160. H. af, hädan
efter. [Isl. héSan af] himmelen som alt 
her til för synderna skul hadhe wäret til- 
sluten, skulle nw hedhan aff wara open. L. 
Petri 1 Post. K 4 b. tu nu och hädhan affifrå 
alla syndennes... macht ewinnerliga förlossat 
. .. wara skalt. Exorc. A 8a. H. åt, hädan
efter. E. M. ville ... migh sijn Majestetz be- 
nägenheet så hädan ååt som här til gunste- 
ligen bevijsa.J.BoTviDi BrudpredJ tillegnan).

Hädelig, adj. Hädisk. [Isl. hœdiligr.] 
Tungan är ... spotsk, hädelig. Spegel G. 
verk 251. (Epicurus) sade mykket hädelig, 
At Gud nu ej bekymrar sig Om hvad i 
verlden skeer. Ders. 267.

Hädskelig, se Häskelig.
Hädslig, se Häslig.
Häf, Häfver, adj. [Isl. hœfr.] 1. Duglig, 

brukbar. Det är lätt at döma, huru häfva 
de (skeppen) skulle kunna vara, som en 
Philosophise Baccalaureus hade i hast låtit 
uptimra. Roman 267. — 2. Dugtig, rask, 
modig, tapper. Kong Göthrek uppehölt 
mycket och häft folk uti sitt hof. Vere- 
lius Götr. 41. han heelt kiäk och häfver 
Gåår fram moot fienden. Spegel G. verk 
231. — 3. Fin, hygglig, präktig. Jagh sågh 
... een vacker jomfru i jåns, rätt häff var 
hon. Prytz O. Skottk. D l b. — 4. Stolt, 
högfärdig. Judarna voro myket häfve och 
store uppå sig för thet at Abraham var 
theras storfader. Svedberg Spbb. helg. 202.

Häfd, f. 1. Besittning. [Isl. hefö.] Anti- 
ochus måtte affträdhe ifrån heele thet lan- 
detz häffd och våld. Schroderus Liv. 612. 
— 2. Jordrymd. latendis presterne komma 
tiil theris rette och gamble heffder och 
jorde parter igen, som the aff ålder hafft 
och nwtid haffue. Gust. 1 reg. 13:112. — 
3. Häfder, fornsägen. berätta om forna häffd 
och gamla handlingar. Schroderus J. M. 
kr. företal 2. Beläten och taflor effter gam
mal häffd konstlighen giorde. Liv. 436.

Häfda, tr. Besitta, behålla i sitt våld. 
[Isl. heföa.] iagh stadhen Argos innehåller 
och häffdar. Schroderus Liv. 496.

Häfdabyte, n. Byte i afs. på bruknings
rätten till gods. thet heffdebyte wij giorde 
i fiordh med tig vm Bijholmen och the andre 
godz. Gust. I reg. 7:18. på deras fädernes 
gods vore icke ännu något arfskifte giordt, 
utan allenast et häfdabyte. Girs Joh. 3 
kr. 149.

Häfdebur, m. Arkiv, hvar så händer 
någon gammal book, bref eller gammalt 
mynt kan förekomma, som äntel. tarfvas uti 
Cronans häfdebuur förvaras. Bidrag 3: 69 
(1630).

Häfdesökare, m. Memorial, hvarefter 
Antiqvarien och häfdesökare sig rätta skola; 
Sthm d. 20 Maj 1630. Bidrag 3:70. (Vi... 
honom (riksantiqvarien) i befallning gifvit 
upsökia öfver heela rijket alle the gamble 
handlingar och skrifter, som lända kunna 
vårt käre fädernesland till berömmelse. Ders. 
3: 69.)

Häfning, f. = Häfoffer. alla Heffnin- 
gar, som Israels barn frambåro. 2 Mos. 
36:3. Helghedomens Heffning. 36:6.

Häfoffer, n. itt offer eller en gåffua til 
Gudz tienist heter för then skul heffoffer, 
at man hooff thet vp j högdt. 2 Mos. 35:21 
(glossa).

Häfoffra, tr. alt thet feta aff syndoffret 
skal han Heffoffra. 3 Mos. 4: 8. alt guldz 
heffoffer som the Herranom heffoffradhe. 
4 Mos. 31: 52.

Häft, n. Handtag, fäste. [T. heft\ Isl. 
hepti.] eth rappir med forgyltt hefft. Hist, 
handl. 1:25 (1543).

Häfta, tr. 1. Hopfästa, sammanfoga. 
Snickaren ... häfftar them (bräderna) med 
lijm. Comenius Tung. 530. — 2. Hejda. 
Hiwlsparren, til at häfta vagnen uthi thet 
branta nedkörandet. Comenius Tung. 458.

Häfta, f. Förstoppning, förstoppat j lijff- 
uet, hwilket på Swensko kallas Stemman 
eller häfftan. B. Olavi i b. förstopning eller 
häffta. Dens. 68 a.

Häfte, m. och n. Häft, f. 1. Boja.fängs- 
ligt förvar, fängelse. [Jfr Fsv. häfte, n. 
häfta, f.; Mnt. hefte, f.; T. haft, m. och f.] 
annamme till häftar och hårde häcktelser, 
huilke the helst äre, som till sådane för- 
rättlige gerninger... lagligen tillwundne bliftte 
kunne. Fin. handl. 8: H8 (1552). Han fick 
. . . spassera uth på borggården fritt, obunden 
och uthan häffte. Sylvius Er. Ol. 208. de 
togo vackten uti fängsligit häfte. As. Ban. 
1:97. hon blef i fängslig häfft tagen. Rääf 
Ydre 3:230 (1684). — 2 Häffte, Impedimen- 
tum, Hinderniss. Schroderus Lex. 23.

Häfteligen, adv. Ifrigt, eftertryckligt. 
theras falska grund och lära bör oss heffte- 
ligen och medh alffwar emoot sträffua. Uti. 
på Dan. 54.

Häftig, adj. Ifrig; eftertrycklig, the leggia 
sigh tå som hefftigast til bönen. Uti. på 
Dan. 223. så vele vij ... Kongl. Maj:tz dona-
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tions breff och testamente ... på thet kraff- 
tigeste och häfftigeste ratificeret och confir- 
meret hafva. Stjernman Riksd. bih. 187 
(1560).

Häfva, tr. H. u p p. höja, upphöja, upp
lyfta. Tå hoff Lot sijn öghon vp och be- 
sågh then hela engden. 7 Mos. 13:10. hoff 
hon vp sina röst och greet. 21:16. Tå hooff 
Jacob sin foot vp och gick. 29:1. Lät oss 
häffua oss vp en höffuitzman. 4 Mos. 14: 4. 
Tå hooff han sitt taal vp och sadhe. 23:7. 
han hooff vp (började tala ; Luther fieng an) 
och sadhe. Dan. 2: 15. huru skulle iagh 
thora häffua mitt ansichte vp för tinom bro- 
dher Joab? 2 Sam. 2:22. — Refl. Uppresa 
sig; uppstå, lika som någhor hoffue sigh 
vp emoot sin nästa och slogho hans siäl 
j hiäl. 5 Mos. 22: 26. Ther effter hoff sigh 
een strijdh vp ... medh the Phiiisteer. 7 
Krön. 21 (20:4). — H. an, begynna. [T. 
anheben ] Thenne Melchior togh in S. Jo
hannis kyrckio, ... hoff an ther att predica. 
Svart Kr. 97. — Häfvas, dep. Förhäfva 
sig. vij öfver vårt förstånd ... vele häfvas. 
Columbus Vitt. 152.

Häfver, se Häf.
Häfvor, f. pl. Åthäfvor. Kon. Erik ... 

lät sig tycka i sitt sinne intet vara konung, 
så mycket af tal och utvärtes häfvor märkas 
kunde. S. Elofsson 150.

Häga, tr. Omgärda, innesluta. [T. hegen, 
hägen.] Alt hvad som anda äger, Hvad 
himmel och jord häger, O Gud, skall lofva 
dig! Lindschöld Vitt. 172.

Hägdeliga, se Hejdeliga.
Hägn, f. ' 1. Hägnad, stängsel. Jagh wil 

. .. kullriffua hans (vingårdens) hegn. L. 
Petri Jes. proph. 5:5. the altijd hade en 
godh hoop allahanda booskap fahl, bådhe in j 
Tempel hägnen och vthan. 2 Post. 206 b. 
Äng och åker böra i hägn stå, til thes hvar- 
thera bärgad är. Lag 1734 B B. 5: 5. — 
2. Hägnad, beskydd. Heerden ... thet wil- 
farande fåret icke wil öffuergiffua, vthan vp- 
sökiat, och kommat vnder sijn hegn igen. 
L. Petri 2 Post. 151 b. förde avog sköld 
emot sitt fädernesland och utgjöt det blod, 
som hade i honom bordt hafva sin hägn. 
J. G. Hallman 19. beredde åt konster och 
vetenskaper den hägn och det beskydd, hvilka 
de ... förmoda. Tessin Bref 1: 80.

Hägna, tr. 1. Inhägna, the Tawaster ... 
hegne vnder sigh fast meere af then Erie- 
marck, som ligger emillan Norrebottn och 
Tawastland, änn som the kunne hafua gagn 
vtaff. Fin. handl 8:109 (1552).—2. Tillegna 
sig. then fremmande köpman som fins hafve 
taget och hägnet sig thet godz som en anner 
uthländsker kiöpman ... icke hafver föryitre 
kunnet. Stjernman Com. 1:276 (1577).

Häkta, tr. och intr. 1. Haka fast, fästa, 
binda. Min son, warder tu loffuetzman för 
{in nästa, så haffuer tu hechtat tina hand in

til en fremmanda. Ord. 6:1. Then ogudh- 
achtighe warder... hechtat genom sijn synda
band. L. Petri Sal. ord. 5: 22. man här 
medh hechtar och bebinder samweten. Ex- 
orc. C 6 b. — 2. Sitta fast, blifva qvar, 
fastna, han jntrycker sådana predican vthi 
hiertat ath han häktar och leffuer ther inne. 
O. Petri 7 Post. 84 b. sådana synnerligh 
predican kennet meer på een menniskios 
hierta, och hechtar ther bätter, än tå män 
talar j hopen. L. Petri 2 Post. 42 b. Om 
tu går j eelden, skal .. . loghen intet hächta 
på tigh. P. Erici 6: 92 b.

Häkte, n. Häkta. Och giorde femtiyo 
gyllene hechte, och tilhopa fögde thet ena 
tapetet medh thet andra medh hechten. 2 
Mos. 36: 13. Alt varder . . . medh knopp
nålar, häckten, hyskior ... sammanhächtat. 
Comenius Tung. 515.

Häktelse, f. och n. Häkte. Tu haffuer 
fördt oss vthi hechtelse (n. plur.?). Ps. 
66:11. Herodes hadhe gripit Johannem, bun
det, och lagdt honom j hechtelse. Matth. 
14: 3. lät affhugga Johannis hoffuudh j hech- 
telsen. 14:10. i hächtelset. Lag 1734 R.B. 
24: 12.

Häktemakare, m. En som förfärdigar 
och säljer häktor. Kongl. May:tt vill alf- 
varligen hafva förbudit häktemakare eller 
andre sådane landstrykare, så qvinfolck som 
manfolck, att gå kring landet. Stjernman 
Riksd. 2:1712 (1675).

Häl, m. The hålla tilhopa och wachta, 
och tagha wara vppå mina hälar (bevaka 
mina steg), huru the mina siäl gripa mågha. 
Ps. 56: 7. warer icke så säker, thet är icke 
alt så heelt om hääl (fritt från bakhåll, för- 
såt, snaror), som j tencken. L. Petri 7 
Post. Q 4 b.

Häl, Häll, adj., se Hel.
Häld, n (?) [D. held, n.] 1. Lyckligt, 

godt tillstånd, pulsådrar ... sprida sig i alla 
kropsens leder Och visa helsans häld när 
the slå up och neder. Spegel G. verk 254. 
— 2. Behag, fägring. Een qvinna hafver 
häld från hufvud och til foten. Spegel G. 
verk 263. J fr M a n n a h ä 1 d.

Hätde, n.(?) Återhåll? Måttelighets dygd, 
som hof och hälde vet. Spegel Öpp. par. 44.

Häle, m. Bonddräng. (Jfr Here.) tvij 
vare then släta häla, Som idher förrådde. 
R. Foss 73 (der fråga är om bonden, som 
påträffade och pryglade björnen då han 
ville stjäla honung).

Hälft, f. Herodes .. . hadhe ondt nogh j 
sinnet emoot Christo, men dieffuulen än tå 
helfftenne (dubbelt) werre. L. Petri 3 Post. 
35 a. offta rönes medh sådana fridkalladhe 
moordare at the sedhan äro helfftena skadhe- 
lighare än förr. Mandr. Gib. winteren war 
för håndenne, och icke war legligit, helff- 
tene minder till fordels någen yterligare be- 
staining holla. Svart Kr. 85. Jfr Half.
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Hälftane, n. Hälft. Hwad ... vtöffuer 
bliffuer schall oss helfftane och henne thet 
annet helfftane tilstå (tillkomma). Gust. 1 
reg. 12:103.

Hälja, tr. Döda, dräpa. [Af Isl. hel, 
död.] alla myggior hällia. Spegel G. verk 158.

Hälla, f. [Se Schlyter Ord. Hælda.] 
1. Fjetter. The högferdughe lagde mich een 
snaro med tugh och vthstreckte mich näät 
widh weyen, hellor satte the före mich. Dav. 
ps. 1536 140:6. Jagh ligger j dödzens hello. 
Psalmb. 1572 20 b. — 2. Tjuder. Dock gick 
man natt och dag som fängslad med en hälla. 
Kolmodin Qv. sp. 2:131.

Hälla, tr. Tjudra. Min kiere broder, 
hälle hästen i engh. Sv. folkv. 1:372.

Hälla, tr. och intr. [Jfr Isl. halla ] 1. Luta. 
Hälla et käril. Lind Ord. Skön Agnes hon 
hällde pä hufvud och teg. Dalin Vitt. 5: 494. 
Alt lutar til sitt sluut, alt hällar åth sin ända. 
Wexionius Sinn. B 3 a. — 2. Slutta, ååsen 
.. . hällar och vetter österuth. U. Hjärne 
Vatt. 71.

Hälta, f. Ömhet i klöfvarne. (Se Rietz 
Halta.) När fåren stå våta om theras klöf- 
var uthi fårahusen ... få the helta och kunna 
icke väl gå. Colerus 2:141.

Hämdagäld, n. Hämnande vedergäll
ning, straff, näpst, thet friska watnet för- 
skemdt wardt medh förrotet blodh, til hemda- 
geld öffuer bodhet, som vthgaffs om barna- 
moordet. L. Petri Sal. vish. 11:7.

Hämdedryg, adj. Hämdlysten. Celsius 
Gust. Vasa 88.

Hämmare, m. Id (fisken). Schroderus 
Lex. 60.

Hämmerlein, m. Djefvulen. [Se Grimm 
Wort.] Then samme mäster Hemmerlein 
wachtar ock fliteligha vppå the siukas tiänst, 
om han kan få ther aff sin deel. Lijka som 
twärt om the helge Englar wachta på the 
Christrognas siälar. P. Erici 3: 30 a.

Hämna, tr. Hämnas, dep. Hempna 
Israels barn offuer (pä) the Midianiter. 4 
Mos. 31:2. the hemdes offuer sina moot- 
ståndare. Vish. 11:3. Edom haffuer hemp- 
nat sigh offuer Juda hws. Hes. 25:12. Herren 
... hempnas offuer (hämnar, bereder hämnd 
åt) sitt folck, och glädher them medh sinne 
barmhertigheet. Syr. 35:25.

Hämndlös, adj. Ohämnad, han dödde 
icke hämpnlöös, utan medh sine fienders 
store blodhspillo och lijflåt. Schroderus 
J. M. kr. 197.

Hän, adv. [Mnt. hen.] 1. Hädan, bort. 
Dragher hen j käre barn, dragher hen. Bar. 
4:19. — 2. Hädan, borta, sin kos. All olåt 
är nu hen. Stjernhjelm Parn. tr. 3:2 — 
3. Fram, åstad, en ringa skrifvare trafvar 
hen på höghe pantoflor. Schroderus Hof- 
lef. 173.

Hända, tr. och intr. [Isl. henda.] 1. In- 
händiga, taga, emottaga, erhålla, är wor

willie, attu ... hender en fast borgan aff them. 
Gust. I reg. 8:347. The som sigh til honom 
wenda Och hans nåder gerna henda. O. 
Petri Jesu pina L 4 a. the hende thetta bo
dhet gerna. L. Petri 2 Post. 144 a. dråparen 
moste ryma ifrån hws och heem, och henda 
fridh vthi någhon aff the städher som ... 
woro kalladhe Frijstädher. Mandr. B 5 a. 
Huilket wenlighe tilbudh jagh ... gärne händtt 
hade. HSH 7: 31 (1588). H. F. N. vår öd- 
miuke och underdånige begären nådigest 
hände och uptage vil. Stjernman Riksd. 
1: 502 (1600). Then venskap han gerne hende. 
Hund Er. 14 kr. v. 23. han där medh stoor 
respect ähr antagen, händ och tracteret. A. 
Oxenstjerna (HSH 35:55). — 2. Vederfaras. 
aff theras fall hende Hedhningomen salig- 
heet. Rom. 11:11. — 3 Råka, kunna, må. 
Alla the Dandemen thetta breff hender före
komma. HSH 15:1 (1514). hwath hans nade 
hender eder lofwa eller tiil segia, ther seya 
wij eder god före. Gust. 1 reg. 1:99. nogon 
forstinne, then her (i Sverige) kan hende 
vardha ingifft. 4:213. hoppes oss att iders 
högmectigheet platt jnthedt tagher seg aff 
slike stycker som the hende att föriegiffue. 
6: 104.

Händig, se Vän dig.
Hänga, intr. titt lijff skal wara hengiandes 

(hänga såsom på en tråd) för tigh. Dagh 
och natt skalt tu rädhas, och skalt icke wara 
wiss på titt lijff. 5 Mos. 28:66. thet ena 
henger in j (sluter sig till) thet andra. Job 
41:7. Thet henger hwar j annan, och hålla 
sigh tilsammans, så at the icke kunna skilias 
åt. 41:8. hans siäl henger in til (är fäst 
vid) tesses siäl. 1 Mos. 44:30. Thenne män- 
nenar hengia medh sitt hierta in til sina aff- 
gudhar. Hes. 14:3. om man wijsor siun- 
ger, så heng icke ther vthi medh (instäm 
icke deri). Syr. 32: 6. Gudz Rike ... henger 
(består) icke j ordom, vthan werkom. L. 
Petri 4 Post. 31 b. man skal på någhon 
tijdh ... låta sakena hengia (bero, vara oaf- 
gjord). Kyrkord. 55 a.

Hänge, n. Hängande smycke. Ett stort 
hängie med en stor saphir, en stor smaragd, 
en rubin, 2 demanter och en hängende pärle. 
Lönbom Uppl. 2: 61. Ett litet gullhänge med 
en hjort. Ders. een förgylt käd med hänge. 
Troil 2:78 (1545).

Hängedy, n. Gungfly. en besworen wäg- 
wysare, som warna skulle för wilstighen, in 
åt öpna wakena och hengedyet löper. A. An
drere Försp. till L. Petri Kyrkost. B 8 b. 
han språng uthi itt hängedyy som lågh hart 
när kiärret. Schroderus J. M. Kr. 177.

Hängel, m. Tablet, hengel, liten hylla. 
Svedberg Schibb. 299.

Hängig, adj. Som har sammanhang med. 
[T. hängig] skep, godz, folk och alt annat 
der vidh [vid sjöexpeditionen) hengigt. HSH 
32:320 (1663).
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Hängla, tr. och intr. 1. Framsläpa. Wi 
må hängla vårt lif så länge vi kunna. Mörk 
Ad. 1:171. — 2. H. med: a) Mödosamt 
följa med, släpa sig med. iag skal hängla 
med och hålla tig i öra. Spegel G. verk 92. 
b) Hälla sig till, hänga efter, han intet 
håller sig til andra gynnare än til mig, intet 
firar dem, intet hänglar med dem, liksom de 
skulle göra hans lycka. Dalin Vitt II. 5: »7.

Hängsla? Hängsle? f., n (?) 1. Gång- 
jern. hwar dören war j twå delar som til 
hopa hengde på theras hengsler. 1 Kon. 
6:3t. — 2. Bär-rem, bårhängsle. En har 
en buk, then han i hängsler måste bära. 
Kolmodin Qv. sp. 1:94.

Hänig ? = Henning? en kårdare balia 
med hänigh. Skråord. 317 (1546).

Hänse, tr. Afse. [T. hinsehen.] de till 
riksens försvar och säkerhet hänsedde högst 
angelägne usus. Stjernman Com. 4: 195 
(1679).

Hänställa, tr. Hänskjuta. [T. hinstellen.] 
Han hänstälte (det) til ständernes öfver- 
vägande. J. Wf.rwing 2: 2. vil K. M:t detta 
til des CammarCollegii nogare ötverläggande 
hafva hänstält. Stjernman Riksd. 3: 2133 
(1697).

Häpnelig, adj. Häpnadsväckande, hvad 
gagnade dig alt ditt goda, om du med rika 
kornbonden i hast finge höra den häpneliga 
rösten: Du dåre, i denne natt skall din siäl 
ifrån dig tagen varda. Frese 304.

Här, m. alt thet som dogher til at dragha 
j häär (alla stridbare män) j Israel. 4 Mos. 
1:3. Wäpner män aff idher til häärs (till 
strid) emoot the Midianiter. 31:3.

Här, adv. 1. Hit Then Gudz mannen 
är kommen här. 2 Kon. 8:7. — 2. För
stärkande vid pron. Denne. Thenne her 
(den här) warder oss tröstandes. 7 Mos. 
5: 29. mijn dotter måtte thenna här få (till 
make). Tob. 7: 14. Min Gudh. tenck ock 
på migh för thetta här, och skona migh. 
Neh. 13:22.

Häradsfläck, m. Häradsköping. efter 
somblighe häredhe icke liggia f å när stä- 
derne, therföre hafver H. K. M. nådigest be- 
villiet, at man nu skal inryma embeterne på 
bygden til visse heredzfläcker ther the bo 
skulle, och alle the som villia sättia sigh 
neder på then fläcken, thet vare sigh i hvadh 
embete (handtverk) han är, tå må han ther 
bo fritt. Stjernman Com. 1:790 (1621).

Häran, adv. Fram, framåt, åstad. [T. 
heran.] han rullade footlös Som ett mar- 
svijn här-an. Stjernhjelm Here. 41.

Härda, tr. och intr. 1. Stärka, styrka. 
kunde icke skadha at the härdadis til at stå 
faste i thet the haffue begyntt. Gust. 1 reg. 
6 : 293. — 2. Uthärda, then som härder in 
til endan, han warder saligh. Marc. 13: lt. 
— 3. Framhärda, öffuerheten härdar i sinne 
mening, och medh twång wil haffua sin wilia

fram. Uti. på Dan. 256. the j sådana wil- 
farelse härdat hadhe. P. Erici 3:120 b. hvar 
konungen på slik ofoglig begäran härda ville. 
S. Elofsson 202. — 4. Vara, fortvara. thet 
riket skal få en enda, som haffuer nw long 
tijd härdt. Psalmb. 1536 88. Hon ... flyyr 
bort såsom en skugge, och härder intet widh. 
L. Petri Jobs bok 14:2.

Härdar, f. pl. Skuldror. [Isl. herör, pl. 
heröar.] bögde sina härdar til at bära. 7 Mos. 
49:15. Jehu fattadhe boghan och skööt Jo
ram emellan härdanar. 2 Kon. 9:24. The 
binda tunga och odrägheligha byrdor tilsam- 
man, och leggia menniskiomen på härdanar. 
Matth. 23: 4 Vekla ihop alla tina besvär, 
bindt them uti ett knippe och ... kasta thet 
på tins Gudz breda rygg och starcka herdar. 
Svedberg Sabb. ro 2:1217.

Härdig, adj. Fast, stadig, klipporna 
brätte, Fast vi veete the ey på pålar och 
fiolar ä satte, ... Stå dock härdiga. Spegel 
G. verk 20.

Härdighet, f. Ihärdighet, enträgenhet. 
Bed honom (Gud) med härdighet. Hermelin 
B 2 a. Effterfölg Jacob, som genom en helig 
härdighet ärhölt Gudz välsignelse. Dens. 
B 2 b.

Härensked, f. (Skändlighet), smädelse? 
(Se Söderwall Ord. Härinskhet; Kalkar 
Ord. Herjensked. Jfr Mnt. hergenscheit.) fara 
med nogoth löösth tall, lygn oc hærendt- 
skeedh. Gust. I reg. 2: 235. lögn och haeren- 
skeedh. 3:114. gamble Bisper och präster 
... myckit almogen medt lygn och härren- 
skeedh förförde. Thyselius Handl. 2:186 
(1543). man omgår medh skalkheet, lögn och 
herrienskeed. L. Petri 2 Post 24 b.

Härfolk, n. Krigsfolk. Saul lågh j wagn- 
borghenne, och häärfolcket om kring honom. 
1 Sam. 26: 5. vthi theras fädhers hws woro 
wäpnadhe häärfolck til strijdh. 7 Krön. 7: 4.

Härfve, se H a r fv e.
Härfärd, f. herfärd eller Erickzgata. 

Svart Kr. 99. Szå togh han (konungen) oc 
före ther elfter att rijda sijn Erickzgata öffuer 
hela Kijket. Doch endadhe icke samma her
färd för än året ther effter. Ders.

Härförste, m. Härförare, sende sina 
Häärförstar emoot Israels städher. 2 Krön. 
16:4 Höffuitzmannen toogh ... then Häär- 
försian, then landzfolcket mönstra pläghadhe. 
Jer. 52: 25.

Härgä, intr. Tillgå. [T. hergehen.] kunde 
ded fuller hafua sin skäl, at man sende j 
hampnerne kring och tingade skep vp ... 
Men såsom ded longsampt skulle härgåå, så 
ähr ded och för mig elfter denne tijdz lägen- 
heet impracticabelt. A. Oxenstjerna (HSH 
38: 348).

Härhorn, n. Buccina, zineka, skal- 
meya, häär horn. Var. rer. voc. O 4 a. [T. 
heerhorn.]

Härhos, adv. Härvid, här hoos (vid be-
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straffningen) moste thet achtat warda, at 
straffet är ... ther effter som broten äro. 
L. Petri Krön. pred. C 8 a.

Härja, tr. Plundra. Then som ... hatar 
och härter, slåår och dräper sin nästa. L. 
Petri Mandr. C 6 a.

Härjan, f. Härjning. Stjernhjelm tycks, 
är. 2 intr.

Härjanpilt, m. “Snapphane, röfvare“ 
(Spegel). Utplundra resande, som Härjan- 
pilten plägar. Spegel G. verk 140.

Härjansson, Härinson, m. (Se Söder- 
tall Ord.-, Kalkar Ord. Herjenson; 
Fritzner Ord. herjansson.) Brukades i bet. 
bof, niding och äfven liktydigt med Horen- 
son (se detta ord.) Tu (Räfven) haar hans 
slecht aflijfvat, O tu otrogne Häriansson. 
R. Foss 145. Tin Härinson, Gudh skal tigh 
thet betala (att du, Räfven, misshandlat 
Vargen). Ders. 231. Muneken giorde rätt, 
om nå’n, Ty thet var helt gali stichta At 
så mången (andlig man) förr måst plichta 
För then stackars Her-jan-son (oäkta son). 
Runius 2: 21.

Härkläda, tr. Ikläda vapen. [Isl. her- 
klaeha.] på thet the sit lif frimodigt skola 
hätta ... Häärkläder Gud them sielf och them 
så härligt rustar. Spegel G. verk 280.

Härkomma, intr. och tr. 1. Härleda sig, 
härflyta. [T. herkommen.] den skada som 
herkommer af deras försummelse. Stjern- 
man Riksd. 2:1866 (1680). thenna bön bör 
hafva bätring med sig, som herkommer af 
ett ångerfult hierta Svedberg Catech. 468. 
velståndet härkom af hans försichtighet (för
tänksamhet). Dödst. 318. the af latinen här
komne ord, som länge sedan äre för svenske 
gode erkände. Stjernhjelm Bac. Carol. 
188. — 2. Åstadkomma, sådant igenom Gudz 
nåd herkommit förtroende emellan mig... 
och mine k. åhörare. Svedberg Ungd. 
reg. a 7 b.

Härkomst, f. Afkomma. rote vår här- 
kumpst platt uth, så at ingen skulle lefve 
igen, som vore född af oss. Stjernman 
Riksd. bih. 220 (1568).

Härlebröd, se Herlebröd.
Härlig, se H er lig.
Härlägre, n. Läger, fältläger, fem A- 

moreers Konungar ... medh all theras häär- 
läghre. Jos. 10:5. wij stadde äre vthi hans 
häärläghre och daghliga medh honom kempe. 
L. Petri Om nattv. F 3 a.

Härna, f. 1. Luf, lugg. Taga en i här- 
nan, einen beym Kopff kriegen, ihm in die 
Haare fallen. — 2. Härnan på skinn, das 
Haupt oder Haupstück von einem Felle. 
Lind Ord. Se Rietz.

Härnäst, adv. Nästan, nära nog. the 
tage ... alt thet krigzfolk vdhi theris eed och 
tieniste, som the offwerkomma kunne, Szå 
att the hernest haffwe wäi tili 30 fenicker. 
Fin. handl. 7:112 (1544). man haffwer nu

hernest i thetta swinde wärdzlop icke stort 
längre fridt, än thenn annen will. 7:113. 
Giffwe gudt, att ther motthe änn nu komme 
någer bother vppå, thet wäre nu hernest tidt. 
7:115. Bisp Mortten en gammel och hernest 
förliden man är. 7:150 (1545). Jagh haffuer 
här näst gråtet migh öghonen vth. Jer. klag. 
2: il. 1 aff Israels hws haffuen här näst 
noogh bedrijffuet medh all idhor styggelse. 
Hes. 44: 6. iagh weet här näst ingen rådh 
medh idher. Gal. 4: 20.

Härordan, m. Härordning, härskara. 
Förskreckeligh såsom en häärordan. H. Vis. 
6: 8.

Härsk, Härsker, adj. [Jfr T. harsch, 
E. harsh, Isl. herstr.] 1. Bitter, barsk? 
Han var honom bådhe härsker och argh Och 
förfolgde som een glupande vargh. Olfson 
Tre vise män C 4 a. — 2. Sträf. En annans 
härske röst (aigre fausset) så snarrad’ hees 
och tvär Liksom när strengen falsk och 
bågen osmord är. Düben Boil. sat. 19.

Härskap, n. Krigsföretag? [Jfr Isl. 
herskapr.] dygden uthi krigzsaker beståår 
icke så mykit ther på, at en begynnar något 
härskap eller förhåller sigh ridderligen uthi 
kamp och strijdh. Schroderus Pac. 300. 
Jfr Herskap.

Härskraft, f. Krigshär, han skal komma 
medh häärs krafft, och falla in vthi Konun
gens feste. Dan. 11:7. skal han dragha 
tijt medh stoor häärs krafft. 11:13. skicke- 
lighe til strijdh j häärs krafft. 2 Krön. 26: 13.

Härsköld, m. Vapenmagt, krigsmagt, 
krig. [Isl. herskjöldr.] Danskemen aldrig 
skole owerfalle swenske men med hersköld. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 1:294). Konung 
Christiern wille med hersköld tagha riket in. 
O. Petri Kr. 262. Turken åhr frå åhr medh 
härsköld förwidgar sijn macht. Uti. på Dan. 
235.

Härsmagt, f. Krigshär, häärsmachten 
(var) tryhundrat tusend. 2 Krön. 26: 13.

Härspets, m. 1 slagtordning uppstäld 
krigshär. [T. heerspitze.] Christus... sin 
alzmechtiga Guddom och sin helga mandom 
lijka som twå häärspetzer satt emoot wåra 
ewigha fiender. P. Erici 3: 48 b. lijka som 
en Konung medh twå häärspetzer skal han 
slå dieffuulen. 3:57 a.

Härspringa, intr. Härleda sig. [T. her- 
springen ] föreböja slijk oordning, der af 
lätteligen missförstånd och skadelige conse- 
quentier med tiden måtte kunna härspringa. 
Stjernman Com. 2:688 (1652).

Härstråt, m. och f. Allmän väg, lands
väg. [T. heerstrasse.] en stoor fast stadh 
... som j härstråtenne lågh, ther man jgenom 
moste. I Macc. 5: 46. förleggia (spärra) 
häärstråten. 15: 41. wisa oss . .. then retta 
herstråten til wårt ewigha fädhernesland. 
Balck Catech. B 3 a. Dygdenes stijg synes 
trång och mörk dem latom och blindom, Är
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doch en härstråt, den Gud sielfver han lyser 
och leder. Stjernhjelm Here. 883

Härstäila, tr. [T. herstellen.] 1. Åter
ställa. senotråarne och de faste delar från 
sin slapphet blifva härstälte. Lindestolpe 
Surbr. 20. jag troor intet gärna, at suur- 
brunnen kan härstäila något, som in i sielfva 
örat. . . kan vara rubbadt eller sönder. Ders. 
38. Krymplingar, borttagne och de som hafva 
krampen blifva offta vid suurbrunnar här
stälte och helbregda. Ders. 50. — 2. Refl. 
Inställa sig. manandes och förmanandes 
hvar och en adeligh tapper riddersman,... at 
han sig på platzen ville härstäila. Stjern
hjelm Lycks. är. Cartel.

Härställare, m. Återställare. Moliere 
bör och kan räknas för härställare och up- 
hofsman til våra tiders bästa och allmänt 
gillade skådespel. Härställare var han, eme
dan Plautus hade beredt honom vägen, och 
fölgde han dennas Latinska comoedier uti 
några af sina stycken. Tessin Bref 1:324.

Härt, adv. iag .. . reest härt och tvärt 
(hit och dit), och proberat det ena (mineral
vattnet) effter det andra. U. Hjärne Vatt. 5.

Häsk, n. Hushåll, matlag. (Se Rietz 
Häske.) Ther var ei något häsk, tit Adam 
kunde flytta, At hålla bolag med, och så in
hyses sitta. Spegel Öpp. par. 4.

Häskelig, adj. Hisklig, itt sådhant vaan- 
skapelighit monstrum och hädskelighit spec- 
tacel. Phryghjs 2 Likpred. C l b. Jfr 
H ä s 1 i g.

Häsla, Hässla, f. Bundt, knippa lin eller 
hampa. (Se Rietz.) hässla, globus lini. 
Comenius Tung. index, om någon oren 
eller skör hampa vore uti bunten eller häslan 
inkommen. Stjernman Com. 5:481 (1694).

Häslig, Hädslig, Hätslig, adj. Hätsk; 
förhatlig, vidrig, hemsk. [T. häszlich.] hädz- 
lig ilfundigheet. L. Petri Kyrkost. 86 b. 
ingen last (är) leedare, hätzligare och stygge- 
ligare (än dryckenskapslasten). Dryck. D 6 a. 
thet stora hetzligha affgudherijt. Hos. 9: 7. 
then hässlighe vatuormen Hydra. L. Lau- 
rentii Pred. 3. Mijn (“Fältskräcks“) moder 
är then hijsklig mörcka natt, Sielf är iag 
bleek och häslig. Stjernhjelm Fredsafl 
3 intr. När Mars ... hade mig (jorden) sig 
underslaget, . . . Hvad var iag tå? Stygg, 
hässlig och af litet lijf. Ders. 17 intr. jor
den var toom, häslig, mörk och öde. Spegel 
G. verk 33. Ther flöög een drake fram så 
häslig at iag ryste. Ders. 86. then häsliga 
Medusa. Ders. 163. De som hafva ... hes
liga ansichten som spetelska. U. Hjärne 
Under. 29.

Häsliga, Hädsliga, Hätsliga,adv. Hätskt. 
han på sijdstonne begynte bruka Spådom och 
Truldom, then han doch sielffuer tilforenne 
så hädzliga förfolgt hade. L. Petri Vigv. B 4 b. 
dieffuulens anslagh och list, medh hwilka 
han så hätzligha går oss effter. Dryck. C 8 a.

Häslighet, f. Fulhet, otäckhet. [T. häsz- 
lichkeit.] Ormens häslighet.. . skrämer folk. 
Spegel G. verk 241.

Hästalopp, n. Så kallades den forna 
plägseden att underhålla kronans hästar 
på det sätt, att de fördes från den ena byn 
eller gården till den andra för att utfodras 
några dagar i sänder på hvart ställe, intill 
dess hela distriktet var genomgånget. [Isi. 
hestahlaup. Se Gust. Adolf Skr. 644.] 
the maagha j thetta aareth vara frij för rid
dare hestaloop saa med skæl at huar bondhe 
j samma hærede ii j (21/a) span korn för 
hestaloopet oss giffua schal. Gust. 1 reg. 
3: 30t. wij icke ære fortenethe ath latha 
lösa thet hestalop vtj theris fögtrj för penin- 
gher, vthan vele skicke nogra hesther ther 
nid som fordringhen vthlopa skwla. 4:50. 
när någen bonde icke förmår uthgöra sine 
uthlagor så snart som arrendatoren vil, låter 
han löpa sine häster till honom till foders, 
och tagher en part till hvar häst om natten 
een skäppa sädh ... Hvarföre befalle vij våre 
statthållare, att the ... ingalunda tilstädia 
sådant hästelopp. Stjernman Riksd. 1:804 
(1627). — Kallades någon gång äfven Fo
derlopp.

Hästavärja, f. Hästtäcke (“hästvar“)? 
[Jfr Isl. verja, ett slags kappa, kapprock.] 
Centunculus, ringa och besmittat eläde så- 
såom hestaweria. Var. rer. voc. E 8 a.

Hästebotare, m. Hästläkare, djurläkare, 
veterinäri hästebotare, veterinarius. Co-' 
MENius Tung. index.

Hästekläae, n. Hästtäcke, hästeklädhe, 
instiatum, obstragulum. Comenius Tung. 
index.

Hästeskärra, f. Hästskramla. så rädd, 
som hästen för hästeskärran. Linné Sk. 
resa 144.

Hästestjerna, f. Plåt till skydd för 
stridshästens panna. Skal en plåtslagare 
giöra en full kyritz medh try streck stycker 
och en häststiärna. Stjernman Com. 1:796 
(1622). ett complet harnesk sampt heste- 
stierna. HSH 34:112 (1657).

Hästestånd, n. = Hästalopp. thet 
heste stånd som i plietughe äre att holde i 
thenne landzende. Gust. 1 reg. 7:10.

Hästetränke, f. Vattningsställe för hä
star. [T. tränke, f.] Lytke ... beskedde 
Svante (Sture) til at förbijda sigh ther hardt 
uthan för Lowenburgh, vidh en hestetreneke. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:5.

Hätska, f. Hätskhet. I foräldra j skolen 
icke vpueekia idhor barn til ilsko, argheet 
och wredhe, ther hedzska och bitterheet aff- 
kommer. O. Petri 2 Post. 32 a. wij wilie 
nw vm thenna stycker icke yttermera tala, 
på thet at icke tenekias skal, at thet skeer 
aff någhon hätsko. Sakr. 32 a.

Hätskelig, adj. Hätsk, alles vore hedz- 
skelige fiende K: Cristiern. Gust. 1 reg. 1:249.
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Hätskeliga, adv. Med hätskhet. the tala 
hätskeligha emoot migh. Ps. 109:3. han så 
hätzkeligha drap sin brodher. Vish. 10:3.

Hätskelighet, f. Hätskhet. theres ondz- 
ske och hedzskelighet. Fin. handl. 7:91 
(1511).

Hätslig, se H ä s 1 i g.
Hätta, tr. Våga, äfventyra. [Isl. hcetta.] 

the sitt lif frimodigt skola hätta. Spegel 
G. verk 280.

Hättotimp, m. Qyinnomössa. Orarium, 
hetto timp eller stola. Var. rer. voc. E 6 a. 
Hettetimp. Dipl. Dal. 3:66 (1547).

Höberga, intr. förtorkas thet (gräset), 
förr än man höbergher. Job 8:12.

Höfd, n. [Isl. höfuö.] 1. Hufvud. Han 
baar en krantz å sitt höfd. Stjernhjelm 
Here. 42. — 2. Hufvudman, styresman, vijse 
höfder, I som sittie vid rolet (rodret) här i 
verlden. Fångne Cup. 7 intr.

Höfia, tr. Hyfla. Therföre höfflar iagh 
them genom Propheternar. Hos. 6:5. höff- 
lat trää til bielkar. 2 Krön. 34:11. til hofva 
är list, bedragerij, falskheet... så gäfft och 
gängse, at then som icke väl höflat är, moste 
liggia baak om bänken. Schroderus Hof- 
lef. 1<5. Man bör låta ligga det man utka
stat (det utkast man skrivit): öfverse det då 
och då: höfia, fila, stryka ut, sätta til. 
Dalin Vitt. II. 6:197.

Höflig, se Höfvelig.
Höfta, tr. Hasa. the (Romarne) hadhe 

väll lärdt ... at höffta them (elefanterna) och 
hugga medh svärden senorna aff. Schro
derus Liv. 617. månge aff hestarna .. . vordo 
aff the Macedonier höftade. Ders. 864.

Höfva, impers. Höfvas. [Isl. hœfa.] 
Thet höffuer ock så wel, at man ... talar om 
Gudz ord. L. Petri Dryck. E 7 a. han be- 
tenekte sigh altså, som ock hans stora ålder 
... wel hööffde. 2 Macc. 6: 23. thet höffde 
honom. Ebr. 2:10. Dagligit öfverflöd uti 
maat och i dryck höfver ingom. Stjern
hjelm Here. 318.

Höfva, f. Hvad som anstår någon, är 
tjenligt eller lämpligt för någon, wel lidan- 
dis wore at war nådige herre gaffue honum 
(grefven af Hoya) med sin syster it stycke 
læn epter hans höffua. Gust. 1 reg. 1:260. 
schal han .. . beholla fonda kwngxberkara 
(Kungsbarkarö gård), om wij formerkie at 
han hans höffua ær. 2: 7. Hon them (skän
kerna) så skifftad’ uth, at hvar sin höfva fick, 
Och ingen oförnögd från hennes åsyn gick. 
Lagerlöf 51.

Höfva, tr. Behöfva. Så höfva länge 
de ej kammerater vänta. S. Triewald 10. 
Så höfde du ej nu den skymfen undergå. 
Dens. 41.

Höfvelig, Höflig, adj. Som höfves, höf- 
visk, anständig, skicklig. Thet är icke höff- 
uelighit, at tagha brödhet jfrå barnen och 
kasta thet för hundanar. Matth. 15:26. Så

wil iagh ... at quinnonar prydha sigh j höff- 
uelighom klädhebonat. 1 Tim. 2:9. hinder- 
listigha och skadheligha förslagh och vpsååt 
vnder höffueligit och fagert sken förhanden 
äro. Uti. på Dan. 228. När han nu hade 
paneketeradt i Norige så lenge han kunde 
tenekia höffueligit wara. Svart Kr. 107. Vij 
ingen större åhoga, omsorg eller bekymmer 
achte oss vara anten höflig eller nödtorftig, 
än vårt fädernesrijkes och undersåternes väl- 
ferd. Stjernman Riksd. bih. 247 (1597). 
Höfligit folck (civiles) slekia icke läpparne 
medh uthräckta tungo, uthan medh serveten 
stryka them aff. Comenius Tung. 559. må 
man undertijden läsa någon poet eller andre 
höfflige Fabuler. Brahe Oecon. 17. en 
höfligh comoedia. Chronander Surge A 2 a.

Höfveliga, adv. Höfviskt, anständigt. 
hålla sigh något höffueliga och reenliga medh 
sijn klädhen. L. Petri Dryck. D8a.

Höfvelighet, f. Höfviskhet. mennisk- 
ligha ordningar ... hwilke til godh skickelse, 
höffueligheetochtuchttienligheäro. L. Petri 
Dial, om nattv. E l a.

Höfvisk, adj. 1. Passande, lämplig, till
fyllestgörande. han fåår en höffueesk boot 
for thet hogmodh wij honom medh syndenne 
giordt haffue. O. Petri 2 Post. 63 a. — 2. 
Som hörer till hofvet, artig, sirlig. [T. 
höfisch.] Konung Herodes ... skenekte then 
höffuitzka dansserskona S. Johannis hoffuud. 
P. Erici 2: 313 b.

Höfvitsman, m. 1. Hufvudman, förman. 
Konungens j Egypten höffuitzman öffuer 
skenekerna, och höffuitzmannen offuer ba
karena. 1 Mos. 40:1. the woro höffuitzmän 
j slechternar, och stodho öffuerst ibland 
them. 4 Mos. 7: 2. — 2. Kapten, ther öfver- 
sten lagha förfall hadhe, skal hans öfverste 
leutenant sådant alt (ang. utskrifningen) 
beställa. I lijka måtto hvar höfvidzmannen 
feelas, äger hans leutenant stå uti thet så väl 
som alt annat fänikan före. Gust. Adolf 
Skr. 13. Vid hvarje fänika utgjordes befälet 
af en höfvidsman (hopman, hauptman). Ha
milton 128.

Hög, m. Josua brende vp (staden) Aj och 
giorde en högh (grushög) ther aff. Jos. 8: 28. 
the komo til the höghar (höjder) widh Jor
dan. 22:10. bergh och höghar... och dalar. 
Hes. 36:4.

Hög, adj. itt stoort, starckt och höght 
(högväxt) folck. 5 Mos. 2:10. then höga 
schola i Wittenberg. Svart Kr. 92. Nu min 
Hercule kom, utan högre, (ytterligare) be- 
tänekiande fölg migh. Stjernhjelm Here. 
259. — Åt högsta, högst. Wårt liff warar 
siwtiyo åår, åt högsta ottatiyo åår. Ps. 90:10.

Högaktig, adj. Högdragen, den högach- 
tiga person fru Catharina Magnus dotter. 
Stjernman Riksd. bih. 196 (1568).

Högballe, n. Han (den aflidne konun
gen) glädies nu uti det eviga Högballe.



Högbelle — 408 — Hökeri

Eurelius Vitt. 63. Högballe kalla Daal- 
bönderna den lustigaste tijden om ähret 
någre vekor förr och n&gre effter sommar- 
soolständet. Ders. 76. (Se Rietz Hobal.)

Högbelle, f. Härlighet, prâl. [Fsv. högh- 
bälde] Christus vndfaller thenna werlden- 
nes ähra och höghbelle. L. Petri Dial, om 
mess. 53 a.

Högelig, adj. Stör, sä framt j icke vele 
lijdha ther högielig straff före. Gust. I reg. 
4:273. creaturens högheligha ästundan wenter 
effter, at Gudz barn skola vppenbaras. Rom. 
8:19.

Högeliga, adv. Med hög röst. gick vth 
mitt j stadhen ropandes högheligha. Esther 
4:1.

Höghet, f. för hans klookheet stillar sigh 
haffzens högheet [svall, höga vågor). Job 
26:12. sigh böya moste all högheet, och 
sigh ödhmyuka hwadh högdt är ibland men- 
niskionar. Es. 2:17. wij kulslå the anslagh 
och all högheet, som sigh vphäffuer emoot 
Gudz kundskap. 2 Cor. 10:5.

Högloflig, adj. Herren är stoor och hög- 
loffligh. L. Petri Dav. ps. 48:2. thenna 
höghloffligha Jungfrun (Maria). 3 Post. 60 b. 
Gudh ingen ting pä biudha och befala kan, 
med mindre thet är gott, ährligit och hög- 
loflighit. Om nattv. B 6 a. låta henne komma 
til höglofligit (högadligt) gifftermåhl. Kr. 74.

Högmod, se H ogmod. — Förekommer 
någon gång som m. Vår högmod redan var 
på högsta trappan stegen. Born em an 20.

Högmägtig, adj. Herren är högmektugh. 
O. Petri Men. fall A 6 b. Högmegtigh (stor- 
mägtig) forsthe. Gust. 1 reg. 4: 45. Högmech- 
tighe Felix (landshöfdingen). Ap. gern. 24:3.

Högmägtighet, f. 1. Magt. hans (Guds) 
högmektogheet haffuer inghen ända. O. Petri 
Men. fall A 6 b. — 2. Såsom en furstlig per
sons titel, eders högmegtigheth. Gust. I reg. 
4: 44.

Högmäle, n. Högmål. vm någenn Danne- 
man iblandt eder någen märckelig eller hög- 
mälis clagemål hade. RR^p 1544. högmäles 
saker, ärender. L. Petri Mandr. B l a.

Högmält, p. adj. Eloquens. Comenius 
Tung. index.

Högprisad, p. adj. Abraham then hög- 
prijsadhe fadhren åt mykit folck. Syr. 44: 20. 
Therföre werdiges Konungen see til sakena, 
och effter sina höghprijsadhe mildheet lan- 
dena och hela wåro siechte j thenna saak 
rådha och hielpa. 2 Macc. 14:9.

Högprislig, adj. Laudatissimus. Come
nius Tung index.

Högräknad, p. adj. Högt skattad, thet 
som för menniskiom höghräknat är, ther 
stygges gudh wedher. NT 1526 Luc. 16:15.

Högsinnad, p. adj. Högmodig. Biwdh 
them som rike äro j thenne werldenne ath 
the icke äro höghsinnadhe. NT 1526 1 Tim. 
6:17.

Högskola, f. när Paulus kom til Atheen, 
disputeradhe han alle daghar j the Höghe 
Scholan. Lælius Res. 2:98. Höghscholan, 
then man kallar Gymnasium. Laurelius 
Kyrkord. 457.

Högslägtad, p. adj. Högättad. Högsläg- 
tad är jag nog, af gammal kunglig stämma. 
KOLMODIN Qv. Sp. 2:345.

Högstol, m. Cathedern eller högstolen. 
J. Werwing 1:219.

Högsynt, p. adj. I ans. till sin höjd 
synlig på långt håll. Thet konungzlighe 
tiellet (tältet) slogs up innan om vallen 
uppå en höghsynt klint (auf einen grossen 
und sichtigen Hügel; in conspecto maxime 
tumulo). Schroderus Liv. 429.

Högsäte, n. Onda fogdar pläga settia 
herran aff högsätet (tronen). O. Petri Kr. 170.

Högt (jfr Söderwall höghp), i uttr. 
upp i h., i höjden, itt offer eller en gåffua 
til Gudz tienist, heter för then skul heffoffer, 
at man hooff thet vp j högdt. 2 Mos. 35: 21 
(glossa). Then som kastar en steen vp j 
högt, honom faller han nedher vppå hoffuu- 
dhet. Syr. 28 (27:28) så offta Hans Nådz 
... befallningesmen komme ther vp, wore the 
(Dalkarlarne) strax redebogna att lyffta yxene 
vp i högt. Svart Kr. 117.

Högtrafvande, p. adj. Högdragen. [T. 
hochtrabend.] Jagh var ödmiuk, men nu 
stålt och högtrafvande. Schroderus Hoflef. 
260.

Högtrafvenhet, f. 1. Högdragenhet. Po- 
lackerne för högtraffuenheet skull intet ach- 
tade förlängia samma stillestånd, medh min
dre thet skedde effter theras vilja. J. Bot- 
vidi Likpred. E 3 b. — 2. Högtrafvande stil. 
(Poeten) Philedors högtrafvenhet. Broval- 
LIUS 8.

Högvårdande, p. adj. Högvigtig. the 
höguårdendis riksens ærande. Gust. 1 reg. 
4: 184.

Högvårdnad, m. Hög familj, gudh . .. 
bevare vår nådige förste,.. . Bevare och hans 
högvårdndde. Hund Ér. 14 kr. v. 488.

Högvärdig, adj. then höghwerdigha iom 
frwn, iomfru Maria. O. Petri 2 Post. 183 a. 
thet högwerdigha Sacramentet. L. Petri Dial, 
om nattv. G 6 b.

Höjd, f. Offerställe (i bibeln). Konungen 
gick bortt til Gibeon til at offra ther, ty ther 
war een herligh högd. 1 Kon. 3:4. brende 
vp Höghdena, och giorde henne lil stofft. 
2 Kon. 23:15. the haffua bygdt höghder til 
Baal, til at vpbrenna sijn barn Baal til 
brenneoffer. Jer. 19:5.

Hökanäf, n. Höknäbb. Både ryttare och 
fotfolk hade svissare vid sidan, något krökt 
mot udden. En sådan kroksabel kallades 
slaghök eller hökanäf. Röding 156.

Hökeri, n. Minuthandel. [T. hökerei] 
hökerij med tvål, handskar och annat så
dant. Stjernman Com. 2:534 (1648).



Hökra — 409 — Hörnig

Hökra, tr. Sälja i minut. [T. hökern.] 
Fadren hökrar fläsk. S. Triewald 19.

Hökrande, n. de som med krämerij och 
hökrande omgås. Stjernman Riksd. bih. 
318 (1640).

Höl, n (?). Höla, f. Håla [T. höhle.] 
Mörksens grundlose gruftar och höhl. Stjern 
hjelm Fångne Cup. 4 intr. Andar, som i 
marken, Berg och jordennes höhl.. . pläga 
vistas. Ders. t intr. stinga sina hand in vthi 
en Basalisks hölo. L. Petri Jes.proph. 11:8.

Höla, se Hy la.
Hölja, tr. 1. Öfverhölja, betäcka. Tå 

toogii hon mantelen och holde sigh. I Mos. 
24:65. hon holde offuer honom en mantel. 
Dom. 4:18. hon ... holde på honom. 4:19. 
man holde honom medh klädher. / Kon. 
1:1. — 2. Dölja. Konungars rådh skal man 
tiya och hölia. Tob. com. F 3 b.

Holster, n. Hylsa? skraapa ihoop toom 
skaal och hölster. Balck Catech. C 5 a.

Hönefred, m. Stilleständ, vupenhvila. 
Hans Kon. Mt.... icke kunde fulkombligen 
förlata sigh uppå the Småleningar, eller lijta 
förtrycket på then dagtingan eller hönefredh, 
som medh them giord var. Tegel Gust. 
I hist. 2:162. wår Religion haffuer allenast 
en hönofridh. A. Andreæ Försp. till L. Petri 
Kyrkost. B 4 b. vij nu uthöffuer sextiye åår 
ingen beståndigh och varachtigh fridh hafft 
haffue, uthan så snart fridzens Gudh haffuer 
oss hulpet til någhon liten hönefridh, så 
haffuer then förbannade Bösewichten, then 
gamble Draken och Fridzförstöraren ... på 
oss hitzat andre hätzske fiender. L. Lauren- 
ti) Nyårspred. D2a.

Hönonäste, n. Fogelbo. mijn hand haff
uer funnet folcken, lijka som itt hönoneste. 
Es. 10:14.

Hönsedån, n (?). Ett slags svimning. 
Hon (aloen) plägar hönsedån och benas gär
ning (rosen) hindra, Håll, rykningar och slag. 
Rudbeck d. y. 135.

Hönsgäld, m. Hanegäll. [Isl. galdr, ga
lande] Gallicinium, hönsagäld. Var. rer. voc. 
A 5 b. j weten icke när Hwssbonden kom
mer, antingen om afftonen, eller midnatz 
tijdh, eller j hönsgälden, eller om morghonen. 
Marc. 13:35.

Hönsk, adj. Hånfull, spefulli. [T. höhn
isch.] hon (Invidia)... gör sig spotsk och 
hönsk På baken, huar hon kan. Stjern- 
hjelm Parn. tr. 2:7.

Hör, n. Gehör, hörsamhet, åtlydnad, 
uppmärksamhet. Om wij vore (våra) for- 
ordinerede munstherherrer... schickade no
get tiil ath handle med hopen .. . (skall man 
dem) liud eller höör giffue. Gust. 1 reg. 
10:47. godemenn, som hoss thorn hör och 
audientz haffue. Fin. handl. 5:340 (1537). 
inge frelsesmän eller hofmän hafwe något 
höör hoss almogen. RR t8/io 1542. foug- 
terne haffwe föge höör med the bergzlag.

RR "/i 1543. Jagh vill migh hålla som en- 
Dannequinna bör, giffue eder altijd lydighet 
och hör. Doct. Simon 10. skal man geffua 
sådanom lärarom intet höör, som öpna dö
rena och porten gaaffuelsvijdt för vårt för- 
derffuada kött. P. J. Gothus Rel. art. 354. 
ändoch thesse folcken för keysaren sigh 
beklagade, funno the lijkväl intet höör. 
P. Brask Puf. 290.

Höra, tr. Höra till, höna på. lyssna 
till. Tala, ty tin tienare hörer til. I Sam. 
3:10. Ah Herre lät tijn öron höra til tin 
tienares boon. Neh. 1:11. Hörer til all folck, 
achter här vppå alle. Ps. 49:2. — Höra ut, 
utforska, förlåt tigh icke ther på, om han 
tigh fast wenlighen är, Ty han försöker tigh 
ther medh, och medh sina liuffligha åthäffuor 
hörer han tigh vth. Syr. 13:14. — Låta sig 
höra, utlåta sig. Och lät Her Thure Jon
son sigh offta höra, at hvar han hadhe tw 
eller try tusend man, tå ville han tvinga och 
intaga heela Sverige. Tegel Gust. 1 hist. 
1: 255. — Part. Hörd, som har gehör hos 
någon, hörsammad, åtlydd. (Jfr Hör.) Och 
brukadhe han mykit biscop Mattz och Heming 
Gadd ... til at handla med bönderna, ty the 
bådhe woro mykit hörde med them. O. Petri 
Kr. 324.

Hörare, m. Hypodidascalus, hörare eller 
. . . vnderlärare. Var. rer. voc. C 6 b. När 
någor Scholemestare haffuer flere dieknar j 
Scholan, än han sielffuer allena wel bestå 
kan, och för then skul behöffuer hielp, må 
han tå (elfter som sedher haffuer warit) 
tagha sigh til Hörare och medharbetare, 
hwem eller hwilka ibland the andra honom 
ther til synes wara beqwemligast. L. Petri 
Kyrkord. 90 a.

Hörg, m. Hög, hop (af sten, malm). 
[Isl. hörgr.] i godemen vel måge bruka 
edert beste szå lenge in på then nya gruff- 
uon eller på soffringe hörierne huar j kunne. 
Gust. 1 reg. 9 : 258.

Hörig, adj. Hörsam, lydig. Abraham 
haffuer warit minne röst hörugh. 1 Mos. 
26:5. han Gudhi hörigh war. Försp. till 
Rom. 1 barn, warer hörighe idhra föräldrar. 
Eph. 6:1.

Hörlig, adj. Hörbar. Der uppå röstas ... 
doch icke medh hörligh röst, uthan hvar för 
sigh skrifver sin vahlröst på en zedel. Empo- 
ragrius 227.

Hörn, n. Lät gå hijt fram all hörn aff 
folcket. 1 Sam. 14:38. (Luther: häufen. Öfv. 
1878: höfvitsmän.)

Hörne, n. [Mnt. home; Isl. hyrna, hörn.] 
wora söner vpwexa såsom plantor j theres 
vngdom, och wora döttrar såsom vtstofferat 
hörne lika som palacier. Dav. ps. 1536 144:12. 
(Bib. 1541: swalar; Öfv. 1878: hörnpelare.)

Hörnig, adj. Försedd med horn. [T. hör
nig.] Hammons hörnig bild. Liljenstedt 
Christ. Bla.



Hörningsmössa — 410 — Ibäring

Hörningsmössa, f. Biskopsmössa. [Jfr 
Isl. hyrningr, behornad man, spefull benäm
ning på biskop iklädd mitra.] Stjernman 
{P. Svarts hist, om Vesterås bisk. 33).

Hörsel, f. 1. Hörsamhet. (Jfr Hör.) på 
dett han (ståthållaren) deste bättre hörssell 
hafua må medh Fougden. Landt. instr. 147 
(1620). — 2. Ahörande, gehör. Frommas rö
ster blott hos Gudar hörssel finna. Malm: 
borg 550. Sänningeboden anhöllo om ha
stig hörsel (audiens). As. Ban. 1: 413.

Hörta, Horta, Hurta, Hyrta, tr. Drifva, 
pådrifva, mana, uppmuntra. [Mnt. hurten, 
Eng. hurt, stöta.] Hörta, drifva opå, hortari, 
Ital. urtare. Stjernhjelm Ordlista till Here. 
han manar och trugar, han hörter och yrker. 
Here. 237. gniszla de leede helfvetes hun
dar, Gifvandes acht uppå den arm’ och älen- 
diga siälen, Som utaff dem till Stygia sent 
skall hörtas. U. Hjärne Vitt. 83. du ähr 
(den) blandh Gudar, Som plager straff’ och 
hyrta Missgärningar och synder. Ders. 103. 
hans ... välöfvade lärdom, Hvar medh han 
syntes så könliga trotza och hyrta all andra. 
J. Gyllenborg 5. Nu dristar iag mig ej 
at blifva länger borta, Ty iag förmerker thet 
at Juno börjer horta Och liufligt kalla mig. 
Spegel G. verk 198. O kärlek, kan tu ock 
så tämja til och möka En rygg, som krokot 
är, och yttermera kröka? Kan tu en tungan 
kropp så hörta? Kolmodin Qv. sp. 1:92. 
Hon hurtar them til dygd och allehanda 
slögder. 1:306. Hon har ej lärt at känna sig, 
hvad hon går före; men kommer hon til en 
elak gumma, en gammal moster,... så vet 
hon strax at hurta up henne. Dalin Vitt. 
6: 338.

Hös, m. och n. 1. Skalle, hufvud. [Isl. 
hauss, m.] Hade jagh henne halft, jagh 
skulle henne så Hafva klämt och henne så

I, prep. 1. Till. förde them ... vthu Cal- 
dea, på thet the skulle fara j Canaans land. 
1 Mos. 11:31. Therföre skole j ropa j him
melen, at j jfrå fiendanar måghe holpne 
warda. 1 Macc. 9: 46. — 2. På. tu wandrar 
j hans wäghar. 5 Mos. 8:6. han taladhe 
medh oss j wäghen. Luc. 24:32. ther stodho 
ganska mong trää j strandenne. Hes. 47: 7. 
skickadhe (ordnade) folck alt om kring lägh- 
ret j wacht. / Macc. 12:27. Tu som bryter 
nedh Gudz Tempel, och bygger thet j tree 
daghar vp. Matth. 27: 40. — 3. Ibland, tu 
äst minst j all folck. 5 Mos. 7: 7. the för- 
ståndighe j folcket. Dan. 11:33. — 4. Pleo- 
nastiskt. Herren bönhörde migh än j then 
gången. 5 Mos. 10:10. hon j then ena da- 
ghen allenast leffuer effter andeligh Lagh,

häfftigt angripit, At ögonen skulle uthur 
höösen krypa. S. Brasck T. krig. C 3 a. 
Min hjerne ska drypa hvarken ur höös eller 
byx. Tidfördrif A 5 a. Sijr någon andras fehl, 
måst’ han haa flere rumm I höset, än som 
hvar hans torra hierna ligger. Lucidor 
Hh 1 b. — 2. Käke. vtsloghes tre tender uur 
hans höse. Dipl. Dal. 3:73 (1548).

Hösa, intr. Ösa. medh ... skopa eller 
embar hösa. Comenius Tung. 583. jag fikes 
änn ur Aganippe hösa. Rudbeck d. y. 39.

Höskräcka, f. Gräshoppa. [T. heu- 
schrepke.] han haffuer födt sigh aff höö- 
skräckiom och wilhonig. P. J. Gothus Synd. 
speg. E 1 a. onda diwr, såsom paddor, lyss, 
höskräckior. Enchir. D l b.

Höstnål, n. Hösmolk, höfrö, ränsa tina 
måsafulla engiar medh een skarp hårff, och 
sedan måsan är väl upriffven, tå slå ther 
höösmål uthi, synnerligen aff väplingzfröö, 
så får tu mycket grääs. Colerus 1:320.

Höta, tr. Hötas, dep Hota. [Isl. hceta.] 
höta tinom hals medh knijffuenom. L. Petri 
Sal. ord. 23: 2. (Bib. 1541: sett en knijffpå 
tin hals.) När min son sticker an sitt bloss 
och böriar at höta, Tå måst Jupiter hämma 
sin eeld, sitt dunder och åskia. Stjern
hjelm Fångne Cup. 3 intr. gambla, fallu
tande furu Hötte mig altomkring, när vädret 
ruskad’ i skaten. U. Hjärne Vitt. 165. de 
töras intet yppa det, emedan bergråån eller 
annat slijkt troll haar hött dem. Anl. 55. 
å dheras (krigsmännens) fäldt dhem höter 
hela dagen En synligh dödh medh brand, 
medh boyor, trotz och tvång. Wexionius 
Vitt. 413. the höthess med vpresningh. Gust. 
1 reg. 4:136. Tå wij i hoop komme, gåfue 
the ond ord wth, och höttes på alt ondt. 
RÄÄf Ydre 3: 410 (1594).

och j then andra allenast effter werldzligh. 
Försp. till G. T. 3 b. j thenna daghen föllo 
... tusend män. 1 Macc. 9: 49. bleffuo ther 
j någhon tijdh. Ap. gern. 15:33.

I, interj., se I h.
I a, se Y a.
Ibland, prep. I. Emellan. Adam vnd- 

stack sigh ... j bland trään j lustgardenom. 
1 Mos. 3:8. haghel och eeld foro jbland 
hwart annat. 2 Mos. 9:24. — 2. Till. Her
ren skal senda ibland tigh (Israels folk) 
artnod. 5 Mos. 28:20.

Ibäring, Ibärning, f. Väft, inslag (i 
väf). Ijbärning, Trama. Schroderus Lex. 
93. Väfvaren skiuter väfftet (ijbärningen) in 
i varpen (ränningen). Comenius Tung. 500. 
Ibäring. Lind Ord.



Id — 411 Idken

Id, f. och n. 1. Arbete, gör omål, syss
lande. [Isl. 0, f.] Flättia skal vara tijn ijd, 
och Flättia skal vara titt arbet. Stjernhjelm 
Here. 117. thess (silkesmaskens) ijd är artigt 
spinna. Klingdikt. Hennes (girighetens) 
id är på alla väger ihopkrafsa rikedomar. 
Hermelin C 3 b. Då var en qvinnas id 
på råcken sin at spinna. Palmfelt Qv. 
skol. 5. Kundskapen atlas af id, och arbete 
lör.as af äran. Vitt. 376. — 2. Flit, sträf- 
vande. Bedh Gudh medh ijdh Om nådh 
och frijdh. U. Hjärne Vitt. 100. vår hog 
leker och vår id ligger alt på fremmande 
seder. Svedberg Schibb. 411. Gudeligit 
id. Ungd. reg. 78.

Id, m. Ide, hide, bo, näste. [Isl. hid, 
idi, n.] vti thett trä bygger iag minn idh. 
H. O. Visbok 8.

Idel, adj. Tom, förgänglig, fåfänglig. 
[Mnt. idel; T. eitel.] en ijdel dröm. P. J. 
Gothus Skrift, sent. P1 b. i krijg och örlog 
. . . kan man vinna een ijdel ähra och snart 
försvinnande roos. Stjernhjelm Lycks. är.
3 intr. Heela verldsens idla flärd Är them 
frommom sorg ey värd. Columbus Poet. 
skr. Dia.

Idelhet, f. Fåfänglighet. [Mnt. idelheit; 
T. eitelkeit.] rijkdom, verldslig pråhl, den 
som förachta kan Een sådan ijdelheet, den 
är en lycklig man. Rosenfeldt Vitt. 236.

Idelig, adj. [Mnt. idlich, itlik.] H var i., 
hvar och en, hvar enda en. Våde-eeld up- 
kommer af hvar ijdeligh gnijsta, om tu thet 
tilstädier. Comenius Tung. 44.

Ider, m. Ånger, man retteliga kenner 
sina synder, haffuer therföre ijdher och ånger. 
L. Petri i Post. b 6 b.

Iderfull, adj. Ångerfull, all betungat och 
ijdherfull hierta. P. Erici 5: 21 a.

Iderliga, adv. Ideligen. [Isl. idurliga.] 
hon skal idherligha bidhia och icke låta aff. 
O. Petri Men. fall F 7 b.

Idig, Idog, adj. 1. Flitig, idighe och 
konstrike handtvärkzmän. J. Rudbeckius
4 Pred. D 4 b. en ijdig och arbetsam man. 
Verelius Götr. 32. Fåfengt haar iagh varit 
ijdig. U. Hjärne Vitt. 156. menniskior som 
något ijdhoga äro til at göra godha gerningar. 
Falck 81 b. — 2. Idelig, ständig, en hiske- 
ligh ostvind Uprijfver ijdigt regn. J. Gyllen
borg 5. Vinskåln .. . halfnötter af idiga bru
ket. Palmfelt Virg. 23.

Idigt, adv. Flitigt, ideligen, han entlig 
hade funnit det på sina egna ägor, som 
han så ijdigt annorstädes sökt. U. Hjärne 
Vatt. 5. han idigt suckade åth himmelen. 
Vitt. 35.

Idisla, tr. Ideligen tugga. Betras (betels) 
bittra blad the älskas ... i China ... Ty herre, 
fru och dräng, barn, käle, jungfru piga Idislat 
i sin mun. Spegel Öpp. par. 28. (För idisla 
förekommer itexla hos Leyonstedt 39: itex- 
lande fåår.)

Idk, adj. =•= I d k e 1 i g. den idke och alltid 
närvarande trogne hoftjänst, jag deras Maj:ter 
... bevist hafver. Gjörwell Nya Sv. bibi. 
2:410 (1599).

Idka, tr. 1. Föröfva, bedrifva, förrätta, 
bruka, ijdka mandråp. L. Petri Mandr. 
F 2 a. ijdhka drinekerij. Jes. proph. 5:11. 
synnerligha skal man ijdka Litanien then 
tijd allmenneligh nödh är på färde. Kyrkord. 
43 a. — 2. Réfl. Öfva sig. j måghe idka idher 
vthi fasto och böner. NT 1526 1 Cor. 7:5. 
tu skalt ijdka tigh här vthi (i Guds ord). 
L. Petri 2 Post. 18 b. the sig ijdka vthi 
swalg oc dryckenskap. Dryck. D 1 b. — 3. 
Upprepa. Den Echo, som der boor i klyftor, 
hvalf ok håhl, Skal idka tidt dit namn med 
mång-mål dubblat mål. Columbus Vitt. 94.

Id kan, f. Flit, verkamhet. [Isl. iökan.] 
The (händerna) . .. med sin idkan fika, Ja 
theras slöga konst vil ej naturen vika. Spe
gel G. verk 252.

Idkelig, adj. 1. Idelig, oupphörlig, stän
dig, oafbruten. Takkar iak eder för ijtkelega 
gode tidinge. Gust. I reg. 1:54. Martha be- 
kymradhes medh ijdkeligh tienst. Luc. 10:40. 
iagh haffuer ena stora sorgh och idhkeligha 
pino j mitt hierta. Rom. 9:2. Gud kräffuer 
aff them ijdkeligh bättring. Falck 76 b. een 
ijdkeligh bön. P. Erici 5: 66 b. — 2. Idog, 
trägen, flitig, een ijdkelig hand gör rikan. 
Sal. ord. 1536 10:4. hon j alla godha ger
ningar haffuer idhkeligh warit. I Tim. 5:10. 
wij skole wara jdhkelige j bönerna. O. Petri 
Svar till P. Galle C 3 b. (the) så ijdkelige 
woro j the stycker... at the ock ingen dags 
tima sigh ther medh försumade. L. Petri 
2 Post. 89 a. När . .. ächta folck sin sysla 
hvar för sig Förrätta, synes bäst hvem mäst 
är idkelig. Spegel Tillsl. par. 142.

Idkeliga, adv. 1. Ideligen, oupphörligt. 
wij skole idkeligha bidhia. O. Petri Men. 
fall F 8 a. — 2. Träget, ihärdigt, han skulle 
ijdhkeligha driffua saken. Tob. com. A 2 a.

Idkelighet, f. Ihärdighet, waker ther til 
medh all idkeligheet och böön för all hel
ghon. Eph. 6:18. Assiduitet: idkelighet, 
trägenhet, flitighet. Svedberg Schibb. 251.

Idken, adj. 1. Driftig, the Grekiske För
står haffua warit snelle til rådz, och snare 
och idkne i gerningarna. Uti. på Dan. 338. 
— 2. Ifrig. Sedan förordnade han fyrahun
drade man Lifländske bönder, som fyrbållarne 
släcka och uptaga skulle; och gafs dem för 
hvar fyrbåll tre marek. Af den belöning 
vordo de bönder så idkne och höllo med de 
fyrbållar både natt och dag en sådan jacht, 
at.. . Girs Joh. 3 kr. 61. — 3. Fiken, så 
ijdkne effter hvars manz ähre och lijfflåt, at 
the gåffue sigh ingen roo hvarken natt eller 
dagh. Stjernman Riksd. 1:290 (1569). — 
4. Noggrann, omsorgsfull, blef han då efter 
noga och idken ransakning .. . dömd. S. 
Elofsson 195.



Idkenhet — 412 — Ifrighet

Idkenhet, f. Trägenhet, ihärdighet, flijt 
oc idkenheet. P. Erici 4: 61 a.

Idkesam, adj. 1. Ofta påkommande, ther 
af äro fölgde idkesamme inlendske krigh. 
Gust. Adolf Skr. 96. H. M. dem låfvade, 
att dhe medh idkesamme möthen skulle 
blifva förskonte. Bidrag 1:82 (1636). — 2. 
Ständig, oafbruten. Therme (inbillnings- 
kraften) är uti en ijdkesam rörelse. Come- 
nius Tung. 344. — 3. Idog, flitig, trägen, 
ihärdig, ifrig. een ijdhkosam qwinna är 
mandzens krona. Tob. com. E i a. Lea kallas 
arbetesam, och betydher then Mosaiske Kyr- 
ckian, hwilken och war idhkesam. Lælius 
Res. 1: 73. förfahrenheeten icke födes medh 
menniskian, uthan förvärfvas igenom idke- 
samptbruuk. Stjernman Riksd. 1:612(1605). 
uthi sitt kall och ämbete idhkesam, flijtigh 
och troghen. L. Laurentu Nydrspred. H lb. 
the flitige och idhkesamma bijn. A. Lau- 
rentii Verld. speg. 10. ijdkesamt arbet och 
omak. Stjernh.ielm Here. 306. ändoch han 
stundom straffar folksens synder, så är han 
doch fast idkesammare til at trösta. P. J. 
Gothus Rel. art. 22. I bönen var ock 
ijdkesam. Vultejus 104.

Idkesamhet, f. Idoghet, ifver. Flijten 
och idkesamheten (äro förvandlade) uthi 
lättia och trögheet. Schroderus Cogn. till- 
egnan A 3 a. låta bygga skepp och dem ut
rusta, traktandes med alla magt och idke
samhet efter at komma en väldig flotta i 
Östersjön. Lönbom Hist. arch. 5: 23 (1629).

Idkesatnligen, adv. Flitigt, oaflâtligt. 
Kongl. Maj:t hafver freden idkesammeligen 
sökt hos alle sine fiender. Lönbom Sv. 
arch. 3:102 (1660).

Idkna, f. Idkna, diligentia, flijt. Stjern- 
hjelm Ordlista till Here. Lärdom (aflas) 
af idkna. Here. 418.

Idknad, m. Göromål, verksamhet. Jung
fruer och tärnor såto och spunno, och hadhe 
annan ährligh idknad för hender. Schro
derus Albert. 1:193. itt barn kan lära at 
nämna sijne uthvärtes ledemoters namn och 
idknat. Mod. sk. 33.

Idn, f. Flit, ifver. [Isl. ihn.] (Grufvor) 
äre med stor idn brukade. Verelius Herv. 
tillegnan.

Idog, se 1 d i g.
Idqvist, m. Idgran. Ijdqvist (Taxus). 

Comenius Tung. 110.
Idras, dep. Ångra, ångra sig. [Isl. 13rast.] 

Eder odådh skall eder ijdras. U. Hjärne 
Vitt. 90. Likväl var thet een frögd at man 
såg vatnet (syndafloden) nidras, ... at Gud 
uti sin hembd begynte idras. Spegel G. 
verk 116.

Idrog, Idrug, adj. Ångerfull, itt ijdrogt 
och tröghet hierta. L. Petri I Sänd. A 2 a. 
itt ijdhrugt hierta. P. Erici 1:209 a.

Idrägt, f. Yrke, näringsfång. [Fsv. ipreet.] 
Hvadh ähr idher idrecht, hvad ähr idher

vandel? — Thine tienare ähre vane medh 
boskaps handel. Jos. hist. 49. Somlige äre 
och som hvarken ens eller annars försvar 
hafva at förevända eij heller någon viss ij- 
drächt bruka. Stjernman Com. 1:778 (1621).

Idrägt, Idrägtig, adj. Drägtig. Flos oss 
... Är jorden öfver alt mäst idrägt af me
taller. S. E. Brenner Dikt. 1:245. en muul- 
åsne blifvit idrechtigh och burit. Schro
derus Liv. 587.

Ifra, tr. 1. Beifra. Der sådant dem skäh- 
ligen bevijsas kan ... skall thet tillbörligen 
blifva ijfradh. Stjernman Riksd. 2: 1047 
(1643). Kongl. Mayst. rättmäteligen sådant 
... kunde påtahla och ijfra låta. 3:2057 (1689). 
the som vilja alt för noga .. . ifra alla fel. 
Spegel Sal. pred. 230. — 2. Refl. Förifra 
sig (bli uppbragt, förbittrad). Alrick kom 
elfter sin fader til regementet, ther öfver 
ijfrade sigh hans broder Erich högeligen, 
och slogh Alrick ihiäl. Sylvius Er. Ol. 41. 
desse skälmar sig öfver sin med-kammerats 
död så ifrade, at de lika som blinde och 
rasande bemödade sig til at löpa in uppå 
honom (dödaren). /Is. Ban. 1:4.

Ifras, dep. 1. Vara ifrig, nitisk. I veten, 
huru jag hafver ifras och hafft nit om Her
rans sabbat. Svedberg Catech. b 3 a. — 2. 
= Ifra 2. Konung Gustaff ijffrades öfver 
thetta (hans sändebuds misshandling) stor
ligen. Girs Gust. I kr. 163. Så talar min 
harm Mot Allmagtens arm; Så ifras mitt mod 
I blindhet och yra. Dalin Vitt. I. 1:5. Det 
är mot försiktigheten, at ifras öfver grundlösa 
tilmälen. II. 6:57. Må jag ej ifras, då jag så 
beskylter blifver? Palmfelt Qv. skol. 57.

Ifrig, adj. 1. Nitisk, driftig. H. K. M:tz 
manligheet, försichtige rådh, anslagh och 
ijfrige direction. Stjernman Riksd. 1:823 
(1631). — 2. Häftig, hetsig, ett vredt (snar- 
stickit, ijffrigt) sinne. Comenius Tung. 245. 
Han är iffrigh, det veest väl du, Han tör i 
vreeden begynna raasa. S. Brasck Förl. 
sonen H 1 b. vardt han til sinnes dess ifri- 
gare och oblidare. Girs Joh. 3 kr. 148. —
3. Häftig, våldsam, the berghöge böllier 
Läggia sitt ijfrige raas. Stjernhjelm Parn. 
tr. 3: 1.

Ifrighet, f. 1. Ifver. Caroli Magni gude- 
lige ijffrigheet. Phrygius Agon 10. the 
mehra skickelige äro uthi en hastigh ijfrig- 
heet något at giöra, än som länge besvär och 
arbete kunna uthstå. P. Brask Puf. 364. — 
2. Förifran, öfverilning. Nu kan hon intet 
det oordet neeka, och berättar dhet hon af 
ifrighet sådant ord uthvräkit hafver. HSH 
39:329 (1652). — 3. Förbittring, vij hafue 
tin skrifuelse icke uthen medh stoort under 
(undran) och yfrighet läsitt. Hallenberg 
Handl. 6 (1611). en menniskia, af ifrighet 
uti sitt ansichte så förstält, at hon sig siälf 
mera icke lik var. Hermelin C 8 b. —
4. Svartsjuka. [T. eifer.] Ijfrigheten är en
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passion eller hemligit lijdande, hvilket men- 
niskian förnimmer ther uthaff, at en annan 
niater thet til godha, hvadh hon sielff älskar. 
Schroderus Albert. 2:326.

Ifvas, dep. 1. Yfva sig, svälla, stiga. 
Scm månen vexer til, så börjer hafvet ifvas, 
Och när han tager af, må thet tilbaka drifvas. 
Spegel G. verk 101. — 2. Yfvas. Stoort 
under är nu thet at menniskian vil ifvas 
Och om thet främste rum med sådan åtrå 
rifvas. Ders. 249.

Ifver, m. och n. 1. Nit. skedde altsam
mans af it Christeligit mod och rättan ijffer 
som han läts hafva om then Helgha kyreko. 
L. Petri Kr. 148. — 2. Förtörnelse, förbitt
ring. Så förnimmer H. K. M:tt icke uthan 
ijfver och misshag, att välfattadhe ordinantier 
icke äre vordne i acht tagne. Stjernman 
Riksd. 2:1034 (1643). där en har oskyldig tig 
bakdantat, visa däröver ingen iver. Herme
lin Dia. (the) Brukade på edher en slem 
mun. Jagh ... medh stoort iffuer hörde ther 
på. Messenius Signill 21. fiender med 
sådant ifver glupa Uti hvars annars lif. 
Spegel G. verk 223.

Ifverhet, f. Förifran, öfverilning. hade 
han sielf med sin staf stungit honom uti 
ifverhet och vrede til döds. Girs Joh. 3 
kr. 98.

Igel, m. Snigel. Igelen aldrigh gåår ifrå 
sitt hws, uthan thet altijdh medh sigh bäär. 
T. Johannis Fästn. Cc6a.

Igen, prep. och adv. 1. Emot, till mötes. 
Herr Peder kom från tinget hem, Stolts Inga 
hans dotter gåer honom igen. Sv. forns. 
1:281. — 2. 1 stället. Ther slogho the ho
nom (Erik den hel.) i hääl, och satte så 
Magnus Henricson til Konung i gen. O. 
Petri Kr. 63. — 3. Qvar. the slogho ... 
alt hans folck til tess at ingen war igen. 
4 Mos. 21:35. Ther bief så rhongen slagen, 
Som låge alle på platzsen igen. , Hund Er. 
14 kr. v. 185.

Igenblifven, p. adj. Qvarblifven, öfver- 
blifven. wij äro fåå igenbleffne aff mongom. 
Jer. 42: 2. the haffua dräpet tina Propheter, 
. . . och iagh är allena igenbliffuen. Rom. 11:3.

Igenbråta, tr. Med bråjar stänga. röff- 
uare småningom igenbrota retta wägen. A. 
Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. B 8 b. 
The haffua igenstengt oss wäghen til thet 
ewigha fädhernes landet, skantzat och så fast 
igenbrottat, at omögeligit war eenne menni- 
skio ther igenom komma. P. Erici 2:1 b. 
dieffuulen beflijtar sigh igenbråta för oss 
himmelens vägh. Phrygius Him. lif. 141.

Igenböta, tr. Åter bota, laga. igenböta 
hwadh affbrutit är. Am. 9:11.

Igenfå, tr. Återfå. Quinnonar haffua igen
fått sina dödha vthaff vpståndelsen. Ebr. 11:35.

Igenföra, tr. Återföra, vpretta Jacobs 
slechter, och igenföra thet förskingradha j 
Israel. Es. 49: 6. om een menniskia någhon

dräper ... så kan hon icke ... igenföra siälena 
som affskild är. Vish. 16:14. fridzens Gudh, 
som igenfördt haffuer jfrå the dödha then 
stora Fåraheerdan. Ebr. 13:20.

Igengift, f. Återgift, ersättning, tiuffuar 
. . . til godz och igengifft skola straffadhe 
warda. L. Petri Mandr. F 2 b.

Igengifva, tr. Återgifva. Tin åszne skal 
.. . taghen warda, och skal tigh intet igen- 
giffuin warda. 5 Mos. 28:31.

Igenhemta, tr. Återhemta. igenhemta 
thet forwildta. Hes. 34:16. om een menni
skia någhon dräper ... så kan hon icke igen
hemta andan som vthfaren är. Vish. 16:14.

Igenhålla, tr. Återhålla, hålla tillbaka. 
dieffuulen är framme medh sina Englar, at 
han allestädz må hindra och igenhålla. L. 
Petri öm nattv. A l a.

Igenkalla, tr. Återkalla, the scriffuelse 
som vnder Konungens nampn scriffuas, och 
medh Konungens ring besiglt warda, them 
måtte ingen igenkalla. Esther 8:8.

Igenkomma, intr. Återkomma, sårna- 
dhen igenkommer, och brister vth. 3 Mos. 
14:43.

Igenkommelse, f. Återkomst, theras 
igenkommelse och heemferd igen j Juda 
landet. Försp. till Hes. mijn igenkommelse 
til idher. Philipp. 1:26.

Igenlefva, tr. Qvarlemna, lemna öfrig. 
(Jfr Lefva.) sonen som än nu igenleeffder 
är aff hans söner. 5 Mos. 28:54. Judanar, 
som behåldne och igenleeffde woro aff fäng
elset. Neh. 1:2. Jagh haffuer migh igen- 
leeffdt siw tusend män. Som icke haffua 
bögdt sijn knä för Baal. Rom. 11:4. the 
skulle bliffua så heemsöckta aff Kong: Göt- 
staffs folk, ... att i the tree socknar skulle 
icke igenleeffuas hwarken hund eller hane. 
Svart Kr. lio.

lgenlycka, tr. Tillsluta, tillstänga, stänga 
igen. Herren haffuer igenlucht migh at iagh 
icke kan få barn. 1 Mos. 16:2. så skal han 
gå vthu hwset genom dörena, och igenlyckia 
hwset. 3 Mos. 14:38. iagh igenlycker him
melen, så at intet regnar. 2 Krön. 7:13. 
igenlyckte mijns lijffs dör. Job 3:10. Tijn 
hand skal icke öpen wara altijdh til at tagha, 
och igenlyckt til at giffua. Syr. 4: 36. sijn 
öghon haffua the igenlyckt. Ap. gern. 28: 2T.

Igenlåta, tr. Lemna öfrig. thet folck 
som igenlåtet war j Mizpa. Jer. 41:10.

Igenläsa, tr. Tillstänga, döranar icke 
igenlästa bliffua. Es. 45:1. Fångahuset funne 
wij jw grannerligha igenläst. Ap. gern. 5:23.

Igenläta, tr. Tillsluta, läsa igen. then 
Sanferdige, som haffuer Dauidz nyckel, then 
ther vpläter, och ingen menniskia igenläter, 
Then ther igenläter, och ingen menniskia 
vpläter. Upp. 3:7.

Igenlöda, tr. Limma ihop. Then en dåra 
lärer han igenlödher skrelle. Syr. bok 1536 
22: 7.
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Igenlösa, tr. Återlösa, tu äst dödhat, 
och haffuer igenlöst oss medh titt blodh. 
Upp. 5: 9.

Igenstoppa, tr. Tillstoppa, j medh godha 
gerningar skolen igenstoppa munnen aff the 
galna och oförståndigha menniskior. / Pet. 
2:15.

Igensända, tr. Återsända, bleffuo ther 
j någhon tijdh, och wordo sedhan igensende 
medh fridh jfrå brödherna til Apostlanar. 
Ap. gern. 15: 33.

Igentaga, tr. Återtaga, j haffuen ... hwar 
och en igentaghet sin trääl och trälinno, the 
j hadhen frij giffuit. Jer. 34:16. thet land 
som medh swerd igentaghet är. Hes. 38:8.

Igentäppa, tr. Tilltäppa, igentäpte then 
öffwra watukellona. 2 Krön. 32: sn. iagh skal 
igenteppa tin wägh medh törne. Hos. 2: 6. 
skal iagh igen vpretta then förfallna Dauidz 
hyddo, och igenteppa hennes reffuor. Am. 
9:11.

Igenvända, intr. Upphöra, the öffuerste 
igenwende at tala. Job 29:9. När wilia nu 
Propheternar igen wenda? the ther lögn 
prophetera. Jer. 23:26. Jfr Vända 4.

Igrafva, tr. Inrista, ingravera. [T. ein- 
graben.] hon (själen). .. Glättas, och igrafz 
allrahand prydlige form’ och figurer. Stjern- 
hjelm Here. 425.

Ih, interj. Ah, åh, hå, nå! [T. i, ih, ie.] 
Så haffua och wåra munkar och nunnor.. . 
satt näsona högt vp emoot the menniskior 
som the haffua räcknat for syndare, och 
tenekt, Ih thet är en werlzman, huad ligger 
tich macht påå honom, wille han wara froom 
han droghe wel ena kappo (kåpa) vppå. O. 
Petri 1 Post. 121 b. Ih then wäslingen är 
icke wärd ath dragha mina skoo vthaff. Ders. 
— Förekommer äfven tecknadt Jy, jy, som 
utmärker Ij, jj eller ij, hvarigenom angifves 
att i-ljudet är långt. Nu menar mennisk- 
ligh fornufft, Jy man kunde jw wel predika 
euangelium så at man sadhe thet fram simp- 
liga, degheliga och toghliga, at ther aff intit 
vproor bliffue j werldene. O. Petri I Post. 
79 b. Såå fattar iach thå gudh ther han miw- 
kast är, och tenker, Jy thet är gudh, och thet 
är gudz wilie och godha behag at Christus 
haffuer thetta giordt for mich. Ders. 81 b. 
thå tenkte gudh, Jy iach moste en gong så 
bestellat medh tich, och så kärlegha ath tw 
moste jw älska mich. Ders. 89 b. Här haffue 
wij hans ordh och lyffte, huadh wilie wij 
meer haffua? eller huad kan man meer be
gära? jy hwar vthinnan felar thet thå? Ders. 
112 a. måtte S. Pedher wel tenkt thå han så 
länge fiskiadhe och fick intit, jy wil doch 
gudh nw swälta oss j häll. Ders. 134 a.

Ihol, Ihål, adj. Ihålig, skalt tu så görat 
(altaret) aff brädher, at thet bliffuer iholt. 
2 Mos. 27:8. hwar thera (stoden) .. . war 
fyra finger tiock, och war jholl. Jer. 52: 21. 
Tå skal man gå in vthi the ihola bergh (i

bergskrefvor). L. Petri Jes. proph. 2:19. 
en lång, ihol och öfvermåttan diup ingång 
under jorden. Hammerus 140. The (kal- 
karné) hade iholt rum, ther i man vätska 
fälte. Spegel G. verk (1745) 256. våga sigh 
åstadh på hafvets villa vågar Uti en ihåhl 
eek. Lucidor L12a.

Ihop, se Hop.
Ihugkomma, tr. Föra till minnes, fästa 

uppmärksamheten på, framställa, andraga. 
Jag hafuer dette någott vijdlyfftigt velatt ihug
komma, effter migh . . . ligger här högste 
machtt opå. A. Oxenstjerna (HSH 35:208).

Ihugkomtnelig, adj. Minnesvärd, uthi 
denne historia förhandlas om then nations 
ihugkommelighe bedriffter. Schroderus 
Liv. tillegnan.

Ikläda, tr. han medh klädhen jklädd war
der. 3 Mos. 21:10. Lät tina Prester, Herre 
Gudh, warda jklädda medh saligheet. 2 Krön. 
6:14. Så jklädde Herrans ande Gideon (kom 
öfver honom). Dom. 6: 34.

Ikt, Iktsjuka, f. lktvärk, m. Gikt. [Isl. 
ikt, iktsjjki.) qwalde honom ichten medh 
stoor werk. P. Erici 2:291a. hastigh wre- 
dhe och otoligheet... haffuer medh sigh icht 
siuko. 2:292 b. icktavärk. Colerus 1:162.

Ikta, intr. Värka. Mig ijkte, fijkte foot 
og hand. Columbus Vitt. 115.

II, f. (Ilje, m.?) Fotsula. [Isl. il, f., pl. 
iljar.] Thet är ej länger sundt at gå med 
våta iljar. Spegel G. verk 114.

II, f.(?). Hast. [Mnt. ile; T. eile.] Han 
drog åstad och kom till Kijl, Han giorde det 
med allsom största ihl. Carl 9 rimkr. 78.

II, m. Matkar, som finnas i lefren på får, 
dem bönderna kalla Ilar. Linné Gotl. resa 
182.

Ila, tr. Öfverraska. Hur mången ilas 
af then oförtänekta stunden (dödsstunden)1. 
Kolmodin Qv. sp. 1:39.

Ila, intr. Dröja, uppskjuta. [F.Sv. ila, 
yla.] Ijla, eunetari, immorari, procrastinare, 
differre, contari. Helsingius. Jach kann 
wel förmerke hwar oppo thet giort är, at 
ther med sa lenge ylas. HSH 24:120 (1518). 
bediom vi .. . atj oss ey taga til owilia at vi 
haffuom swa lenge ilt .. at scriffua eder til. 
17:73 (1523). Jag vill mig en hustro sökie, 
then jag menar Mig kan vare till hielp och 
biståndh,... Derföre vill jag der med ey ijle. 
Carl 9 rimkr. 74.

Ilak, se Elak.
Ilan, f. Dröjsmål, vthen alt længræ skotz- 

maal oc jlæn. 7757/19:49 (1505). ther sculle 
komma nogon lengre ylan wdj, sa at thet 
kwnne ecke strax skee. 24:120 (1518). Sa 
bede vi eder ... atj strax vthen alle ilan 
skicke hiit op til oss the iiij0 mark. Gust. I 
reg. 1:110. Så gick hon strax vtan ijlan in 
til konungen. NT 1526 Marc. 6: 25.

Ilend, adj. Skyndsam, forskaffe Hög- 
borne förste Hertig Albrecht med thet ilen-
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diste (Mnt. ilendes, T. eilends) til hånde 
wore breff. Gust. 1 reg. 9: 250.

Ilhäl(n)ing, Ilhärd(n)ing, se Illhär fi
ning.

Hi?, adj. Stormig, stack sigh vp emoot 
them itt ijligt wädher (en häftig stormvind). 
Ap. gern. 27:14. en ijligh regnskwr. A. 
Laurentii Verld. speg. 125 Verldennes 
ijlighe och brusande ... haaff. Phrygius 
Him. lif. 126. een rasande storm, slagg, hagel 
och ijlige hvirflar. Stjernhjelm Parn. tr. 
3:1.

Hig, adj. Skyndsam. [Mnt. dich; T. eilig.] 
wele wij . .. med thet aldre ijligeste och förste 
oss mögeligit är affärdige wårtt eigitt budt. 
RR s/e 1543. ett iligt post (ilbud) för någen 
tijdh seden skall ifrå Kurlandh till Kongen 
i Danmarck ware afferdiget. HSH 36:306 
(1583). ett ijhligt bodh. Widekindi 106.

Iligen, Iligt, adv. Hastigt, skyndsamt. 
the ijligen skynde sig. RR 15/» 1543. han 
iligen skall schicke til Narfwen twå fenicker 
knechten HSH 38:82 (1590). tiden faller 
migh för kort, thet iagh icke så iligen kann 
schrifwe. Fin. urk. 1.1:80(1597). Unsluppe 
tuå utaff hofmennerne, som iligen kungiorde 
de andre ryttere. Hert. Carls Slakt. Aa 4 a. 
hauer jagh icke thordt der medh (det infor
drade betänkandet) fördrage, wthan moste 
nu sså iiligth och obetenght strax giffue eder 
her vppå ett skriffteligitth swar. HSH 7: 41 
(1590). rykte vår Konung iligt op undan. 
Lön bom Uppl. 1:59.

Hing, m. Stormil, stormhvirfvel. Hing, 
procella. Schroderus Lex. 3. Östan wäder 
. . . skal medh en ijling ryckia honom vthaff 
sitt rum. L. Petri Jobs bok 27:21. ijlingar 
och storm. Jes. proph. 29:6. (Bib. 1541: 
wädherhwirffuel.) En väderhvärfvel och ijling 
(circius) svängia sigh omkring uthi en ring. 
Comenius Tung. 57. stak sigh vp itt ijlinga 
wädher emoot them som kallas nordoost. 
NT 1526 Ap. gern. 27:14. de värsta ilingar, 
som nordanvädret någonsin burit i sitt bälte. 
Dalin Vitt. II. 6:41.

Ilings, adv. Skyndsamt. The vordo nu 
ilingz uthi en hast upväckte. Petrejus 
Beskr. 2:177. wele wij.. . thet aller ijlinxste 
komme eder till hielp. Gust. 1 reg. 9:160.

Ill, adj. [Isl. illr.] 1. Ond, misshaglig. 
At.. . Ingen kunde saak medh Jesum finna, 
Thet giorde them ildt (misshagade, förbitt
rade dem). O. Petri Jesu pina C 3 b. Allt 
thet iag beställer göre i ogillt, Ach thet gör 
migh igenom illt. Doct. Simon 12. — 2. 
Ond, illasinnad, the göra ock alt ildt Them, 
som haffua alt gott förskyldt. O. Petri 
Jesu pina K 2 a. iagh skall åtskilia bådhe 
goott och ilt. Myst. 17. Min villje (är) ond, 
mit si :ne ilt. Arrhenius 90. menniskian 
. .. giör thet som illt och argt är. Sved
berg Ungd. reg. 149. — 3. Ond, elak, hätsk, 
vred. bannas iach ... eller talar ilt (onda

ord) på honom. O. Petri 1 Post. 142 a. 
Cupido ... är illr och arg som een höök 
ibland the Meenlöse dufvor. Stjernhjelm 
Fdngne Cup. 2 intr. hon var ill och avog, 
Hon gat mig intet see. 5 intr. Drottningen, 
affvogh och ill, klagar ann mig för .. . våldz- 
verck. U. Hjärn e Vitt. 130.

Illa, adv. han wiste huru hans söner be- 
driffuo sleem ting, och haffuer icke en gång 
seedt illa på (klandrat) them therföre. / Sam. 
3:13. Saul sågh illa vppå Dauid (såg snedt 
på D., var honom gramse). 18:9. Hwj seer 
tu så illa (sorgsen) vth? Tu är jw icke 
kranck? thet äret icke, vthan tu är be- 
dröffuat. Neh. 2:2. wardt han illa (i hög 
grad) wreedh. Dom. 9: 30. Hand, foot, ögha 
äro the lemmar som wij så illa (svårligen) 
kunne vmbära. L. Petri Skyld. F l a.

Illakommen, p. adj. Ovälkommen. Wij 
äre honom wälkomne och icke illakomne. 
P. Erici 3: 53 b.

Illdjerf, adj. Dumdristig, öfverdådig. 
Ingen är så ildierff, at han thor vpreeta ho
nom (Leviatan). L. Petri Jobs bok 41:1.

Illeken, p. adj. H&rdlekt, hårdhänd i lek. 
var han myckit illeken vid smågåssar. Reen- 
hielm 15. O illekne Astrild! U. Hjärne 
Vitt. 34.

lllfund, n. och m. lllfundighet. theres 
ilfwndt och sthore skalkhet. Gust. 1 reg. 
3:315. han och hans medthengiara, ey för- 
gætandis teris gamble illfwndh, skwlle stem- 
pla... något onth in på riket. 3:343. the ogud- 
achtigas ilfund är icke klookheet. L. Petri 
Sir. bok 19:19. bruka illfund och förrädherij. 
Bureus Varn. B 4 b. bedragne och förvil- 
ladhe genom then diefvulske illfunden. Ders. 
C 4 b. Nu förstår jag, ovän led, Ditt illfund 
och arga sned. P. Brask Vitt. 280.

Illfägenhet, f. Orolig, ängslig ifver. Han 
hastade icke med ill fägen het up til heders- 
ställen. Dalin Vitt I. 3:212.

Illfägnas, dep. Oroa sig, änglas, gräma 
sig. thet tilstundande stygges hon veder, 
skyyr och fiyyr thet, doch fruchtar, darrar 
och illfägnas hon (grämmer sigh). Comenius 
Tung. 369. Ständerne ... talte om godsens 
restitution, fägnade förtjenta män illa ... De 
som förde hem fred och seger, illfägnades 
vid en sådan låt. Brahe Tänk. 77. Illfägnas, 
vara orolig, illa tilfrids. Spegel Ord. Ill
fägnas, sich ängstigen. Lind Ord.

Illfänad, m. Ifver, ifrigt efter sträfv ande. 
jag dag och natt lika som qväljes under il- 
fänad at se min nådige Herre i dygd och 
vett ypperst. Tessin Bref 2: 246.

Illfänig, adj. Ifrig, fiken, en ilfänig 
olycksbådare. Tessin Bref 1:257.

Illgerningsfolk, n. grofua syndare och 
illgerningzfolck. Laurelius Kyrkord. 350.

Illgreppsmakare, m. Denne illistige och 
beslagne illgreps-makaren ägde en talande 
tunga. Celsius Gust. 1 hist. 1:108.
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Illgråta, intr. han, full hämbd i barmen, 
För skymfen honom händt ill-gråter uti har
men. Düben Boil, skald. 25.

Illgräs, n. Ogräs. [Isl. illgresi.] gå til 
Evangelium och fråga hvar illgräset bör taga 
vägen. H. Hans. dröm. D 2 a.

Ill het, f. Ondska. [Maleficence... 
skadelighet, illhet. Serenius Diet. anglo- 
sveth ]

111 hård, adj. Förhärdad, the så ilhårde 
och förstockade äro, at the platt intet achta 
hwadh man lärer eller förmanar. L. Petri 
Om nattv A 7 b. the warda ock iw lenger 
thet lijdher iw werre, halsstijffuare och il- 
hårdare. 2 Post. 95 b.

Uthärdad, p. adj. 1. Förhärdad, i theres 
onde uproriske företagne skalckestycker ... 
ilherded och ståndafftig vara. Stjernman 
Riksd. 1:190 (1544). Skalker, som sich hwar- 
ken till lydno, hörsamhet eller någen dag
tingen giffwe wele, vtann vdi theris ochriste- 
lige företagne obestondt lijke illhärdede och 
haistarrede bliffwe. RR 20/e 1544. — 2. För
bittrad. huru ansinnoge och ildherdedt wåre 
granner the rytzser aere vpå Nilss grabbe 
wår beffalningsman vpå wiborgx Slotth. Fin. 
handl. 1:245 (154 5).

Illhärdig, adj. Illasinnad, den ilhärdige 
Trollen. Celsius Gust. 1 hist. 1:244.

Illhärdning, lllhälning, f. 1. Förhär- 
delse. illhälning, perduratio. Comenius 
Tung. index. — 2. Det går, kommer, 
gäller i i-en, kommer till det afgörande 
ögonblicket, till det yttersta och svåraste. 
hwar j fornimme att thet ändeliga wiil gaa 
j ilherdingenn mett thenne fäijde, thaa är 
wor wilie ... atj wele forthenkte wara att 
skaffe oss ... thett meste krigzfolk j bekomma 
kunne. Gust. 1 reg. 10:267. her loffwes 
wäl mykit och stort vt, doch när thet kom
mer i jldhärdningen, eller någet medt gär- 
ningene bewiiszes skall, dhå holles thet vn- 
derstundom szielszindt nog. RR 26/2 1544. 
män när thett schulle gielde i ilherdningen, 
thå schulle the fast snarerne drage rompen 
tilbake, än lathe sig finne ther någett heett 
brende. RR 17/j 1545. somblige finnas som 
wäl kunna dragha kåpan på bådha axlar när 
thet geller j ilhälningen. Uti. på Dan 100. 
han säger mycket aff sig, när ingen fara är 
på färde, men när det kommer i ilhälningen, 
så sticker han sin pijpa i säcken. J. Rud- 
beckius Kon. reg. 422. För mijn person 
vill jagh giöra mijn flijt: män fruchtar. när 
thet kommer i illhellningen, att jagh ittdera 
moste förlåta (afstå). A. Oxenstjerna (HSH 
24:195). — bör en rettsinnig predikant... 
mykit vel betenekia sig, förn han skrider 
til alfvara ilhälingen (slutliga utvägen) med 
sådant svårt straff (bannlysning). Svedberg 
Sabb. ro 2:1409. lllhälning. Lind Ord. 11- 
hellning. Serenius Diet.

lllhärsk, Illhälsk, adj. Illasinnad, ilske-

full. hans ijlhelske stämplan. HSH 24: 95 
(1517). the Räffuilske ytermera ilherske 
worde emote oss. Gust. 1 reg. 7: 74. then 
arge och ilhärske fienden. L. Petri 1 Post. 
Y 4 a. han (djefvulen) är så ilhärsker, at 
han wil hemnas bådhe på Gudh och oss. 
P. Erici 5 : 263 b.

Ulhärska, tr. Göra illvillig, uppreta. 
the Judharna som icke troodde vpwäcte och 
ilhärskadhe hedhninganas sinne emoot brö- 
dhrena. NT 1526 Ap. gern. 14:2.

Illhärska, f. Illvilja, afvoghet. thess 
åffthare wij them formana med god ord,. .. 
thess ytermere beswella the j sin jlhærske. 
Gust. 1 reg. 4:139.

Illhärskhet, f. = Illhärska. mildher 
emoot sin nästa, vthan alt hat, wreede, gen- 
störtugheet, twarheet, treeskheet och ilhärsk- 
heet. O. Petri Men. fall B 7 a.

Illist, f. Illistighet. En otrogen och then 
sigh medh illist närat hafver, lijka som ulf- 
ven ibland fååren, skal man icke troo. R. 
Foss 258. Ey skal them skada tå oroo, Som 
medh illist, "baktaal och flärd Vanekar uthi 
then ganske verld. Gyllenhjelm Nosce 
B 4 b.

Illklok, adj. Illslug. illkloke och egen- 
nyttige. Brahe Oecon. 68. Verlden är alt 
för ilklook och listig til at bedraga oss. 
Schroderus Hoff. väck. 224.

Illklokhet, f. Illslughet. Hoo seer och 
kenner icke sådane gamle truls (trolls) list 
och ilklokheet? Schroderus Albert. 2:105.

Illklokliga, Illklokt, adv. lllslugt. Syn
den blifver doch endteligen uppenbar, ehuru 
lönliga och ilklokliga hon ock bedrifves och 
beteckes. Svedberg Sabb. ro 2:1413. I all 
then skrymtan, som vår verld sig illklokt 
stiftar. Är ei behof, at man för hvarje man 
sig skriftar. Kolmodin Qy. sp. 1:160.

Illmatk, m. Ondt kryp. ormar och an
dre förgifftigh illmätke. R. Foss 232.

Illsinnad, Illsint, p adj Vildsint, arg
sint. the äro starcke och illsinnadhe såsom 
en biörn, huilkom vnganar äro jfrå taghne. 
2 Sam. 17:8. — the som ijlsinte äre och 
bliffua hastigt wredhe. B. Olavi 44b. (Månne 
af ila, således häftig, hetsig till sinnes?)

Illslitig, adj. Segsliten, envis, ihärdig)?). 
han (djefvulen) är en träghen, ilslitigh (tryck
fel för illistigh?) och genomhinnigh fiende, 
så at man för then skul icke kan sedhan 
altijdh wara frij för honom, at han en gång 
aff oss är öffuerwunnen. L. Petri l Post. 
U 7 a.

Illslutig, adj. Illslug? illslutigh och 
onskefull stycker. A. Simonis Aa 6 b.

lllsned, n. Illistighet, illslughet, svek. 
dieffuulens ilsned. L. Petri 1 Post. R4a.

Illsnedig, Illsnidig, adj. Ilsnedigh, vafer, 
callidus, versutus, insidiosus, astutus. Hel- 
singius. Denne munken ... var en illsnedig 
menniskia. Gust. Adolf Skr. 130. ilsne-
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dige refvar (räfvar). Ders. 159. Uthi handel 
och vandel äre the svåra svikfulle, ilsnedige 
och bedrägelige. Petrejus Beskr. 5: 16. 
the lsnedige Danskes ilsnedige rådh och 
anslagh. Schroderus J. M. kr. 76. Han 
var en förståndigh och ilsnidigh man (ein 
weiser und listiger Mann). Liv. 244. ill- 
sned;ge konster. P. Brask Puf. J32.

lllsnedighet, Illsnidighet, f. = 111- 
snei. han igenom en qvinnes illsnedigheet 
hade väldet sigh regimentet til. Schro- 
deri'S Liv. 40. ingen dagh eller stund uthi 
thenre mödesamme verldenne förlöper, ther 
uthi lyckan icke bevijser sin ilsnedigheet. 
Fioflef. 178. söker sin fordel med allahanda 
list och ilsnidugheet. L. Petri 1 Pust. Z5a. 
Jesuiters illsnidigheet. Gust. Adolf Skr. 
150. de hafva sökt fördel igenom svek och 
ilsnidighet. Girs Joh. 3 kr lis. En in
bunden skalck lurar the oförsichtige med sin 
illsniidigheet. Comenius Tung. 817.

Illtalig, adj. Som förtalar, smädande, 
hädisk, menniskior som elska sigh sielffua, 
girughe, stålte, höghferdughe, iltalughe. NT 
1526 2 Tim. 3: 2. han hadhe uthi sitt lägher 
en så lätfärdigh, dårachtigh och illtaligh 
fiendzman til at upreeta . .. krijgzfolcketz 
sinnen. Schroderus Liv. 907.

Illverk, n. Illgerning, brott. [isl. illverk.] 
laster och illverck. U. Hjärne Vitt. 90.

Illvulen, p. adj. Illa beskaffad; ond, 
elak. När ögonen äro illvulna, är ock men- 
niskian illvulen invertes. Svedberg Ungd. 
reg. 149.

Ilning, f. Dröjsmål, wtan ylningh och 
förhalningh. HSH 24:122 (1518).

Ilsint, ? Se lllsinnad.
Ilsk, adj. Vred, ilsken. Een slarfvot bonde 

är så kargill at han pokkar Emoot tin (vatt
nets) ilska macht. Spegel G. verk 88. Een 
hård och ilsker herre. Ders. 226.

Ilskas, dep. Förbittras, vredgas. [Isl. 
illskast.] (om) wij aff onda menniskior någon 
orett lijdha moste ... skole wij icke ilskas 
och wredgas ther widh. L. Petri Chr. pina 
R 5 b. Otoligheten ijlskas och knorrar emoot 
Gudh. Falck 168 a. Paulus ... ilskades 
emoot then Christeliga kyrkiona. P. Erici 
2:85 a. afund ilskas med sin blod-inbitne 
tand. Frese 229.

Ilskeliga, adv. Ilsket, the thet (ordet)
... ilskeliga förfölia. P. J. Gothus Skrift, 
sent. Q l b.

Ilskhet, f. Ilska, barnet retas til och 
upveckes til ilskhet och vrede. Svedberg 
Ungd. reg. 53. Tå mond’ af ilskhet hon i 
golfvet sländen kasta. Kolmodin Qv. sp.
1:19. Etterormen grym, omskönt han huggz 
i stykken,... är dock hans ilskhet mykken. 
Spegel G. verk 44.

Ilskig, adj. Ilsken, icke wara ... ilskigh, 
harmgerig. Brahe Oecon. 92.

Ilskna, intr. Blifva ilsken. Vil man Be-

tonica uti een circul leggia, Tå kan hon 
ormarna til mykken grymheet äggia, Som 
sleppas ther uti, the ilskna så och bitas, At 
the ej låta af för än the sönderslitas. Spe
gel G. verk 131.

Ilskna, f. Ilsknad, m. Ilska. En ung 
och modig stut, then hon til ilskna rette. 
Kolmodin Qv. sp. 1:251. en grufvelig ilsk
nad intagit hans sinne. Malmborg 573.

Ilsksinnig, adj. Ilsken, illasinnad, en 
så ilsksinnig menniskia (den afundsjuke) 
med ingen i spakom kan leva. Hermelin 
D 2 a.

Iiskvett, n. Illvilja? mång beträngde 
. . . han i största nöden, Tross (trots) affvund 
ok iiskvett, til hvad them borde hielpt. 
Lucidor Aa la.

Ilvåp, n. ? så får han (gårdsfogden) icke 
heller wara något ilwåp, uthan mäst fastandes 
och nychter. Brahe Oecon. 84.

Im, n. och m. Imma. [Isl. eimr, m.] 
det upstigande ym och dunster af iorden. 
Rudbeck Atl. 1:411. Kalken, hvar med så
dan ugn bestrykes, intet gifver en alt för 
hälsosam im ifrån sig. U. Hjärne Ved. 
18. en elak im och ooss. Ders. 20. Thet 
råder jag, at tu ei söker mannen rätta, Tå 
tu förmärcker, han har något i sin hätta Af 
starcka dryckars im. Kolmodin Qv. sp.
i : 402.

Inalstrad, p. adj. Genuin, medskapad.. 
(ordens) naturlige inälstrade förstånd och 
bemärkelse. Stjernhjelm Föret, till Vestg. 
lagen. Een stoor inälstrad kraft .. . Gud 
har henne (jorden) gifvit. Spegel G. verk 
141. utaf himlen är er (qvinnorna) en in
alstrad magt, Hvarmot vårt kön, ja snart all 
verlden fåfängt strider. Geisler 382.

Inanamma, tr. Intaga. Konungen i 
Danmarck hade Relie slått låtit inanamma. 
Tegel Er. 14 hist. 51.

Inbekräkta, tr. Inkräkta, intaga, epter 
the ortlandes Hallandh och Schåne wore 
eder then tiidh i frå faldne, Therföre begärde 
han, atuj . .. skulle jnbekreckte same ort
landes igen. Gust. 1 reg. 11:22.

Inbilda, Inbilla, tr. Ofvertyga om. for
dra hemnd och sökia våldsam revange, är 
en uppenbar osed, som strider emot Guds 
lag, all god mennisklig ordning, och ett sundt 
förnuft. Men ho kan en ung vilting thet 
inbilda? Rydelius Förn. öfn. 306. han 
måste beflita sig om til at inbilda sig .. . at 
Gud visserligen är hos honom ... fast än 
osynlig. Sed. 8. iagh hafver aldeles inbillat 
och öfvertaalt migh siälff, at andre . .. medh 
större lof än iagh kunne thetta igenomgåå 
och uthrätta. Skytte Or. A 2 b.

Inbildsam, adj. entêté, inbildsam, in
tagen af någon ting. Svedberg Schibb. 268. 
Menniskian går ofta med tanckar, och är 
mechta inbilsam. Sabb. helg. 159.

Inbinda, tr. 1. Förbinda med, förena
27
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med. Her mons laurentij ær oc æn åff bi- 
scopens (Brasks) anhangh, Therföre betro 
wij icke mera honum æn flere andra åff 
then hopen, hans partij ser inbundit. Gust. 
1 reg. 4:341. — 2. Inskärpa (hos), ålägga. 
[T. einbinden.) Derföre moste dem deres 
... plicht väll inbindas. A. Oxenstierna 
(HSH 35:146). them (bör) starckdt inbindas 
bemällte Consilio om alla saker idkesampt 
at advisera. HSH 38:230 (1636). Instruc
tionen ... har inbundet och ännu inbinder 
migh, at tag... skall hålla alle undersåtherne 
här i desse provincier ... uthj plichtskyldigh 
hörsamheet. 31:376 (1662).

Inbita sig, refl. Innästla sig. några aff 
then förgifftiga Papistiska Secten och Rotthen, 
som sigh ... j läro embetet inslaget och in- 
bitit haffuer. A. Andreæ Försp. till L. Petri 
Kyrkost. A 6 a.

Inblåsa, tr. Ingifva, intala. Han skal 
inblåsa honom Herrans fruchtan. Es. 11.8. 
han inblääs j oss itt modh, at wij icke for- 
skräckes. O. Petri / Post. 79 a. the in
biåse allmogen then ene lögnen efter then 
andra. Stjernman Com. 1: 506 (1606). Du 
kan inblåsa mig mod och tolamod i all slags 
motgång. Dalin Vitt. I. 1:16.

Inbiåsen, f. Inblåst, m. Intalande, then 
menige enfaldige simple almoge her i rijkit 
utaff onde och vrångvise menniskiers ingifft 
och inblåsin haffue sig så offta förföre och 
... bedrage latidt. Stjernman Com. 1: 83 d 
(1546). lathe bedrage och förföre sich aff 
onde och arge menniskiers jngifft och jn- 
blåst. 1:77 (1546).

Inboning, f. Boning, the iordiska in- 
boningen förtrycker ... sinnet. Sal. vish. 
1536 9:15.

Inbringa, tr. Förebringa. [T. einbringen.] 
när en eller annan nöjacktige skiäl om sin 
nödtorftighet inbringer, han då förmedling må 
åtniuta. Stjernman Riksd. bih. 412 (1664).

Inbrott, n. Ingrepp, intrång, försvar 
emot alt inbrått uti deras rättmätiga och ädla 
frihets bibehållande. Stjernman Riksd. 3: 
2295 (1720).

Inbrunst, m. Åtrå, begär. [T. inbrunst.] 
menniskian haffuer en naturlig jnbrunst ther 
til (att föröka sitt slågte) j hiertat, Thet 
brinnandet eller jnbrunsten förtagha är j gudz 
macht aleena. O. Petri Äkt. A 3 a. the 
haffua lust och begiere til manfolk, och en 
naturligh jnbrunst j theras lekamen. Klost. 
F 4 b.

Inbugen, p. adj. Inböjd. [Isl. boginn.] 
Thersites... hadhe een inbugen näsa. Balck 
Esop. 18.

Inbunden, p. adj. Medfödd? ingrodd? 
then inbundna ondzskan som menniskian 
haffde fått. O. Petri Men. fall A 8 b. Thet 
haffuer aff ålder warit itt inbundit och en- 
deels naturligitt haat och agg emellen Dan
ska och Swenska. Kr. 2.

Inbyggerska, f. Fröghda tigh och war 
gladh, tu inbyggerska j Zion. Es. 12:6. 
Skicka tigh til at ferdas, tu inbyggerska dotter 
Egypten. Jer. 46:19.

Inbyggning, f. Innanrede. wij wele och 
på thenne tidh icke någet annet haffwe 
bygt widh Stocholm vthen inbygningen och 
taken Hist. bibi. 1:200 (1572).

Inbära, tr. Innebära. Christus hafuer 
sådant mörkt och fordolt taal, thet noghot 
annat haffde jnbära än som ordhen lydde. 
O. Petri l Post. 68 b. ibland tiyo finnes 
nepligha en, som ... effterfråghar hwadh Dö- 
pelsen haffuer inbära. L. Petri Om nattv. 
A 4 b. •

Inbörda, tr. Borda, återbörda, jag dem 
(godsen) för mina penningar af främmande 
inbördat och löst hade. Lönbom Uppl. 1: 
63. godzen innan ett åhr... af then, som 
godsen genom auctionen sigh tilhandlat haf- 
ver, inbörda. Stjernman Com. 3:692 (1668).

Inbördes, adv. Eg. inombords ; inomhus. 
the inbyrdes medh tiuffuar, och vthan til 
medh röffuare plåghadhe äro. Hos. 7: l. — 
Inomlands. Se U t b ö r d e s.

Incirklad, p. adj. små och stoora stier- 
nor, Incirclade (på himlahvalfvet), som i it 
äple monga kernor. Spegel G. verk 151.

India, tr. Insuga. Thesse indija itt så 
ganska sött hopp, at them aldrigh theras mödo 
och omkostnat ångrar. R. Foss 425.

Indoppa, tr. Doppa, han indoppar thet 
ythersta aff sitt finger j watn. NT 1526 Luc. 
16:24. Tå togho the Josephs kiortel, och 
slachtadhe en bock och indoppadhe kiortelen 
j blodhet. 1 Mos. 37: Si.

Indrabba, intr. 1. Träffa, vara träffande. 
om j svaren honom (narren), gören j edher 
honom lijke: Ty intet förlijknande indrabbar 
så väl, än (som) vara aff enahanda laster 
deelachtigh. Schroderus Hels. beg. skattk. 
134. — 2. Träffa det rätta, komma till rätta, 
reda sig. om hundrade finnes, som uthi 
fremmande saker väl indrabba, så finnas 
ther emot tusende, som uthi sine egne sa
ker feela. Schroderus Hoflef. 192. — Jfr 
Drabba.

Indraga, tr. och intr. 1. Framdraga, an
föra. han haffuer jndraghit emoot sich the 
scriffter som nidherslå alt hans fundament. 
O. Petri Svar till P. Eliæ fia. heela man
könet war aff syndenne platt forderffuat, och 
thet beuisar S. Paulus medh monga scriffter 
som han i thenna sack indragher til the 
Romare. 2 Post. 71 b. thetta och något 
annat slijkt som emoot menniskio stadgar 
citerat och indraget warder. L. Petri Kyrkost. 
9 b. the Påueska för sijn ogudactiga w yelse 
citera och indraga the gambla fäders Exem
pel. Ders 87 a. — 2. Intåga, han indragher 
genom tina portar, såsom man pläghar in- 
dragha vthi then stadh som nedherrijffuin är. 
Hes. 26:10. — 3. Taga in, inqvartera sig.
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Hwar wilie wij indragha til herberghe? Tob. 
6: in

Indricka, tr. Insupa, iorden ... indricker 
regnet. Ebr. 6: 7. the Phariseers willfarelse 
... the aff barndom j Synagogon indrucket 
hadhe. P. Erici 3:113 a. Ligger icke tå 
stoor macht ther uppå, hvadh een uthi sin 
bärndom ... lärer och indricker? Skytte 
Und. 8. hade indruckit mycken vaanart och 
okynne uthaf sin faders laster och odygder. 
SCHRODERUS J. M. kr. 524.

Indrägsel, f. Intägt, inkomst. Annibal 
grannelighen öfverslogh, huru högt stadsens 
inkomst sigh tildrogh bådhe uthaff vatn och 
land, och hvar uppå then indregzel bleff an- 
vend. Schroderus Liv. 473.

Indrägt, f. 1. Indragande, inandning. 
Luftens indrägt... vid hvar och en andedrägt 
(iandedrag) upbiåser lungorna. M. Triewald 
Konsten 10. — 2. Intägt, inkomst, hon (vis
heten) haffuer een rijkare indregt än guld. 
L. Petri Sal. ord. 3:14. then sädh widh 
Elifuen war hans (stadens) indrägt. Jes. 
proph. 23: 3. ähwad man haffuer för en 
handel eller indregt. I Post. Z5a. han 
gaff rundeliga aff sinom årswext och indregt. 
2 Post. 211 b. Hedra Herran vthaff tina 
ägodelar oc aff tijn indregtz förstlingh. P. 
Erici 1:143 a. Kongl. Maij:ttz åhrlige in- 
drächter. HSH 40:71 (1664). Min bekostnat 
är intet bortto; then hafver stor indrägt ... 
med sig i lengden. Svedberg Ungd. reg. 
431. Noten käste man ut, åt Gud man lemne 
des indrägt. A. Nicander Vitt. 19. ey hans 
indräckt kan emot hans utgift svara. J. G. 
Hallman 160.

Indrägtig, adj. Gifvande, som gifver 
afkastning. Thet gierde är behageligit och 
indrägtigt, ther åtskillig slags säd ymnogt 
gror. Svedberg Catech. ena.

Indränkt, p. adj. Genomdränkt. Vatn, 
hvilket med ett eller annat mineral något 
lijtet är indränckt. U. Hjärne Vatt. 12.

Induka, tr. Neddoppa. [T. eintauchen.] 
Presten indwkar barnet i watnet eller döper 
thet. P. J. Gothus Ridd. C 5 b. wij j doo- 
pet tree reesor indwkom oss j watnet. Ca
tech. P3b. Nu ligger ther ingen macht 
uppå, om then som dopes antingen indukas 
i vatnet, eller varder ther medh begutin. 
Rel. art. 212.

Indö, intr. han (silkesmasken) toom och 
mager Invicklat in-dör i sin väf Stjern- 
hjelm Klingdikt.

Indöme, Innedöme, n. 1. Husgerdd, 
bohag. [Mnt. ingedome.] föra aff Templet 
thes kärille och indöme. Uti. på Dan. 542. 
then deel vij ther (på Stäkes slott) qwar 
loothe bliffue, som är sängekleder och andre 
innedömer huat thet hälst är. HSH 24: lr>5 
(1518). hon skal behålla all boskapen på 
gården . .. gångeclädher, sengeclädher och 
annor innedöme. Gust. I reg. 6:220. han

noghott förskingrett aff kyrkenes ägedeler 
och innendömer. Hist, handl. 13. 1: 137 
(1564). — 2. Inkomst, penningeräntor, tuller, 
accijser, spannemåhl, fetalie, koppar, jern, 
sölfver, så och alt annat Cronones indöme, 
ehvadh nampn thet hafver. Civ. instr. 27 
(1618).

Inelfve, n. pl. thet feta som är på in- 
elffuen. 2 Mos. 29:22.

Infall, n. 1. Infallande händelse, till
fällighet. Huar thet och så vpsettias (upp
skjutas) skulle, kunde til ewentyrs än thå 
någhor annor jnfall vti komma, sakenne til 
lengre fordrögning. Gust. 1 reg. 7:381. —
2. Tillstöt. Altså ändar döden alt medh sijn 
mellankomst (infall). Comenius Tung. 965. 
ofta kommer på timmen aff fluss sådant in
fall, att den godhe Herren icke kan komma 
af rummet. Adlersparre Hist. saml. 2: 
144 (1644).

Infalla, intr. 1. Inbryta, intränga, stijgha 
in vthi hwsen, och såsom en tiwff infalla 
jgenom fenstren. Joel 2: 9. — 2. Göra in
grepp. The eder nåde så råde til att infalle 
i domkyrkers och andra kyrkers och clösters 
räntta. H. Brask (Gust. I reg. 5:295). —
3. Blanda sig i. Thet andeligha kallet skali 
icke infalla vthi verldzliga saker. Nov. ord. 
eccl. 252. — 4. Råka i, råka ut för. theris 
rätta tijende ... vdtgöre theris soknaprester, 
bispom och kyrkiom, som the vete att the 
för gudi plictige äre, elles infalla the ther 
medt vtan twekan (tvifvel) i gudz förtörnilsse. 
Gust. I reg. 5:157. — 5. Falla in, komma 
i sinnet, förekomma, offta moste sådana 
tanckar enom fromom Christnom infalla. L. 
Petri 1 Post. Hob. härvid thetta betänck- 
iande billigt infaller, hurulunda... U. Hjärne 
Surbr. företal 2 a. Till att giöra E:s Kongl. 
M:t een vnderdånigh berättelse ... infaller i 
förstonne att förmäla, huruledes . . . HSH 31: 
88 (1661). — 6. 1. med, till: förena sig 
med, sälla sig till, träda på någons sida, 
bistå. (Upsala kapitel) mere wele infalle 
med honom (G. Trolle) en med mich (S. 
Sture) och sweriges riike. HSH 24: 71 (1516). 
Sa förmane vi eder...atj mannelica infalle 
med oss oc thetta edert rette fædernes riiche 
... til at affwærie .. . eders oc vor förtryk- 
ning. Gust. I reg. 1:51. Haffuer pawen in
fallit til turchen. H. Brask (Gust. 1 reg. 
3:425). then mene man icke wilde falla in 
medt them (T. Jönsson och biskop Måns). 
Gust. I reg. 6: 106. the förnummit haffue 
atuj våre szåå hart infaldne med eders ker- 
lighet. 10: 92.

Infara, intr. Taga in (till herberge). hwset 
ther iagh infara skal. Neh. 2: 8.

Infata, tr. Inpacka (i fat), fathen . .. 
ecke borde epter gamle saetteth mera wægha 
æn till ij (2) liffzpund förren jernet bliffuer 
ther infatat. Gust. 1 reg. 3: 3‘20. göra järn
fat.. . föra them til städerne och låta der
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märcka dem och ther infatha jernet. Stjern- 
man Com. 1:426 (1594).

Infly, intr. ther är en stadh icke longt 
hädhan, ther iagh infly må. / Mos. 19:20.

Inflöda, intr. alla verldennes skattar 
flyta til Rom och inflöda uthi påvens skatte- 
kammar. Laurelius Pdf. anat. 324.

Inflögd, f. Fluster. (Se Flögd.) Han 
(binas vise) brukar sina vissa vächtare, hvilka 
på inflögden ... hålla sin skyltvacht. Co- 
LERUS 2: 77.

Infostra, tr. Inplanta, sedan han en 
gång iniostrat sigh en besynnerlig mening, 
blef (han) enhärdig vidh det han hade be
gynt. U. Hjärne Orth. 13.

Inful, f. Biskopsmössa. [L. infula.] 
Biscops infuler. P. Erici 5:204 a.

Infå, Infånga, tr. 1. Intaga, taga i be
sittning. när wij wårt Rijke infå igen. 1 
Macc. 15:9. Herren skal... vthreckia sina 
hand, at han må infå hwadh igenleffdt är 
aff hans folck. L. Petri Jes. proph. 11:11. 
wij nw hafwa indfongith . . . meste delen af 
al slot ok landt som vndher Swerigis rikes 
crone lyder. Gust. 1 reg. 1:65. — 2. Gifva 
i besittning, landet som tu them infått 
haffuer. Neh. 9:35.

Infång, n. Ingrepp, intrång? qvack- 
salfvare, käringer och the så kallade doc- 
torinnor läre ingen stoor vettenskap varda 
hämtandes uthur denna skrifften, så at jag 
deras infång förmodeligen lärer slippa. 
Lindestolpe Surbr. 71.

Infälle, n. Infall, tanke. Andans ingif- 
velse gifver oss monga gudeliga infeilen. 
Svedberg Sabb. ro 1:1»7.

Inföda, tr. qvinfolcken af en hastig för
skräckelse under sin fruchtsamhet så många 
sälsama tekn af en krafftig inbillning på sin 
kära lifsfrucht inföda och inbränna. Linde- 
stolpe Pest 33

Infödd, p. adj. Medfödd, then Gamle 
Adam, thet är menniskionnes infödda ond
ska. Marc. 9: 49 (glossa). the woro itt wrongt 
siechte och een infödd wanart. L. Petri 
Sal. vish. 12:10. rett infödd SwenskGötho- 
Finska manna retrådigheet A. AndreæFörsp. 
till L. Petri Kyrkost. C 3 a. E. K. M ttz 
kongelige infödde dygd och mildheet. HSH 
7:51 (1591). Det är infödt i min natur, at 
jag intet kan tåla något bart svärd. Modée 
Ddrh. 52.

Införing, Införning, f. Införd vara. 
en part icke låte skrifve theris införninger 
på Tulboden. Stjernman Com. 1:268 (1577). 
then tull som udi städerne borde uthgöres så 
väl effter införinger som uthföringer. 1:273.

Ingalunda, adj. Ingen, intet slags, wij 
skole .. jnga handa hielp sökia eller begära 
vtan vthi herrans nampn. O. Petri Sakr. 12 b. 
i ing’hand måtto. Stjernhjelm Here. 480.

Ingaledes, adv. Ingalunda, vele wij 
ath tw lather thet ingaledis bliffua dulth for

oss. Gust. I reg. 4:112. han thet inga
ledes göra wille. Tob. 10:10.

Ingefära, f. Ingefähr. Helsingius. 
Spegel G. verk 120. Ingiber (T. ingber.) 
Ders. 293.

Ingen, pron. så äro ock theras trägudhar 
... til ingens (gen. sing, neutr.) nyttighe. 
Bar. 6:69. giuta en Affgudh, then ingens 
är nyttigh. L. Petri Jes. proph. 44:10. the 
haffua ther medh ingens wägh kommet. 2 
Post. 178 a. wij haffue ingom giordt skadha.
2 Cor. 7:2. Han strecker vth Noordet på 
ingo. Job 26: 7. The . .. togho inga olio 
medh sigh. Matth. 25: 3. Jagh wil. .. ingo 
menniskio til wilia tala. Job 32:21. Tu 
skalt ingo Rike skona. Judith 2:6. the 
(afgudarne) inge gudhar äro. Bar. 6:68. 
the ogudhachtighe inge Herrar offuer them 
wordo. 1 Macc. 2:48.- Haffuer nu Israel 
ingen barn? Jer. 49:1.

Ingenhet, f. Intet, oduglighet, ovärdighet. 
[T. nichtigkeit.] öffuer wåra egna ingenheet 
sucka. P. Erici 5:12 a.

Ingenvägs, adv. Ingen vart. doch komme 
the ingenwegx ther medh. Svart Kr. 101.

Ingift, p. adj. Gift med inländsk person. 
om her . .. fremmande folk inkommer med 
nogon forstinne then her kan hende vardha 
ingifft. Gust. 1 reg. 4:213. wtlehningar som 
äre i landitt. . . ingiffthe. 6:151.

Ingift, f. 1. Ingifvelse, inrådan, intalan. 
wij annamme thet genom troona aff then 
helge andes ingifft. O. Petri Sal. E 4 a. 
Ty giffuer alzwoldiger gudh iämt titt och 
dageliga nyia jngeffter j thera hierta. Svar 
till P. Galle D3b. dieffuulens ingifft. L. 
Petri Mandr. E6a. Man hadhe ock aff 
Ptolemei ingifft låtit itt bodh vthgå. 2 Macc. 
6:8. Gudh will handla medh oss genom 
wtuertes medell, icke allena genom någon 
hemligh ingifft och himmelsk vppenbarelse. 
Nov. ord. eccl. 205. the then eenfaldighe 
menigheeten genom onde rådh och ingifft 
försöökte til at förföra. Schroderus Liv. 
895. — 2. Inträdesafgift. Then som i hos
pitalet vill intagas, skal gifva in för sigh till 
det minsta tiugu daler silfvermynt . . . Ar 
någon alt för älende och fattigh, at han ingen 
uthvägh till ingifft veet, then må förgäfves 
(för intet) inkomma. Emporagrius 371.

Ingrafva, Ingräfva, tr. Ingravera. [T. 
eingraben.] Ah at mitt taal... måtte vthi 
een book satt warda, medh en jern stijl in- 
graffuit vthi blyy. Job 19: 24. fädhernars 
ära (var) på the fyra steenradhar ingraffuen. 
Vish. 18:24. Hvi faller dig ur minne, At 
Edla endast är ingrafven i mitt sinne? Dalin 
Vitt. II. 5:146. Ingräfvin uti stål, uthstukkin 
uppå koppar. Lucidor T1 b.

Ingrepp, n. Angrepp, icke förmå strax 
i första ingrepet affhenda them frijmodighom 
Christnom then himmelske skatten. Schro- 

. derus Albert. 4: 244.
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Ingränsa, tr. Begränsa, omgränsa. [T. 
eingrenzen.] then allmätande Geometria ... 
ingränssar thet vijdaste. Stjernhjelm Arch. 
A 8 b.

Ingå, intr. I. till, hafva köttsligt um
gänge med. Gudz söner ingingo til tnen- 
niskiors döttrar, och the födde barn. 1 Mos. 
6:4. ingen man är . .. som til oss jngå kan 
effter alla werldennes sidhwänio. 19: 81. 
Thenna quinnona haffuer iagh taghit (till 
hustru), och när iagh ingick til henne, fan 
iagh, at hon icke war jungfru. 5 Mos. 22:14.

Ingång, m. 1. Inledning, början. Så är 
nw döpelsen en ingong til syndabettring. O. 
Petri 2 Post. 100 b. — 2. I. och utgång, 
se Utgång.

Ingäld, n. Inkomst, ränta, afkastning. 
[Isl. inngjald, n. Mnt. ingelt.] cronones 
jngeldh. Gust. I reg. 1:224. stadzens jn- 
geld och renthe. 6:2S8. tollen och annor 
sådana Öffuerhetennes ingeld. L. Petri 3 
Post. 114 b. Ähra så väl som Skam äre 
vind, och namn utan ingiäld. Stjernhjelm 
Here. 251.

Inhemta, tr. [T. einholen.] 1. Hemta. 
sende Konungen bödhelen, och bödh inhemta 
hans (Joh. döparens) hoffuudh. Marc. 6: 27. 
wordo monge aff them vthskickade som 
jungfruna (den kungl. bruden) inhemta skulle. 
O. Petri Kr. 136. — 2. Upphinna. Svenska 
Admiral skeppet Krafvelen seglade väl och 
inhämptade straxt fienden. Girs Gust. 1 kr. 
153. — 3. Taga igen, ersätta, de åtskillige 
nyttige messingsverck här inrättat... i den 
tilförsicht at med tiden kunna inhempta de 
stora kostnader, som de ther uppå efter han
den hafva anvendt. Stjernman Riksd. 2:1544 
(1668). — 4. Upptaga, upprepa. Effter som 
Vij uti vår Ordinantie för någon tid sedan 
stadgat hafva, at vissa bryggehus skole i 
städerne uprättas, och Vij förnimma dock 
lijkväl sådant ännu icke vara effterkommit, 
så vele Vij det åter å nyo inhembtat hafva. 
Stjernman Com. 1:755 (16 1 9).

Inhjelpa, tr. han ... til Christi saligha 
Rike genom Dopet förfordrat och inholpen 
warda skal. L. Petri Exorc. A 7 a.

Inhult, n. Spant. [Mut. inholt; T. in- 
holz.] eth par stora Skwther .. . byggia ther 
paa ålandh saa ath thee bliffua veil bredhe 
paa bothnen och starcke giordhe, medt vråån- 
ghar inhwlth och hwess annan dell med 
inredhe och tackell och tygh som skwthor 
tilhörer. Gust. I reg. 4: 77.

Inhvärfva, tr. Kringhvärfva, innesluta. 
Herren inhwerffde them mitt j haffuena, så 
at watnet kom igen och gick vthöffuer wag- 
nar och resenärer. 2 Mos. 14:27.

Inhydda, tr. Inhysa. The vaanföre skola 
inhyddas i stugor närmast kyrkian. Empora- 
GRIUS 372.

Inhäfta, tr. Häkta, inmana i häkte. 
uthi itt trångt fengelse inhäfftad. L. Paul.

Gothus Föret, till Gyllenhjelms Fängelse
skola B 5 a. alle the uthi gislan lågho skulle 
varda inhäfftade. Schroderus Liv. 445. Jfr 
1 n h ä k ta 2.

Inhäkta, tr. 1. Häkta ihop, samman- 
häkta. Ther henger hwart j andro så in- 
hechtat, at thet icke kan åtskilias. L. Petri 
Jobs bok 41:8. — 2. Häkta, insätta i fän
gelse. Han lät... fånga och inhächta två 
Biskopar. Gust. I reg. 1:22. bleff han in- 
hächtat uthi långligit och fahrligit fängelse. 
Schroderus Albert. 1:72. en som för en 
bedrifvin missgärning skul hafver varit fängz- 
ligen inhächtat. Kors. f30.

Inhändig, adj. Lemnad i handom, i be
sittning. [T. einhändig] Philipsburg, som 
konungen i Franckrijke ähr inhändigt vordet. 
A. Oxenstjerna (HSH 34:6).

Inhändiga, tr. Lemna i handom, af- 
lemna. [T. einhändigen.] gifva sigh an hoos 
rijkzens ständer och them inhändiga någre 
skrifter. Stjernman Riksd. 2: 1421 (1664). 
besökia hvart och ett ståndh a part uthi sitt 
collegio och å hvar ort inhändiga serskiite 
bref. 2:1422. inhändigades honom een skrift. 
U. Hjärne Orth. 9.

Inhöga, tr. Insätta i hög. en värja var 
inhögder med den dödas been. Rudbeck 
Atl. 1:139.

Ining, f. Intryck, känning? från det tim
liga ehr tanke sig har sträckt, At I ey ining 
haa utaff des spe och gloser. Wexionius 
Vitt. 424.

Inka, pron. [Isl. einka.] hvad trängiens 
I här, rifven och slitens om ineka få (några 
få, mycket få) gårdar. Gust. Adolf Skr. 
185. Rietz 118 (enka).

Inkast, n. Hinder, på thet thenne Roussel 
icke giör i edert gode förehafuande nogot 
inkast. A. Oxenstjerna (HSH 26:177).

Inkläda, tr. Kläda, affelädde the honom 
vthwr purpur elädhet och inelädde honom 
vthi sin eghen elädher. NT 1526 Marc. 15: 20.

Inknippa, tr. Knippa (ihop). Om han in
knippade mång 1000 tilhopa och ledde dem 
med sig. Raimundius 40.

Inknyta, tr. Mijn öffuerträdelse är för- 
sigld, lijka som vthi itt byndel (knippe), och 
tu haffuer inknyytt mijn misgerning. L. 
Petri Jobs bok 14:17. (Bib. 1541: samman 
fattat.)

Inkorta, tr. Inhala. [T. einkurzen.] det 
toget om 18 famnar... i skeppet inkortadt 
vardt. Lön bom Uppl. 1:71. Jfr Korta 3.

lnkria, tr. Bemägtiga sig, taga i besitt
ning. [Mnt. inkrigen ; T. einkriegen.] han 
oss thet nu redeliga i gän antwardet haffuer 
. .. som han inkriat haffde. HSH 17: 94 (1523).

Inkrysta, tr. Inklämma, intrycka, törnen 
mich inkrystes och stack mich. O. Petri 
Men. fall M 3 b.

Inkräkt, f. Inkräktning. Mången öfver- 
het känner endast de orden Höghet och
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Nedrighet: de mäta all ting efter det förra, 
och tro at alt hvad derifrån viker vore ... 
en inkräkt emot deras höga stånd. Tessin 
Bref 2: 250.

Inkräkta, tr. 1. Inlaga, eröfra. increc- 
tha olffzborgx slooth. Gast. I reg. 2:178. — 
2. Intaga, inbegripa, han och war inkrech- 
tadt i thet Konglige fredzbreff. Svart Kr. 11.
— 3. Instänga, forme skep eller skuther 
blijffua så inkräkte vtåff moth väder. Gust. 
I reg. 4:384. fienden hade så belägrat ho
nom på alla sidor... hvarföre, då han såg 
sig vara inkräcktad, sände han bud .. . och 
begärade mera hielp. Tegel Er. 14 hist. 133.
— 4. Inskränka. Han förökar itt folck, och 
gör thet åter til intet. Han förwijdgar thet, 
och krecktar thet in igen. L. Petri Jobs 
bok 12: 23.

Inkättad, p. adj. Instängd, inskränkt. 
Prästegården är mycket svag och inkättader. 
Litet äng, ingen skog. Duræus 197.

Inlada, tr. Inlasta, sitt godz at inladha 
och affskeppa. Stjernman Com. 2:260 (1640).

Inledning, f. 1. Barnaquinnors Kyrkio- 
gång eller lnleedning. L. Petri Kyrkord. 
23 b. måtte hon (barnföderskan) wäl... gå 
vthan Inledning och allahanda sådana cere
monier j Kyrkio. Ders. — 2. Afgift af den 
som efter undergånget kyrkstraff åter fick 
tillträde till kyrkan. Vppenbara scrifft settias 
så her epter som her til dags, och för penin- 
gana som tagas j inledningen göres konunge 
rækenskap. Gust. 1 reg. 4:241. epter ordi- 
nantian inneholler, ath Konungen skulle 
göres rekenskap for inledningene, äre wij 
tiil frijdz, ath sådana inledning må komma 
Scholestuffuom, eller och fatige studenter 
till hielp. Thyselius Handl. 2:41 (1533).

Inlemma, tr. Införlifva. han (Kristus) 

i migh och iagh i honom är incorporerat 
och inlemmat. Nov. ord. eccl. 311.

Inlifva, tr. Införlifva. [Mnt. inliven; T. 
einleiben.) then Christen är igenom Euan- 
gelij troo så inlijffuat och föreenter medh 
Christo ... at han intet warder ifrå honom 
skild. Gerson C 5 a. han genom doopet är 
inlijffuat Herranom Christo. P J. Gothus 
Sal. 283. vardt samma quinna inlijffuat them 
Israelitiska almoganom genom sitt ächten- 
skap. Rel. art. 7. tu äst migh inlijffuat och 
äst min andeliga lem. Ders. 227. then som 
är inlijffuat j Christo genom ... itt gudheligit 
lefverne. P. L. Gothus 2 Uti. 21b. Ingen 
ting är som egentligare (än sakramentet) 
incorporerar och inlijfvar menniskian medh 
Herranom Christo. Schroderus Kegel. 345. 
giff mig at iagh ... Christi lekamen och blodh 
... vördeligen må undfå, så at iagh ther- 
igenom må blifva incorporerat och inlijfvat 
medh hans nådh. Ders. 351. Engelsmän- 
nerne . . . inlifva uti siti språk alla frem 
mande ord, som de betarfva. Höpken Skr. 
1: 410.

Inlifvelse, f. Incorporate, inlijffuelse. 
P. J. Gothus Myst. 33.

Inlåta, tr. Släppa in. han kom medh 
mykit krijgsfolck til Jerusalem, och begä- 
radhe at man skulle inlåta honom. I Macc. 
1:31. kom Mester Dijrick med alt krigx- 
folket för Slottet, ställandes sigh att bestor- 
madt, hwar han icke elies bleffue inlåten. 
Svart Kr. 26.

Inlägga, tr. 1. Inqvartera. en klerk ... 
haffwer slagitt i frå Sig wår borgelegisswen 
som til honum inlagd war. Gust. I reg. 
7: 63. — 2. Insätta, inbetala. Staffan Szasse 
hafver X deler (/ grufvan) och haffuer han 
inlacth uti thenne inlegningh på hwar dell 
viij marc. Jernkont. ann. 1845, s. 36 (1545). 
— 3. Bekomma, then lycke och seger Her 
Götstaff hade inlagt. Svart Kr. 45. the 
Swenske på sidlyfftone icke skulle inläggia 
annadt än bespottelse, skada och begabbelse. 
Ders. 82. — 4. Refl. Bemedla, tillvägabringa. 
[T. sich einlegen.] Tribunen Cajus Cato in- 
ladhe sigh, at vaaldagen skulle uphäfvas 
(Catonis intercessionibus comitia tolleban- 
tur). Schroderus Liv. 942.

Inläggning, f. 1. Inqvartering. haffwa 
klerkerijd j sijt beskydd oc beskerm för 
offueruåld och för alla gestning eller inleg- 
ning. Gust. 1 reg. 4:275. — 2. Insättning, 
inbetalning. Se Inlägga 2.

Inländes, adj. och adv. Inrikes, för 
inländes orsaker och olägenheter. Gust. 
Adolf Skr. 117. Finnar, som drifva deres 
handel inländes. Stjernman Com. 1:616 
(1614).

Inländning, m. Inföding. Then en in- 
lendning är j Israel. 3 Mos. 23:42. Såsom 
vthlendningen, så skal ock inlendningen 
wara. 24:16.

Inländning, Inlänning, f. Böter till 
konungen af den som varit biltog, men 
fått tillåtelse att åter inkomma i landet. 
(Jfr Schlyter Ord. Intending.) Bleff tha 
affsagdt att målsegerne motte taga bötter for 
then döde, och ... (fogden) schulle anamma 
indlenningen 40 marek. HSH 29:99 (1541). 
(dråparen) schall wtgiffue bötter för then 
döde och konungs jndlendning. 29:157.

Inmana, tr. 1. Insätta som fånge, vj 
honum hafde inmanath paa vaar gaardh 
Swarthesiö, ther han skwlle haalle siith 
fängxslä pa sin ære och redeligheth. Gust. 
1 reg. 4:16. Bern van Melen . .. bleff in- 
manadt i Suderköping på twå månader wid 
pass. Svart Kr. 49. — 2. Infordra, inkräfva. 
[T. einmahnen.] ther någhre äre som haffue 
någhen skuldt utheståndendes, som the skole 
inmane. Stjernman Com. 1:307(1580). Är 
någhon them penningar skyldigh, skulle the 
hafva macht them at inmaane. Schroderus 
Liv. 662.

Inmat, m. Inmäte. krosit eller inma- 
then ifrå laxafisket. Thyselius Handl. 2:
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387 (1555). Och skola the (köttmångarne) 
vtaff sådane boskap behålle hudenne eller 
skinnen så och in maten frij til vinnist. 
SkråorcL. 328 (1574).

Inmåla, tr. hwadh Herren Christus redho 
siälffuer predikat hadhe, thet samma skulle 
then helge Ande repetera, widare förklara, 
inmåla j hiertan. P. Erici 2:63 a.

Intnäla, tr. Inmäta. (Se Mäla.) tienn- 
denn ähr inmält med råkenn tunne och 
spann och vtthmältt med strukenn tunne 
och spann. Hist, handl. 13. 1:287 (1567).

Innan, 1. prep. Inom. innan stadzmuren. 
3 Mos. 25:29. innan tree daghar. Esra 10:9. 
Än nu innan itt åår... skal all Kedars her- 
ligheet förgåås. Es. 21:16. Innan en kortt 
tijdh. Bar. 4: 25. — 2. adv. Innantill, in- 
vertes. Jagh brinner innan för the ogudh- 
achtigha skul, som tijn Lagh offuergiffua. 
Ps 119:53.

Innanefter, adv. Inifrån, innaneffter 
vthu menniskiors hierta vthgå onda tanckar. 
Marc. 7:21.

Innansjuk, adj. bauchflüssig, dünnleibig. 
Lind Ord.

Innansjuka, f. Diarrhoea. Comenius 
Tung. 303. Lind Ord.

Innanslet, n. Bukref. Serenius Diet.
lnnansnäring, f. Magknip, tarmvred. 

Innansnäringar the qvälja then tridie aff 
småtarmarne. Comenius Tung. 305. Lind 
Ord.

Innansveda, f. Colica. Comenius Tung. 
index. Innansvede. m. Lind Ord.

Inne, adv. Absalom haffuer thetta hafft 
inne medh sigh (haft i sinnet, sibi occulte 
proposuit). 2 Sam. 13:32.

Innedöme, se Indöme.
Innehållelse, f. Innehåll, breffuens inne- 

hållelse. Esra 5:6; Esther 8:13.
Innehäfd, f. Innehafvande, besittning. 

han öfvergaaff. . . haafvetz Hellespont inne- 
häffd och förvaring (skydd). Schroderus 
Liv. 59*.

Innelycka, tr. 1. Innesluta, instänga. 
När han (Gud) någhon innelycker, så kan 
ingen vthsleppa. Job 12:14. Gack och inne- 
lyck tigh vthi tino hwse. Hes. 3:24. — 2. 
Omsluta, stötte thet (svärdet) in vthi hans 
bwck. så at ock skafftet folgde in medh bla
dhet, och fettmen innelyckte skafftet. Dom. 
3: 22.

Innemura, tr. Inmura. Han haffuer inne- 
murat migh, så at iagh icke vthkomma kan. 
Jer. klag. 3:7.

Innerlig, adj. 1. Inre. Menniskiones 
hierne ... är myket åtskillig til sin innerliga 
bygnad. Rydelius Förn. öfn. 102. Regemen- 
ters sällheet och välferd eenda och allena 
består uti menniskiones innerlige nöye och 
fridsamheet. Stjernhjelm Lycks. är. cartel. 
— 2. Inbördes, icke haffuer han (S. Norrby) 
saa stelth sygh emott ko: ma:t tiill swerge ...

at ko: ma:t schulle behöffwe at haffue mett 
honum noghen innerligh handell. Gust. I 
reg. 3:203. skulle ett innerligt krijgh lätte- 
ligen kunne begynnes. A. Oxenstjerna 
(HSH 25:189).

Innig, Innog, Innug, adj. 1. Innerlig, 
andäktig, from. [T. innig.] wij skulle . .. 
icke mykit tisla och tasla medh munnen, 
vtan haffwa ena innogha bön j hiertat. O. 
Petri Men. fall F 7 a. Om wij falle til fögho 
medh itt innogt hierta. 2 Post. 138 b. — 
2. Ifrig, nitisk, jw kortare swar hon fick, 
jw jnnogare och stadhigare hon bleeff j sinne 
troo til Jesum. O. Petri 2 Post. 58 a. Ther 
söktes rådh Medh innig hogh. R. Foss 153. 
vij nu här komme Til at betee vår innig 
tienst och ödmiukt. Stjernhjelm Fångne 
Cup. 13 intr. the Nordlänske konungar medh 
thes innigare benägenheet hafva hans (Odens) 
guddoms tiänst velat utsprijdha. Hammerus 
43. — 3. Inbunden, slug, bakslug. Han har 
ett godt förstånd, han modet intet fäller,. . 
Kan tiga, innug är, på sitt begiär kan rå. 
C. W. Cederhielm 13. (Drottning Marga
reta var) Behaglig, lätt och mild til ögon, 
skick och tal, Men under sådant alt be
svärlig, innig, hal. Celsius Gust. Vasa 30.
— J fr H i n n i g.

Innighet, f. [T. innigkeit.] 1. Inre vä
sende, håg. Hon gör intet effter sina egna 
innigheet eller godtyckia, vthan håller Gudz 
ord för ena regla til alla sina gerningar. 
O. Petri 3 Förman. 104. Om tu ena reso 
vore fulkomligen inträdd uthi Christi innig
heet och hade något litet smakat uthaff hans 
brinnande kärleek. Schroderus Kegel. 389.
— 2. Innerlighet, andakt, vij skolom bidia 
medh innigheet och alvar. P. j. Gothus 
Rel. art. 349. giorde H. F. N. medh en gu- 
dheligh innigheet sin vaanlige skrifftermåål. 
Phrygius 3 Likpred. 40. Predikningen . .. 
hörde H. K. M. medh stoor innigheet. Berätt. 
10. när någhon ville göra en pelegrims resa, 
så plägade han aff prästen medh ödmiuk 
innigheet annamma stafven. R. Foss 236.

Innogt, adv. Innerligt, andäktigt. Tå las, 
tå song, tå bad hiertat innogt. Svedberg 
Försvar 21.

Innug, se Innig.
Innämare, m. Uppbördsman. [T. ein- 

nehmer.] Licent-innehmarne. Stjernman 
Com. 4:488 (1682).

Inoffra, tr. Såsom offer ingifva. the 
skulle inoffra the kärel och förvara them i 
Templet. Forsius Esdr. 43.

Inpass, n. Intrång. [Mnt. inpas ] Hvad 
inpass oss af Ryssen uti... vår rättigheet 
till handelen skiedt är. Gust. Adolf Skr. 
183. icke tillstädia att bönhasar them inpass 
giöra måge. Ders. 277. På mina ägor hafva 
de giort mig stort inpass. J. Rudbeckius 
(Fant Observ. 22). han klagar, sigh emot 
våre förre honom nådeligen meddeelte pri-
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vilegier på en eller annan ort något inpasz 
skee. K. br. n/v 1670.

Inplanta, tr. Inplantera, inympa, inför- 
lifva. Jesus är thet rätta trädh som all godh 
frucht affkommer, och alle the som genom 
gudz ordh warda inplantade j honom, the göra 
frucht j honom aff it gott hierta. O. Petri 
2 Post. 48 a. han bliffwer aff fadhrenom medh 
then helgha anda inplantal j Christo, såå ath 
Christus och han the warda itt lekamen. 
Men. fall Dia. wij samt medh honom in- 
plantadhe wardom til en lijka dödh. Rom. 
6:5. — Refl. en heell hoop Juther aff fång- 
erne ... hålle theres bröllop och stijnge sich 
ihnn eblandh bårgerne i Ståchålm ... Szå 
kunne i sielffue (ståthållarne i Sthlm) väll 
tänckie, huadh nytte thermedt ware will att 
Jutherne schole sich så ihnplame Och wåre 
mykedt bätter, att man sich wijnladhe till att 
vttödhe thet pach än att the her i Szwerige 
förmeeres schulle. HSH 29:162 (1565).

Inplantera, tr. sådane manufacturer efter 
handen måge inplanteras och här komma på 
gång. Stjernman Riksd. 2:1538 (1668).

Inre, adj. porten til indra Gården. Hes. 
40:23. Sedhan hadhe han migh ock til then 
indra porten. 40: 32. thet indra Templet. 
41: 15.

Inredsel, f. Innanrede. byggningens zirat, 
inredsel, ordning skiöna. Spegel Sal. vish. 26.

Inrita, intr. Inrita sig. Jag fruchtar at 
hoos oss inritar samma oseed. Spegel G. 
verk 4. een falsk religion der snart inrijtas. 
Thyselius Bidrag 70 (1637).

Inropa, tr. Genom ropande inpregla. 
För then som illa hörer skal man om itt 
twå resor säya och högdt inropa. P. Erici 
5: 153 b.

Inrota, tr. Inplanta, inpregla. Gudh ... 
vthrootat henne (synden), sedan hon aff dief- 
lenom på jordenne inrootatwar. P. J. Gothus 
Synd. sp. C 6 a. uthi sitt hierta och sinne 
inrota sine förfädhers stora lofford. Schro- 
derus J. M. kr. företal 2.

Inrymma, tr. Bevilja, medgifva, tillåta. 
the honum saadana handil (underhandling) 
inrympdt haffua. Gust. I reg. 2:174. ridher- 
skaped moste inrymasz, at the motthe gaa 
till en parth aff theres retthe arff och egith 
i ghen. 6:160. Icke wethe wij häller inryme 
them någen högre besolding, än szom the 
andre wåre kneckther haffwe. RR 7/» 1544. 
Vm Rydzerne ingelunde wele eder inryme, 
att Storfursten sielff medt osz förnyer och 
stadfester then Sextije åhrs fredh, vthan 
egenom Stådtholleren. Fin. handl. 9: 220 
(1556). han wille ingelunda alt effter theres 
wilia them inryme. Svart Kr. 70. freden, 
som uthi Her Svantes Stures tijdh bleff in- 
rymbd och confirmerai. Tegel Gust. 1 hist. 
1:76. skulle Berent von Melens begären 
bliffua inrymdh. 2: 95. Så var Konung Gustaff 
icke tilsinnes at inryma theras mootvillige

förehaffuende. 2:290. der Vij kunne någor- 
ledes komme under vädret medh att i in- 
rymme någen här emot handle och göre. 
Stjernman Com. 1:322 (1583). inryma sigh 
dristigheet til at göra illa. L. Petri Skyld. 
Fl b.

Inråd, n. 1. Inrådan, råd. Så vele pre- 
sterskapedh sigh emellan det väl öfverväga 
och meddela deras godhe inrådh i saaken. 
Stjernman Riksd. 2:976 (1640). — 2. Sam
råd. så ofta någhon synnerligh desseign 
skal förrättas, han altidh pläghar inrådh med 
dem, som honom äre närmast i qualitet och 
commendo. HSH 32:328 (1663).

Inrådig, adj. Inrådande, tillrådande. 
[T. einräthig.] meddela de höga herrar vår 
inrådige välmening öfver 6 hufvud-fråge- 
puncter, Stjernman Riksd. 2:922 (1635).

Irisaga, f. [Mnt. insage.] 1. Förbehåll. 
wii altid haffue wared öffwerbödige tiil al 
redelig rekenskap (med Lybeckarne), med 
ware skælige insagher tiil at betale thom 
paa dag oc stunder (vid lägligt tillfälle)... 
Men thet wij skole lathe falle ware redelige 
insagher och betale thom effther theris be- 
geren, thet tykker oss ware oskel, synnerlige 
meden ware insager ære saa dragelige oc 
raedelighe at the oss thom ekke neke kwnne, 
wten the wille ... trenghe oss i fra war rett 
oc nödghe tiil at betale thet wii aldrig nwtid 
eller wpburid haffue, som ware insager thet 
inneholde ij monge parceler. Gust. 1 reg. 
6:342. — 2. Invändning, inkast. Och skeer 
sådana insagha och argument än j dagh, ther 
monge så seya, Hwar wij icke kunde göra 
laghen fyllest tå wore the fåfengt giffuin. 
O. Petri Sal. B 4 b. hon förstår sich vppå 
förtekt ord, och weet förlossa (lösa) the kloka 
insaghor. Sal. vish. 1536 8:8. (Bib. 1541: 
gåtor.) swara til någhra insaghor. L. Petri 
Mandr. E 7 b. the som någon insago och 
hierteligit mishagh moot handelen haffua. 
A. Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. 
B 4 a. förutan någons insagu. Schroderus 
Hoflef. 336.

Insegel, Insigle, n. Beseglad handling. 
[Isl. innsigli.] klerker som moth breff, in
segel, cristelighe tro oc ære . . . haffwa varith 
halshugna. Gust. 1 reg. 1:32. wij wilie saa 
fôrsækra oc förwara tiigh med breff oc ind- 
zigle, tæth tiig skal inthet skadha. 1:105.

Inseglad, p. adj. Sigillerad. [Isl. inn- 
sigla.] Ordning och stadga om inseglat pa
per eller Charta sigillata. Stjernman Com. 
3: 6 ( 1660). Jfr Försegla.

Insigle, se Insegel.
Insigna, tr. Läsa välsignelsen öfver, 

helga, inviga. [T. einsegnen.] Påwen ... 
lägger thet Christna barnaquinnor vppå, at 
the effter theras barnsbyrd skola lätha sigh 
för kyrkiona insigna. P. Erici 3:23 a. med 
helig bön och sång Till evig ro insigna sist den 
dödes stoft. Fahlcrantz Sami. skr. 3: 301.
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Insigt, f. Inseende. [T. einsicht.] den 
sammankomst Hertig Carl ... hade befalt att 
anställas af några höglärda män år 1600 i 
Strengnäs under biskopens dersammastädes 
M. Pétri Jonæ insicht. Stjernman Försp. 
till Rainmndii Hist. Lit.

Inskjuta, tr. Ingifva. dieffuulen ...in- 
skiuter oss twiffuelactigha tanckar. P. Erici 
5: 274 b. Djefvulen inskjuter onda tankar. 
Lind Ord.

Inskjutelse, f. lngifvelse. om thet (som 
man drömmer) icke kommer jgenom thens 
Högstas inskiutelse, så hålt intet ther aff. 
Syr. 34: 6. han ... iår aff then helge andes 
inskiutilse itt sådant sinne och godh wilia 
som Christus hade. O. Petri 2 Post. 48 a. 
menniskian genom dieffuulens inskiutelse 
föll j Gudz olydhno. L. Petri 1 Post. R 7 b. 
thens Alzmechtigas inskiutelse giffuer them 
förstånd. Jobs bok 32: 8.

Inskränka, tr. Instänga, thesse matkar 
äre inslutne och inskränckte uthi ett slem. 
Lindestolpe Matk. 60.

Inskynda, tr. Införa, acthe ther wppå 
... at ther (/ Dalarne) ingen stemplan in- 
skyndis wtaff fönde her Twre eller hans 
pariij. Gust. I reg. 6:268. någon skalk eller 
förrädere kunne komme dit vp til eder, som 
någon förrädelig stemplan eller lygnachdgt 
snak ... ibland eder inskynde eller inbiåse 
wille. Dipl. Dal. 2:250 (1542). hafwe godh 
acht och tilsynn i then landzenden ... att 
icke nogot förräderij tijtt inskyndet blifwer. 
RR le,7 1546.

Inskyndelse, f. Insändande, her pæder 
Cancellers och mester knutz inskyndilse hijt 
j rikit. Gust. 1 reg. 4:351.

Inskänka, tr. Iskänka. [T. einschenken.] 
Tu ... inskenker fult för migh. Ps. 23: 5. 
Herren haffuer een skåål j handenne, och 
me'dh starckt wijn fult inskenckt. 75: 9. vth- 
dricka hwadh inskenckt är. Ord. 23: 30. 
Herren haffuer idher inskenckt en swår 
sömpns anda. Es. 29: 10. dricker aff wijnet 
som iagh idher inskencker. L. Petri Dial, 
om nattv. C 5 a. man dricker icke gerna 
aff itt oreent kärille, ähuru gott thet ock wara 
kan som inskenckes. Dryck. C 8 b. När iagh 
vill dricka skal tu inskäncka. Chronander 
Bel. F 4 b.

Inskäres, adv. Inomskärs, tiith (till Kal
mar) bemöde (begifva) sik inskæres met so- 
dana skep Fin. handl. 7:66 (1505).

Inslagga, tr. Insmyga, insmuggla, deras 
förfalskade skrifter, som Antonius Possevinus 
här inslaggade. Raimundius 119. de illistige 
Jesuiter, som här inslaggades. Dens. 105.

Inslika, intr. Insmyga sig. [Mnt. in- 
sliken; T. einschleichen.] öpna icke Asmodeo 
ächtenskaps dieffuulen någon dör eller port, 
. .. hvar igenom han kan inslijka. Phry- 
gius Brudpred. C 4 b. Ketterij begynte in
slijka uthi Gudz församling. P. J. Gothus

Rel. art. ‘il. dödelig synd må, tiläventyrs, 
inslijka ibland the förlåteliga synderna. Ders. 
148. Lorendrägerij så väl som mehra in- 
slijken oordning och undersleef. Stjernman 
Com. 2: 374 (1643). — Refl. ähr befruchtandes 
att een falsk religion der (i Ingermanland) 
snart inrijtas, effter som allreda någre ryske 
prester sig der inslijkat hafua. Thyselius 
Bidrag 70 (1637). sig hoos een och annan 
lätteligen någon annan mening kundhe in
slijka. A. Oxenstjerna Bref 2: 247.

Inslinka, intr. = Inslika. wantroo in- 
slanck j kyrkiona. P. Erici 1:62 a.

Insluka, tr. Sluka i sig. [T. einschlucken.] 
han insluker strömen. P. J. Gothus Synd. 
sp. Dia. Vijn och ööl ... öfver nödtorfft 
och törsten inslukat blifver. Laurelius 
Päf. anat. 548.

Inslå, intr. Infalla, han (kon. Kristiern) 
schwlle inslaa j riichit noghor stadtz wiidt 
siö sidheno Gust. 1 reg. 2:117.

Insmida, tr. han (brottslingen) skulle 
... på galleyorne (galererna) insmidd varda. 
Laurelius Päf anat. 101.

Insnika, tr. Insmyga, insmuggla. [D. 
indsnige.] Birkarlarne insnijka deres godz 
till Lapperne. HSH 39:107 (1606). - Refl. 
Insmyga sig, innästla sig. ingen som är 
skilliachtig med oss i religionen skall . . . 
här i vårt käre fädernesland sigh inträngia 
och insnijka. Stjernman Riksd. 1: 433(1595). 
holla then underretten genom öfverretten i 
huden, och i sådan sicht, at icke någon orät 
sigh må insnicka. Gust. Adolf Skr. 49.

Insoppa, tr. Eg. lägga i soppan; till- 
laga. [T. einsuppen.] Daniels owener moste 
sielffue vthäta thet the för honom insoppat 
hadhe. Försp. till Dan.

Inspråk, n. [T. einsprache, einspruch ] 
t. Anspråk, ingen annan ... må hafva uppå 
detta rijket den ringeste tancka eller inspråk. 
Stjernman Riksd. 2: 1381 (1660). Ärchie- 
biskopen i Riga länge hade giordt inspråk 
och tilägnat sig rättighet, såsom skulle han 
hafft jus patronatus (till St. Jakobs kapell i 
Visby). Spegel Kyrkhist. 2:196. — 2. Gen
saga, invändning, iag mig icke fördristar 
.. . hoos dem uthj deras gambla försumme- 
lige vana något inspråk at giöra. HSH 31: 
186 (1663). någon torde mig med sådant in
språk möta. Kolmodin Qv. sp. 1:241. hen
nes (Pilati hustrus) inspråk blir förgäfves 
och om inte Uti min Jesu sak. S. E. Bren
ner Jesu pin. 79.

Inspränga, tr. Inväfva. [Jfr D. ind- 
sprcenge.] Pager och Laquaierne klädas med 
något slags tyg, hvaruti gull vore insprängt. 
J. Werwing 1:70. Jfr Språnga.

Inspäda, tr. 1. Uppspäda. fijra begraf- 
ningen med ett stort gästebod och drickande, 
blandandes ther tilsammans stridiga sinnens 
rörelser, och sin dödzklagan och sorg med 
bemängd glädie utspisa the och inspäda.
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Peringskiöld Jord. 118. — 2. Inblanda. 
Fransyska ord, som hon gerna inspädde i 
sitt tal._ Stagnell Bank. 15.

Inspänna, tr. Begränsa, inskränka. [T. 
einspannen.] Här finnas menniskior som 
inspenna öffuerheetennes ämbete altförtrångt, 
och dragha thet aleena på verldzliga hand
lingar, lijka som hade hon elies medh reli
gionen och Gudztienstenne intet synnerligit 
göra. P. J. Gothus Hust. 109. inspänna 
dygden ganska ängt, och instängia hennes 
macht in om alt för trång hägnad. Schro- 
derus Hels. beg. skattk. 180. Emedan Gudh 
vijda uthsträcker sitt nådevärk öfver alle men
niskior, vil oss icke höfvas, at vij thet kortare 
inspänne eller någen thet förmene. Hunn. 457.

Insteg, n. Framsteg, han skall haffva 
uthi sine studier giort ett temmeligit instegh 
och progress. Adlersparre Hist. samt. 
2:120 (1643).

Instiga, tr. 1. Infalla i. the rhedt någre 
tusende folck wele instige thenn landtzenden 
Smålandt. RR 14/s 1547. — 2. Få insteg 
hos. sådana tanckar instijga oss. P. J. Go
thus Rel. art. 811. — 3. Instigen med: 
a) inbyrd med. Hon (verlden) är jw med 
tesse gruffueliga eedher så instighen, lika 
som hon hade mist både witt och sinne. 
O. Petri Ed. A 4 a. werlden är ... så diwpt 
instighen med gudz försmädelse, at hon intit 
står til botandes med noghot timeligit och 
måteligit straff. Ders. C 1 b. b) inrotad hos. 
otrooheeten (är) så hardt jnstighin medh oss 
at wij icke haffue then troo til wor him
melska fadher som oss borde. O. Petri 
2 Post. 59 a.

Instinga, tr. 1. Insticka, iagh Herren 
haffuer draghit mitt swerd vthu skijdhonne, 
och thet skal icke igen instunget warda. 
Hes. 21:6. — 2. Insmyga, ogilt och ondt 
mynt instinges i rijket Stjernman Com. 
1:620 (1615). han brukat een hoop förlupna 
Svenska, som sigh uth medh grentzerne 
hafve hållit och så instungit een hoop smede- 
skrifter och löngner. Gust. Adolf Skr. 164. 
Refl. the hafva sigh som ilsnedige refvar 
(räfvar) thit instungit. Ders. 159

Instrumentist, m. Musikant. [Fr ] Speel- 
män och instrumentistes Petrejus Beskr. 
2: 183.

Instränga, tr. = E n s tränga. om någon 
huusbonde vil för mycket insträngia och 
oskäligt påbörda sine skattebönder. Stjern- 
man Riksd. 2:1257 (1655).

Inströ, tr. Ingifva. intala. [T. einstreuen.] 
att dirigera deres cönsilia och hindra, dedh 
icke något vederligt af androm jnströs måtte. 
A. Oxenstjerna (HSH 29:251).

Instyrka, tr. 1. Styrka, stärka, straxt 
fattade the mod och ... med inbördes up- 
muntringar instyrckte hvar annan. Pering
skiöld Jord. 67. — 2. Tillstyrka. Han ut
valde ... the ädlaste och förståndigaste män,

hvilka han uti andeliga saker och Gudarnas 
dyrekan undervijste, och instyrckte at dyreka 
och tilbedia vissa Gudar. Peringskiöld 
Jord. 30. tå han til sig kallat hade sin bro
der och med honom thetta ärendet angående 
öfverlagt, instyreker han at broderen skulle 
begifva sig til Italien. Ders. 133. Konungen 
blef instyrekt af Riksens Råd, at han ... 
skulle på alla orter besättja tiensterne med 
tienlige personer. J. Werwing 1:232.

lnstädja, tr. Tillstädja att komma in. 
[Mnt. instaden, insteden.] edre breffdragare 
hafwe fast lenge legett ther på grentzen för 
ähn the instaddes. RR 10/to 1545. förvijses 
af staden och aldrig mere ther instadd blifva. 
Stjernman Com. 1:163 (1559). wåre sende- 
bud ähre än nu vdi Wijborgh, och haffue 
icke bekommith swar ifrå Rysland, ahntenn 
the schole städes ther inn eller när thet 
kann skee. Fin. handl. 10:65 (1563).

Inständig, adj. Enständig [T. inständig.] 
Kongl. M:tz ... inständiga anhållande. Stjern
man Riksd. 2:1169 (1650).

Inständigt, adv. Enständigt. man bör 
inständigt thetta neka. Spegel G. verk 172. 
Rådherrarne konungen inständigt anmodade 
at gå emoot Cossackerne i fält. P. Brask 
Puf. 360.

Insvart, adj. Genomsvart. [Jfr T. ein- 
schwärzen.] vatnet... svärtades i glaset så 
insvart som bleck. U. Hjärne Vatt. 66.

Insvälja, tr. Min siel, insvälgh i tigh 
sinnet, och upslwka i tigh förståndet. For- 
sius Esdr. 129.

Insylta, tr. Inlägga, lathe insylthe och 
wäl förware then mäste wilbrådh aff alle- 
hande slagh. Fin. handl. .10:172 (1568).

Insåte, m. Invånare. [Mnt. insate\ T. 
einsasse.] Hans Kong. Rijkes indsåter. Svart 
Årepred. 77.

Insäga, tr. Göra insaga, invända. [T. 
einsagen.] om han hade något att med skiäl 
inseija emot personen. Stjernman Riksd. 
3: 210# (1693).

Insägelse, f. 1. Invändning. Papisternas 
jnseyelse om apostlanar, ath Christus them 
allena gaff sin lekamen och blodh j brödh 
och wijn. O. Petri Sakr. 17 a. — 2. Gen- 
sägelse, förbud, han hade bekommit Kon
ungens indseijelse och hårde förbuds breff, 
att han sigh til Arboga möthe icke begifva 
skulle.. HSH 19:225 (1600).

Insägning, f. Invändning. Svar på en 
insegning. Raimundius 61.

Insänka, tr. Nedsänka, i synden in- 
senekta menniskior. Svedberg Sabb. ro 1:78.

Insänka, tr. Sticka, brodera, roser vthi 
kosteligista löffwerk insenekt. A. Andreæ 
Försp. till Uti. på Dan. d 3 a. hvar enn söm 
utj kläderna Var insänkter medh ädelar steen. 
Sv. folkv. 1:43. Salen ... var med rike af 
guld insänkte tapeter beklädd. Ehrensten 
(Lönbom Anek. I. 5:89). Jfr Sänka.
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Insätta, tr. 1. Tillsätta, the ... skola 
insettia och åffsettia j rikisens regimente 
hwem them synes. Gust. 1 reg. 4: 205. hwar 
och en Prest är insatt, at han daghligha skal 
sköta Gudztiensten. Ebr. 10:11. — 2. In
stifta. Döpelsen aff Gudhi är insatt. L. 
Petri Exorc. A 8 b. Christus .. . natwarden 
sticktade och insatte. Nov. ord. eccl. 301.

Insättelse, f. Instiftelse. Döpelsens in- 
settielse. L. Petri Exorc. A 8 a. intedt rett 
och sanskylligt Sacrament är, ther sticktel- 
sens och ir.settelsens ordh icke brukas. 
Nov. ord. eccl. 301.

Insökelse, f. eller n. pl. Hemsökelse. 
[Jfr Mnt. insoken, anfalla] thenne landzende 
... är vtseth j vadhe for rigisins fiendes an- 
greep och insökelse. Fini. 572 (1513).

Intaga, tr. 1. Införa, emottaga. wardt 
aff Jason och hela stadhenom herligha vnd- 
fången, och intaghen medh bloss och stoor 
Triumph. 2 Macc. 4: 22. — 2. Inhemta, lära. 
Läredrängiar, hvilcke konsten än icke rätt 
intagit hafva, ... löpa omkring staden och 
bruka bönåserij. Stjernman Com. 2: 635 
(1650). — 3. Inhemta, förspörja, dine breff 
. .. där uthur jag tractatens lop hafver jn- 
taget. A. Oxenstjerna Bref 2:408. vij H. 
K. M:tz nådige meening .. intagit och för
nummit. Stjernman Riksd. 2: 1309 (1660). 
Kongl. May:tt hafver i nåder förmerckt och 
intagit ... allmogens andragne ehrender. 2: 
1404 (1660).

Intal, n. 1. Gensägelse, invändning. [Mnt. 
intal.] Vm ... nogon vtaff Riikisens Rådh, 
offuerste, Hoffuitzmen frå fienderne fongen 
bliffue, skal han oss tilstelt och antwardat 
varda, vtan alt jntall. Gust. 1 reg. 10: 53. 
han än icke kan förläggia alla skarpsinniga 
huffuudz argument och intaal. P. J. Gothus 
Döp. A 7 b. skola någras intaal refuterade 
och vederlagde varda. Fastapred. 8. vele 
thet fast obråtzligen och fullkommeligen uthan 
geensägn och intahl hålla och effterkomma. 
Stjernman Riksd. 1: 701 (1614). Pomern på 
hertigens dödzfall må tillfalla strax Chur 
Brandenburg ... utan nogot intal af Sveriges 
Crono. A. Oxenstjerna (HSH 26:206).— 
2. Afbrott i ens tal. Respondenter... skole 
hvar sin dagh svara, och moste Prasses med 
hastigt intaal them icke hindra, uthan heller 
hielpa, at thee, hvad emoot säijes, rätt fatta 
och förläggia kunna. Emporagrius 292.

Intassla, tr. Intala, hon haffuer så listigt 
taal, at hon tigh then kosteligha och helso- 
samma läkedomen, som är Gudz nådigha 
löffte om syndernas förlåtelse, vthu tina hen- 
der och hierta ropa kan, och intasla tigh igen 
förgifft och galla. Balck Krist. ridd. I 6 b.

Inte, pron. Intet, the äre alt förmonge, 
som wilia gå fåfenge och inte göra. O. Petri 
2 Post. 207 a.

Intet, nek. part. Icke. Gudh hadhe än 
tå intit lätit regna på iordena. I Mos. 2: 5.

Jagh Ioogh intit. 18:15. The swagha sterckte 
j intet, och the siwka heladhe j intet, thet 
såra förbunde j intet. Hes. 34: 4.

Intolka, tr. Intala, inpregla, inskärpa. 
Så kan tu och så ther til med Ingen bonde 
intolcka thet, Som iagh månge gånger och 
så Haar seedt i bönders practik stå. J. Sig- 
FRiDi E 6 b. Huru offta hafver iag med 
största nit läsit och intolckat thessa Jeremie 
ord för the skendeliga sabbatsbrytare? Sved
berg Dödst. 38.

Intorka, tr. Torka in, smälta, fördraga. 
swåra anfechtningar moste j öffuer mina 
tienst intorka. P. Erici 3:127 a. han oqvä- 
dins ord höra och intorcka moste. Sved
berg Schibb. eSa. en sådan skympf in
torcka. P. Brask Puf 22.

Intrycka, tr. Ingifva, inplanta, inpregla. 
Kättare och villfarande, som een falsk reli
gion undersåtherne och invånerne skulle 
veela intryckia och inbilla. HSH 31:381 (1662). 
Thet är ju gifva bort förståndet til een spil- 
ning, När man intrykker sig och androm 
then inbilning, At sool och stiernorna the 
ofeelbart regeras Af een förnuftig siäl. Spe
gel G. verk 155. ingen kan så diupt in
tryckia hätska och arga tankar i folkets hier- 
tan, som lärare. Pass. and. 245. kunnandes 
omöijeligen brunn-medici altijd hvarjom och 
enom alt det, som bör i acht tagas, intryckia 
och lära. U. Hjärne Under. 3.

Intryckning, f. Intryck. Hade hennes 
tunga gått ut på dygdeläran, så hade det 
gjort i allom en dubbel intryckning. Dalin 
Arg. 1, n. 3.

lntrygga, tr. 1. Öfvertyga. hafve the 
. .. mången öfvertalt och intrygget, ar så j 
sanning vara skulle. Carl IX Svar A 2 b. 
Refl. om man uti the gamble historier, lijka- 
sosom uti een spegel, icke eftersåge the 
forne tijders skick och skepelse, skulle man 
nepligen låta sig intryggia (sibi persvadebit), 
att och vid the tijder thesse nordiske land
skap thet ått (egt) hafva, hvaröfver andre 
med skäl sig hade att förundra. Verelius 
Rùn. 7. — 2. Trygga, försäkra, förvissa. 
så hafve vij rijkzens ständer i kraft af thenne 
Bankordning alle som thet kan angå här- 
medh yttermehra lofvat och til meera säker- 
heet intryggia velat, at then som . .. pennin
gar i banken insätter ... skal kunna them 
commendera efter sitt goda nöye och behag. 
Stjernman Riksd. 2:1599 (1668). — 3. In
tala. (the) intrygde Thet blinda hedna folck, 
at diefvuls dicht och flerd, Var mer än Her
rans ord all tro och lydna värd. Spegel 
Tillsl. par. 94. Hvad för en vantro hafver 
intryggt dem detta, at man uti älskande skal 
sättja samvetet å sido? zls. Ban. 111. Bön
derna . .. ville trygga oss in, at detta (hafs- 
(töcknet vore vinterkiölden, som hit in tils 
legat i hafvet. Linné Gotl. resa 190.

Inträda, intr. 1. Träda, komma in.
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j ären inträdde vthi idhra fädhers stadh 
(ställe). 4 Mos. 32:14. — 2. Träda i be
sittning af. tw intredde j hela bohagit och 
ther med haffuer wpborith awradith aff got- 
zsen. Gust. 1 reg. 2:108. — 3. Inträdd 
med: a) Som trädt i förbindelse med, trädt 
på någons sida. förrädhare ther j landit 
(Norge), huilke fast intredde äre med k: 
Christiern. Gust. 1 reg. 8:52. b) Hemma
stadd i, förfaren i. besörgia gelden (prest- 
gällen) mett the menn, som ther kunne 
duga före, och intreddä äre mett gudz ord. 
Gust 1 reg. 8:324. Jfr Instigen.

Inträde, n. Uppträde, scen. 1 Öppnin
gen, 1 Inträdet. Stjernhjelm.

Inträffa, intr. Öfverensstämma. Nu ser 
man huru mächta väl Ptolomeus inträffar med 
de gambla Gräker. Rudbeck Atl. 1:425.

Intränga, tr. 1. Insätta (med våld). Ok 
haffuer (kon. Kristiern) drenkia latid abother, 
mwnka oc presthe ... oc intrengde med off- 
werwoll mandraapa(re) ... till thera kyrkior. 
Gust. 1 reg. 1: 28. theres Biscopar . .. bleffue 
halshugne .. . och i theres ruhm twå tyranner 
inträngde. Svart Kr. 58. — 2. Kringstänga. 
både malmerne äre inträngde med staket. 
Stjernman Com. 1:802 (1624).

Intseguld, se Unseguld.
Intuit, m. Införselstull. Intoll af thet 

godz som in i rijket fördt varder. Stjern
man Com. 1:364 (1591). så väl fremmande 
som inlendske skole vare för all intoll frij. 
1: 488 (1604).

Intäppa, tr. Instänga. Nogården, ther 
som Knäs Michael Scopin lågh . . . intäpt 
uthaff the Poler. Petrejus Beskr. 2:243.

Invefva, tr. 1. Omveckla, omhölja, lister- 
hinnan invefvar veeklijfvet (obvolvit ilia). 
Comenius Tung. 277. — 2. Omsnärja. Dieff- 
uulen inveeffuar them ... medh förtvifflelsens 
näät. P. J. Gothus Rel. art. 311. äre the 
så inveeffuade medh menniskiors lärors 
bånd, att the haffua hvarken kunnit röra 
hand eller foot. Ders. 301. — 3. Inveckla. 
Spanien tå medh svåre krijgh emoot Franck- 
rijke, Holland och Catalonien inhvefvat vår. 
P. Brask Puf. 100. — 4. Refl. Inblanda 
sig. icke inveffua sigh uthi fremmande 
saker. Schroderus Hoff. väck. 81.

Invigsel, f. Invigning. Templets invijgsel. 
Schroderus Liv. 578.

Invik, f. Vik. en invijk af hafvet. Rud
beck Atl. 1:320.

Invisning, f. Anvisning att inträda, in
bjudning. hon til låga hus så väl som kunga 
slott Alt lika lydande invisningar har fådt. 
S. E. Brenner Dikt. 2:20.'

Invånande, p. adj. Inneboende. [T. ein- 
wohnend.\ hvar och een (t Stockholm) in
vånande borgare. Stjernman Riksd. 1:188 
(1544).

Invånerska, f. Pamphila är invånerska 
uti Athen. Österling 1:417.

Invåning, m. Invånare, riikisins in- 
wåninger. Gust. I reg. 9: »9.

Invälla sig, refl. Med våld tränga sig 
in, göra intrång. [Mnt. sik inweldigen.] 
ingen skal sigh vppå fonda bergh (jernberg) 
inwella. Gust. I reg. 7:174. Bönderne, som 
haffue sich sådant (sålunda) inwället vdi 
forme edre äger och fiskerij. Fin. handl. 
7:144 (1544).

Inälstra, se In alstra.
Inäska, tr. Instämma, inkalla. [Mnt. 

ineschen.] för rådet och till rätte ineskade 
och fordradhe blifva. Stjernman Riksd. 
1:139 (1540).

Irra, tr. och intr. [T. irren.) 1. Hindra, 
störa, rubba, han medh sin flotta i siön 
irrer någre E. K. M:tts förehaffuende. A. 
Oxenstjerna (HSH 24:214). lät dig inted 
irra aff små mishelligheter eller mootståndh. 
Bref 2: 266. aff wägen rödia alt sådant som 
skulle i ringaste måttan kunna irra konung
ens nådige förtroende til sine undersåtare. 
Stjernman Riksd. 3:2058 (1689). — 2. För
irra, förvirra. Alt irras i sin väg, alt löper 
mot sin gång. Frese 1. — 3. Irra sig. Jag 
är en menniska som andra, hafver mina fel 
och kan lätt irra. B. Oxenstjerna (Lön
bom Sv. arch. 2:147).

Irre, adj. Förvillad, vilseledd. [T. irre.] 
han änckom thet szåå stält haffwer, påå thett 
wij jw skulle bliffwe irre j sakenn, och icke 
kunne rätte oss ther vtur. RR maj 1544.

Irrig, adj. Villsam, vilseledande. Irrig 
vägh. Ung A 4b. Irrige ränker. Dens. B la.

Irrighet, f. [T. irrigkeit.] 1. Villfarelse. 
han förde them uthur the hedhniske irrig- 
heter til sin sanna kundskap L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 8. kätterske irrigheter. 
Ders. 57. — 2. Förvirring, oreda. Celadon 
togh afskedh medh några få ordh, medh 
sådan irrighet ihoopsatte, att intet hengde 
vedh hvart annat. U. Hjärne Vitt. 51. — 
3. Felaktighet, misstag. Slut räkning tidigt 
och ofta med tina handelsmän, för ... irrig- 
heters undflycht. Hermelin E7b.

Irring, f. 1. Fel, origtighet, olaglighet. 
de missbruk och irringar, som på landet 
och i städerne och i åtskillige rätter kunde 
vara, genom tidernes förändringar, inkomne. 
Stjernman Riksd. 2:1346 ( 1660). — 2. Oreda, 
rubbning, hinder, sådant (ändradt bestäm
mande af myntvärdet) icke så straxt uthan 
irring i hvars och eens handtering och han- 
dell skulle kunna i verket stellas. Stjern
man Riksd. 2:1010 (1643). förekomma alla- 
handa hinder och irringar vid banckeväsen- 
det. Com. 2:810 (1656). — 3. Söndring, 
tvistighet, misshällighet. irring, split och 
missförstånd i religionen. Stjernman Riksd. 
2:l4il (1662). Kongl. May:tt hafver ... alla 
irringar, som medh en och annan (främ
mande magt) hade til äfventyrs kunnat up- 
växa, på thet möyeligaste afbögt. 2:1628 ( 1668).
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Underhandlare emillan Konungh Gustaff och 
Konung Fredrich om the feel och irringar, 
som the sigh emillan utheståendes hadhe. 
Tegel Gust. 1 hist 1:91. många tvister och 
irringar hafva stundom emillan Rådet och 
menigheten yppat sigh. Schroderus Liv. 
163.

Irrsats, m. Villosats. då bringas jag at 
le Åt en ursinnig flock, som vid den irr
sats hänger, At all ting kommit till blott af 
en händelse. U. Rudenschöld 880. hvad 
sjelfva lärgrundens riktighet vidkommer, så 
är visserligen emot min vilja och upsåt händt, 
i fall någon irrsats sig insmygt. Tessin 
Bref 2:16.

Irta sig, refl. Se Hirta sig. (hon) 
irrtar sig straxt igen och märcker at hon 
misstagit sig. Modée Fru Rangsjuk 5.

Isboll, m. Bollspel på isen. [Isl. knatt- 
leikr; “the ice in winter was a favourite 
play-ground.“ Cleasby-Vigfusson.] En 
■dag lekte konungzsönerne . .. ijsboli. Reen-
HJELM 48.

Isdroppe, m. Droppis, ispigg, istapp. 
Stiria, ijssdrope. Var. rer. voc. A 3 b.

Isläggor, f. pi. Skridskor, gjorda af djurs 
benläggar. [isl. isleggir, m. pl ] ijsläggior, 
talaria. Comenius Tung. index. Åka på is
läggor. Lind Ord. Isläggor gjorde han af 
häst- och märe-ben. Livin 60.

Ismugskläder, n. pl. Linne, lintyg, bleka 
theras lärft, thet grofva med thet fina, Ja 
ismugz-kläderna at the som silfver skina. 
Spegel G. verk 104. Han (döden) är oss 
mera när, än våra ismugs kläder. Kolmo- 
din Qv. sp. 1:815. (Spegels Ordlista till 
G. verk: “Linkläder, som man bär närmast 
kroppen och i hvilka man smyger, eller 
hastigt och lönliga drager them på sig“. Jfr 
Schlyter Ord.)

Isna, intr. Isa sig. Hans blod straxt isnar 
och hans kropp begynner bäfva. Broval- 
lius 93. Farväl, var trogen! Blodet isnar 
Vid tanken, att du glömma kan. Tegnér 
2: 240.

Isog, adj. Iskall, (han) giffuer oss sin 
helga Ända, som wårt förkolnada, jsogha och 
genom tiälada hierta vpwermde. L. Petri 
1 Post. E 8 a.

Isprängd, p. adj. Brokig, spräcklig, som- 
lige (föremål) äro ... (ijsprängde) spräklige. 
Comenius Tung. 839.

Istrig, adj. Besatt med ister. Vagglar 
tråtziger an medh digr’ och istrige våmmen. 
U. Hjärne Vitt. 79.

Istäd, n. Stigbygel. [Isl. istaöi] Lind 
Ord. Rietz. När han på möten till häst 
stegh Nårgis konungh hölt hans ijstädh. 
Messenius Christm. 247.

Itexla, se I d i s 1 a.

J
Ja, interj. 1. Jo. hwadh är omskärelsen 

nyttigh? Ja, ganska mykit. Rom. 3:2. — 2. 
Förekommer i satser, der det nyare språket 
vanligen brukar nej. thet är ingen som wel 
gör, ja icke en. Ps. 14:8. han aff någhra 
menniskio icke hadhe taghit penningar, ja, 
icke en skoo. Syr. 4b: 22.

Jadut, Jodut, interj. Ve! tine brödher 
... förachta tigh ock, och ropa Jadwt offuer 
tigh. Jer. 12:6 Ah mijn modher at tu migh 
födt haffuer, offuer hwilken hwar man Jadwt 
ropar j hela landena. 15:10. (Luther: zeter.) 
Ja dut, Ja dut, thet ynkeliga mordh! Tisbe 55. 
Jag må nu ropa Jadut och ve, Ingen vil mig 
nu skoda elP se. Cit. af Svedberg Schibb. 
312. En affgudh hade the Tydzske ock, epter 
som en part meena, then ther kallades Jadut, 
ther aff plägha the som slagne och draghne 
warda och illa tracteras roopa Jadut. O. Petri 
Kr. 13. Joduth wthoffuer thett stora öffuer- 
wåld, Som skedt är minom herre så båld. 
Myst. 25. (Se Schiller-Löbben tiodute; 
Grimm Wort., Molbech Gloss, och Schly
ter Ord. Jodute, Jodut.)

Jagare, m Jägare. Jagharen spanar effter 
hwar the (djuren) haffua theras stånd eller 
lägre. Uti. på Dan. 838.

Jagebacke, Jagtbacke, m. Jagtpark. 
ingen skal sigh här effter fördrista ... på 
våre och cronones parcker och jagebacker 
... at skiuta diur eller fogel. Stjernman 
Com. 2:318 (1641). Migh är vthsluppin een 
herligh willebrådh vthur mina jachtbacka och 
garn Balck Krist. ridd. A 3 b.

Jagohund, m. Jagthund. stöffuare eller 
jagohundar. L. Petri Om nattv. E 5 b.

Jagt, f. huilken menniskia . . . som tagher 
itt diwr eller foghel j (på) jaght. 3 Mos. 
17:18. Kant tu giffua Leyinnonne hennes 
rooff j iaghtenne? Job 39:1. Jagh skal ock 
kasta mitt näät offuer honom, at han j minne 
iagt fången warda skal. Hes. 12:13. han 
hafver rijdit uthi jacht. J. Rudbeckius 
Kon. reg. 10. Konungen redh en gång i 
jacht. Marcolphus A 8 b.

Jakebroder, m. Jabroder, en väderhane 
eller falsk jakebroder, som holler medh alla 
i ögonen, men på baken är tvärt emoot. 
Palmberg 291.

Jakobs staf, m. Stjernbilden Orion. 
Var. rer. voc. A 3 a. Helsingius.

Jakord, n. Jaord. Ladislaus hafver iaak- 
ord fådt På Tisbe, den han hafuer kiär, 
Tisbe 39. Lägg, store Gud, ditt jakord till
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Och giör min önskan hos dig gill. Ryde- 
lius Vitt. 123. Du vet, at Celadon til dig 
har kärligt öga. Jag tviflar föga, At fadren 
ju dertil sitt jakord gifva lär, Om herden dig 
begär. Sahlstedt Melic. 25.

janka, intr. Skälla (om drifvande jagt- 
hund). [Mnt. janken. Se Schiller-Lübben 
och Grimm Wort.] När ... hundarna janka, 
tå skal tu med hiertans Lust och nöye få see 
huru diuren i game besnärias. Stjern- 
hjelm Here. 177.

Jaqväde, n. Samtycke, flsl. jdkvceöi.] 
Parlamentet uthi Paris plägade ... stå ther 
på, at Konungen ock så uthi stats saker 
uthan thess jaqväde icke thet ringeste skulle 
sigh företaga. P. Brask Puf. 250.

Jaspis, m. iaspe. Var. rer. voc. Pöb. 
(Se Grimm Wärt.)

Jelmult, se Hjelmult.
jemgen, adj. Idelig, kijf och jämgent 

gnag. Moræus 471.
Jemka, Jänka, tr. 1. Göra jemn, slätt, 

jemna. The groper thär ähre både innen 
och vthann för Byen motte och förfylles och 
iänekes, szå ath thär kunne bliffwe släth 
platz. Fin. handl. 9:316 ,1558). Dionysius 
Syracusanus . . . icke tordes lathe någhon 
Bardskärare klippa sitt håår, vthan hans 
döttrar the iänkade thet medh glödandes kål. 
Lælius Jung. sp. Aa 8. Golfvet är medh 
knöster slaget (medh raamen jämkat). Co- 
MENius Tung. 551. the then sköna staden 
lijka medh jorden jämkadt hade. P. Brask 
Puf. 27. Then starkast fästning, som är 
nånsin grundat vorden, Then svultna tijd- 
sens tand längst jämkat har med iorden. 
Rudef.n 259. — 2. Refl. Maka sig. framstij- 
gandes ... (han) giänkade sig till. Eurelius 
Vitt. 57.

Jemkesamt, adv. Långsamt, steg för 
steg, sakta. Se huru jämkesamt den milda 
Guden i alla tider går til väga med menig
heter; och huru han icke förr aflåter, än 
han vinner, ehvad hinder de ock våga kasta 
honom i vägen då han söker deras lycksalig
het. Celsius 1 Kyrk. 154.

Jemlig, adj. Trägen, såsom hans (skol
mästarens) arbete j Scholan är nödtorffte- 
ligit, så är thet och iemligit, ganska tungt 
och förtretzligit. L. Petri Kyrkord. 84 a.

Jetnliga, adv. Alltjemt. [Isl. jafnliga.] 
dieffuulen går oss iemligha elfter. L. Petri 
7 Post. G Sa. synden . . . iemliga äggiar och 
driffuer them. 3 Post. 103 b. Gud i himme
len är sielffuer iemliga och j huario rumme 
widh handena. Om vigv. B 3 a. än tå at 
thesse offer kunna daghligha skee, likuel 
kunna the icke så iemligha eller vthi alla 
tijdhapunctar skee. Dial, om mess. 120 b. 
Intet menniskio verck är så fullkomligit, at 
thet ju kan och bör jemliga flickas. Sved
berg Schibb. 83.

Jemlängd, f. Lika längd. [Jfr Isl. jafn-

lengd.] dagh och nattz iämlängd. Ernhof- 
fer 6 b.

Jemna, f. t. Jemn mark. [Isl. jafna.] 
Rytterijt... stälte han uppå jemnan närmast 
under bergzhögharna. Schroderus Liv. 649.
— 2. Jemnhet, släthet. Än har ev tidsens 
plog hans anlets jämna ristat. Rudeen 250.
— 3. Jemnhet, jemn, orubbad gång. Kon
ungen (G. Adolf) .. . kunde hålla ballance 
stången emellan det Oxenstiernska och Skytt- 
iska partiet. . . Med en nästan obegripelig 
iämna geck så till under hela konungens 
lifstid. HSH 8:17.

Jemna, tr. Jemföra. [Isl. jafna ] Monn’ 
Achilles är värd moot Amelie at iämbnas. 
Lindschöld Vitt. 152. then bekostning var 
alsintet til at jämna Mot annat, som gick åt. 
Spegel Sal. vish. 30.

Jemnad, m. Jemnt förhållande, propor
tion. [Isl. jafnaör.] Så länge inthet öfuer- 
går thet andra i thes vederbörlige taal och 
jämnad. Stjernhjelm Arch. A 3 a.

Jemnare, m. Dagjemningslinie, eqvator. 
Jämnaren eller medellinien är en ring eller 
kretz och deelar heela globen mit i tu. Ro- 
SENFELDT NaV. 2.

Jemndragen, p. adj. Jemnad, banad. 
Eens lätings wägh är all full medh törne, 
men the fromas wägh är iempndraghen. L. 
Petri Sal. ord. 15:19.

Jemnhet, f. Likhet, lika förhållande. 
Icke skeer thetta vthi then mening ath andre 
skola lijsa haffua, och j trång, vthan så kräff- 
uer jempnheeten, ath idhar ympnogheet tienar 
theras torfftugheet j thenne dyra tijdh, och 
theras ympnogheet (helper idhra torfftugheet, 
på thet ath jempnheet skee schall. NT 1526 
2 Cor. 8:13,14.

Jemninge, m. [Isl. jafningi.] 1. Like, 
jemlike. Hwart och itt diwr samkar sigh in 
til sitt kön, så later ock menniskian sigh in 
til sin iemninga. L. Petri Sir. bok 13: 20. 
han var stor til växt, deyelig, starker och till 
alla konster vel fallin, så at få vore hans 
iämningar theruti. Verelius Herr. 2. — 
2. Pär (om kämpar af lika anseende: Fr. 
pair), merkelige män ... som sich bewijste 
manliga emoot theres fiender, och lagde 
them nidh som öffuerwold och orätt giorde, 
them kallade the Kiempar och Jempningar, 
såsom the Greker kallade theres hieltar 
Heroes. O. Petri Kr. 5. om hans (Didriks 
af Bern) stora bedreff äro monge fabeler 
och wijsor dichtadha, ther hwar man nogh 
weeth seya aff hans kiempar och jempningar. 
Ders. 31.

Jemnlikna, tr. Jemföra, hålla jemngod 
(med), fans ingen . . . som medh skicke- 
ligheet kunde honom jämpnlijknas. Schro
derus Liv. 34. Theras manliga sinne skulle 
ther igenom förfalna, om ingen skulle blifva 
ährat för then andra, och then minsta jäm- 
lijknas then högsta. Ders. 141.
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Jemnmycket, adj. n. Lika mycket. [Isl. 
jafnmikit.] them (som sist kommo i arbetet) 
gaff han jempnmykit såsom the första. L. 
Petri / Post. S2b.

Jemnmägtig, adj. Jemlik i magt, vuxen. 
[Isl. jafnmdttugr.] De Svenske ... hollo de 
Roskildiske fredsfördragets punckter för så
dana, som heller hade bordt blifva platt öfver- 
vunnit folk föreskrefna, än sedan dem, som 
ännu vore fienden jämnmäcktiga. Girs Joh. 
3 kr. 8.

Jemnmätig, adj. Likstämmig. medan på 
båda sidor \mellan hert. Johan och Carl) var 
lika höghet af förstligit stånd, var på broder
lig enighet ingen brist; men straxt skilnad 
blef på stånd och höghet, förändrades ock 
den förra jämnmätiga broderliga sämja. Girs 
Joh. 3 kr. 148.

Jemnträget, adv. Enträget, envist, oaf- 
låtligt. Om thet tig vederfaars at mootgångs 
väder pustar Jämnträget uppå tig. Spegel 
G. verk 285.

Jemnväges, adv. Jemlikt. Eder vänlig
het räknas eder til last, och jämnväges med 
skrymtan. Tessin Bref 2:123.

Jemnyttig, adj. Lika nyttig, är här ock 
itt annat stycke iemnyttigt och nödhtorfftigt. 
L. Petri 2 Post. 287 a.

Jemskägge, m. Skägglös man? Hvadh 
tycker tigh, stoore Norbagge, En väldigh 
Funke och skön jämskägge, Migh tyckes 
bäst vara at tu blefvo Hemma baak ungnén 
ock steckte rofvor. S. Brasck T. krig E 1 a.

Jemte, adv. J. vid, bredvid, vptaga as
kona . . . och leggia then jemte widh altaret. 
3 Mos. 6: 10. Simej gick ... jemte widh 
honom, och bannadhes. 2 Sam. 16:13. be- 
graffuen migh j the graffuenne som then 
Gudz mannen vthi begraffuen är, och legger 
mijn been jemte widh hans been. 1 Kon. 
13:31. — I jemte, bredvid. När nu tyget 
är här, skal redslen läggas i jämpte. Stjern- 
hjelm Bröl. 22.

Jemtelig, adv. Alltjemt. Mannen måste tå 
fram och jämtelig lyfta på pungen. Stjern- 
hjelm Bröl. 25.

jemtlig, adj. Jemlik. (tillintetgjordes) en 
sådan god och märkelig lägenhet, som maken 
och jämtlig den hela fejden utöfver emot de 
Danske aldrig förr hade varit förfallen. S. 
'Elofsson 156.

Jernad, p. adj. Jernbeslagen. [Isl. ;år- 
naör.] jernadh klubba. L. Petri Kr. 81. 
skip, som företil jernade voro. Ders. 71. 
järnade portar. Stjernhjelm Fredsafl 1 intr.

Jernbref, n. Skyddsbref att på viss tid 
vara fri för fordringsegares kraf. [T. eiser
ner Brief] Hielp, at jag järnebref på thenna 
skulden får. Kolmodin Qv. sp. 1:513.

Jerndroppar, m. pl. Jernhagel. En heel 
tunne jerndroper til hagelskot. Fin. handl. 
8:329 (1555). Stål- eller jerndropper. RR 
I0/u 1542.

Jernfrätare, m. Storkaxe. [T. eisen- 
fresser.] Tu kant en stoltan Tyran och trot- 
zigh iernfrätare otaligha slagtingar leffuerera, 
til thes han borto bliffuer. P. Erici 6:92 a. 
dieffuulen . .. som är en så stoor iernfrätare 
och thenna werldennes Furste. 6:113 a.

Jerngaddad, p. adj. järngaddade storm
stegar. WlDEKINDl 87.

Jernos, n. brunnen är ... aff mineralier 
och jernooss upfylt. U. Hjärne Surbr. 12. 
Spegel G. verk 118. Jfr Os.

Jernstil, m. Stift, griffet af jern. Ah at 
thet (mitt tal) måtte vthi een book satt warda, 
medh en jern stijl ingraffuit vthi blyy. Job 
19: 24. Juda synd är medh iernstijl... scriff- 
uen. Jer. 17:1.

Jernverk, n. Smidtjernjernvaror. förde 
ock vppå tin marknat jernwerk, ... at tu ther 
medh handla skulle. Hes. 27:19.

Jo, se J u.
Jodut, se J a d u t.
Johan(nes) in eodem, se Hans 5.
Jola, intr. Jollra. [Isl. hjala ] thet första 

späda barnen begynna jola, så säija the A. 
Svedberg Schibb. 3.

Jordaläggning, f. Jordrefning. en jorda- 
legning^ som i förtidhen giord war i idhart 
land (Ångermanland) emellan Nordanskula 
och frammanskula. Gust. 1 reg. 6: 262.

Jorddön, m. Jordbäfning. Terre motus, 
iordh dönn. Var. rer. voc. A 3 b. iordhdöön. 
NT 1526 Matth. 24:7. ängelen nidhsteegh 
när jordönen wart. O. Petri 1 Post. 11b.

Jordefärd, f. Begrafning. [Isl. jarilar- 
för.] hålle Hans K. M:tz jordefärdh och be- 
grafningh. Carl 9 rimkr. 254.

Jordelakan, n. Svepduk. 1 laakan och 
thet fich Joen vestgöthe drauantt till jorde- 
laakan. HSH 37:16 (1548). itt jordalakan 
.. . j hwilko wår kropp förråtna moste. P. P. 
Gothus Fsb. Josephus hade kiöpt koste- 
ligit Sindonslärofft och skäärduk til jorde- 
laakan (åt Jesus). Phrygius 3 Likpred. 17. 
hon effter sin dödh icke hade itt jord
lakan at svepas uthi. Schroderus Albert. 
3: 19.

Jordemästare, m. så kallade Accou- 
cheurer eller jordemästare, hvilka ofifta nöd
gas betiena sig af instrumenter. Hoorn 
Siphra företal.

Jorderike, n. Jorden. [Isl. jaröriki] 
iorderikes inbyggiare. Es. 26:9. iorderikes 
Konungar. Matth. 17:25. iorderikes Gudh. 
Upp. 11:4.

Jordesk, adj. Jordisk. Then första men- 
niskian är aff iordenne iordesk. / Cor. 15:47. 
then iordeska boningen förtungar sinnet. 
Vish. 9:15.

Jordgumma, f. Barnmorska, lordgum- 
monar för the Hebreeska quinnor. 2 Mos. 
1:15. the Hebreeska quinnor ... äro hårda 
quinnor, förra än iordgumman kommer til 
them haffua the födt. 1:19.
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Jordjetnn, adj. tå kroppen ligger neder 
uthi en horizontal och jordjämn uthsträck- 
ning. ' Lindestolpe Frans. 51.

Jordmån, m. Jordrymd, jordstycke, jord. 
{Isl. jardmunr.] then ioordhemon, som eder 
stadh paa bygdt ær. Gust. 1 reg. 2: 239. är 
skedd en jordbäffning, så at jordmonen haf- 
ver . . . remnat. Laurelius Opusc. 8:121. 
de knapt kunde stå på fotterna för det ut- 
runna blodet och den deraf slippriga jord
monen. ,4s. Ban. 2:395.

Jordrefva, f. Jordremna. jtt stoort swalgh 
eller jordhrefïua. O. Petri 1 Post. 118 b.

Jordriftning, f. Jordrefning. Lantmäta
ren jordriftning hålla plägar. Spegel G. 
verk H4

Jordsätta, tr. Begrafva. [Isl. jarSsetja.] 
the låta gräfva uti floden en anseenlig yp- 
ning til griftrum: midt uti then samma jord- 
sättia the Alarik. Peringskiöld Jord. 69

Jordvärts, adv. Mot jorden. [T. erd
wärts.] ryggen jordvärtz bögd til fall hvart 
ögnblek står. Rudeen 265. Min suckar upp, 
men mina tårar jordvärts gå Dens. 301

Ju, Jo, adv. [Mnt. ju, jo, T. je.] Szaa 
schule j inthit twiffle athuj (att vi) j then 
eller annen iw (alldeles) saa godhe motthe 
wile wethe och rama eders bestha Gust. I 
reg. 3:51. 1 skole intet tweka (tvifla) att
samma vår leygd ioo skal eder oforkränkt 
hållen varda. 5:31. en löss skalkehop iw 
(helt) nylige giffuit siigh j anhangh med ho- 
num. 4:166. the (David och Jonathan) kyste 
hwar annan och greto til hopa, ju (dock) 
Dauid alramest. 1 Sam. 20:41. Konungen 
motte tala så wehll och blideliga han wille 
medh almogen, ... thet bleff iu (dock) alt illa 
taget. Svart Kr. 119 Moste thet iw (då, 
såsom fyllnadspartikel) så wara, så görer 
thet. 1 Mos. 43:11. watnet förlöp . .. och 
wardt jw (allt) mindre. 8: 5. basunens liwdh 
gick och wardt iw starckare. 2 Mos. 19:19. 
Herren giorde Salomo jw större ock större 
1 Krön. 30 (29: 2:>). tu skalt läta komma in 
j Arken allahanda diwr ... jw itt paar (ett 
par af hvart slag), mankön och quinkön. 
1 Mos. 6:19. Aff allahanda reen fänat tagh 
til tigh, jw siw och siw, mankön och quin
kön. 7:2. han toogh ... geter, bockar, fåår, 
wädhar, ... jw hwar hiorden för sigh. 32.16. 
aff the tolff gyllene skedhar, fulla medh röök- 
werck, hölt jw een (hvar och en särskild) 
tiyo Siklar. 4 Mos. 7: 86. framman för kam- 
ranar woro benker på bådha sidhor, jw (en 
hvar) een alen breedhe, Men kamranar woro 
jw sex alnar på bådha sidhor. Hes. 40:12. 
skal han hwar dagh göra Herranom brenne- 
offer, jw siw stutar och siw wädhrar, ... och 
jw en getabock til syndoffer. 45:23. offuer 
all ting haffuer jw (alltjemt) en brinnande 
kärleek inbyrdes. I Pet. 4: 8. om the ther 
vore ju så (aldrig så) rike. Spegel G. verk 
36. hvem af väder lefver Skal döö af cholica,

fast han tykz ju så häfver. Ders. 238. Tyck- 
iande ingen sig vara lärd, snell, klok och 
belefvat, som icke kunde tala, ju (åtminstone) 
förstå Latin. Svedberg Schibb. b 1 a. Hvar 
och en läs, ju bör läsa, sin bibel. Ders. 
e 3 b.

Jubilerare, m. Juvelerare. Jubilerare 
gemmarius, som ädla stenar polerar och salt
ier. Wallenius Gram. B 6 a. Om en jubi- 
lerer ville låna tigh en skön gullring medh 
en kostiigh edlesteen. A. Laurentii Verld. 
speg. 127. Sende jag jubeleraren Povell be
talning för et halsband. Lönbom Anek. 
3:216 (1629).

Judaskapet, n. 1. Judiska landet och 
folket. The läto ock vthgå itt bodh offuer 
hela Judaskapet. 2 Macc. 10:8. — 2. Juden
domen. j haffuen wel hördt mijn vmgengelse 
foordom j Judaskapet, at iagh offuermåtton 
förfolgde Gudz Församling, ... och wexte til 
meer och meer j Judaskapet. Gal. 1:13,14.

Julklubba, f. En jullek. Juulklubban 
hon hängdes under taket med en lång sträng, 
och den som skulle dricka Gudarnas skålar 
och lyckönskan til ett nyt åhr, han måste 
sättia sig mit under henne och svengia 
henne så cirkelrundt om sit hufvud at hon 
intet motte honom röra; imedlertid hon så 
fritt svängde sig kring hans hufvud, måste 
han dricka ut skålen; men råkade han henne 
ey rätt at svängia, utan hon råkade honom 
någorstädes, måste han å nyo dricka skålen. 
Rudbeck Atl. 1:95. Medh tigh skall jagh 
ock jwleklubba leeka, Medh fotterna skall 
tu i vädret skeeka. S. Brasck Ap. gern. 
L 2 b.

Jultunna, f. The i Stocholm skulle för
manna sigh att gesta Peder Fredagh then sitt 
lägre hade ... på Loofföön, och sade the 
wille dricka Peder Fredagx Juletynno. Svart 
Kr. 50.

Junge, m. Knif. (Se Rietz Jonge.) Innan 
til är han medh hvasse junger stungen. Sv. 
Forns. 2: 58.

Jungfru, f. Tumskruf. [Mnt. junkvrowe, 
T. jungfer.] thet är ett vppenbart öffuervold 
medh jungfrwr och annor sådana plågor som 
brukas (att framtvinga bekännelse). Dom. 
regi. 38.

Jungfrudom, m. 1. Jungfrustånd, hon 
... hadhe leffuat siw åår medh sin man jfrå 
sin iungfrwdom. Luc. 2: 36. handlar Paulus 
om ächtenskapet, jungfrudomen och änkie- 
domen. P. J. Gothus Rel. art. 29. — 2. 
Jungfrulighet, san jungfrudom kräffuer, att 
man är reen til krop, hogh, siäl och sinne. 
P. J. Gothus Rel. art. 288.

Jungfrudräng, m. Kammartjenare (tje- 
nare i “frustugan“)? skall hon (Carl 9:s 
dotter Katarina) hafva städes hoos sig uthi 
Churfurstens hoff... een jungfrudräng, een 
hängsterijdare, een vagndrijfvare, een stall
dräng. Stjernman Riksd. 1:617 (1605).
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Jungfruhund, m. Knähund. Meliteus 
can is, köffwerne, iungfru hund. Var. rer. 
voc. P 7 a.

Jungfruhus, n. Bordell. Men på kellare 
och jungfrw huus Ther holler tu mäst släm 
och suus. Chronander Surge C 6 b.

Jungfru Marie bröder, m. pl. Carme- 
liter. . . kallas här j landet jomfrw Marie 
bröder. O. Petri Klost. A 4 a.

Jungfrupiga, f. Kammarjungfru, skall 
hon (furstinnan) hafva medh sigh een hoff- 
mästerinna och 4 jungfrur . .. och 1 jungfru- 
pijga. Stjernman Riksd. 1:618 (1605). Jfr 
Jungfrudräng.

Jungfruskap, m. [T. jungferschaft, f.] 
1. Jungfrudom, quinnonnes jungfruscap. 5 
Mos. 22:15. — 2. Jungfrustånd, hon leffde 
altijd i sin jungfruskap och ville intet giffta 
sig. Rudbeck Atl. 2:474. — 'A. Jungfrulig
het, kyskhet. Jungfruskapen förliknas vidh 
en lillia. Schroderus Albert. 1:46.

Jungfrutimmer, n. Fruntimmer. Derför 
{att jag lärt dansa) blijr jagh altijdh fram- 
hafven Och ibland jungfrw timbret tagen. 
S. Brasck Förl. sonen D 4 b. Tu ange- 
nähma skaar, tu ädla jungfru-timmer. La
gerlöf 42.

Junkar, Junkare, m. Junker. Hålt tin 
tienare til arbete, så haffuer tu roo för ho
nom, läter tu honom gå fåfeng, så wil han 
wara en Junkar. Syr. 33:26. modhren kallar 
sin son Junkar när hon wreedh är. Jer. 
11:15 (glossa). man skal kalla them nådhu- 
gha herrar och ionkare. O. Petri I Post. 
64 a. leffua som junkare och intit arbeta. 
Ders. 134 a. Jagh sadhe tu skalt migh Junkar 
ey kalla När iagh är en frijherre medh allo. 
Rondeletius 51. skola föräldrar ... inga
lunda tilstädia them (barnen) vara junkare i 
förtid. Svedberg Sabb. ro 1:624.

Junkerera, Junkra, intr. Bete sig som 
en junker, lefva i sus och dus, slå dank. 
[T. junkerieren, junkern.] Een ung karl som 
haar uppancketerat Alt sitt godha, gåt och 
junckererat. Chronander Bel. 1 5 a. större 
lust få the til at junckerera, än til at studera. 
A. Laurentii Verld. speg. 218. Hade sonen, 
som tog ut sitt vackra arf, fått framgint jun- 
ckarera i fremmande land på kellare och 
horohus, och icke kommit at vachta svin, 
.. . hade han vel i vercket fått evigliga heta, 
som han nu heter, then förlorade sonen. 
Svedberg Casa 532. de junkrade för myc
ket här i staden på källare. Dalin Arg. 1, 
n. 12.

Junkerligen, adv. Junkare och svärmare, 
som både hålla sigh heligare än som sielffue 
Euangelium är, och mächtigh junckerligen .. . 
bespotta the arme predicanter. Jac. Erici 
Dav. ps. 184 a.

Junkerskap, n. The lättias och slå danck 
(. . . gå på sitt junckerskap). Comenius 
Tung. 887.

Just, adv. 1. Rätt, riktigt, alt effter som 
the hade hans edh skrifvit och författat, så 
svor han honom just och ända fram. Syl
vius Er. 01. 261. — 2. Nyss. I är 19 år 
gammal, Jag har just fylt mina fyra och tiugu. 
C. Gyllenborg Sprätth. 30.

Jy, se 1 h.
Jäf, n. Tvifvel. [Isl. ef] Then snafvande 

(kunskapen) är ett tvifvels måål (ett jäff). 
Comenius Tung. 357.

Jäfva, intr. Tveka. [Isl. efa, tvifla.] är 
thet (kärlet) tvegreepot, må tu väl ... jäfva, 
å hvilken sijda tu thet fatta må. Comenius 
Tung. 435.

Jäga, intr. Jaga. [Fsv. jcegha.] Jacob 
flydde, och han (Laban) .. . iäghadhe effter 
honom siw dagsledher. 1 /Mos. 31:23.

Jämmerlig, adj. Medlidsam. hans iäm- 
merliga barmhertigheet, al han önkadhe sigh 
öffuer wårt elände. P. Erici 3:103 b.

Jämran, f. Jemmer. hon långan tijd sins 
konungs lijkekista Förgäfs med jämran och 
med heetan tåår bestänckt. Eurelius Vitt. 
27. nu hörde vi ... de sårades jämran. Mörk 
Ad. 2:263.

Jämtung, m. Bastard. Europeiske jämt
ungar med någon svart demoiselle. J. Wal
lenberg 221. JfrBländing.

Jänka, se J e m k a.
Järtecken, n. Underverk. Christus .. . 

giorde itt iertekn, ther han wende warn j wijn. 
L. Petri I Post. N 5 b. Så fan sigh tå thet 
ordspråket sant wara, som plägar säyas, at 
man icke gerna troor Helgonen, medh mindre 
the göra jertekn. Uti. på Dan. 35.

Jätta, tr. Lofva. [Isl. jdta, jdtta.] wij 
... altijd göra vele ssom wij eder loffuad oc 
jætthat haffua. Gust. 1 reg. 4:136. The brute 
then troo som the ... hadhe jätt. En liten 
Crön. I 5 b. Så dreff han them aff Paradijs 
Från all then glädhe och mykin prijs, Som 
Gudh them förra iette. Psalmb. 1572 100 a. 
then illa troendes, som ondt jener, helfftene 
värre han som ondt giör. Gust. Adolf Skr. 
316. mig löfftet är jätt. Beronius A 4 a. 
hvad en lofvar (jätter), thet moste han hålla. 
Comenius Tung. 666.

28



Käbbel — 434 — Kalfkärlek

K.
Käbbel, m. Kabel, man spinner tog så 

longa, starka, tiokka, At man een käbbel 
förr än them skal sönder plåkka. Spegel 
G. verk 124.

Kack, m(?). Träck. [Mnt. T. kacke, f.] 
Toback håls för kack. Grubb 810.

Kacka, intr. Träcka. [Mnt. T. kacken.] 
thertill prater de och kacker i deres egit bo. 
HSH 1:39. Jag fattig man stod där ofta 
rädder ... att det gamla rucklet skulle falla 
på mig, då redan foglarne kunde kacka på 
mig genom taket. 8: 35.

Kackla, intr. kackla som en trana. Kol- 
modin Qv. sp. 1:645.

Kacklan, f. Kacklande. Men höns och 
gäss förutan ända, Som med sin kaklan ej 
återvända. Dalin Vitt. 4: 211.

Kaf, adv. 1. Hufvudstupa, ända ned. 
[Jfr Isl. kaf.] Han föll kaf i vatnet. Lind 
Ord. några äro, som mena, det någrestädes 
skulle finnas sådana diup, som ginge til 
sielfva uthdiupet i qvicksanden och grund- 
vatnet; hvarest aldrig något stadnar, uthan 
går kaf nid i diupa afgrunden. U. Hjärne 
Anl. 52. en sådan grufvelig cavern och 
skräcklig kula, som går alt ända neder kaf 
i bergsroten. Ders. 204. ett berg... föll ned 
och sänckte sigh kaaf uthföre. Ders. 220. 
Vattudroppan kaaf i svalgets afgrund stupar. 
Columbus Vitt. 94. — 2. Alldeles, helt och 
hållet. Det blef kaf slut med allt episkt 
ämne. Törneros 1:333.

Kaf le, m. (Se Schlyter Ord.) wi hafue 
wthaf en kierlig och god willie wthann Iudh 
(lott) och läge kaffle wnndt och wplåtit wåre 
käre brödre ... thil ath hafua och besittia 
Torpa. Lönbom Hist. märk. 2:122 (1584).

Kafring, m. Limpa af kornmjöl. (Se 
Rietz kavring.) Lagendes thet så, att brödet 
bliffwer wäl igenom baket och i godt kaffring 
eller gott kakebrödt, som wäl liggie kann. 
RR 281s 1544.

Kaft, n(?). Ett slags sidentyg. [T. kaft, 
kaftsammet.] eth stycke Cafft carmesie flo- 
gels ferga. Gust. 1 reg. 9:76. Kafft, Vestis 
bombycina, T. Kaff, Tripp. Schroderus 
Lex. 31.

Kag, Kak, n. Kacklande. Gååsen for 
åter fort medh sitt kagh ... Gååsen sadhe 
kag, kag, kag, kag ... Åter sa gåsen kak ther 
til. J. Sigfridi G 1 a.

Kaga, Kaka, intr. Kackla. [T. kagen, 
gagen.] Gååsen begynte högt at kaga. J. 
Sigfridi G la. Gåsen kakade. Dens. G 
1 b. — Jfr Käka.

Kaggel, m. Hätta, karpus? [Jfr Mnt. 
kagel, kogel, koggel. T. kägel förekommer 
äfven i bet. hals. Se Grimm Wort, kogel.]

Käre bror lille, vi äre här före och måste 
här dö, om det än skulle kosta både knapp 
och kaggell. Tegel Er. 14 hist. 270.

Kagra, iqtr. Kackla. [T. gackern.] så
som giäss kagra. J. Sigfridi 1 4 b.

Kaka, f. Ordspråk: ett ägg och en kaka, 
se Ägg.

Kakebarn, n. Tiggarunge? [Jfr Isl. 
kögurbarn.] Hvadan ästu kakebarn, Mädan 
du kommer så seerla; Antingen vill tu elden 
tigga, Eller herberg om qvälle? Sv. forns. 
1:125.

Kakel, m. Odåga, stackare? (Jfr Rietz 
Kakkel; Kalkar Kakkel; Grimm Wärt. 
Kachel 3.) Ther skal han, androm til itt 
spechtakel, Hängia, then Christne högfärdige 
kakel!. S. Brasck Ap. gern. Ila.

Kakelverk, n. Odugligt verk. (Se Rietz 
Kakkel.) thet Slottet är gotth att winne, som 
bygtt är medh kakellwerk. H. O. visbok 15.

Kakevid, adj. ? Tin kakevijde mun och 
store hals. Chronander Surge B 2 a. Huru 
nu, ästu nu så kakevijd i munnen och dyr 
uthi orden til at skryta, såsom tu plägar? 
Bel. H 8 a.

Kakstad, m. Skämtsam benämning på 
magen, det kliar i kakstan (jag är hung
rig). Modée H. Smulgråt 13.

Kakuprest, m. then herrehyllaren och 
kakupresten i Bethel, Amasia. (Se Amos 
7:10 följ.) L. Laurelius Nyårspred. F 2 a.

Kaldun, n. Innanmäte af slagtadt krea
tur. [Mnt. kaldunen, T. kaldaunen. Se 
Rietz Kalun.] Fin. handl. 8:47 (1548).

Kale, m. Gubbe. (Se Rietz Karl.) Den 
stackars gamble gubben, Den frussna, svaga 
kalen. U. Hjärne Vitt. 101. Saturnus, kaller 
kale. Spegel G. verk (174 5) 156.

Kalender, n. Almanack. Stiernegapare, 
som seer alt hvad oss hender I himla- 
spegelen, och giör theraf Calender! Spegel 
G. verk 41. När Gustaf pryder vårt Calender. 
Dalin Vitt. I. 2:134. mitt Calender. 5: 3.

Kalf, m. Benämning på en sedel, som 
bifogades ett bref och innehöll tillägg (post 
scriptum) till brefvet. Är öfvers. af L. vi- 
tulus, såsom dyl. tillägg till Latinska bref 
kallades, ladis en kalff vtj thetta ... breff 
till Electum i Linköping, så lydandis.... 
Gust. 1 reg. 7:62. Calffuen lydde så .... 
7: 445.

Kalfbrisk, m. Kalfbress. [T. kälberbries, 
kalbsbröschen.] stufvad kalfbrisk. Düben 
Boil. sat. 19.

Kalfdyrkare, m. Afgudadyrkare. the 
Kalffdyrckare j öknenne. Försp. till G. Test. 
a 5 a.

Kalfkärlek, m. Flygtig, obeständig, lätt-
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sinnig kärlek, kärlek liksom på lek. Kalf- 
kiârleçk är man eld af strå, Som, fast han 
snabt Hits låga gier, Strax faller som fahlaska 
neer. Lucidor Rr3b. Sijn till, at I med 
vettigt skiäl Rätsinnelig förtaga veet Eer 
kalfvekiärleks kiälingheet. Dens. Pp 3 a.

Kalfskinn, n. X. Trumma. Ther pijp’ 
oçh kalfskin samman gå i svång, Ther har 
ApolT och Musas ingen gång. Stjernhjelm 
Dam. tr. 2:2. när kalfskinnet låter, så är 
sjelfva Mars på fotterna. Dalin Vitt. 6:83. 
när en bonde något lijtet medel haar, låter 
han sin son lära ett handtvärck; ehuruväl 
månge aff thesse handtvärcksgesällerne sedan 
effter kalffskinn löpa (taga värfning, blifva 
soldater.) P. Brask Puf. 320. Följa kalf
skinnet. Lind Ord. — 2. Få, ge kalf
skinn, få, ge korgen vid frieri. En frija 
til en mö, Fek kalvskin, ville seen förtuiflad 
tröstlös dö. Lucidor B 4 a. Ingeborg, Som 
kalffskin gaff ok fekk en korg. Dens. F 3 a. 
han hos qvinfolck all städz kalfskinn månde 
få. Westhius Vitt. 27. Dhe nybolagde Ro
mare begärte sine grannars döttrar til hustrur, 
men finge korg och kalffskin. Lindschöld 
Vitt. 121. The deela korgar uth, thet somblig 
kalffskin nämpna. Cup. och Ven. kärlekskrig 
A 8 a. när ungersvän eller jungfrun hafver 
fådt korgen och kalffskin. Rudbeck Atl. 
2:249. finge han en korg full med brand
gula kalffskins band. 2: 574. — Hon. Tagh 
til favour thenna här korg, ... Bind honom 
strax uppå tin rygg, Vandra ther med och 
var nu trygg. Han. Här i liggier och itt 
kalffskin ...Hon. Ha, ha, see frijaren sköna 
Bär kalffskin och korg til löna. Chronan- 
der Surge F 2 b. Tilbaka skalt tu bära een 
stoor korg, Ther i skal liggia kalffskin tigh til 
sorg. Bel. F5a. — Jfr Hatt. (Se Tegnér 
Hemmets ord 68, 69.)

Kalka, tr. Kolka. Kalka i sig. Lind Ord. 
Kalkonsk, Kalkunsk, adj. Calkoneske 

hanar och hönor. Comenius Tung. 150. 
Kalkunsk hane, höna. Stjernman Com. 
2:5 (1633).

Kalkrörare, m. Handtlangare för mur
bruks tillredning. [T. kalkriihrer.] Skråord. 
322 (1546).

Kalkun, m. Kalkon. [T. kalkuhn.] TisbelS. 
Kall, adj. [D. kold.) hans troo warder 

iw daghom ... kollare. L. Petri Om nattv. 
E3a. titt kålla hierta. Ders. E5a.

Kalla, f. Frossa. [Isl. kalda.) I Värme
land och Vestergöthland varder then (fros
san) gemenligen kallad Kalla. Lindestolpe 
Fross. 3.

Kallaktig, adj. Kall till sinnes. Mannen 
är ailment kallachtigh. Schroderus Albert. 
2:183.

Kallats, Kalas, se Kollats.
Kallelse, f. Kall, yrke. huar effter sitt 

skick och kallelse skall göre then annen 
tilbörlige, plichtige och skyllige tilförning.

Stjernman Com. 1:101 (1546). bruka åker 
och äng, och annadt hwadh theres (bönder
nas) kallelse fordrar. Svart Kr. 56.

Kallfyr, m. Kallbrand. [T. das kalte 
feuer.) Kallfyhr, gangræna. Schroderus 
Lex. 97. Dödkött (kallfyr). Comenius Tung. 
316. Om något ondt vil tilslåås aff vädret 
uthi något såår, hvilket varder kallat kållfyr. 
A. Månsson Pract. 107. itt oleekt såår, ther 
sedhan kan uthi slås een ond köld eller kåld 
fyr. A. Laurentii Hust. 52.

Kallnad, m. Köld, kallsinnighet, i un- 
dersåtarnes hiertan en kollnad hade sig för
orsakat. J. Werwing 1:201.

Kallsjuka, f. Frossa. [Mnt. koldesucht, 
kolde suke.] Skelffua eller kåldsiwka. B. 
Olavi 87 a. han aff kollesiuka eller skälff- 
uesoth kranckligh var. Tegel Gust. 1 hist. 
2:4. idher krangdom åff thenn kolle szyuke. 
Gust. 1 reg. 8 : 253 Kallsjuka. Lind Ord.

Kalltak, n. Yttre tak, vattentak. Skulle, 
lacunar, thet rumet som är emellan varm- 
och kall-taket. Wallenius Gram. C 6 a.

Kalmeuser, m. Grubblare, enstöring; 
bokvurm. [T. kalmäuser; se Grimm Wort.) 
Calmeuser ok skolfux (kallas) then sigh 
siälff villigt stenger Ifrån gudhlösas lagh. 
Lucidor Bb 2 a.

Kamb, m. Kam. theras sköna krusade 
hoffuudh skära öffuer kamb, at icke itt håår 
...skulle öffuerbliffua. P. Erici 5:62a.

Kambahus, n. Kamfodral, ett kamba- 
hus med fiilsbenskambar (elfenbenskammar). 
Hallenberg Mynt 211 (1538).

Kamelinna, f. Kamelhona. een Came- 
linna. Jer. 2: 23.

Kamererare, m. 1. Skattmästare, ränt
mästare. Tå vthskickadhe Konungen Helio- 
dorum sin Camererare, och gaff honom be- 
falning, at han skulle the penningar hemta, 
Heliodorus giorde strax redho, och gaff före, 
at han skulle j Syria och Phenice rento vp- 
bära. 2 Macc. 3:7,8. — 2. Hofman; kam
marherre. en Kamererare . .. som offuer 
krijgsfolcket satt war. jer. 52:25. the siw 
Camererare som för Konung Ahasueros tiente. 
Esther 1:10. the twå Konungens Kamererare 
... som wachtadhe widh dörena. 6:2. Esthers 
tieniste pighor, och hennes Kamererare. 4: 4. 
en Ethiopisk man, en Kamarerer (sùvooyoç), 
och weldigh när Drotning Candaces vthi 
Ethiopien, hwilken hon hadhe satt offuer alla 
sina håffuor. Ap. gern. 8: 27. taladhe widh 
Blastum som Konungens Kamarerare war 
(rov SJÙ too xoiTùivoç TOO ßao'.Xsio;). 12:20.

Kamlat, m. Kamlott. en leffwerferga 
sidenn Camblatz Jacka. Hist, handl. 2: 7 
(1548). yllen kamlat. A. Laurentii Verld. 
speg. 345. sijden kamlat. Ders. 364. kam- 
latzkläde. Comenius Tung. index. — Se 
S k a m e 1 o t.

Kammarbud, n. En kammarrätts (dom
stols) budbärare, rättstjenare. [T. kammer-
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bote.] the (sjukdomarne) äre icke annat än 
himmelens kammarbod, som stemna oss för 
Gudz doomstool. P. J. Gothus Rel. art. 381.

Kammardräng, m. Page, våra Cammar- 
drängar Gustaf och Svante Hornar. Stock. 
Mag. 3:136 (1620).

Kammare, m. 1. Skattkammare, silff- 
wret som Hainan tilreedt hadhe til at wäghat 
in vthi Konungens kamar. Esther 4: 7. gull 
och penningar toogh han offuer måtton mykit 
medh sigh, vthu Konungens kamar. Judith 
2:10. wår Cammer platt wtöst och öde bliff- 
uin är. Gust. 1 reg. 12:255. — 2. Afträde, 
latrina. [Isl. kamarr.] Han är til ewentyrs 
gången på stool j kamaren til sontmorsalen. 
Dom. 3:2t. — 3. Ett slags patron eller jern- 
rör, som, laddadt med krut och kastkroppar, 
insattes i kanon eller annat skjutvapen. 
(Se Molbech Gloss.) xv bösse kambra. 
Gust. I reg. 1: 176. ij (2) helslaanger aff 
iærn med v kamerer... v stenbysser med 
viij kamerer. 4: 37.

Kämmar-Elsa, f. Kammarfru (Elsa — 
Elisabet). (Man finner hos drottningar och 
furstinnor) Kamar Elssor, thet är onyttige, 
förvetne och sqvallerachtige qvinnor, them 
man ehest gamble mödror kallar. R. Foss 
402.

Kammargods, n. Förråd i skattkam
maren, statskassa, wår dressel eller Cam- 
mergodz platt förtärt och vttöst äre. Fin. 
Iiandl. 7:110 (1544).

Kammarhustru, f. Kammarfru, så skall 
och hon (furstinnan) hafva medh sigh een 
Hoffmästerinna och ... een Cammarhustru. 
Stjernman Riksd. 1:618 (1605).

kammarjungfru, f. Kammarfröken, hof- 
frökcn. Kammarjungfrun Kjerstin Kurck. 
HSH. 20:323 (1652).

Kammarlut, f. Urin. [T. kammerlauge, 
E. chamberlie.] then stinckande kammar- 
luten. A. Laurentii Hust. 181.

Kammarmästare, m. “Öfwerste Reckne- 
mestere vdij Recknecammeren". Szå skall 
och förme Cammermestere sware Kong:e 
M:t wår nådigste herre för alle regenskaper 
öffuerhwffuedt. Civ. instr. 2(1541). — Må
hända är i följ. ex. fråga om samme embets- 
man. fettaliæ szom han före ræchenscap 
giöra schal, ther han mesther olaff waar 
Camara mesther szin recognicionem paa giff- 
wit haffwer. Gust. I reg. 2: 61. Giorde .. . 
oss godh redhe och rækenskap (j nerwarw 
oss elskeligh N vår kamaremesthers) båådhe 
för vpbyrd vthgiffth sachöre peningher och 
alth annath. 3:349. sende wij eder nw en 
annen dandeman tiil kyrkeherra, som waar 
Camaremesther warit haffuer. 2: 246.

Kammarråd, n. Jagh (Kristus) är Fa- 
dhrens hemligasta Cammerrådh, som går 
medh honom vth och in. P. Erici 3: 65 b. 
om en nådigh jorderijkes furste sitt trogna 
Cammerrådh oss tilskickade och förordnade,

at the skulle ledhsaga och vachta oss. A. 
Laurentii Hust. 190.

Kammarränta, f. Statsinkomst. Then 
meenige konungzlige cammerränta icke för- 
svaget uthan förmeret bliffua må. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:122.

Kammarsjuka, f. kammarsiuka, thet är 
lättia, lenge liggia och soffua. P. Erici 4: 8 b.

Kammarstycke, n. Kanon, liknande en 
mörsare och försedd med kammare (se d. 
o. 3), hvarmed stenar skötos. [Se Grimm 
Wort. Kammerstück.] Wele wij icke heller, 
att man allenest skall bruke vpå samme 
galeyder the guthne stycken, . .. vtan man 
moste och så lagat, att ther komme nogre 
sköne cammerstycker vpå, som man jnnan 
bools lade kan. RR 22/i 1543.

Kammarsven, m. Kammartjenare, kam- 
marjunkare? Konung Erics Cammarsven, 
Peder Willamsson benämd. Tegel Er. 14 
hist. 256. Carl Cammersven var ther på 
besteh, Han skulle achte på saken väl, När 
han (Maximilian) skulle till henne (Karin 
Månsdotter) ingånge ... Carll sadhe till dra- 
banterne tree : Setter honom strax i tornet 
nedh! Hund Er. 14 kr. v. 389, 390.

Kammartjenare, m. en mächtigh furste 
ville tigh förordna ... en sin betrodda Cam- 
martiänare eller nästa rådh. A. Laurentii 
Hust. 174.

Kammerling, m. [T. kämmerling.] Rik- 
sens Cammerlings embete är att achte cch 
vethe alle Konungens clenodier, credentz, 
alt gyllene och sölfver smide, gyllene tap- 
petzerij och all annen konungzlig prydning. 
Carl 9 rimkr. 128 (1571).

Kamp, m. Mustasch. [Isl. kampr.] Ko
nung Harald ... hade långa kampar på then 
öfra läppen. Peringskiöld Heimskr. 2:163.

Kamp, m. 1. Strid. Ordet brukas äfven 
i plur. här warder nw talat om kamper. O. 
Petri Kr. 50. slijke kampar tildrogo sigh 
widh staden. Schroderus J. M. kr. 360. — 
2. Kapplöpning, lät oss medh tolamodh 
löpa j then kamp som oss förelagd är. Ebr. 
12:1.

Kampe, m. Kamp, häst. en sådan kampe 
aldrig skulle bli skjutsmärr. Dalin Vitt. IL 
6:106.

Kamphufva, f. Stormhufva, stormhatt? 
eth helt köriiss 4 kamphuffuor. Gust. 1 reg. 
7:40.

Kamphäst, m. Draghäst. A. Olai 10.
Kamplöpare, m. Kapplöpare, enom 

kamplöpare, then bort affsidhes löper, felar 
om målet. 1 Cor. 9:26 (glossa). thet går 
så til... medh kamplöpare, at månge the 
fremste warda the ytterste, och the ytterste 
the fremste. P. Erici 1:165 b.

Kampplats, m. Valplats. [T. kampf- 
platz.] Hvar äro the som förr på jordens 
kampplatz lefvat? Borneman 43.

Kampt, adv. I hast, flux. [Af fsv. kam-
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ber, bråd.] the skola kampt honom ihiäl slå. 
Tisbe 42.

Kan, m. Skuta ; farkost. [T. kahn.] nå- 
gre caner eller strömskepp lastade med span- 
mål. J. Werwing 2:37. Footfolcket förer 
han öfver (floden) endeels medh kanor och 
ökeståckar,... en deel ochså uthi slupor och 
båtar. Sylvius Curt. H4.

Kanelbark, m. Skämtvis om yttre huden. 
hon kom at snafva mot en pall och skrub- 
bade all kanelbarken af skenbenet. Sahl- 
stedt Sag. om tuppen 7.

Kanikedöme, n. Kanonikat. the bedzsta 
prebenda ok caneka döme som i vpsala dom- 
körkio ær. Gust. 1 reg. 1:61. Canikedöme 
stijktar han Åtta wti wpsala by. Messenius 
Christm. 253.

Kanka, intr. Gunga upp och ned, guppa. 
veed Helgeland, som mit i hafvet kanckar, 
Min farkost segel ströök och lade sig för 
ankar. Eurelius Vitt. 47. En redlös far
kost . •. som uppå hafvet kankar. Kolmodin 
Qy. sp. 2: 353. sittja på landet och kanka i 
vår gamla vagn emellan kyrckjan och gården. 
Modée Fru Rangsjuk 71.

Kankevis, adv. I spridda hopar, en 
slöddrat cch uthan någon redeligh (redig) 
krijgsordning kanckevijs gående menighet. 
Sylvius Curt. 641.

Kannbänk, m. Hylla, hvarpå kannor 
m. m. uppsättas. [Isl. kannabekkr.] begare 
... dryckesglaas och steenkruus tagas aff. .. 
kannbäncken. Comenius Tung. 562.

Kanngjutare, m. Tenngjutare. [T. kan- 

nengiesser] Pocularius, kannogiwtare. Var. 
rer. voc. D 2 a. Skole samtelige kanngiutarne 
här i riket vara förplicktade att giöra godt, 
oförfalskat och upricktigt arbete. Stjernman 
Com. 4:454 (1694).

Kannoblad, n. Nymphéa, kannobladh, 
siöbladh. Var. rer. voc. R 6 b. Näckeblom- 
ster, kannobladh. Helsingius.

Kans, m. 1. Utsigt till framgång. [Mnt. 
kanse, F. och E. chance.] Sin fiend bättre 
man kan väria ur een skans, Än innom tasta 
then medh een ovissan kans. Sparman 
Sund. sp. 245. han vill aff see sin bästa 
kans, Ibland de krigeske at hålla rätt ballans. 
Rosenfeldt Vitt. 203. Jfr Skans. — 2. 
Nappa k. med, pröfva sina krafter mot. 
tije de nappa med hundrade kansz. Sten
bock A 4 a. man hoppas at snart få nappa 
kantz med den tyranniska Ryssen. O. Her
melin (Sv. bibi. 3: 256) 1704. finge jag nappa 
kans med en sådan soldat, så skulle jag 
bete mig som en hielte af första rangen. 
Lindahl Den tankf. 29. (Jfr Rietz.)

Kansler, m. Rådgifvare (hos en furste). 
Vthi Gudz hand ståår, om thet lyckas medh 
en Regent, han giffuer honom ock en loff- 
ligh Canceler. (Glossa: Thet är, hans nästa 
rådh.) Syr. 10: 5. Hwar äro rådhgiffuarenar? 
Hwar äro Cancelerenar? Es. 33:18.

Kansleri, n. Kansli. [Mlat. cancellaria, 
F. chancellerie.] man sökia skulle j Can- 
celerijt vthi Konungens skatthws. Esra. 6: i. 
gick han vp vthi Konungs hwset vthi Can- 
celerijt. jer. 36:12.

Kant, adj. K. och klar, alldeles färdig. 
[D. =] jag fann alla skeppen til takel och 
tyg kant och klar. M. Stenbock (Lönbom 
Anek. 2:171). iag är... kant och klar at göra 
er nöije. C. Gyllenborg Villhj. 81. Alt 
är nu kant, nu klart och feelas intet mehr. 
Rosenfeldt Vitt. 211.

Kantor, se Kontor.
Kapell, n. Sacellum, kappal. Var. rer. 

voc. L5b. cappale. P. Erici 2:l09a. 1. 
Kyrka, thenne bygger itt Cappal eller kyrkio. 
O. Petri l Post. 122 a. Ther Gudh bygger 
sigh een kyrckia, ther bygger fanen strax 
sigh ett cappell breddwidh. Svart Kr. 96. 
L. Petri Exorc. D 7 b. — 2. Särskildt (med 
altare försedt) rum i kyrka, tå han (konun
gen) medh någhrom vthi Capellet gången 
war, Iyckte the (presterna.) Templet effter 
sigh igen. 2 Macc. 1:15.

Kapellmästare, m. Dauid skiffter hela 
songeskolan medh songarenar, vnder Christo 
then öffuersta Capalemestaren, j tree åtskilie- 
liga hopar. P. Erici 5: 63 b.

Kapitelhus, n. Gemensamt samlingshus 
i ett kloster. [T. capitelhaus.] drogh K. 
Götstaff om Moremessone till Westrårs. Och 
söndagen ther nest effter... gick vp i Capit- 
tell hwsedt, tijt alle Canckaner och forbe- 
melte Electus församblade wore. Svart 
Kr. 75. _

Kapitelsherre, m. Ledamot af dom
kapitel. [T. capitelherr.] Laurelius Kyrk
ord. 361.

Kapitenare, m. 1. Höfvitsman, befäl- 
hafvare. Kong Cristierns capitenare i Stoc- 
holm. Svart Kr. 47. alle hans Capitenare 
her i Swerige. Ders. 52. — 2. Hufvudman, 
anförare, ledare, j thenna församblingene 
är Chrisms en capitener, och regerar henne 
medh sin oordh. O. Petri Men fall E 6 b. 
så haffuer hennes (menniskans) hoffuud 
och Capitenare Christus Jesus lijdhit for 
henne. 2 Post. 21 b. Christus ... capitene- 
ren och hoffuudet är offuer alla Christna 
menniskior. Ders. 195 b. och haffua alle en 
capetenare, herra och domare Christum. 2 
Förman. A 3 b. han warit hade en Capite- 
nere för the forredare. Gust. 1 reg. 9:39. 
sökie vtt änn 3 eller 4 som the rette Cape- 
tenere therföre (för öfverträdelsen af på
budet om seglatsen) waritt och sodantt mest 
förorsakedt haffue. Fin. handl. 7: 212 (1548). 
een af dhe Rydze Fougter .. , till all skalck- 
heet och öfuer wåld, som Rydzerne här inn 
opå Rijkedt giordt, een stoor Capitener waridt 
hafuer. 3:184 (1552).

Kapon, m. Kapun. [E. capon.] Caponer 
(snöpte hanar). Comenius Tung. 150.
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Kapp0 K. öfver k., / kapp? Sedan tec- 
kes thet som iagh spör, munekar och nun
nor ocii hvar präst, kap öfver kap, sigh gifta 
mäst Messenius Krön. 65.

lappad, p. adj. Klädd i kåpa. [T. kap
pen.] Then kappat orden medh all ijdh Ock 
tiwter och bedher all tijdh. R. Foss 344.

Kappe, m. Bägare, tumlare. Cyathus, 
kappe. Var. rer. voc. H 1 a. Kappe, bägare. 
Helsingius. en kappa (3 stop). Comenius 
Tung. 763. Bacchus vil andra supebröder 
ey haa, än dhe som een kappe väl kunna 
fördraa. Lindschöld Gen. E 2 a. Een 
kappe brännevijn. Beronius F 3 b. The 
drukko nectar til trij kappar tidt på raa. 
Lucidor Hh2a.

Kappfönster, n. Takfönster, fönster
glugg. [Mnt. kapvenster, T. kappfenster.] 
förm. höffwitzmen gåffve sig oppå forme 
huss tack (tak) och sloge ther Cappe fen
steret (takluckan?) igen. HSH 2:44 (1530).

Kappmäla, intr. Disputera. [Jfr Isl. 
kappmœli] man behöfver ei med andra om 
en sak Kapmäla, eller sig tilfoga stort omak. 
Spegel Öpp. par. 57.

Kapprät, adj. Kapprak, med kaprätan 
krop. Hambræus D2a. jag nu lärt at gå 
kapprät. Kolmodin Qv. sp. 2:330. Hålet 
... var så stort, at jag kunde gå kapprätt 
genom det samma. Salvius Lärda tidn. 
1746 47. Stå eller gå kapprät. Lind Ord.

Kaprönika, f. Ett slags hufvudbonad 
både för män och qvinnor. [F. chaperon, 
Isl. kapriin, Mnt. kapperon, kaproen.] bruke 
doker eller capröniker på hufvudet. Stjern- 
man Riksd. bih. 239 (1589). Qvinfolcks klä
der äre ... Myssa (caprönicka). Comenius 
Tung. 513. Kaprönika, Cucullus, Bischofshut. 
Schroderus Lex. 28.

Kaprönot, adj. the förkappuge (caprön- 
otta) munkar [cucullati monachi.] Comenius 
Tung. 638.

Kapuna, tr. Kapunera. [T. kapaunen.] 
kapuna the unga hanekyklingar. Colerus 
1:274. Lind Ord.

Kar, n. Kärl. dryckenar baar man in 
vthi gyllene kaar. Esther 1:7. ingen vp- 
tender itt liws och skyler thet vnder någhot 
kaar. Luc. 8:16. Haffuer icke en Potto- 
makare macht at göra aff en klimp itt kaar. 
Rom. 9: 21.

Karass? (Möjligen en förvanskning av 
någon äldre form för k a r t es c h.) Se un
der Fira.

Karbad, n. Brukas, såsom Badstuga, i 
bet. Stryk. Hå, hå, granne, var nu lustigh 
och gladh, Förty vår fougde fick itt skönt 
karbadh. Chronander Surge D 8 b. Här 
til haar tu lefvat lustigh och glaadh, Men 
nu kommer tu i annat karbaadh. Bel. D 7 a.

Karborre, m. Lind Ord. Karraborre. 
Var. rer. voc. R 6 a. Karreborre. Comenius 
Tung. index.

Karg, Karig, adj. 1. Ostyrig, sjelfsvål- 
dig. [Isl. kargr, styf, hårdnackad.] Et kargt 
barn. Lind Ord. en karigan nämpner man 
stilla och sedigh. Schroderus Hoflef. 278.
— 2. Hurtig, rask. De karge hjeltar. Sv. 
forns. l:4ll. Hiorten...är vigh (snabber, 
karg). [L. agilis, T. schnell, hurtig.] Co
menius Tung. 198. Jfr Rietz Kari, s. 309.

Kargas, dep. Vara karg, snålas. Lind 
Ord.

Karig, adj. Karg, snål. [D. karrig.] 
Monger man är karigh och spaar, och war
der ther rijk jgenom. Syr. 11:17. hwadh 
skulle godz och penningar enom karighom 
vszling? 14:3. om en karigh vsling talar 
hele stadhen illa. 32 (31:29). Thet är bättre 
vara giffmild ... än snijken (knapp, niugg, 
karigh). Comenius Tung. 850.

Karighet, f. Karghet, njugghet. för
mana brödherna, at the... tilreedde then vnd- 
setning som tilförenna vthloffuat war, at hon 
ligger redho, såsom een godh vndsetning, 
och icke som någhon karigheet. 2 Cor. 9: 5.

Karinsmessa, f. S. Katarinas dag, den 
25 nov. Dijkman 156.

Karlgill, adj. Manlig, dugtig, käck. [Isl. 
karlgildr.] Een slarfvot bonde är så kargill 
at han pokkar Emoot tin (vattnets) ilska 
macht. Spegel G. verk 88.

Karlunk, m. ? min käre karlunk .(säger 
en varg till korpen, som åtföljt vargarne 
under sken af att vara deras gode stall
broder), tu haffuer icke folgt oss, uthan' rofT- 
uet effter, och om tu icke hadhe halft thet 
hoppet, så hade tu länge sädan gärna varidt 
långt ifrån oss. Balck Esop. 147.

Karm, m. 1. Täckt vagn. I spännen för 
karmen de gångare grå. Sv. folkv. 1: 156. 
Han lyfte skön jungfrun i förgyllande karm. 
1:348. Min fader gaff mig the gångare säx, 
och fäm förgylta karmar. B. G. Visbok 153.
— 2. Ram. togh fram een liten förgylt carm 
... han ville sättia ett beläte deri. U. Hjärne 
Vitt. 56. karm, uthi hvilken vaar ett gammalt 
kopparstycke insatt. Ders. — 3. Brätte (på 
hatt). Hatten blåser utaf, för stor och vider 
i karmen. A. Nicander Vitt. 155. — 4. 
Tröjan var svart och mycket kårt med karm 
om armen vid axlen. Linné Sk. resa 141. 
(Jfr Wistrand Sv. folkdräkter 21 o. pl. 5.)

Karma, tr. Beklaga, jemra sig öfver. 
[Mnt. karmen. Se Grimm Wort.] Min sorg 
och jämmer är fast stoor, Thet klaghar iagh 
tigh som högt boor, Hoo vil then saak ey 
karme? R. Foss 35.

Karmasin, Karmesin, n. Ett slags tyg. 
[T. karmesin.] fiolbruntt Carmesyn Sammett
— rött Carmesyn. Tegel Er. 14 hist. 322. 
Carmesin flogels skor — Carmasij samettz 
kiortill — lifferghe Carmasijn atlask tröija — 
lifferghe Carmasijnn sidhen atlask. Hist, 
handl. 2:25,32,33,34 (1548, 1553).

Karmur, m. “Karmr Isl. rudera, dirutœ
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rei reliqvice“. Spegel Ord. The många 
höga skrom, som uppå bergen stodo I for
dom tid, ännu få lända folck til godo Med 
konstigt huggen sten, som daglig tädan tagas 
At nya fagra hus af gammal karmur lagas. 
Spegel Sal. vish. 27.

Karnap, m. 1. Utbygge, balkong. [Mnt. 
karnap.\ Menianum, hoffmeya, karnap. Var. 
rer. voc. G 5 a. Karnap, Menianum, T. Ercker. 
Schroderus Lex. 35. uthhuggna karnapper. 
A. Laurentii Verld.speg. 439. låter sigh then 
mäst tyckia och then största hanan i korgen 
vara, som höghsta bygningen uthi staden 
medh karnap uthi gården öfver sijn faarstugu 
trappa upsättia kan. Petrejus Beskr. 1:6. 
— 2. Hylla, hylla, gömme, karnap, podium, 
repositorium. Comenius Tung. index. — 
Karnapzdyner. HSH 37:29 (1548).

Karniffel, m. Ett slags kortspel. [Se 
Grimm Wort.] Stjernhjelm Here. 154.

Karnyffel, n. Bråck. [T. Karnüffel, m.] 
Lind Ord.

Karnyffla, Karniffla, tr. Piska upp, 
örfila upp. [T. karnöffeln, karniffeln.] Lind 
Ord. Rietz.

Karsk, adj. 1. Rask, hurtig, stark, frisk. 
[Isl. karskr.] The ynglingar warda trötte och 
vpgiffuas, och the karske män falla. Es. 
40:30. Som en flygende örn war han ful
karsk. En liten Crön. Heb. Theres öflverste 
karsk och snar. Hund Er. 14 kr. v. 191. 
Christus ... tigh aff dödhan gör leffuandes, 
. .. aff siukan helbregda och karsk. P. Erici 
2:11a. karsk och ung, af leder skön och 
fager. Stjernhjelm Helsepris. När såg man 
någon karsk, som kräseligt har lefvat? Spe
gel Åt. par. 26. kroppen frisker är, är sun
der, karsk och röd. Borneman 9. Gud 
förläne ... både dem samt deras lifsarfvingar 
till månge karske, rolige och lykosamme år. 
S. Elofsson 138. Then som hafver en 
mycket karsk hälso. Rydelius Förn. öfn. 
174. — 2. Vacker. Fagher, karsk, Formosus, 
hübsch, schön. Schroderus Lex. 65. een 
voxen jungfrw (möö), som är karsk [elegans] 
och rijk. Comenius Tung-. 589. Gudh hade 
giffuit Dauid een heel frustuga full. medh 
karska qwinnor. P. Erici 5:165 a. Är an- 
sichtet... blidt, gladlynt, karskt och däge- 
ligit. Svedberg Schibb. f4b.

Karskhet, f. Helsa, styrka, han giffuer 
sundheet och karscheet. O. Petri 2 Post. 
203 b. man väl må säga på kon. Gustafs 
mull, att samt med honom i grafven är ock 
riksens karskhet och välmåga nederlagd. 
S. Elofsson 122.

Karta, tr. Bekläda med (grof, skroflig) 
bark. (Jfr Rietz Kart.) Nu när som alla 
trän af odygdsbarken kartas. Kan ingen nöj
sam frukt på våra grenar artas. Lohman 384.

Karteck, Kartek, m. och n. Ett slags 
siden. [Mnt. karteke ; T. kartek, karteck.] 
Een swartt ridkiortill aff karteck. Hist, handl.

1:23 (1543). hvit kartek och tafft. Tegel 
Er. 14 hist. 324. en kjortel af gult kartek. 
Lönbom Uppl. 4:81 (1581). Fanan förfär
digades af ett slags sidentyg kalladt cartek. 
Adlersparre Afh. 220. kartäck. Hist, handl. 
13. 1:329 (1563).

Kartenspel, n. Spelkort, Kortlek. [T. 
kartenspiel.] Chartula lusoria, kartenspel. 
Var. rer. voc. K2a. Jfr Kortspel.

Kartig, adj. Katig. Lind Ord. Rietz.
Kartog, Kartun, m. Ett slags grof ka

non. [Mnt. kartouwe; T. kartaune, se 
Kluge Etym. Wort.] Cartoger voro af 4 
slag: dubbel, hel, treqvarters och half. Se 
Adlersparre Afh. 236, 238. Murbrecker och 
kartune. Uti. på Dan. 588.

Karussa, f. Ruda. [Mnt. karusse, T. ka- 
rausche.] Lind Ord. Rietz.

Kas, utrop, hvarmed katt bortjagas. 
Veta k., blygas, skämmas, han vet både 
kaas och huut. Lucidor Rr4a. veet lijtet 
kaas, slät intet huht. Dens. F 3 a. när paddan 
kom til välle, Hon hvarken hut ell’ kas, ell’ 
viste återhälle. Kolmodin Qv. sp. 1:56. — 
Köra k. med, köra bort, drifva bort, för
följa. gick jagh up til dem i huset och 
kiörde så kas medh dem utur det ena rum
met i det andra. Nordin Krigshist. 2:67 
(1656).

Kas, f(?). Strid, dust? (Jfr Köra kas. 
Se Rietz Kasa, kas, s. 312). Wij goffuo 
them så välligt baas, Jagh täneker the min
nas then kaas. Prytz Gust. 1 C 4 b. Till 
Calmar iagh medh alla macht Nu kommen 
var uthi then acht . . . Honom (Gustaf 1) 
välligt giffua baas, Men nu slår iagh på 
annan kaas. Ders. E 3 b.

Kas, f. Svedjeland. (Se Rietz.) De gäta 
(valla) sine fåitr bort på de gröne kaser. 
Eurelius Vitt. 104.

Kas, f (?). Kaas, Meta, Måål, T. Ziel, 
Zweck. Schroderus Lex. 46. — Kastboll, 
bollspel. Tå nu konungen en gång slogh 
medh thenne Pannonio boll, vordo the sigh 
emellan oeense, för kaasen skuld. Schro
derus Hoflef. 78. kaas bols leek. Ders. 
[Se Mnt. kassbal, T. katzball. “Beides, ball 
und spiel, heiszt katze, katz f., zugleich das 
ziel und der Standpunkt des mitspielenden 
... fr. chasse, der ort wo der ball zuerst 
aufspringt, daher marquer la chasse, den 
ort bezeichnen“. Grimm Wort.]

Kaskeland, n. Svedjeland. (Se Söder
wall Ord.) Och motte man achtedt, att 
bråterne icke feiles såsom man swidije land 
eller kaskelandh feile pläger. Fin. handl. 
9:155 (1556).

Kassack, Kassacka, Kassecka, Kas- 
sika, Kassjacka, Kasjäcka, f. (Se Rietz 
Kasjakka.) 1. Öfverrock eller kappa med 
vida ärmar. [T. casaque.] I inventarium 
på hertig Johans kläder, 1553, nämnas 
bland “kjortlar“: enn brunn sanietz Kas-



Kasse — 440 — Kedjelod

sack stijckett med gull; en grå flugels kassak 
stijcketth medth gull; enn grå purpurianisk 
kassack, besett med ett streek vthuggit swartt 
sametth vnderfodrat med rödha räffwar; enn 
swartt kuttineret Kassacka vnderfodratt (med) 
mårdar. Hist, handl. 2: 32, 83. — 2. En 
qvinnodrägt. Kassecka, Focale, Weiber
mantel. Schroderus Lex. 28. Så snart 
een flicka blier så stoor, At hon är jemnhög 
med sin moer, Och hon kan utan hinder 
draa Moers kiortil eller kassika. Lucidor 
Pp 3 b. fruedrächt, som är med silkestygs 
kiortler och kassjacker. Stjernman Riksd. 
bih. 238(1589). — 3. Presterlig drägt. Sama
ria, kasjecka som präster bruka, colobium, 
exomis. Comenius Tung. index, skola pre- 
sterna .. . stadigt blifua widh then klädebonat 
som theres kall bäst höfves, thet är, sijdha 
kiortlar och kastiackor. Förslag till kyrkord. 
525. om någon prest kom med stackot kappa, 
efter som civilståndet tå brukade, stora skjorte- 
kragar, piukoter hatt, långt hår utan kasjäcka, 
med käpp i handen, undgick han icke veder
börlig correction. Link. bibi. handl. 2:359 
(1630).

Kasse, m. Så kallas ett lööstspruckit 
stycke i taken af rummen (i grufvor). som 
hotar att falla neder. Geisler 366.

Kast, n. 1. Råka, komma i k. med, 
i sammanstötning, strid, beröring. [Isl. 
koma i kast vid.] ett Svenskt skep... rå
kade i kast medh otto Holländske skep. 
Girs Er. 14 kr. 43. Han kommer i kast 
medh dubblare, Som plocka honom. S. 
Brasck Förl. sonen A 2 a. Nu nyligast i 
kast kom han Medh een bedrägeligh köpman. 
Ders. C 4 a. — 2. Vid mynträkning utgjorde 
ett kast 4 stycken. Se Fare 3.

Kasta, tr. 1. kastadhe honom ... medh 
stenar jhiäl. 2 Macc. 1:16. — 2. Aflägga, 
ändra, ogudhactige meeniskior . .. när the 
begynna en ond wane, pläge the icke lätte- 
lige kynne kasta. Svart Kr. 68. — 3. Kasta 
sig upp, uppresa sig. Jerobeam ... Salo
mos tienare ... kastadhe sigh vp och satte 
sigh emoot sin herra. 2 Krön. 13: 6. thenne 
stadh aff ålder haffuer kastat sigh vp emoot 
Konungar. Esra 4:19.

Kastanie, f. [L. castanea.] Jacob toogh 
gröna äspekeppar, hasl och castaneen, och 
barkadhe hwita render ther vppå. I Mos. 
30: 37. Castaner (plur.). Phrygius Him.
lif. 50.

Kastare, m. En som kastar säd. Jagh 
skal senda kastare til Babel, huilke honom 
kasta skola, och vthsopa hans land. Jer. 51: 2.

Kastkäpp, m. = Kastboll, mellan stri
digt folk jag skall en kastkäpp vara. G. F 
Gyllenborg 3:319. (Jfr Rietz.)

Kastreka, f. Kastskofvel. (Rietz Kast
räka.) Sädesränsning sker gemenligen ge
nom kastning med skofvel eller kastreka. 
Carleson 777.

Kastspets, m. Se Snarspjut.
Kastvante, m. Lekboll, ehuruväl the til- 

förenne på åttskillige tijder H. K. M. till 
theres herre och konungh hafve begärett,... 
så haffver thet doch hooss een partt inthet 
varit alffvar, uthan the haffue brukett allene 
H. K. M. till itt täcke, och under H. K. M. 
söchtt deres fördeell... (men) H. K. M. inthet 
täncker längre på thett sättet vare theres 
kastevante. Bidrag 1:141 (1607).

Kastyxe, f. När han (skolmästaren) kom 
in (i skolan) wiliandes läsa, sprang vp me
nige hopen medh stenar och kastyxar. 
Svart Kr. 139.

Katig, adj. Djerf, dristig, tilltagsen. 
Konung Erich XIV var ... katiger med frun
timmer. HSH 1:199. Enkedrottningen (Carl 
9:s) var en katig och regeringslösten qvinna. 
8:18. Pilatus ... vil af fången höra, Om han 
så katig är och konungs titel tar. S. E. 
Brenner Jesu pin. 61.

Katissa, f. Katse. ryssior och kattissor. 
Landt. instr. 4 (1556).

Katissaved, m. Virke, hvaraf katsar 
göras, ett lass katissawedh. Gust. 1 reg. 
2:134.

Katsa, f. Till att betaga fienden sin be
täckning, brukades att öfverhöja fästnings
verken med en platform eller katsa, hvilken 
upptimrades i fyrkant så högt som tornen 
eller något annat värn i fästningen. Adler- 
sparre Afh. 899; Hist. saml. 2:89. Se Grimm 
Wort. Katze, V:290.)

Katt, m. Ett slags mindre fartyg. [T. 
katze, Mlat. catta.] Lind Ord.

Katt, se S k o 1 k a 11.
Kattbonde, m. Katt, katthane. Lind 

Ord.
Katte, m. Penningpung af skinn. [T. 

katze.] (man) kan giömma dig (penningen) 
rätt väl i kiälrar, skrijn och kattar. Gra- 
NATENFLYCHT 2.

Kattfräs, m. Katthane. Lind Ord.
Kaxevulen, p. adj. Stormodig, stolt. Ett 

kaxe-vulit folck, som aldrigh vist’ hvadh trälar 
EF slafver var. Wexionius Sinn. A 3 a.

Keckla, intr. Kela, smeka, smickra. Jag 
stackars flicka tror hvad thenna skaleken 
kecklar, Och märeker ei then krok, som 
han i socker vecklar. Kolmodin Qy. sp. 
1:119. Kekla med barnen. Lind Ord.

Ked, n. Kedling, m. K id, killing. [Isl. 
kid, kiölingr.] Hedus, kedh, kedhling. Var. 
rer. voc. P 6 b. beet tijn kedh widh heerda 
hwsen. H. vis. 1:8. Parder liggia ibland 
kedh. Es. 11:6. Gack bort til hiorden, och 
hemta migh twå goda kedhlingar. 1 Mos. 
27:9.

Keda, Kedla, intr. Kidla. Tagh boc
karna ifrån, när getterna begynna keeda. 
Colerus 1:32. Getterna kedla. Brahe 
Oecon. 100.

Kedjelod, n. 1. Jernkula, antingen slät
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eller taggig, som med en kedja var fäst på 
skaft, at dermed så mycket bättre utdela 
slängar. Röding 163. — 2. Länkkula. Utom 
smidda kulor nyttjades ... kedjelod ... i syn
nerhet vid förskansningars och blockhus’ 
beskjutning. Adlersparre Afh. 243. Komme 
the (skeppen) tilhope hardt och fast, The 
kisslade hvar annen i sidhe Medh kedie- 
lodh. Hund Er. 14 kr. v. 208.

Kedla, se Keda.
Kedling, se K ed.
Kedoverk, n. [T. kettemverk.] (Spegel 

Ord. “sådant utskurit arbete, som hängde 
ihoop lika som kädior eller länkar.“) thet 
stora hwset bedrogh han medh furoträä och 
bedrogh thet medh besta gull, och giorde ther 
vppå palmar och kedhowerck. 2 Krön. 3: 5. 
och giorde kedhowerk til Choren och satte 
offwan vppå stodhanar, och giorde hundradhe 
granatäple och satte them j thet kedhowerket. 
3:16. (Öfv. 1878: kedjor.) kallas listerna 
under takfoten och nedan på ett huus kiedar 
och kiedoverck. Rudbeck Atl. 1: 255. — 
Jfr Käda.

Kegenregister, se Gegenregister.
Kegla, intr. Käfta (emot). [Mnt. kekelen, 

N. kjegla, träta, munhuggas. Jfr Rietz Käka, 
s. 382.] Hvad keglar du emoot, din oför- 
skemda? U. Hjärne Vitt. 175.

Kejsaredöme, n. En kejsares regerings
tid. Vthi femtonde årena aff Tyberij Key- 
saredöme. Luc. 3:1.

Kejsarfri, adj. Fri från afgälder till 
kronan. [Jfr Mnt keiservri, T. kaiserfrei.] 
then ene, så wäll som then annen, måge 
wtdrage skatten, effter som the haffue ägerne 
och jordetalet till, och icke then ene mere, 
än then annen sittie Keijsere frije. Gust. 1 
reg. 13:5 (1540). Raumo borgere .. . effther 
thenne dag skole så wäl göre theris tull vt, 
som the Ååbo borgere göre, Wij kunne icke 
längre holle them så keyszer frije. Fin. 
handl. 7:120 (1544).

Kejsersk, adj. Kejserlig, aff then Key- 
serska skaran. Ap. gern. 27:1.

Kekel, n. Kelande. Lind Ord. Jfr K eckla.
Kel, n. Kelande. Du må man klema nu, 

så får du framdels frukta, Då han dig för 
ditt keel tillbaka lärer tukta. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 70.

Kelaktighet, f. Klemighet. förvijtandes 
the Frantzöske snuushanarna sin klem- och 
keel-achtigheet. Lindschöld Gen. B 2 b.

Kemling, Kemmerling, m. ett slags 
tyg. [D. koemmerlin (Kalkar), Mnt. keme- 
ling.] Itt stycke Kemling. Stjernman Com. 
1:193 (1566). late köpe them någett grofft 
cläde aff Räffle, eller hwar mann thet bäst 
bekomme kann, szådant som thet Lubske 
gråå, halff Bemisk, Kemmerling, och annet 
slijkt är, doch thet som rött, grönt eller 
blått wäre. RR fio 1544.

Kepsirdräng, m. Älskare, concubinus.

[Isl. kefsir, T. Kebsmann. Jfr Schlyter 
Ord. Kæfsir.] Sä vil een bitter man och efter 
hembden vaka, När någor kepsirdräng hans 
echta säng besmittar. Spegel G. verk 241.

Kermessa, f. Eg. kyrkmessa; bildl./esf- 
lighet, förlustelse, lustbarheter. [Jfr Grimm 
Wort. Kirmes.] itt ogudachtigt werldennes 
barn leffde... j alla fullheet och wällust, i 
dagh eller morghon riffue dödhen honom 
bort vthi ewighetena, och förwandladhe ho
nom hans Kermesso vthi en oendeligh pino. 
P. Erici 5:125 a.

Kernemjölk, f. Hvad betyder talesättet 
spinna k.? Slå til och lär henne kerne- 
miölk spinna (om en qvinna, som af plun
drande soldater blir ihjälslagen, emedan 
hon ej har penningar att gifva dem). 
S. Brasck T. krig. C 4 a.

Kersdrank, se Kirsedrank.
Kersei, Kersi, n. [E. kersey. Se Grimm 

Wort, kirsei.] Ett slags gröfre ylletyg, som 
förnämligast tillverkas i Kent och under 
namn af Kersing hos oss länge, och nästan 
intill vår tid, varit bland allmogen brukadt till 
helgdagsdrägt. Murberg Kläd. HO. neiglike 
brune kersei nedher hosor ... lifferghe kersi 
strumper. Hist, handl. 2:34 (1553).

Kersin, Kirsin, m. Se Kersei. huit 
kartek och tafft, thesligest huit kersynn, 
huilket til Hans Kongl. Maj:tz cammerjun- 
kere, cammertienere, småsvänner, lakeyer, 
draffuanter och drenger behöffues. Tegel 
Er. 14 hist. 324. kirsijn, pannus, trilix. Co- 
MENius Tung. index.

Kerta, f. Ljus. [Isl. kerti, D. kerte, T. 
kerze] see Gudz stoora macht vid minste 
stierne-kierta. Spegel G. verk 170.

Kesa, tr. Välja. [Mnt. kesen, T. kiesen.] 
effter them tilsagdt war, at the skulle få 
Konung, lät icke Gudh til at the skulle kesa 
honom, men han keeste honom sielffuer. 
1 Sam. 12:13 (glossa). keesa och kora en 
höffuitzman, som riket förestå skulle. O. 
Petri Kr. 266. ibland the twå förestelta per
soner en kesa och wellia til Apostel. P. 
Erici 6: 69 b. försichtigheten skall tig lära, 
hvad vänner ... du skall kesa. Hermelin 
C 1 b. Om the kende visheten ... så skulle 
the visst ingen annan än henne kesa til 
drottning. Rydelius Förn. öfn. företal § 12.

Kesa, intr. Kela. Kesa med barn. Lind 
Ord. Rietz.

Kesar, m. Kejsare, i kesar Carls magnus 
tidh. Messenius Christm. 207.

Kettel, m. Kittel. [Isl. ketill.] kött vthi 
en kätel. Micha 3:3. grytor och ketzlar. 
Job 41:11. kätzlar. Jer. 52:18. tu haffuer ... 
tagett fast mera till kettils aff thed som mest 
kostar, än som behöffdes. Fin. handl. 9:274 
(1557). skulle the ... öde them (högdjuren) 
motteligen, och icke tage så rundeligen tiil 
kettils aff thorn, som nw skeer. Gust. 1 reg. 
12:116. såsom han (Turken) haffuer sölat
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och weltrat sigh vthi the Christnas blodh, 
så skal ock hans krop warda huggen til 
kättils, och medh een ewigh förtärande eeld 
förgåås. Uti. på Dan. S08.

Kettelbryggeri, n. Hembryggeri. [T. 
kesselbrauen.] uthi städerne skole . .. all- 
menne brygge- och slachtarehuus oprettas, 
att derigenom motte afskaffet varda alt kettle- 
bryggerij och det oordentelige slachtande, som 
hvar man sölar sigh medh i husen. Stjern- 
man Riksd. 2:1014 (1642).

Kettelbyggare, Kettelbötare, m. En 
som lagar gamla kittlar. [Mnt. ketelboter.] 
skall och alle Kätzlebyggiere som om landett 
löpe icke tilstadt eller effterlathett blifue at 
byggie någre kettzier her i staden. Skråord. 
285 (1602). hon (drottningen) kallade hertog 
Magnus Ketzlabötare, eptsr thet han noghot 
swarter och magher war. O. Petri Kr. 80. 
L. Petri Kr. 74: — — therföre at han var 
någhot svart hyat. (Kittelflickarehandtverket 
var mycket föraktadt och bedrefs vanligen 
af kringstrykande Tattare.)

Kettelfot, m. Trefot. Kökeredskap äro ... 
kätzlefooten (tripus). Comenius Tung. 434.

Kettelsmed, m. Kopparslagare. [T. kes- 
selschmidt.] Ahenarius, ketzlasmedh. Var. 
rer. voc. Dia.

Ketteltrumma, f. Puka. [T. kesseltrom
mel, E. kettledrum.] beställe fem eller sex 
par kettel trwmber. Fin. handl. 8: 251 (1555). 
ther redho några fahnor Pålniske ryttare . .. 
med sina skalmäijor och kätzletrumbor. 
Petrejus Beskr. 2:153.

Keverne, se Köfvan.
Kexe, n. Kexe eller sokn som man sok- 

nar något vp aff watnet medh, båtzhake. Var. 
rer. voc. L8b. (Se Schlyter Ord. Kæxe.)

Kexla, f. Kexla, klyfva, klyyka, L. Furca, 
T. Gabel. Schroderus Lex. 42.

Kibel, n. Käbbel. [Mnt. kibbelen, käbbla.] 
straxt bief kiblet alt. Rosenfeldt Vitt. 254.

Kida, tr. ? han .. . een så öffwerswinne- 
ligh flijt lade och ther om, huru hans kong. 
Rijkes indsåter kidde och bekomme then 
dyrebaresta skat, sanne och reene Gudz 
lära.. Svart Ärepred. 77.

Kidde, m. Killing. Lex. Line. (1640). 
Han köpte sig en kidde, Som följde med 
sin mor och hennes spenar didde. Livin 20. 
Jag ifras sjelf när jag den lumpna kidden 
ser. Dens. 2t.

Kiekebold, m. Halsböld, körtelsvullnad 
i halsen, struma. [D. keig)e)byld(e), struma. 
Kalkar.] Qvinfolck hengia henne (örten) 
på halsen på barn, för kiekebold eller kröp. 
A. Månsson Ört. 70.

Kifta, intr. Kika, flämta, han fick ett 
munslag, at han kiftade efter andan. Dalin 
Arg. 2, n. 26. En frögd, som skiftar om 
hvar gång dess ämne skiftar, Snart flyger 
hon för högt, snart ligger hon och kiftar. 
Vitt. II. 4:27.

Kifva, intr. Han sattes vti fengsle hart, 
så lenge ther at bliffua, at alt samman be
talat wart, ther halp ey emoot at kijffua. 
Psalmb. 1536 17. the . . . kiffuadhe swårligha 
på honom. Dom. 8:1.

Kifvenäbb, n. och m. Förskansning, 
bålverk. (Se Söderwall.) Propugnaculum, 
kijffuenäb, tuäng. Var. rer. voc. L 3 b. 
(Schiller-Lübben: Kivenibbe, “eig. Streit
schnabel, d. i. Zänker“.)

Kifvesamt, adv. de sins emellan kifve- 
samt lefva. Tessin Bref 2:275.

Kifvofull, Kifvosam, adj. Trätgirig. en 
kijffuofull och wredsant quinna. Sal. ord. 
1536. 21:19. een kijffuosam quinna. 19:13.

Kika, f. Andtäppa. Dyspnea, kijka, ther 
en icke wel kan komma vnder andan. Var. 
rer. voc. E 2 b. Then som vijdyppen ligger 
och sofver, honom rijder Marun; men then 
som ligger framstupa, han besväras aff kijka 
(brösttäppa). Comenius Tung. 575. Biörne- 
gallen ... skal och vara godh för kijkan. 
Colerus 1:394.

Kikalåt, se Kykelåt.
Kikeglas, n. Synglas, uti större kijke- 

glaset (förstoringsglaset) synes loppan så
som en grijs. Comenius Orb. pict. 163.

Kikeman, m. Utkik. Himlens hy ey ett 
betyder, Kijkemannen dubbelt spår. Ryde- 
lius Vitt. 2.

Kil, m. Cammer stycker ... med kijler, 
lader (lavetter). RR mji 1543. För eleva
tionen begagnade man, både till mörsare 
och kanoner, endast kilar, till dess rikt- 
skrufven år 1650 uppfans. Hamilton 272. 
(en god Byssegiutare, som kan giwta kijle 
stycker. Gust. 1 reg. 11:77.)

Kila, intr. Drifva ? Then Danske flotta 
kijlade således fram, som vinden fogade. 
Widekindi 105.

Kilestycke, n. Ett slags kanon. (Jfr 
Kil.)

Killa, f. Kille, m. Killing. Stjernman 
Com. 1:659, 861,862. Laurelius Kyrkord. 413.

Kim, m. Sot. Fuligo, soot, kijm. Var. 
rer. voc. H 4 b. när han (röken) fasnar i 
skorstenen, så är han soot (kijm). Come
nius Tung. 47. — Kim är på vårt språk 
mörker (?); Kimmot väder, när dagen af 
dimba och töckn är mörck. Dädan Kim, 
soot i skårsteen, och Kimrök den svarta 
mörka färgen. Rudbeck Atl. 1:530.

Kitnma, intr. Klämta. [D. kirne, E. chime.] 
klockaren hafver itt reep uthi kläppen och 
kimbar ther med allenast på then ena bred
den. Petrejus Beskr. 6: 7. Kimba i klockan. 
Lind Ord.

Kimmig, adj. Sotig. kimmigh, sootigh, 
fuliginosus. Comenius Tung. index. Tw 
(smeden) är ... kimigh om tinn beenn. Sv. 
forns. 1:325. ett kimmigt mörcker. Linde- 
stolpe Färg. 22. — Se under K i m.

Kimpa, f. Knipa. War och en kommen
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i kimpone medh (P. Sunnanväder och mäster 
Knut) doch genom ringa brott, benembd Her 
Peder Matthei. Svart Kr. 112. Komma i 
kimpa, komma i en loka, i besvär. Sundel.

Kind, m. och n. Barn. [Isl. kind, f. 
T. kind, n.] Jag hafver under mitt bälte En 
så liten kind. Sv. forns. 1:205. Hvad är då 
för en liten kind, Hvar morgon gråter i bu
ren din? 1:360. Stoltz Inga går sig i sten- 
stufvan in, Där föder hon de tu små kind. 
2: 136. Liten Kerstin hade födt en liten 
rosenblommand’ kind. Sv.folkv. 1:151. Ha
stade sig både ifrå kinner och vijf. 1: 474.

Kindbacke, m. Kind, kindben. [T. kinn- 
backen.\ Kinbenen eller kinbackarne. Co- 
menius Tung. 249. Bisp Göstaff vndslap och 
kom in tiil Kobnhaffnn med en stoor skrame 
j kindbacken. Gust. 1 reg. 10:126. Sachta, 
sachta ... hugger edher icke sielffwe i kin- 
backan. Ernhoffer 63 b. jagh fick itt slagh 
öfver nacken, Och ther hoos itt streek öfver 
kindbacken. S. Brasck T. krig. F 2 b. öfver- 
föll mig een flus på mitt venstre kiinbock(?). 
A. Oxenstjerna Bref 2: 533.

Kind båge, m. Käke, käkben. Maxilla, 
kindboge. Var. rer. voc. B l b. han råkadhe 
en ruttin åsznakindbogha, han reckte vth sina 
hand och toogh honom. Dom. 15:15. Tå 
öpnadhe Gudh ena oxlatand j kindboghanom. 
15:19.

Kindhäst, n. Kindpust. [Isl. kinnhestr.] 
hoo ther annen slåår pust eller kindhest. 
Gust. 1 reg. 6:242. När tå Jesus så talat 
hadhe, Steegh fram en Prestens tienare och 
sadhe, Skalt tu så swara Gudz öffuersta 
Prest? Och galt honom ther medh en kind
hest. O. Petri Jesu pina C i a. Ther vanc- 
kade så mången stolt kinhäst. Broder Kuus 
A 5 a.

Kindpusig, Kindpösot, adj. Som har 
pussiga, pösiga kinder. Kindpusig (bucco). 
Comenius Örb. pict. 91. the kinpösota. 
Tung. 284.

Kingsa, tr. Hänga. I galgan ... kingsas 
opp. Olfson Christiern 135. (Jfr Rietz 
Kinksa, hänga och slänga.)

Kinkeby, m. Skämtsam benämning på 
galge. (Se Rietz Kinka 3.) denne (tjufven) 
blef fasttagen och förd till Kinckeby. Co
lumbus Vitt. 283.

Kinn, f. 1. Kind. [Isl. kinn, f.] rosen
färgade kinner. Stjernhjelm Here. 9. — 
2. Haka. [T. kinn, n.] Grepe tu een under 
kinn, eller komme vid hals. Ders. 127.

Kinrök, m. Kimrök. [T .kienrauch.] Lind 
Ord.

Kippa, tr. Rycka, snappa, bortsnappa. 
[Isl. kippa.] bliffua ryckt och kifft hijt och 
tijt. Svart Kr. 70. högieliga tenekiendis ær 
ath inthit ryckes eller kippes fraa kyrkior 
och closther. Gust. 1 reg. 2:95. ryckia och 
kippa något ifrå fonda rento. 6:229. feek 
Nådendals Clöster itt försuarelsse breff på

theris godz att ingen skal them ryckia eller 
keppa. 8:223. — Refl. Rycka på sig, rycka 
till, spritta till. [Isl. kippast.] war han stä- 
dugt som thet fåår, Som sigh hwarken rycker 
eller kipper Vnder honom som thet klipper. 
O. Petri Jesu pina Kla. thet är itt så 
kått wildiur (vällusten), at om man än något 
litet stinger thet j sidhona, så kipper thet 
sigh. Balck Krist. ridd. C 5 b.

Kippa, f. Eg. Knippa, bundt. [Isl. kippi.] 
Komma i k. med, i lag, i sällskap med. 
Kommer iagh medh tigh i kippa, Ey skal tu 
rosa aff then fäl (färd), Illa går tigh och 
icke väl. Messenius Signill 41. — han kan 
oskadd slippa The argas stemplingar och the 
uprorskas kippa. Spegel G. verk 275.

Kipperi, n. Utprångling af förfalskade 
varor. [T. kipperei.] på thett icke myntets 
ringheet må någodt vaanprijss och kipperij 
i landet förordsaka. HSH 24:326 (1633).

Kirna, tr. Kärna. [Fsv. kirna.] Min 
quinna hon kirnar en skön smördask. Chro- 
nander Surge E 7 a.

Kirr, m. och n. Quitter. [Jfr T. kirren.] 
Hur log vårt öra åt then fogla kirr och sång! 
Kolmodin Qv. sp. 1: 4. Ther qvittra luftens 
folck med tusend kirr och låter. 1: 117. 
Lärcke-kirr. Columbus Poet. skr. K 1 b.

Kirsebär, n. Körsbär. Thet är icke gott 
äta kirseber med herranar. Sal. ord. 1536 
23 (glossa). Se Grimm Wort. Kirsche.

Kirsedrank, Körsedrank, Kersdrank, 
m. Dryck beredd af körsbär. [Mnt. kers
drank.] til Herrans Nattward bruka andra 
drycker än wijn, nemliga ööl, miödh, kyrse- 
dranek. L. Petri I Sänd. B l b. war och 
alla wijnbodar ... alt fult medh ganske myket 
wijn miödh körsedranek och öll. Svart 
Kr. 29. Inlendske drycker som är miöd, 
kiörsdranek och öhl. Stjernman Com. 1:223 
(1572). Kirssedranck, Kersdranck. 1:263, 358.

Kirsin, se K e r s i n.
Kisaktig, adj. Gladt, fryntligt blickande. 

hans . .. kijsachtige och glimmande ögon 
(pupillarum alacritas et oeulorum micatus). 
Schroderus J. Af. kr. 55.

Kiselinka, Kisselinka, Kisslinka, f. 
Käresta; frilla. [D. kisselinke.] Tå hadhe 
han Kijselinker. T. Johannis Fästn. O 2 a. 
Hiertekorn, kisselinka, arnica, corculum, sva- 
vium, voluptas. Comenius Tung. index, 
maîtresse, frilla, kiss-slineka. Svedberg 
Schibb. 282. Tvy vare nu kisslinekan min. 
Chronander Surge F 2 b. hans (Antonii) 
sinner alla vore honom kiuste, at the trach- 
tade allenast ther effter, huru han i sins 
kisslinkas (Cleopatras) fampn skulle vara. 
Sparman Sund. sp. 207.

Kissögd, p. adj. 1. Som har små, af- 
långa ögon. Chineser äro småögda och 
aflånga, det vij kalla kissögda. Rudbeck 
Atl. 1:22. — 2. Kissögd, liebäugig. En kiss
ögd karl, ein Liebäugeier. Kissögon, Liebs-
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äugen, Liebäuglein. Lind Ord. Du kär- 
kiss-ögde Fröija. Leyonstedt 25.

Kista, f. Fängelse, häkte. [Mnt. feiste.] 
alla bergxmen som gruffuona bruka, skole 
holla ena kisto wid magte wäll förwaratt 
mett tilbörligh jern, ther ogerningxmen skolo 
förwaras vtj. Gust. 1 reg. 7:140. warder och 
någer. .. griipen som löskisman är, ... thå 
må han fongas och i kisto settias. Ders. 
widt plicth att liggie j järnen, stocken eller 
kisthan en månadh widt wann och brödh. 
RR la/i 1545. thenn samme skal öfverant- 
vordes våre befalninges män påå våre slot 
och gårder, och läggis j tornet eller kijstan. 
Stjernman Com. 1:90 (1546). The (Hel- 
singarne) hade och kaslat Nils Jonson i 
kijstan, som til them var sänd för höfvitz- 
man. Widekindi 7.

Kistebotten, m. På kistebottnen, 
i kassan. War och honom icke liten wonde 
ther aff att her war litet uppå kistebotnen, 
och therföre sörgeligit att swara när folket 
ropte på betzolning. Svart Kr. 41. han war 
nu en förkrigat herre oc hade nu intet på 
kistebotnen. Ders. 79.

Kistegud, m. Vår siäletröst, then röd’ 
och blancke Kiste-Guden, Then Judske 
Mammon. Stjernhjelm Helsepris. Hvad 
är ett stykke gull, som hugen plär åtfika,... 
En kistegud i miugg. Warnmark 358.

Kistomakare, m. Arcularius, kijsto- 
makare. Var. rer. voc. Dia. [Mnt. kisten- 
maker. Jfr Isl. kistnasmiör.]

Kitsla, tr. Kittla, reta. [T. kitzeln.] The 
(skeppen) kisslade hvar annen i sidhe Medh 
kedielodh. Hund Er. 14 kr. v. 208. En rätt 
han tig mättar, men Here förlusta Och kitzla 
tin strupe. Törnevall D 5 b. Jag kitslas 
i mitt sinne af en verldslig heder för min 
lilla person. Dalin Vitt. I. 1: to. Otukt gerna 
man hör at dermed kitsla sit öra. A. Ni- 
CANDER Vitt. 21. Gomen kitslas af alt hvad 
sött och ljufliga smakar. Ders. 142. — Refl. 
K. sig med, fägna sig dt. The dåras taal 
är offuermåtton förtretligil, och theras löye 
är icke vthan synd, och the kitzla sigh doch 
ther medh (glossa: Thet gör them gott at the 
göra androm bedröffuelse och skadha). Syr. 
27:14. han (Fariseen) braskade emoot ho
nom (Publikanen) medh eghen fromheet, 
och kitzlade sigh medh hans fall. P. Erici 
2: 230 a.

Kitslan, f. 1. Kläda, lust, begärelse. 
lida för sin synd och stygga högfärdz kislan. 
Spegel G. verk 44. det svider i hans kits
lan, at han intet får blänka. Dalin Vitt. 
II. 5:120. illvilja och kitslan at göra ondt. 
11.6:23.-2. Kitslighet, öfvermod. Alexan
ders fältherre Sopyrion, som dem (Götarne) 
af kitslan angripit, med hela sin krigshär 
blifvit af dem slagen. Dalin Hist. 1:36.

Kitslig, adj. Kittlig, lysten. Hitzige, kitz
lige, modige, frodige, kåte Madusor. Stjern

hjelm Here. 171. Det instrument, som liufst 
i kitzligt öhra klingar. Granatenflycht 2. 
de hafva i ungdomen förnögt sig i kitslige 
och syndige påfunds skrifvande. Frese 88. 
han tog emot mig med en så kitslig ömhet, 
at den glöd, som jag tilförene burit uti mitt 
hjerta, bröt nu aldeles ut i låga. ,4s. Ban. 
2: 146.

Kitslighet, f. Lystenhet, begärelse. I 
kötzlig kitzlighet och lustar sig bevefver. 
Kolmodin Qv. sp. 1:134.

Kittelhet, f. = Kitslighet, fördriffua thens 
gamla Adams kitilheet och kätia. P. J. Go
thus Poll. N6a. syndennes kittelheet. Ders. 
Ee 1 a.

Kittelkåt, adj. Som genom kittling retas 
till skratt, om hon glaadlynt leer, då mått’ 
han skratta högt, Som vor’ han kittelkåt. 
Lucidor B2b.

Kittla, intr. Kittlas. Aff titt taal hiertat 
kitlar. Chronander Surge B 4 b. — Refl. 
Fägna sig. (Jfr Kitsla.) hiertat kittlar sigh 
utöfver andras fall. Lucidor Bb 2 a.

Kjortel, m. Rock, lifrock (både för män 
och qvinnor). Kiortel, Tunica, Rock. Schro- 
derus Lex. 29. en dubell manne kiortiill — 
en quinne kiortiill — en drenge kiortiill — 
en pige kiortiill. Skråord. 322, 313 (1546). 
Gudh giorde Adam och hans hustru kiortlar 
aff skin. 1 Mos. 3: 21. Och (Jakob) giorde 
honom (Josef ) en brokott kiortel. 37:3. hon 
hadhe en brokot kiortel vppå, ly sådana kiort
lar drogho Konungs döttrar så lenge the woro 
jungfrur. 2 Sam. 13:18. then tigh tagher 
mantelen (ti ijiattov) jfrå, honom förhålt icke 
heller kiortelen (rov ymiva). Luc. 6:29. klädd 
j en sijd kiortel. Upp. 1:13.

Kjusa, Kusa, se Tjusa.
Klack, m. Bergsklint. [Isl. klakkr.] Min 

väg ... Bär alt opföre stiält, moot våndlige 
klackar och klvfter. Stjernhjelm Here. sil. 
Alt vaar aff hellar, klackar, klyftor ... oiempt. 
U. Hjärne Vitt. 165.

Klack, m. Klick, fläck. [Isl. klakkr, D. 
klak.] illvilliga finnas, som med deras för
talande giärna lägga klack på den oskyldiga. 
Hoorn Siphra, tillegnan.

Kladd, m. 1. Palta, trasa? Thå the ville 
drage ur landet, The hadhe sine vagner så 
smell full ladd, Och stoppet full hvarie kladd. 
Hund Er. 14 kr. v. 214. — 2. Hårtofva. 
(Sundel.) Ther skole wara . . . hwalpar, hwil- 
kes hwdh eller skinn skole wara aff guld, 
och håren och kladdarne ädelstenar. Ern- 
hoffer 72 a. — 3. Fuskare, ingen mästare, 
utan en kladd och bönhahs. O. Gyllen
borg 101. — 4. Vanpris. at tiära och beck 
må kunna erhollas uti sitt rätta pris och icke 
råka uti kladd. Stjernman Com. 3:42(1661). 
varans kladd och vahnvyrdan. 3:91 (1662).

Kladda, tr. och intr. 1. Undersälja. dess 
(tjärukompaniets) participanter måste emot 
andra kladda, och således afslå af prijset
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som the i Compagniet nu hafva. Stjern- 
man Com. 2:643 (1650). månge, som intet 
skole vara därtil (till tobakshandel) berät
tigade, kladde dem (handelsmännen) uthi 
denne deres handel. 3:319 (1665). Compag
niet, både til at blifva af med den öfver- 
hopade gambla tiäran, såsom ock at kladda 
de tiärubrennerien, som annorstädes och 
uthomlandz äre anstäite, måste nödvändigt 
gifva godt kiöp. 3:714 (1668). — Nedtrycka 
priset, bringa ■ i vanpris. de hafva ej fått 
låf några mynteplåtar att utskieppa, på det 
landet af plåtar icke aldeles måtte förbiåttas 
och dess myckna utförsel kladda priset på 
kopparen. Stjernman Com. 5:277 (1691).

Kladdebok, f. Kladd, skall secreteraren 
hafua ... en kladdebook, uthi huilken han 
först anteknar alle poster. Landt. instr. 145 
(1620).

Kladderi, n. Se Kladda. Tiäru och 
beckhandelen för the fremmandes missbruk 
och åtskillige kladderij skuld var til en stor 
deel förfallen. Stjernman Com. 2:779(1654).

Klaffa, intr. Tala illa (om), baktala. 
[T. klaffen.] En lather bonde pa sin aker 
klaffar. P. Månsson (Hist, tidskr. 8:168). 
Bättre straffa än klaffa. Grubb 71. Den icke 
straffar den som klaffar, han med sqvaller 
gerna skaffar. Ordspråk.

Klaffare, m. Baktalare. [T. klaffer.] 
när klaffaren är bortto wender trättan åter. 
Ord. 26: 20. Klaffarens ord äro såsom hugg, 
och the gå igenom hiertat. 26: 22. tu haffuer 
holpet migh ... jfrå the falska klaffare och 
liughare in för Konungenom. Syr. 51: 7. 
Öronen öpne man ej för klaffares illaka 
tungor. A. Nicander Vitt. 141.

Klafferaktig, adj. Blinkande. [T. klaffe- 
rig, pratsam.] klafferachtighe (loquaces) ögon. 
Hambræus B 2 a.

Klafferi, n. Förtal. [T. klafferei.] eert 
rykte (blir) kränkt Af haat, ilvillia, klafferi. 
Lucidor Qq3b.

Klafva, tr. Klafbinda. siälen klafvar han, 
som oxen uti bås. Kolmodin Qv. sp. 2: 343. 
Klafva in boskapen. Lind Ord.

Klafveband, n. Klajve. Må jag ei lösa 
då et troget Abrams barn Ur satans klafve
band? Kolmodin Qv. sp. 2 : 337.

Klafverduk, m. fijnt bulldan, som kallas 
klafverduk. Rosenfeldt Vitt. 202.

Klag, n. Klagan, tijden är dhen, af 
hvilken iag förväntar ändan uppå alt mitt 
klag. Leyoncrona 185.

Klaga, tr. Klaga öfver, beklaga, ömka. 
then som widh sitt barn förflaat är, han 
klaghar thes strijmor. Syr. 30:7. — Refl. 
Klaga, jemra sig. Om affton, morgon och 
middagh wil iach clagha mich och gråta. 
Dav. ps. 1536 55:18. hennes werck och 
swede är så stoor, at hon intet annat kan ... 
än ropa och klagha sigh. L. Petri 2 Post. 
54 a.

Klaga, f. 1. Klagan, een bitter klagha 
om werldennes ondsko. P. Erici 1: 40 b. 
Thet var så önkeligh see opå Then clage 
hans hustro förde thå. Hund Er. 14 kr. 
v. 383. Eer klaga . .. Har iag medh smärta 
höört. U. Hjärne Vitt. 157. I våre korte 
åhr hvij haa vij klagor långa? Eurelius 
Vitt. 28. — 2. Klagomål, förekomma con
fusion och ther af följande klagor och besvär. 
Stjernman Com. 2:779 (1654). så kunna 
dhe medh deras klagor inkomma för Hans 
K. M:tt. Riksd. 2:1402 (1660). — 3. Ankla
gelse. Falske klager' the emoth them förde. 
Hund Er. 14 kr. v. 412.

Klagelig, Klaglig, adj. [T. kläglich.] 
1. Klagande, bedröflig. en klagheligh grååt 
och jemmer. Jer. 3:21. Man hörer een kla
gheligh röst. 31:15. j stadhenom war itt 
klaghelighit roop. 1 Macc. 5:31. klageliga 
åthäffuor. P. Erici 2:226 b. — 2. Beklaglig. 
Thet är en klagheligh och jemmerligh ting. 
Hes. 19:14. Klaglige dödzmåål (dödsfall). 
Stjernhjelm Fångne Cup. 4 intr. den som 
... det klagligit är, så nyttiar sin adel och 
ahner, At han i ställe för roos . . . Gagnar 
sig håån. Here. 473. Dhen styfva Petrus 
sielff begick ett klagligt fall. Wexionius 
Sinn. E4a. Den hielten ... 1 klagligt älend 
på korssens galga döör. Ders. E 4 b. Ack, 
hvad för klaglig bild oss dervid förekommer! 
Hvart träd förutan blad, hvar äng förutan 
blommor. S. Triewald 127.

Klageliga, Klagliga, adv. 1. Klagofullt, 
bitterligen. ropandes högheligha och klaghe- 
ligha. Esther 4:1. jemra tigh klaghligha. Jer. 
7:29 hele Israel sörgde j long tijdh klagh
ligha offuer Jonathan. 1 Macc. 13:26. — 2. 
Beklagligt, bedröfligt. thet ståår klagheligha 
til j landena. Jer. 14:2. wijnet ståår jem- 
merligha, och olian klagheligha. Joel 1:10.

Klagelös, adj. Ställa någon k., ställa 
någon till freds, så att han ej har anled
ning till klagomål. [Mnt. T. klagelos stel
len.] latandis och så forme wåre vndersåther 
.. . igen bekomme all then del thu them ... 
iffrå tagit haffwer . .. Szå att the clagelöss j 
then motten stelthe bliffwe. Fin. handl. 7:226 
(1547). Altså hadhe Hennes K. M:tt förmodat, 
att städerne skulle hafva imedlertidh blifvit i 
denne saak förmedelst här öfver gifne reso
lution och uthgångne befallningar klagelöös 
ställte, och ingen ytterligare orsaak gifvas ... 
att klaga och H. K. M:tt besvära. Stjern
man Riksd. 2:1033 (1643). Hans Kongl. M:tt 
vil, det dhe som äre skyldige berörde borger- 
skap handräckiande, ... stelle vederbörande 
klagelöse. 2:1397 (1660).

Klagevis, adv. Medelst klagomål, klago
skrift. [T. klagweise, in klagweise.] thenne 
breffuisere Håkan haffuer warit her hoss oss 
oc klageuiss giffuit tiilkenne huruledis tw 
haffuer en messe kalk i frå honum i thine 
wäre. Gust. 1 reg. 6:67. Oss clagevijs af
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een stoor part som ther i Norlanden byggie 
och boo förekommet är, att . .. ganske säl- 
synt och skröpeligen medh the strömminge- 
fiskie, ther åhrligen brukas plägar, tillgår. 
Stjernman Com. 1:68 (1545). thu riffwer 
och rapper vnder tich iffrå Cronone på alle 
sijder,... som wäre vndersåther... haffwe oss 
vnderdåneligen vdi clagewiss förstå lathet. 
Fin. handl. 7:226 (1547).

Klagomål, n. och f. 1. Klagan, noghra 
Dauidz psalmer, j huilka stoor jemmer och 
klaghomål föregiffwas. O. Petri Men. fall 
L 4 a. I höghdenne wardt hörd een röst, 
stoor klaghomål, grååt och mykit skrään. 
Matth. 2:18. Herren Zebaoth sielff... förer 
en hefftigh klaghemål. L. Laurentii Pred. 
28. — 2. Klagoskrift, scriffuo the een klagho
mål emoot. them aff Juda. Esra 4:6.

Klagovisa, f. Klagosång, alle sångare 
och sångerskor höllo theras klaghowijsor 
offuer Josia. 2 Krön. 35: 25. iagh moste göra 
thenna klaghowijsona offuer idher. Am. 5:1.

Klak, Klake, m. Klaka, f. 1. Tillfrusen 
orenlighet på gator, vägar. [Isl. klaki, frusen 
jord. Jfr Rietz Klake.] En trumpen surmul 
täcks som klaak i ruskot vähr. Columbus 
Poet. skr. K 3 b. Klake, klakig väg, ein rauher 
oder unebener Weg. Lind Ord. — 2. Tann 
frusen jordskorpa, såsom början till tjäle i 
marken; äfven isgata, så frampt vij någodt 
skola kunna medh rytterijdt uttretta, och hvar 
vij för them qvarteer bekomma skole, tå moste 
thett skiee för än klakan infaller och förhin
drar att vij them hvarken i fäldt bruka eller 
under taak säkerdt bringa kunna. K. br. Blt> 
1630.

Klakekåpa, f. ? the tagitt ... vdaff henne 
een ny klakekåpe. Hist, handl. 13. 1:186 
(1565). Jfr K locke kåpa.

Klakig, Klakot, adj. Frusen och knagg
lig. tå frost är och vägen är klakot. Cole- 
rus 2:373. Klakig väg (se under Klak).

Klamber, n. Buller, oväsen, bråk, kif. 
then schogxträtte, thu säger tich haffwe så 
stort klamber och bekymber vdaff. Dipl. Dal. 
2: 276 (1544). sådant (om några presters bort- 
flyttning från deras gäll) well med letnpo 
och skickeligheet skicke och bestelle ... szå 
att ther vtaff inthet klamber komme motte. 
Thyselius Handl. 2:279(1545). biude tich, 
att thu och flere wäre fougter achte eder 
wäil, huru 1 medt bönderne handle, och 
haffwer thett minste klamber 1 kunne medt 
them. RR Ja/s 1547.

Klambra, intr. Väsnas, bråka. Är for- 
thenskuld wår willie och begären Nils, attu 
wiltt tage tig thenne sak lempeligen och 
motteligen före, så attu eller wåre vnder
såther icke än nu klambra eller pucka för 
myckit medt samme Rysse selskap. Fin. 
handl. 6:218(1542). synes oss nyttigest wara 
• ■ ■ at tu klambrar medt almogen j then landz- 
enden, anthen effther stor sacköre, eller medt

någen ny skatlegning, eller annet nytt, thet 
minste tu kant. Dipl. Dal. 2:246 (1542).

Klamp, m. Träben. Der band han klam- 
pen vid sitt ben. Sv. forns. 1:333.

Klamra, intr. Klättra. Klamra up. Lind 
Ord.

Klander, n. 1. Gensägelse, hinder. Ath 
han lather (them) ... faa theres ighen baadhe 
skiip och godtz som han haffuer roostheradth 
och giör them ther paa inthit ytthermera for- 
holdt eller clandher. Gust. 1 reg. 2:198. — 
2. Tvist. Tett godz N. som Niels Orgelekere 
och Swen Hemmingzson stå i dander om. 
RR 30/jo 1544. Möthe ... bleeff hollet emel
lan N. N.........om the godz som them emel
lan stode i klander. Tegel Gust. 1 hist. 
2:107. — 3. Split, bråk. thesse partijer, som 
wij haffue nw warit i klander mett. Gust. 1 
reg. 11:119. man på thenne tijdt och effther 
som lägligheterne sig nu skicke, får icke 
hafwe myckit dander och wäsende medt 
Almoghen. RR n/e 1547.

Klang, n. man intet meer höra skal 
klanget aff tina harpor. Hes. 26:13. basuns 
klanget. Ebr. 12:19. giffua itt sött klang. 
P. Erici 5:133 a. Snart dör det klang, som 
... in i örat spelar. Lohman 416.

Klangtrummet, m. Larmtrumpet, klang- 
trummeter. 4 Mos. 31:6.

Klank, n. Yttrande af missbelåtenhet, 
knot, sterckia Chronan emot alle sine ovän
ner, och dedh uthan någons af undersåternes 
klank. A. Oxenstjerna (HSH 26: 90). aff- 
ställa dhet klanck (öfver utskylderna) som 
gemenligen går ibland folcket. ' Dens. (Ders. 
33:13»), Uthschrijffningen ähr öfverstondhen 
. .. medh mindhre klank och orichtighet ähn 
förr. Bref 1. 3:50. sådant (anläggandet af 
en tullplats) uthan tvifvel skulle förorsaka 
hoos Västre Dalekarlarne något klank och 
buller. Stjernman Com. 2:500 (1648).

Klanka, Klonka, Klunka, intr. [Isl. 
krunka.] klaneka, låta som en korp. Come- 
nius Tung. index. Tå kommo thär flygandes 
två kårpar och klankade högt. Peringskiöld 
Heimskr. 1:231. Korp, kråka klanekar. Tör- 
ning 97. Huar korpen ser en åthel, begyn
nar han kloncka. B. G. visbok 13. kom en 
vildkorp och länge klunkade med en korp 
som var opfödd på slottet tamb. Lönbom 
Anek. 3:208 (1620).

Klanka, intr. 1. Kälta. the danska så 
fast klaneka på vijken (oupphörligt påminna 
om att bekomma Viken). Gust. 1 reg. 5: 85. 
the thyske ryttere ... altijdh klaneke på högh 
besolningh. Adlersparre Hist. saml. 2: 4 
(1562). — 2. Klaga, knota. wåre widersakare 
altijdh klaneka vppå the stycker, som wij än 
nu aff gambla Ceremonier haffue j bruk.
L. Petri Kyrkost. 54 a. afskaffa det skade- 
liga landzkööp, som för detta mehra af bor
garen är drifvit än landtmannen, på huilken 
dee altijdh hafua klanekat. HSH 31:475(1662).
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Månger klankar, och har både hus och skri- 
nena fulla. A. Nicander Vitt. 62.

Klankan, f. Kält. bliffua frij för theres 
(Lybeckarnes) daglighe klanekan (att få be- 
ialning). Gust. 1 reg. 3: 295.

Klappa, tr. och intr. 1. K. händerna, 
såsom uttryck af hån och förakt. Man skal 
klappa hender til hopa offuer honom, och 
hwiszla offuer honom. Job. 27:23. Alle the 
som ther fram om gå, the klappa medh hen- 
derna, hwiszla åt tigh, och rista hoffuudhet. 
Jer. klag. 2:15. Ingen skal begråta tin skadha, 
eller bekymra sigh om tina plågho, Vthan 
alle ... skola klappa medh sina hender offuer 
tigh. Nah. 3:19. — 2. K. ljud, äska ljud. 
Stegh så vp M. Moens Sommar ... klappade 
liudh, beddes loff aff höga och låga att han 
motte tala. Svart Kr. 130. — 3. K. fän
gelse, förbinda sig att inställa sig i fän
gelse. (Söderwall.) H: Kong. Maiest: icke 
hade tilsagt eller klappet någet fängelse (om 
Gustaf l:s fångenskap i Danmark). Stjern- 
man Riksd. bih. 105 (1547). medh hwad rätt 
kan then wara en fånge, hwilken aldrig fän
gelse klappat halfuer? Svart Kr. 8. Jfr 
Uppklappa.

Klappa, f. Klaff. [T. klappe.] et hohl, 
huileket täppes medh een klappa, som tryckes 
neder af een stinnfiäder. Stjernhjelm Arch. 
B 3 b.

Klapphammare, m. Portklapp. Solon 
Soloninus påbödh the Athenienser, at på 
hvars och ens huusport skulle hängias en 
klapphammar. Schroderus Hoflef. 2.

Klappholt, n. Trä, som af tunnbindare 
användes till botten i fat m. m. [Mnt. klap- 
holt, “eichene (auch buchene) Planken von 
5—9 Zoll Stärke und mindestens 5 Fuss 
Länge“. Schiller-Lübben. T. klappholz, 
“kleinere stücke gespaltnen eichenholzes wie 
sie vom küfer zu faszdauben gebraucht wer
den, im gegensatz der gröszeren pipenstäbe“. 
Grimm Wort. Jfr Linné Sk. resa 398.] wt- 
föra tiil Teudzslandh och annerstedz klapholt. 
Gust. I reg. 1 1:260. Adelen, som ekeskog 
hafver, blifver effterlåtit att hugga .. . klapp- 
och pipenholt. Stjernman Riksd. 2: 842 
(1633). Klappholts, eller större pipstäfver, 
upphugges af ek, deraf förFärdigas stora fas- 
tager och liggare. Brummer 83.

Klappholt, n. Fluss? Ljumskböld? [Jfr 
Grimm Wort. Kläpperholz; Molbech Gloss. 
Klaphorn; Rietz Knapul, venerisk sjukdom.] 
Hon (frossan) begynnes ... aff sulma, bölder 
och aff klapholt. B. Olavi 89 a. när en haff- 
uer vmgenge hafft j okyskheet medh quin- 
folck, och sedhan bekommet bölder widh 
hemmeltinget, såsom äre kolb, slijer, klap
holt. Dens. 133 a.

Klapprig, adj. Full med klappersten. 
grund och klaprigh iordh. Fin. handl. 3:275 
(1555).

Klapur, m. Grofsand (Spegels Ordl.);

klappersten? Som knechtarna förtäkt i löpe- 
grafver gånga, Så smyger vatnet och i jor
dens mörka klapur. Spegel G. verk 105. 
Stundom finner man ... leran ofvan på klapur, 
klapur ofvan på stenar. Rudbeck Atl. 1:126. 
Klappur af sand, skifver, kalk, flinta, märgel- 
sten. Linné Sk. resa viil thedt sölff (som 
vid grufvan blifvit) elfter the szmå Partzeler, 
szom är klapur, grant wask och annadt szå- 
dant. RR 9/s 1544. — Se under Alf.

Klar, adj. 1. Glänsande, hans klädher 
wordo klaar och ganska hwijt såsom sniö. 
Marc. 9:3. — 2. Ren, gedigen, skålar aff 
klart guld. 2 Mos. 25: 29. kärillen ... woro 
vthaff klaar koppar. 1 Kon. 7:45. Tiyo pund 
klart silff. Tob. com. A 4 a. — 3. Klart 
ljudande, klar baswn. Ps. 47:6. Loffuer 
honom medh klara cymbaler. )50:5. — 4. 
Ren, skuldfri. Hoo kan säya Jagh är reen 
j mitt hierta, och klaar jfrå mina synder? 
Ord. 20:9. alla skrymtares art är, at the 
hålla sigh sielffua klara och rena. Försp. 
till Rom.

Klara, intr. Klarna. [T. klaren.] Genom 
hans bläst clarar himmelen vp. L. Petri 
Jobs bok 26:13.

Klarera, tr. Klara, rena. Regnvatn är 
sundt effter thet aff många herliga källor 
varder updragit, och sedan uti lufften genom 
vädret lutrat och klarerat. Colerus 1:302.

Klaret, se Claret.
Klarhet, f. Glans. Israels barn icke 

kunde see på Mosi ansichte, för hans an- 
sichtes klarheet skul. 2 Cor. 3:7. iorden 
wardt vplyst aff hans (engelns) klarheet. 
Upp. 18:1.

Klaring, f. Förklaring. [T. klärung, Mnt. 
kleringe.] een kort repeterning och klaring 
på then första puneten. P. Erici 3: 103 a.

Klasug, adj. Utlefvad. En uthgammal 
man går lutha (krokot) och är steengammal 
(klasugh) [decrepitns, silicernium]. Come- 
nius Tung. 234. Lind Ord.

Klater, Klatter, m. Uselhet, skräp, 
strunt, lappri. [Isl. klatr.] Klatter, Flocci, 
das unnütze Ding. Schroderus Lex. 49. 
Se Lind Ord. Rietz, wed borgegårdenn . .. 
enn hop klatter bygning ähr. Fin. handl. 
9:301 (1558). Och weta thesse vthur måtton 
wel, at the synda, när the vthaff leeriordenne 
göra sådana klaters belete (afgudabilder). 
L. Petri Sal. vish. 15:13. Han chrisnade 
clockor, kyrekemurar &c. Sådant och föga 
annadt hade och the andra Biscoparne för 
hender, och mycket klater som icke behoff 
är här förtälie. Svart Kr. 100. du uti dina 
bref handlar så mycket klatter, som en part 
icke är svar värdt. Raimundius 36. Fixere 
höghe potentater Hålla the för barnaspel och 
klater. Messenius Ret. F 4 a. i Svenske 
skolen thetta, som alt annat, thet mig angår, 
tyckia vara klatr värdt (ßikia Utils um vert). 
Verelius Götr. 112.
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Klatteraktig, adj. Lumpen, oduglig, ge- 
meene, ovärdige och klatterachtige saker. 
CoMENius Tung. 802.

Klatteri, n. Strunt, struntsak. Klatterij 
[titivillicium]. Comenius Tung. 802. Lind 
Ord. allahanda klatterij, snörer, border, knyt- 
ningar, skijr och kammerduk. A. Laurent» 
Verld. speg. 364. Se under Fickfack.

Kief, f. Börda. (Se Schlyter Ord. Klyf; 
Rietz Kiev, s. 328. Lind Ord.) barer ingen 
byrdo om Sabbaths daghen genom portanar 
in j Jerusalem, och förer ingen kleff på 
Sabbaths daghen vthu idhor hws. Jer. 17: 22. 
— 2. Klöfsadel. Oxen tjenar et ok, med 
kief man lastar en åsna. A. Nicander 
Vitt. 172.

Klefja, tr. Klöfja, lasta, mannen . . . 
stoodh vp och foor sin wägh . .. och hans 
paar åssnar kleffiadhe. Dom. 19: 10. (Jfr 
Schlyter Ord. Klyvia, Rietz Kleva.)

Klem, n. Klemighet, feghet. Angripa 
utan klem vår fiend’ inom oss. S. E. Bren
ner Dikt. 1:6.

Klem, m. 1. Klemig person, mes. När 
som tu nu kommer hem, Var ey tå en så
dan klem, Att för hustrun tu skull’ fruchta. 
Moræus 461. Så hårda manketag, At våra 
granna klemmar Skull’ dö af minsta slag. 
Dalin Vitt. II. 6:6. — 2. Dumhufvud. En 
blifver qvick och kloker, den andra en stoor 
klem. Lindschöld Vitt. 147.

Klem, m., se Kläm.
Klem, adj. Klemig, feg. Du . . . gier 

kleema brösten mod. Liljenstedt Christ. 
C 3 b.

Klema, Klemma, tr. Klena, smeta, 
stryka (på). [Isl. kleima. Jfr Rietz.] then 
skamflecken, som dieffuulen hadhe klemat 
på menniskiona. Leuchowius 23. klemar 
thet fast medh litet vax. Petrejus Beskr. 
6:14. När man klemmar itt väderlius vidh 
en vägg, oansedt thet väggen intet uptänder, 
så solkar thet lijkväl och gör henne svart. 
Schroderus Albert. 4:239. klemma deeg 
om kannan rundt omkring locket. Colerus 
1:249. sambla och kleema enn stoor hoop 
mädh ordh vthur then helge skrifft tiisam- 
man. Ernhoffer 3 b. iagh (Maria) giorde 
orätt, om iagh sådana bewijsta ähro (Elisa- 
bets helsning, Luc. 1:42 följ.) kleemde på 
(tillegnade) migh, och skiuter thet icke ifrå 
migh til Gudh. P. Erici 3:95 b.

Klema, Klemma, f. Klibbighet, smet. 
[Isl. kleima.] är för nöden, tå åkeren skal 
snedas, at köra väl miukt, sedan kleman af 
rägnet är borttorckat. Colerus 1:89. okysk- 
hetenes vidlådande klämma. Schroderus 
Kysk. speg. E 4 b.

Klemaktighet, f., se K elak tighet.
Klemare, m. Klenare, påstrykare. kalck- 

klemare. Svedberg Dav. o. Nath. D 2 b.
Klemeri, n. 1. Påstrykning, öfversmet- 

ning. then skiöne kalckstrykaren . .. och the

som han med sitt klemeri bedragit hade. 
Svedberg Dav. o. Nath. D2b. — 2. Slid- 
der, sladder. En vettvilling för fram . . . 
kleemrij, tokas, våpas [morologus ineptias 
aniles proferens ineptit.) Comenius Tung. 
838.

Klemig, Klemot, adj. Klibbig. Lind 
Ord. åkren ... är klemot, så at brådden 
fastnar vidh välten. Brahe Oecon. 107.

Klem medal k, m. Klemig, feg stackare. 
[Jfr Rietz Dalk.] hvadh skal man säya Om 
sådanne klemmedalkar, som thesse ära ? S. 
Brasck T. krig C 3 a.

Klempa, intr. Klämta. [T. klempen.] 
(i kyrkordn. 1572) äre någre ceremonier be- 
holdne, • • ■ som är ... klempe när uphöyes. 
Stjernman Riksd. bih. 242 (1593).

Klen, adj. [Mnt. klen, T. klein.] 1. Liten. 
Fruchta tigh icke tu klene hiord. Luc. 12: 32 
Så är ock tungan en kleen lem, och kommer 
stoor ting åstadh. Jac. 3: 5. thetta klena ordet 
Ty. L. Petri Dial, om mess. 23 b. Euan- 
gelij klene hoop. P. Erici 5: 210 b. På tigh 
klaghar bådh stoor och klen. R. Foss 145. — 
2. Fin, tunn, späd. thet (guldet) hamras tunt, 
drags ut i klena trådar. Spegel G. verk 287. 
(De salige äro) til sitt väsende så ... klena, 
At the^ som solens sken sig kunna tränga 
fort. Åt. par. 21. När thes (fikonträdets) 
quister är kleen och begynnar bära löff. 
Marc. 13:28. — 3. Svag, klemande, hennes 
(enkedrottningens) klene hiertelagh emoot 
sin son (Carl Filip). Widekindi 153. — 4. 
I klen, i minut. [T. im kleinen.] huru Vi 
vele, at tobakshandelen ... skal i gross och 
kleen uthi städerna handterat och drifvin 
blifva. Stjernman Com. 2:374 (1643).

Klenhjertad, p. adj. Se Klen 3. Hon 
så mycket kleenhiertat var emoot then unge 
hertigen, sin yngste son. Widekindi 177.

Klenlig, adj. Klen, späd. [Mnt. klenlik, 
T. kleinlich.] (han) af en klenlig rot så tiocka 
grenar strödde. Spegel Öpp. par. 40. uthi 
sijne spädhe åhr och kleenlighe lekamen. 
Gjörwell Sami. 9:176 (1624).

Klenliga, adv. Klent, knappt. Ære j icke 
heller saa cleenligha besörgdhe medh for- 
læningh, athij iw nogoth sielffue formaagha. 
Gust. 1 reg. 3:133.

Klenlighet, f. Finhet, tunnhet. Thes 
(eterns) subtile kleenlighet. Spegel G. verk 
61 (margin.).

Klenod, Klenodium, n. [Mlat. cleno- 
dium.] Itt gyllene Klenodium Dauidz, til at 
föresiunga. Ps. 57:1. en förnufftigh munn 
är itt ädhla klenodium. Ord. 20:15. tu prydde 
tigh medh purpur klädhe och medh gyllene 
klenodier. Jer. 4:30. här är en skatt ther 
ingen ende vppå är, och ganska mong koste- 
ligh klenodier. Nah. 2: 9. itt vackert och väl 
arbetat klenodh. A. Laurent» Verld. speg. 
127. Pärlor, Edlasteenar och annor Clenöde. 
Sjölag 1667 Förs. B. 2. du förklenar Det
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klenod som du ser. S. E. Brenner Dikt. 
1:260, et oskatbart klenod. /4s. Ban. 2:237.

Klensynt, p. adj. Svagsynt. ett siukt och 
klensynt öga. Svedberg Ungd. reg. 148.

Klentro, f. Klentrogenhet. kleentroo, 
diffidentia. Comenius Tung. index. O klen
tro! o vahntro! Svedberg Casa 204. Klen
tron säger ibland: förslår väl detta til alla? 
A. Nicander Vitt. 10.

Klenät, n. Scriblita, struff eller clenet, 
som bakas och stekies. Var. rer. voc. H 3 b. 
Artolaganum, clenäte. Ders. 12 a. Klenat, 
Scriblita, Eisenkuchen. Schroderus Lex. 
45. Klenat. Comenius Tung. 408.

Klenögd, p. adj. Svagsynt; surögd. 
Kleenögd. lucinus. Schroderus Lex. 97. 
Lea war kleenögd. ( Vulg. lippis erat oculis. 
Öfv. 1878: Leas ögon voro matta.) 1 Mos. 
29:17. Klenögd, blöd vom Gesicht, triefäugig. 
Lind Ord.

Klerk, m. Pr est. godh Clerick och kyrkio- 
prest. O. Petri 2 Post. förord 1 b. en ofor- 
stondigh Cleric. Ders. 2 b. somblige clerker 
äre så eenfaldige j theres forstond at the icke 
weta huru the skola begynna theres pre- 
dican. Ders. 4 a. lecte ock elärkar. Tiäll- 
man Vitt. 149.

Klerkeri, n. ■ Presterskap. hwadh leek- 
men äre clerekrijt plichtoghe. O. Petri 
1 Förman, (titeln), clerkrit. Ders. A 1 b. 
Klerckeri. Lind Ord.

Klessa, intr. Klema. Föräldrarnas kiärlek 
dock måttlig bör vara, För mycket at klessa 
thet böra the spara. Törnevall B 2 a. Tu 
klessa för mycket med barnen tin unga, The 
blifva tig sedan nog dryga och tunga. Dens. 
B 5 a.

Klicka, tr. Fläcka, befläcka. [Isl. klikka, 
sätta fläck, klick på. B. Hald.] Han klic
kade hans heder och ähro. Lind Ord.

Klickare, m. Befläckare, belackare, ob- 
treetatores och klickare hafva vijst sigh så
som spyflugor fram på en ährligh mans bord, 
när han någor färsk rätt hafver, den at 
skämma. Palmberg föret.

Klifs, n. 1. Klemande, smek. the (för- 
äldrarne) hafva genom sielfsvold eller för- 
mykit klifs och klemeri . .. förderfvat Gudz 
barn. Svedberg Catech. 59. O huru mången 
son har modrens klifs förkicklat! Kolmo- 
din Qv. sp. 1:648. — 2. Flärd, fåfänga, tit 
som ögonens samt köttsens lusta drager, Ther 
efter sträfva the, och sådant står them an, 
Som theras stolthet, flärd och klifs förnöja 
kan. Spegel Åt. par. 22.

Klifsa, intr. Klema. Klifsa med en. 
Lind Ord.

Klifsa, tr. Bestryka (med välluktande 
saker). Om hufvudet är snygt, samt håret 
kämt och hyfsat, Dock it är vara snygg, it 
annat smoord och klifsat. Spegel G. verk 293.

Klifsig, adj. Klemig. Et klifsigt fostrings- 
sätt. Kolmodin Qv. sp. 2: 342. kommer du

nu omsider utur jungfrukammaren, du klif- 
sige älskare? Malmborg 721.

Klifta, se Klyfta.
Klimp, m. Bildl. Släng, slag. Så skall 

tu feeta klimpar upäta. S. Brasck Ap. gern. 
L4b. mongen from tiänare får, dock oför- 
skyldt, til löhn smaka ... kinpustar, munslag, 
håredragh och tiocka klimpar. Schroderus 
Cogn. 71. the gofvo hvar andre klimpar medh 
händerne eller medh pryglar. Albert. 1:169.

Klimpa, tr. Basa, prygla. Klimpa up 
en. Lind Ord.

Klimpas, dep. Klimpa sig. snön klim- 
padhes så vnder fotterna på hestarna, at bådhe 
hest och karl lågho strax widh markena. O. 
Petri Kr. 322.

Klinga, intr. Spela; sjunga. Heman, 
Assaph och Ethan woro sångare medh kop
par cymbaler at klinga högdt. 1 Krön. 15:19. 
lät han in för Herrans Tabernakel . .. Heman 
och Jedithun medh trummeter och cymbaler 
til at klinga. 17 (16:42). Speler Herranom 
medh trummor, och klinger honom medh 
cymbaler. Judith 16:2. Fru Nachtigal man 
hörer. klinga. Stjernhjelm Parn. tr. 1:10.

Klingan, f. Klang, sin helga ordh gudh 
nw så rikeligha vtgå lather ath theres 
liudh och clingan höres offuer hela werldena. 
O. Petri Svar till P. Eliœ a la.

Klingdikt, m. Sonett. Kling-Dicht på 
Authoris sinnbeläte, en silkesmatk. Stjern
hjelm. Ordet användes äfven af Lind- 
schöld Gen. Dl b. sonnet och klingdicht. 
Wexionius Vitt. 404. Etthundrade kling- 
dichter, ... skrefne af Erico Wennæsio.

Klingra, f. Kringla, en spöre klingra 
■ (sporrkringla). A. Simonis Yllb.

Klink, m. Rapp, slag. Jagh gifver tigh 
än een klinek på nacken. S. Brasck Ap. 
gern. Kla.

Klinkeband, n. Eg. band eller rem att 
lyfta klinkan med [således medlet att öppna 
porten och komma in: “nyckel“, “lås“; 
jfr D. man drog klinkebaandet ind, saa 
laagen ikke kunde lukkes op (Kalkar).] 
vndsetie (Carlsborg)... medt krwth och an
dre värior ... så klinckebåndet på slåttet 
förwaradt bliffuer. Gust. 1 reg. 5:85. att han 
grannelige achter på klinekebåndett ther på 
Calmarne, så att honum skeer jngen for- 
raskning. 9: 85. at han (ståthållaren på Kal
mar slott) giffuer sig nidh tiil hopen (emot 
Lybeckarne) med then mesta magt han kan 
affsted komma, dogh klingebondit är veil 
föruarat. 9:281. seden Gotland och Visby 
komme ifrå Sverige, så är. .. Stockholm som 
then lägligste plats her i Sverige, hvileken 
nermeere är in om Klinke bandet (står orätt 
Rinkebandet) liggiendes än Visby var, uttför- 
sedt och upbygdt, icke allene till att afvärje 
thet infall... af the Ester, Careler och Fin
ner ... uthan och opå thet att all handell 
och vandell icke aldeles och platt måtte

29
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komme ifrå Sverige. Stjernman Com. 1: 
435 (1595).

Klippa, v., se Klappa.
Klippeklut, m. Öknamn på skräddare. 

Alle bedl. speg. 13.
Klipping, m. Ett litet mynt, klippt i 

fyrkant. Klypping, moneta quadrata. Schro- 
derus Lex. 26. Wij här elfter icke äre til 
sinnes at late slå någre klippinger,... vthan 
vele late förmynte rundt mynt. Stjernman 
Com. 1:240 (1574). (Konung Christiern ... 
thetta fattige rike i sin regimentz tijdh uppå 
fördt hade eth schadeligit och forderffueligit 
mynt, som vore the clippe penningar. 1:49 
(1539).) — Se Hallenberg Mynt 49, 50.

Klippkrämare, m. Småkrämare. [T. 
klippkrämer. Jfr Isl. klippari, månglare.] 
Carolstad ... sätter sigh ned i Kemberg, var
der en bonde och klipkremmare, säl bränne- 
vijn, peperkakor, speglar, nålremor. P. J. 
Gothus Fahr. F 2 b.

Klippländ, adj. Stenig, en klippländt 
och steril tract. Linné Vestg. resa 109.

Klirpa, intr. Klinka, spela. (Se Rietz.) 
Syrsorna klirpade i huset på sin vanliga 
sträng. Linné Öl. resa 84. när han (gräs- 
hoppehanen) skal spela och klirpa för sin 
kiäresta. Gotl. resa 253.

Klirra, intr. Skramla. [T. klirren.] Al
drig mer jag hör din rustning klirra. Böt- 
tiger 3: 267.

Klistra, tr. Murmästaren ... hvijtlijmar 
(klistrar) them (murarne) medh kalk. Co- 
MENIUS Tung. 526.

Klita, f. Krita. Klijta, Creta. Schro- 
derus Lex. 4. Klijta, Rödklijta. Comenius 
Tung. 104. rödh klijta. Sparman Consil. 
B 3 b. Lind Ord. Rietz.

Klo, f. Tarmvred eller kloo. Colerus 
1:187.

Kloas, dep. Klösa. [Isl. klöast.] Korp, 
gladan, göök och falck ... Alt thet som kloas 
vil... The tiäna ej i köök, ej heller uti 
buren. Spegel G. verk 204.

Klocka, Klycka, intr. Skrocka. (Se 
Rietz.) Vår höna kan väl hålla boo, Hon 
klockar och tilsätter sin kloo, Alt för sina 
ungar små. J. Olsson. Har man klockat, 
bör man ock gala. Rhodin 73. Hönan 
kaklar och klycker. Comenius Tung. 160. 
Klycka. Lind Ord.

Klockekneppel, m. Klockkläpp. [T. 
kneppel, knebel.] Hafver han tagit utaff 
kirkien ... en klockekneppel, utaf klocke 
kneppelen haffuer han giordt en järnstång. 
Lön bom Uppl. 1:38.

Klockekåpa, f. Ett slags kappa. [Mol- 
bech Gloss, “en rundskaaren Kaabe, for- 
modentlig Qvindekaabe, af klokkedannet 
Form“. Isl. klokka, E. cloak. Rietz “klokka, 
kolt; fruntimmers- eller barnklädning utan 
ärmar“.] en leysk klocke kåpa — en engilst 
klocke kåpa. Skråord. 312 (1546).

Klocklögn, f. “Eine grosse, schreck
liche, grobe Lügen.“ Lind Ord.

Klockonsdag, m. Onsdagen näst före 
påsk. (Se Schlyter Ord.) Odhensdaghen 
(i dömbelveckan) then man hoos oss haffuer 
pläghat kalla Klocko odhensdagh. L. Petri 
Chr. pina C 4 a. klocka odensdag i dymble 
vikw. HSH 17:103 (1523).

Klockspis, m. Klockgods, klockmetall. 
[T. glockenspeise.] instrument aff järn eller 
klockespijs. Schroderus Albert. 2:121.

Klockstund, f. Timme. [T. glocken- 
stunde.] så satt iag hela långa klåkstunden. 
Keder 366.

Klocktimme, m. = Klockstund. En 
klockotime är lagha tijdh til predican. L. 
Petri Kyrkord. 8 a. blef så afskedat, att 
predikan skulle ske i en klåcketima. Lön
bom Hist. märk. 1:186 (1593). thet örligit 
står wäll i 5 klåcka timmar. Doct. Simon 3. 
gierna ville iag om hiertat något rima Och 
våga ther uppå en rundan klocketima. Spe
gel G. verk 253.

Klockverk, n. Gråverk, ekcurskinn. Tim
ber graskin klocka werk. Gust. 1 reg. 1:152. 
the berkala wdåffh Lula och pitha schula 
årligha giffua xvj thimber clockewerch och 
iiij mårdskin. 5:71. Klockwerk är samma 
slags arbete som gråverk. Berch (Sami. 
4:410). Ett foder af klockverksbukar höll 
omkr. 5 timmer. Murberg (Vitt. A. H. 5: 
147).

Klofhatt, m. Biskopsmössa. Mitra eller 
kloffhatt. L. Petri Kyrkost. 34 b. Biskoparne 
.. . buro klofhatt och krycka. S. Elofsson 
199. (biscopen skal dragha en kloffuen hatt. 
O. Petri 1 Post. 65 a.)

Klofna, intr. och tr. 1. Klyfvas, remna. 
[Isl. klofna.] olioberghet skal kloffna mitt 
j tw stycker. Sach. 14:4. hiwlet på brun
nen kloffnar sönder. L. Petri Sal. pred. 
12:6. — 2. Klyfva. han kloffnade sitt huff- 
uud i tu. Kemner 73.

Klofve, m. 1. Någonting klufvet, spricka. 
Gåsepennan . .. vij tilskära medh penneknijf- 
ven; sedan indoppe vij... klofvan (crenam) 
uthi bläckhornet. Comenius Orb. pict. 187. 
— 2. Klyfva, vågklofve. Trutina, cloffue. 
Var. rer. voc. O 4 b. Libramentum, tunga 
som går j cloffuan på wictenne. Ders. — 
3. Klafve. nu haffwe the wore skiip szaa 
gott som vdj en kloffue. Gust. 1 reg. 10: 
311. Men få wij them först vnder wår kloffue, 
Hoffuudlöse skole the tå legge sigh soffue. 
En liten Crön. G 2 b. (Jfr 5.) — 4. Kapson. 
medh klofvan (capsonen) håller han (ryttaren) 
honom (hästen). Comenius Tung. 451. — 
5. Giller, snara, dona, the mågha fånga 
them, lijka som foghlafängiare göra medh 
kloffuar. Jer. 5:26. Balak blifvit strypt i 
klofvan, then han klöf. Kolmodin Qv. sp. 
1:217. the uti sin klåfva The menlösa be- 
snäria. Vultejus 181. Sönderslit den klåfva.
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Deri jag är spänd. P. Brask Vitt. 309. — 
6. Knippe, band? (Jfr Söderwall Ord. 
klove.) spetfiisk, twå kloffwer. Gust. 1 reg. 
2:266. xxix kloffwer fisk. 4:37. Näffuer 79 
kloffuer. Hist, handl. 12. 1:5 (1573). Jfr 
Klöf.

Klofäste, n. tå man en gång begynte få 
kloofäste lät man icke aff, oansedt man åth- 
skillige reesor fick återslagh, förra än man 
omsijder ... hade trängt sigh igenom. P. 
Brask Puf. 398.

Klok, adj. Kunnig, konstfärdig. Så haff- 
uer tu monga arbetare ... och allahanda kloka 
på allahanda werck, på gull, silffuer, kop
par och iern. 1 Krön. 22:15.

Klokas, dep. Göra sig klok, vara klok. 
hwadh Gudh sielffuer haffuer satt j Biblien, 
thet samma effter förnufften mestra och klokas 
öffuer. P. Erici 3: 42 a. thet är een otijdigh 
slugheet, at klokas effteråth. Comenius 
Tung. 814.

Klokliga, adv. 1. Klokt. Itt wijst hierta 
talar klokligha. Ord. 16:23. Monger wil 
klokligha rådha, och man hörer honom doch 
icke gerna. Syr. 37:23. — 2. Slugt, listigt. 
Nicanor sågh, at Maccabeus honom kloke- 
ligha förekommet hadhe. 2 Macc. 14:31.

Klokling, m. Öfverklok, sjelfklok, inbilsk 
person. [T. kliigling.] mester klookling som 
wil wara skarp j scrifftenne. Syr. bok 1536 
33:6 (glossa). mester Klokling medh alle
handa lämpa biuder til at besmyckia then 
arma förnufftzgnistan, som effter syndafallet 
kan vara qvarleffd i menniskiona. L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 2. upblåste näsevijse 
kloklingar. J. Sigfridi b 3 a. kloklingar, 
som dierfveliga understå sig at vilja klifva 
i Gudz rådkammar. Svedberg Ödn. 188.

Klonger, n. Nypon. Lind Ord.
Klonka, se K lan ka.
Kloref, n. Cholica passio, cloreff. Var. 

rer. voc. D 4 b. kloreeff, magesiuka, colica. 
Comenius Tung. index. Kloref i tarmarna. 
Colerus 1:186. Dock har ei någon än til 
gäst hos henne (Lustan) gått, Som af den 
plägning ei et dödligt kloref fått. Kolmodin 
Qv. sp. 2:150.

Klossa, f. Groda, clotza, klotza. Var. 
rer. voc. Q 2 a. Petrejus Krön. 82.

Klossa, f. Klysa, spottklysa. Lind Ord.
Klosterfred, m. Eg. fred och trygghet, 

som tillkommer kloster; tillflykt, tillflyktsort. 
berände (Dalkarlarne) så samme prestegård 
... en partt aff them (kon. Kristierns folk) 
som wore så tijt komne toge closterfred vppe 
i kyrketornet. Svart Kr. 15.

Klosterfru, f. Abbedissa, klösterfrwn i 
Vretta kloster. Gust. 1 reg. 1:150.

Klostergifven, p. adj. Intagen i kloster. 
clostergiffne personer. Gust. 1 reg. 4 : 292. 
clostergiffuit folk. O. Petri Svar till P. Galle 
G 3 a. Tu äst worden såsom en Eremijt eller 
kloster giffuin. Balck Krist. ridd. C 3 a.

Klosterman,m. Munk. [T.klostermann.] 
en closter man aff Carmeliters orden. O. 
Petri Svar till P. Eliæ a 1 a.

Klot, n. [Mnt. klot.] 1. Kula. han lather 
giwtha . .. iærn kioth ... tiil kartugher, slang- 
gher och falknetther. Gust. 1 reg. 3: 300. 
giutandis och smidhandis ... byssor och cloot. 
7:174. giwtha bysse klott. 8:317. — 2. Klimp. 
Pastillus, clot som brukas i sodh. Var. rer. 
voc. H 3 a. — 3. Testikel. han lät giälla sigh 
och kastade begge kloten i skogen. Rud- 
beck Atl. 2:251. then i kloten utharbetade 
... säden. Lindestolpe Matk. 66. — Ordet 
förekommer äfven som m. (såsom ännu i 
allmogemål): en kullrig klot. Hesselius 
Erik 64.

Kloxa, intr. Qväka. (Se Rietz glokksa.) 
the kloxände paddor. L. Paul. Gothus 
Föret, till Gyllenhjelms Fängelseskola B 6 a.

Klubb, m. Betzmanet... på then ena 
ändan har icke annat än en haka, på then 
andra tyngden (klubben). Comenius Tung. 
767.

Klucka, intr. Gurgla. Man må vijnättickia 
tagha ... och klucka ther medh i halsen. A. 
Månsson Åderl. 25.

Kludd, m. Kluddare, klåpare. en tyl- 
pisk kludd (om en målare). Stjernhjelm 
Paru. tr. 1: 7.

Kluft, f. Klyfning, öppning, inskärning. 
[T. kluft.] när- kastanier steks på glö . . . 
man gier dem någon luft Igenom skalet med 
en kluft. Lucidor Rr2b. Et äple, när 
thet steks, och öpnas ej med kluft, Så spric
ker thet af saft, och sielft sig söker luft. 
Kolmodin Qv. sp. 1:123.

Klunka, se K lan k a.
Klunkfot, m. Klumpfot. [Lågt. klunkfot.] 

Scaurus, storhälat, eller crokfoot, clunkefoot. 
Var. rer. voc. C 2 b.

Klunkfotig, adj. the klunckfootige (lori- 
pedes, vatii, T. die Krumbeine). Comenius 
Tung. 289.

Kiusener, m. Eremit. [Mnt. klusener, 
T. klausner.] En gång kom han som klu
sener, Reynick then gambla tiufven. R. Foss 
S3, han förhölt sigh ... uthi alla måtto lijka 
som en munck och klusenär. Petrejus 
Beskr. 1:45.

Klut, m. the skola göra sigh klutar på 
fållanar aff theras klädher,... och gol snöre 
j klutomen. 4 Mos. 15:38. Tu skalt göra 
tigh klutar j fyra hörnen på tin mantel. 5 
Mos. 22:12. (Vanl. bib. frans; Öfv. 1878 
tofs.)

Klutare, m. Lappare, stympare, stackare. 
Lind Ord. Rietz. Säg icke ett ord mera, 
klutare, jag . .. vill på stunden försöka ditt 
mod. Missförst. 44.

Kluteri, n. Lappri, fuskeri. Lind Ord.
Klycka, se Klocka.
Klyfna, Klöfna, Klöfva, f. Spricka. 

Pennan, hvess klöfna (i registret: klyffna)
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medh penneknijfven tillagas. Comenius 
Tung. 731 (4 uppl. klöfva). Jfr Klofve 1.

Klyfta, Klifta, tr. Bråka, häckla. Bråka, 
klyffta och häckla lin. Brahe Oecon. 111. 
Lijn och hampa ... när the äre torkade, bråkas 
(klyfftas) the. Comenius Tung. 497. Lijn 
och hampa ... sönderbråkas (klyfftas) medh 
en träbråck (klyffta). Orb. pict. 121. Bråta 
och kliffta hampa och lijn. Colerus 1:319. 
Lind Ord. Rietz.

Klyfta, f. 1. Frånklufvet stycke, (han) 
skiuter Enars båga mit i tvenne klyfftor. 
Sylvius Er. 01. 76. hugga trädet, klyfva 
thet i klyffter en aln långa. Lindestolpe 
Färg. 56. — 2. Bråka. Klyffta, brååk, Mal
leus stuparius, Flachsbreche. Schroderus 
Lex. 30. Linet... klyfftas med klyfftor. Ri- 
siNGH 59. handklyffta—ståndklyffta. Stjern- 
man Com. 2:841 (1658). Lind Ord. Rietz.

Klyftig, adj. Full med klyftor. Bärgz- 
ryggen lutade fram åth vägen, hvilken icke 
allenast var grufveligen trång, uthan och 
mästedels brandt och klyfftig. Sylvius Curt. 
228.

Klyfva, f. Se under Kex la.
Klynka, intr. Pjunka, beklaga sig. Rietz. 

Han klynckar öfver helt skinn. Rhodin 70.
Klå, tr. Klå åt sig. Så monde han pe- 

ningar aff Swerige klå. En liten Crön. H 2 a. 
hvad hon (drottning Margareta) och hennes 
befalningsmän ... kunde både klåå och fåå 
tilhopa penningar och sölf eller gull, thet 
fördes strax altsammans till Danmark. L. 
Petri Kr. 105. Humer och krabber beställ 
och så, thet mäste tu kant klå och få. Tisbe 
18. Jfr Flå 2.

Klåde, m. Kläda, skabb. [lsl. klåöi.] 
Prurigo, clådhe. Var. rer. voc. E1 b. en hel- 
breghda krop ... rensar sigh sielff, såsom 
skeer medh småkoppor, mesling och klådha. 
3 Mos. 13:12 (glossa). Herren skal slå tigh 
medh .. . skabb och klådha, så at tu icke skal 
kunna warda heel. 5 Mos. 28: 27. (Öfv. 1878: 
skorf.) Klåde. Comenius Tung. 294. Lind 
Ord.

Klådig, Klådot, adj. Som har klåda, 
skabb. Om en haffuer klådigh öghon. B. 
Olavi 21 a. Dårans klådige rygg med ris 
bör dagliga tuktas. A. Nicander Vitt. 58. 
Skabbota och klådota månde the vara. Alle 
bedl. speg. 13. Klådig, scabiosus. Schro
derus Lex. 74.

Klåning, f. Klående. Comenius Tung. 
index. Lind Ord.

Klåsten, m. Pimsten. Klåsteen, pumex. 
Helsingius. Uthi badstugan vij rijfvom 
(klååm) oss medh en klåsten. Comenius 
Orb. pict. 153.

Kläck, m. Klick, fläck, fel. [T. kleck. 
Jfr lsl. klceki, klœkr.] the alla kyrkior straffa 
(klandra), och medh hvario och enne finna 
kläck och lyte. P. J. Gothus Rel. art. 231.

Kläck, m. Ryckning, sprittning, spasmo

disk rörelse. Jag får i bröstet liksom en 
kläck; Jag vil inte tro at det är af skräck. 
Dalin Vitt. 4:153.

Kläcka, intr. Spritta till (af förskräckelse).
1 stinne Evrads bröst det skrämde hiertat 
kläcker. Düben Pulp. 26. Och när jag 
detta såg, mitt hjerta i mig klack. Livin 75. 
det rädda hjertat kläcker. Bellman 3:94.

Kläcka, intr. Förslå. [T. klecken.] Ther 
äro fulla (visserligen) fem biuggbrödh och 
twå fiskar, men thet klecker intet til en så 
stoor hoop folk. P. Erici 1: 223 b. uthvägar, 
som kläckia kunne, intet så ymbnige finnas 
vidh handen, som tarffuen och tijden kräff- 
uer. HSH 21:96 (1638).

Kläckenamn, n. Skymfligt namn, ök
namn. [Isl. klcekisnafn.] Blijffver alltså 
Måns Svänsson frijkend aff rätten och allom 
förbudit blijffver honom vijdare någodt kläcke 
nampn derföre pålagdt. HSH 39:329 (1652).

Kläckeord, n. Skymford, skymfnamn. 
[Isl. klœkisord.] han ut hoof åtskillige kläcke
ord eller ökenamn på Canonicis. Spegel 
Kyrkhist. 2: 285. de sade sig aldrig skola 
sådant kläkord å sig lida. Björner Kämp. 
Ragn. 55.

Kläda, tr. K. skott o. d. Therföre mo
ste ock tå the samme stå j måål för allom, 
och klädha så monga förgifftiga tungors mord
skott. L. Petri Kyrkost. 1 b. Stephanus ... 
ganska oförskräckt uthstodh och klädde the 
mördiske steenkast, ehvart the på honom 
drabbade. Schroderus Casm. 71. våre her
rar kläde krut och bly (i striden). Stjern- 
hjelm Fredsafl 8 intr.

Kläde, n. Kläder, klädnad. Måtte iagh 
allenast komma widh hans klädhe, så bliffue 
iagh helbregda. Matth. 9:21. Lijffuet är 
meer än maten, och kroppen meer än klä- 
dhen. Luc. 12:23. tå wij haffue födho och 
klädhe, så lätom oss ther medh nöya. 1 Tim. 
6:8. the skola alle föråldras såsom itt klädhe. 
Ebr. 1:11.

Klädefåll, m. Släp. hans (Herrens) klä- 
dhafåll vpfylte Templet. Es. 6:1. Jagh skal 
vpkasta tin klädhefoll offuer titt ansichte. 
Nah. 3:5.

Klädehus, n. 1. Klädkammare. Vesti- 
arium, clädahws ther clede gömes. Var. rer. 
voc. F1 b. Tå sadhe han til them som woro 
offuer klädhe hwset, Bärer vth klädher för 
alla Baals tienare. 2 Kon. 10:22. — 2. (Se 
Schlyter Ord. Klædhis hus.) stadhen 
Stocholm haffue och äghe til ewerdeligh tiidh 
så som tilförenna gamalt och fortt (fornt) 
warit haffwer, wågena och kledhehwsett (om 
the thet vptagha wilia). Gust. 1 reg. 6:238. 
uthi alle städher skal klädehus vare, och 
tijt skal alt kläde föres och besees för än 
thet säls. Stjernman Riksd. 1:557 (1604). 
befalle Vij allom ... som någhre vahrur, thet 
vari sigh sammet, helt eller halfft sijdhen, 
yllen eller linnen, hvad nampn thet hälst
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hafva kan, hijt i rijket före, at the thet alt 
straxt, och förr än the thet til någon försällie, 
in på klädehuset före och medh Vår och 
Cronones Stempel tekna låta. Com. 1:775 
(1621). alt godz, sorti hijt in i rijket ifrån 
fremmande orter föres och stämplas bör, 
skal, så snart thet til någon stapelstad an
kommer, hafvas in på klädehuuset och ther 
stämplas. 2: S15 (1641).

Klädeqvast, m. Klädviska. Scopina, 
cledequast. Var. rer. voc. F1 b.

Kläderef, n. Klädernas sönderrifning. 
Apostlanar Paulus och Barnabas medh kläde- 
reff och andra alffuarsamme åthäffuor satte 
sigh vp emoot folket. Uti. på Dan. 566.

Klädeskrifvare, m. Föreståndare för 
klädkammaren. Richsens regering .. till sal. 
Kongl. May:tz begrafningz behof ville låta 
uphandla någre nödige species uthaf kram- 
vahror, och till den ände förmeent att skicka 
hijt uth (till Tyskland) klädeskrifuaren, som 
sådant godz her ahnamma skulle. A. Oxen- 
stjerna (HSH 29:835).

Klädesköt, n. Flik, skört på klädnad. 
Om någhor båre heligt kött vthi sins klädhes 
skööt, och komme sedhan medh sitt klädhe- 
skööt widh brödh, mooss, wijn, olio,... worde 
thet ock heligt? Flagg. 2:13.

Klädevaktare, m. Uppsyningsman öfver 
klädkammaren. 2 Kon. 22:14. 2 Krön. 34:22.

Klädevaskare, m. Fullo, cläde wa- 
skare. Var. rer. voc. D 2 b.

Klädlösa, f. Brist på kläder. [Isl. klceö- 
leysi, n.] för klädhalöso skul moste the 
kryka in j bergsreffuor. L. Petri Jobs bok 
24: 7. någhor är förfaren ( förgången) j klädha
löso. 31:19. then fattige skulle draga ohelso 
uppå sig i klädlöso. Svedberg Casa 454.

Klädning, f. Klädnad, klädedrägt. Ben 
Jamin gaff han ... fem höghtijdhes klädhnin- 
gar. 1 Mos. 45: 22. För uthan thin åhrlige 
löön Skal du, Niels, få en klänningh skiön. 
Messenius Blank. 64 Denna blå kleningen 
hafva varit konungarnas och domarenas, så 
och hela rijketz ferg, vises af åtskilliga effter- 
dömen. Rudbeck Atl. 1:280.

Klädstäld, p. adj. Nödstäld på kläder. 
then klädstelte Lazarus skulle få en klädning 
af ostampad vadmar. Svedberg Casa 573. 
en stor hop barn ... alla klädstelta och när 
nakotta. Catech. 779.

Kläm, m. Så är iw altijdh och för alt 
annat thenne onde Kiemen medh (vissa påf- 
viska kyrkostadgar), at the hetas wara nödh- 
torfftiga til syndernas förlåtelse och thet 
ewiga liffuet. L. Petri Kyrkost. 34 a.

Klämma, f. 1. Beklämning. Vid thessa 
ömkans ord blef hiertatz klämma lindrad. 
Kolmodin Qv. sp. 1:555. — 2. Sigill. Thes 
til yttermere wissa ... hænge wij Rijkzens 
Kläma medh alles wåres Insigler och Sig- 
neter nedhan för thetta breeff. Gust. 1 reg. 
1:158. På alt thetta fick han breff vnder

rikesens clemme. O. Petri Kr. 278. Til 
yttermera visso hafve Vij thetta med egen 
hand underskrifvit samt underhängiande af 
vår och riksens stora klämma bekräftat 
Stjernman Riksd. bih. 338 (1654). åligger 
RijksCantzleren att hafva klemman eller dedh 
större sigillet i sin giömo. Civ. instr. 357 
(1661). Konungen förtrodde honom stadsens 
klämma. Celsius Gust. 1 hist. 1:214.

Klämma, se Klema.
Klänka, intr. Klänga, j medh flygande 

tanckar klencken til himmelen, til at ransaka 
min himmelska wilia. P. Erici 2: 364 a. — 
Refl. Och får then gamle orm med lättia 
först sitt spel, At sticka hufvud in, han 
kläncker sig in hel. Kolmodin Qv. sp.
] : 106.

Kläpp, m. 1. Gosse. (Se Rietz.) Jag 
kund’ af kärlek väl then lilla kläppen kramma; 
Men tå han envis var, så gaf jag honom stut. 
Kolmodin Qv. sp. 1:327. — 2. Oäkta barn. 
Han reknar oss för intet annat än oechta 
kleppar. L. Petri Sal. vish. 2:16. en slätt 
muncka kläpp R. Foss 342 Se H orkläpp.

Kläpp, m. Stöt, stötel. der mortlars 
kläppar liuda. Kolmodin Qv. sp. 2:172.

Kläppa, intr. 1. Klämta. [Mnt. kleppen.] 
man ... klepper vthsunget eller pro pace. L. 
Petri Kyrkord. 50 a. morgen ok aften naar 
jomfrw maria loff ringis eller klippis. Tideb. 
97. är kläppat j klockorna. P. P. Gothus 
A 8 b. — 2. Knäppa. It uhrverk . . . När vig
ten dragés up, tå ... Vispinnan flyttes fram 
och klokkan måste kleppa. Spegel G. verk 
166.

Klöder, plur. Somligestädes föra the 
klöder tilhopa, thet är strandvrak aff gräs som 
haffzvågen upskutit hafver. Colerus 1:94. 
(Rietz Klöter, blåstång, klottång.)

Klöf, f. och n. 1. Klöfdjur, boskapsdjur. 
Wår booscap skal gå medh oss, och icke een 
klöff til baka btiffua. 2 Mos. 10:26. — 2. 
Jfr Klofve 6. 1 klöff kolger — 1 klöff
hvitling. Stjernman Com. 2: 233 (1639). 
Merendels får man et pund beck efter et 
klöf tjäru-ved. Linné Sk. resa 56.

Klöfna, Klöfva, se K 1 y f n a.
Klokas, dep. Kräkas. (Se Rietz.) intet 

är bättre vthi podagra ... än klökies. B. 
Olavi 86 a. Han kiökes och hostar, såsom 
ville han upkasta både leffver och lungor. 
P. J. Gothus Poll. N 2 a.

Klökelse, f. Kräkning. Thenna syrup 
...stillar klökelse. Colerus 1:232. Vil 
någon kasta up, han dricke varmt vatn, thet 
fordrar klökelse. 1:376.

Knafre, m. Skruf; pinne. Knaffra, Ver- 
ticillus, Wirtel. Schroderus Lex. 47. Cit- 
thera, Lutha, Lyra, Harpa, Långharpa, Fedla 
bestå aff stränger och knaffrar (collabis, epi- 
toniis, verticillis, T. Wirbeln.) Comenius 
Tung. 775. pinnarna (knafrarna), med hvilka 
strängarne upspännas. Orb. pict. 205. man
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har tilreds en lijten trinn och smal knafra 
af träd, en half finger lång, på hvilken man 
småningen vinder matken. Lindestolpe 
Matk. 48. Knafre. Lind Ord.

Knagg, m. 1. Qvist, qvistknöl; knaggla. 
[E. knag.] han .. . tilhöflar och polerar oss, 
så at vij blifve the groofve greenar och 
knaggar qvitte. Schroderus Kors. 92. Men 
thet är itt som migh aggar, Skär migh i hiertat 
som knaggar. Prytz O. Skottk. B 2 b. — 
2. Plugg, tränagel. [Isl. naggr.] På en 
hård knagg hörer en svår klubba. Grubb 
675. — 3. Knubbig, undersätsig person. Här 
finnas dvärgar, små knaggar, af en half alns 
längd. Dalin Arg. 2, n. 48.

K n aggo t, adj. Knagglig, skroflig. the 
then kräseliga werldena medh then bittra 
och knaggota sanningen förhårdt skrapa. P. 
Erici 2:201 b.

Knak, n. Knakande. Eurelius Vitt. 20. 
Lind Ord.

Knakehals, m. Halsstyf, halsstarrig, 
hårdnackad, stolt, öfvermodig person. (Jfr 
Rietz Knak, rak, styf.) han straffar the 
knakehalser j torn och boyor. Gust. 1 reg. 
4: 87. the knakahalsar Tyrannerne. Uti. på 
Dan. 309. knagehals, superbus, superciliosus. 
Comenius Tung. index. Hon (olyckan) slår 
knagehalsar aff stolen nedh. Messenius 
Blank. 69. (Knagehals är en person (krigs- 
öfverste) i Messend Svanhvita.) vij intet 
vele vetta af att i skolen underståå eder 
visa ... mindre villigheet att straxt effter- 
komma dee våra befalningar som iust intet 
gåå effter eder pipa ... ty vij läre sökia att 
bräckia sådane knachalser och speela huuss- 
bondekastet medh dem. (Carl XII till Nils 
Bjelke.) HSH 17:288.

Knall, n. ett grufveligit knall. Sylvius 
Curt. 673. Celsius Ing. 5. ett starckt knall. 
/Is. Ban. 1:122. det förskräckeliga knallet.
1:173.

Knalle, m. Bergknalle, där klippans knal
lar upskiuta. HSH 35:407 (1673). de knallar, 
Som våra åkrar hindra plä. Dalin Vitt. 
4: 483.

Knapa, f. Knape, m. Dörrstängsel, 
klinka. Lind Ord. Jfr Knapp.

Knapermat, m. Dessert, läckerheter? 
(Jfr Rietz knåpamat.) Huad wårtt (råds- 
herrarnes) suar heller betenckiende som 
skall blifue af oss önskett, och dertill gifues 
six wekers vpskof, kann änn ware owist, 
och när det framkommer vthan twifuel effter 
wahnen fölie någett småplock heller knaper- 
math medh. Hist. bibi. 2:320 (1597). När 
Patriarchen Jacob ännu unger var, haffuer 
han intet vetat aff knapermaat och lecker- 
spijs. Leuchowius 435.

Knapp, m. Stängsel, dörrstängsel. (Jfr 
Schlyter Ord. Knaper. Rietz Knape 1.) 
then menige man i landet begynte kalla 
honom Ladhulåås, ty han befalte bondhanom

göra knappen för ladhuna at fää och annan 
booskap icke skulle gåå ther in. O. Petri 
Kr. 94.

Knappa, intr. Klappa. [T. knappen.] Hon 
knappar på dörren. Sv. forns. 1:393. Han 
knappade oå dörren med fingrarne små. 
2:104.

Knappad, p. adj. Besatt med knappar? 
[Jfr Isl. knappadr.] Hon var klädd uppå 
Fransk, därå alt var brokot och krokot. 
Ringat och slingat i kors, med franssar i 
lyckior och nyckior, Pappat och knappat i 
längd och i bredd, med spitsar och litsor. 
Stjernhjelm Here. 35. Jfr Nappa.

Knapphet, f. Njugghet. monger kapellan 
och hielpeprest moste för åhörarenas knapp
het... lida armod och nöd. Svedberg Casa 
433.

Knapphugga, tr. Hugga, slå på huf- 
vudet? ganske få aff the skockar han så 
vtsende komme tilbaka igen, ty the Swenske 
giorde them wägana tronga. The knaphugge 
them retsinnigt, så att the fongade bleffue 
(förutan them the hade slagit ihiäll) wore till 
mong hundradt. Svart Kr. 168. [Jfr Tegel 
Gust. 1 hist. 1:301. giorde them wägen trongh 
och stoort affbräck på theras Folck, theslijkes 
förtogo them all tilförningh, så at. ..]

Knapphänd, p. adj. Nidsk. niugg och 
knapphenter emot the fattiga. Svedberg 
Ungd. reg. 177. Lind Ord.

Knapphändig, adj. Behändig. (Se Rietz 
under Knapp 1.)

Knapphändigt, adv. Behändigt. Min 
båga veet jagh väl at bändha Och honom 
knapphännigh upspänna. S. Brasck Ap.gern. 
H 3 a. them (fotknektarne) satte ryttarne baak 
om sigh på hästen ... (och då) drabbningen 
skulle skee, så sprungo the knaphendigt aff, 
förmängde sigh bland hopen och strijdde til- 
lijka medh rytterijt. Schroderus Liv. 8U.

Knappra, intr. Knapra. [T. knappem.] 
Spegel Ord. gettrena nu så begärigt knappra 
på videt. A. Nicander Vitt. 261.

Knappsack, Knappsäck, m. [T. knapp- 
sack.] 1. Ränsel, varupåse. the Lybeske ... 
så skulle leeka medh thesse try högtberömbde 
godhe gamble konungarijker, lijka som kräm- 
maren handlar medh sin knapsäck ... at uth- 
biuda thesse try rijker först then eena så 
then andra. Tegel Gust. 1 hist. 2:49. — 
2. Kringresande krämare. han agthar vel 
noga på the knappsackar och andra flere 
som plæga köpa sölff emot vårt forbud. 
Gust. 1 reg. 4: 278. haffuer grantt vpseende 
på att ther driffz inthet spliit, twist eller 
förräderij emellam Borgharne och the Knap- 
szacker (de Lybske “liggare“ i Stockholm). 
8: 272.

Knark, n. Knorr, knot, huar then ene 
får forloff (tillåtelse) och then annen ecke, 
så . . . will ther bliffua knark och myterij 
vtaff. Gust. 1 reg. 9:148. iblandh then me-
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nige man nåcket knarck och fåfengt snack 
vpkommitt är... vm then rekenskap ... för 
tienden. Thyselius Handl. 2:177 (1542). the 
haffvve hafft stort knarck och puckerij, och 
begäre att wij skulle förhöge thorn theres 
besoldning. RR u/r 1543. Dog så att thet 
motte skee med böndernes gode willie och 
icke med knarck, trugh eller puckerij. RR 
s,/j 1546. giorde ... hwad them bordhe vthan 
knarck eller owilligheet. Dipl. Dal. 2:283 
(1545). at I då utan knark eller gensagu 
wele vnne och efterlåte andre ... rödie och 
uptage sig hemmen. Stjernman Com. 1: 
142 (1555).

Knarka, intr. 1. Gifva ett knarrande 
läte. Storcken knarkar. Comenius Tung. 
160. — 2. Knorra, knota, almogen ... begynna 
knarcka vm then förökning som ladhes på 
them i åår j skatlegningen. Gust. 1 reg. 
7 : 297. szå framptt the (bönderna) icke skole 
knarcke och owillige bliffwe. RR 8/e 1545. 
Ehuru the knarka, ehuru the pocka, tå måste 
iu altijdh bonden bocka. Doct. Simon 16.

Knarr, n. Knarrande läte. Har tu (gräs
hoppan) tin sommartid förnött med knarr. 
Kolmodin Qy. sp. 1:108. Dess port med 
knarr och dån på kopparhakar går. Celsius 
Æn. 17.

Knarra, intr. Gräshoppan knarrar. Co
menius Orb. pict. 4.

Knarra, f. knarra,... skalra, skälla, cre- 
pitaculum, crepido. Comenius Tung. index.

Knarregubbe, m. the trumpna knarre- 
gubbar, En ledsam art af män,... som kno- 
tar natt och dag, Och giöre hur man vil, 
så skier them ei i lag. Kolmodin Qy. sp.
1:645.

Knarrig, adj. Knarrande, mången knarrig 
vagn, Then altijdh smörias vill, om han skal 
göra gagn. Westhius Vitt. 26. Gif den knar
riga dören olja. Tessin Bref 1:64.

Knase, m. Kaxe. här och där uppväxt 
en hop myndiga knasar. Odel 10. Jfr Rietz.

Knaster, n. Dåligt folk, pack. K. Eric 
XIV ... låg i händerne på bofvar och knaster. 
HSH 8: 28.

Knattra, intr. = Knarka 1. Så tidt han 
{storken) henne (honan) seer, så knattrar 
han. Spegel G. verk 207.

Knefvel, m. Kafle. [Mnt. knevel, T. kne- 
bel.] en stråtröffuare slår them som wandra, 
binder, och setter kneffuel j munnen, at the 
icke skola få ropa. P. Erici 2:233 b. Jfr 
Knäfvel.

Knek, Knick, m. 1. Obestånd, knäck. 
Ryssen, som var i förstone spåtsk och mycket 
högfärdig, var nu kommen på den knek, at 
icke mycket feltes, det konung Johan ju 
hade mådt nå en ända och utgång på kriget. 
Girs Joh. 3 kr. 175. landett kan komma på 
knick, skada och förderff. HSH 31: 428 (1638). 
han ... får ett fel eller en knek på sine helso. 
Svedberg Ungd. reg. 10. En svår knek

(knäck). Lind Ord. — 2. Knäböjning. Hon 
gjorde en knek (hon neg). Lind Ord. Se 
K n e k a.

Kneka, intr. Kröka sig, svigta, vackla. 
[Jfr Isl. kneikja; Schlyter Ord. Knek.] 
Knän kneka och the starcke benen bogna. 
Svedberg Ungd. reg. 179.

Knekt, m. [T. knecht.] 1. Sven, ämnes- 
sven. the gwlssmidtz knegthar szom ther 
ære kompne tiil Stocholm. Gust. 1 reg. 
3:40. — 2. Dräng, tu icke äst tin eghen 
man, sielffuer Herre och frij, vthan äst ens 
annars, nemliga Församblingennes knecht 
och tienare. L. Petri Exorc. D 1 b.

Knekta, tr. och intr. 1. Tjena, slafva 
under någon. Jagh moste knechta mijns 
lijffs barn. Job 19:17. the icke honom 
(Kristus) vthan then mordiska dieffuulen 
tiena och knechta. P. Erici 5:83 a. — 2. 
Ödmjuka sig (som en tjenare). monge skulle 
knechta för tigh. Job 11:19. för huilko 
(krisman) the haffua knechtat och bugat, 
lijka som för sielffuom Gudh. L. Petri 
Kyrkost. 81 a. gå och knekta och buga. 
Dalin Vitt. II. 5:53. — 3. Ödmjukt bedja 
om något, öffuerantwarda icke tina ägodelar 
vti eens annars hender, at tu icke skalt 
sedan warda ångerbyt, när tu ther om honom 
kneckta moste. L. Petri Sir. bok 33: 20. 
Jag skall sökia ... at skaffua (skaffa) dig dit 
uppehelles medell på hvariehanda sätt i dine 
egne händer, så at du ingen behöffuer at 
knechta derom. A. Oxenstjerna Bref I. 
4:192. Han fick ther länge nog uti sin nöd 
försmächta Och mig och tienstefolk om hielp 
förgäfves knechta. Kolmodin Qy. sp. 1:607.

Knektan, f. Undergifvenhet. Konungar 
skola ... haffua stoor tienst, knecktan och 
bughan. L. Petri Chr. pina L 6 b.

Knekteri, n. Knekthållning. medh knek- 
terij graverad. HSH 39:344 (1677).

Knektetyg, n. En välbeväpnad krigsman 
till fot var stålklädd till större delen af sin 
kropp. Dennes rustning kallades knektetyg. 
Adlersparre Afh. 218.

Knia, tr. Rycka, slita. [Jfr Isl. k nia, 
knjå.] Knija gräs, Gras rupffen, ausrupffen. 
Knija ens hår, einen bey den Haaren zausen. 
Knija ens skägg. Lind Ord.

Knick, se Knek.
Knick, Knäck, m. Liten kula att leka 

med. leeka medh ball och kloot . . . och 
knicker (kotor, globulis). Comenius Tung. 
941. Gossarna pläga leka medh knäcker 
(globis flctilibus). Orb. pict. 283.

Knicksten, m. knicksteen, små steenar 
at leeka medh. Comenius Tung, index.

Kniping, Knipning, f. 1. Af görande 
ögonblick. Menniskian later sigh vnder tij- 
dhen så tyckia j sitt sinne, at hon skal 
mykit thora wågha för sanningen skul,... 
Men när thet går j knipingen (då det 
kniper, gäller), så springer hon til ryggia.
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L. Petri Chr. pina 0 3 b. the Poler och 
Littower ... giorde stoore löffter och tilsäijel- 
ser, huruledes the medh hans Kon. Mt. ville 
stå för een man emoot Ryssen, men när thet 
galt i knipningen och mäst omträngde, tå 
fans hvarcken Pålack eller Littower icke 
medh een häst utrustad. Tegel Gust. 1 hist. 
2: 367. — 2. Knipa, kamp. thet än tå stodh 
uthi en hårdh knijpning, medan the Svenska 
stundom hade platzen och fäldtstyckarne inne, 
och stundom the Danska. Girs Er. 14 kr. 75. 
Där gingo de Svenske till storms .. . och 
vunno efter en hård knipning i första an- 
loppet staden. Joh. 3 kr. 86.

Knippel, m. Knölpåk. [T. knüppel.] tu 
(Zamoisky) tilbiuder oss (Carl 9) en kamp; 
så skalt tu veta, at hvar tu vore then person, 
som kunde liknas med oss, så skulle then 
intet blifva tig afslagen, och ville vi ther 
til bruka hvarken bössa, spets eller värja, 
utan en god knippel, ther med ville vi smöria 
tig väl af. J. Werwing 2:80. fast om the 
än hadhe stålhattar och harnesk uppå, skulle 
the lijkväl medh kniplar bliffua uthslagna. 
Petrejus Beskr. 1:18. Se Knyppel.

Knippla, se Knyppla.
Knipstop, n. Knijpstoop (cyathi, kleine 

Becher). Comenius Tung. 562. Lind Ord.
Knirka, intr. Gnissla? (Jfr Rietz.) om 

the (svinen) knirka med sina tänder när the 
äta. Colerus 2:217.

Knisnack, n. Ett slags starkt öl, som 
bryggdes förnämligast i staden Güstrow. 
[Mnt. knisenak.] Knijsnak. Stjernhjelm 
Here. 219. Knissnack. Stjernman Com. 
4:768 (1687). — (han gjordt besked, Å fått 
ruus i knijs-knaas å momma. Eurelius 
Vitt. 84. — Jfr Kalkar.)

Knoen, adj. Känd, bekant. [Jfr E. known.) 
hvem han knoen vaar, Veet at han älska Gud. 
Lucidor Ii 3 a. --Jfr Ok nog.

Knoflök, m. [Mnt. knuflok, T. knob- 
lauch.] Allium, knofflöek, hwitelöek. Var. 
rer. voc. R 5 a.

Knoka, f. Knota, benknota. [Mnt. knoke.] 
Vertebra, knoka. Var. rer. voc. A 7 a. de 
dödas knokor. Lohman 408. Lind Ord.

Knoll, m. Grobian, oborstad person. 
[T. knoll. ] then ungersven eller jungfru, 
som dansekonsten icke lärer, eller sigh uthi 
thenne narriske öfning icke bruka låter, 
blifver förachtat och hollen för en groof 
knoll och egensinnigh menniskia. Schro- 
derus Albert. 4: 82.

Knopa, Knåpa, tr. 1. Ge stryk, basa, 
piska. Jagh skall tigh knoopa at thet skall 
svijdha. S. Brasck Ap. gern. L2b. Jag 
svär, iag skall dhem een gång så knopa, Att 
ryggen ska bli både brun och blå. Bero- 
nius C2 b. — 2. K. om, sköta om, knåpa 
med, syssla med, handskas med ? Deras 
ägor jagh skal knopa om Medh syn och 
fast illistigher dom. S. Brasck Förl. sonen

F l b. Der effter hade väl vankat hugg Och 
väl omknopat hans goda lugg. Ders. H 1 a. 
Jagh önskar honom een gång finna, Hans 
pältz jagh skulle knåpa om så, At risperna 
skulle om ryggen stå. T. krig. G 4 b. — 3. 
Ref]. Packa sig, begifva sig. Knop’ tig åf 
och thet rätt fort! Moræus 450. Knopen 
er hem,.. . mina mättade getter. Palmfelt 
Virg. 42. Knåpa sig bort. Lind Ord.

Knoppa sig, refi. Knoppas, linet hadhe 
knoppat sigh. 2 Mos. 9: 31.

Knoppnål, f. Knappnål. [Mnt. knop- 
nadel.] Comenius Tung. 515. Lind Ord. 428.

Knorl, n. Knorla. hårets knorl så sträft 
sågs kring hans axlar blåsa. Bellman 2:178.

Knorl, n. Kultrande, the menlösa duf- 
vors knorl. Palmfelt Virg. 36.

Knorla, intr. Kuttra. tin skogsdufva ... 
Kuttrar å knorlar i kapp med turturdufvan. 
Palmfelt Virg. 3. Jfr Knurla.

Knorla, f. Ringel. Ett (blomster) up- 
går rätt och rakt, ett sig i knorlor vrider. 
Spegel Öpp. par. 59.

Knorla, tr. Krusa, zirligt the sitt hår 
i låckar knorla op. Kolmodin Qy. sp. 1:117.

Knorlhårig, adj. Krushårig. The knorll- 
hårige varda icke lätteligen skallota. Come
nius Tung. 280.

Knorr, m. 1. Ringel. Gräset, som på 
dem (lökrötterna) växer, måste vridas i knårr. 
Rålamb Ad. öfn. 14:8. Träveflan, som sig 
slänger kring Et gammalt trä mäd mången 
ring, .. . Fast hon sig slir.gar liuft i knorr, 
Blier stubben lijkväl lijka torr. Lucidor 
Rr4a. — 2. Knut (outbildad växt). En flicka, 
som står än i knorr, Och neplig baakom 
öron torr. Lucidor Pp 2 b.

Knorr, n. Knot. Ær oss och förekom- 
mith ath någoth tal och knur vara kommit 
blandh almoghen om ewangelium, som her 
förkynnass och predicass. Gust. 1 reg. 4: 5. 
erehebiseop Jöns, som rikesens förståndare 
war, kom ther inthet (till herremötet), och 
ther med skedde stora knoor emoot honorn. 
O. Petri Kr. 253.

Knorraktig, adj. Knarrig, vresig. En 
part äre, amen therföre at the äre knorr- 
achtige eller försummelige, til thet menige 
väsendets regering odugelige. Schroderus 
Hels. beg. skattk. 11.

Knorran, f. Knorr, knot, warer inbyrdes 
huar annars herbergerare vtan all knorran. 
NT 1526 1 Pet. 4:9. Herren haffuer hördt 
idhor knorran ther j emoot honom knorrat 
haffuen. 2 Mos. 16:8. wij vthan knorran 
hans wilia och rådh låte oss behaga. P. 
Erici 4: 57 b.

Knorrare, m. Thenne äro knorrare, cla- 
ghare. NT 1526 Jud. 16. the knorrare skola 
lata sigh lära. L. Petri Jes. proph. 29: 24. 
(Bib. 1541 bladrare; Öfv. 1878 de trotsige.)

Knorrig, Knorrog, adj. Vresig (i eg. 
och bildl. mening). [T. knorrig.] then gambla
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krokotta och knorrogha Adam dödha, sletta, 
formera och rätta. P. Erici 5:123 b. icke 
vara otåligh, knorrigh och olåten. Brahe 
Oecon. 92.

Knorrisk, adj. Knorrande, knotande. 
Han skal icke wara knorrisk eller gruffue- 
ligh. Es. 42:4. olydighe, genstortighe, moot- 
villighe, knårriske och gensträffuighe emoot 
våre föräldrar, husbönder och matmödrar. 
L. Laurentii Nyårspred. F l b. vi ärom 
otolige eller knorriske, tå Gud skeneker oss 
motgång och bedröfvelse. Svedberg Sabb. 
ro 1:670. jag är knorrisk eller otolig emot 
min Gud. 2:1698.

Knorta, f. Knottra. knortor och knulor 
på kroppen och fotterna. A. Månsson Ört. 
185.

Knossa, tr. Krossa. [Is. fenosa.] hon 
{åskan) . . . knossar. Comenius Tung. 61. 
Döden knossar i kraas alt hvad här kraft 
har, och heelt är. Stjernhjelm Here. 69. 
Jfr K nu sa.

Knot, m. Knapp på svärdfäste. Salmon 
satte knoten emot en steen, Och udden emot 
sit hierte been. Sv. forns. 2: 78.

Knotter, m. Liten, oansenlig karl? (Jfr 
Rietz Knott, någonting som är litet.) Ästu 
fiälingzkar, tu äst ther till lijk, Aldrigh sågh 
iagh een knotter slijk. Rondeletius 84.

Knubba, tr. Knuffa, hon ... af vanart, 
bitterheet och onsko stödt och knubbat... 
hustru Karin Månssdotter. Rääf Ydre 3:256 
(1698). han blir satt på en mager och skab- 
bot åsna,... bespottas, stötes och knubbas. 
Lindestolpe Frans. 115. Drager man annan 
i hår eller skägg, skuffar, stöter eller knubbar. 
Lag 1734 M. B. 35:4. Knubba en, einen 
stossen. Lind Ord.

Knudrig, adj. Knottrig. Rötterna ... äre 
knudrige och hafva många grenar. Palm
berg 159.

Knufva, tr. [D. knuge.] 1. Trycka ner. 
Han förordnade någhre som sigh löghade 
medh honom i flytande vatn, och under 
skämptz skeen knuffde honom {tryckte 
honom under vattnet) och fördränektan. 
A. Laurentii Verld. speg. 563. — 2. Kufva, 
tvinga, thee (påfven m. fl.) vnder siig knwff- 
wath haffwa ey alenasth then menigeman, 
vthan jemwell herrar och forsther. Gust. 
1 reg. 4:20. knwffwa fatiga legmen (lekmän) 
med orettfærdugh ban. Ders. j vele vnder 
knwffwe plath wåre embetismen med edher 
treske ordh. 4: 23.

Knugga, tr. Gnugga, krossa. Om tu een 
jordklimp knuggar och söndersmolar, varder 
ther mull uthaff. Comenius Tung. 81. Jfr 
Rietz.

Knuglog, adj. Skrynklig, fårad, hon 
är i alt en runsten lik, Så knuglog liksom 
han. S. Triewald 85.

Knul, m. Knöl. Lind Ord.
Knula, f. 1. Knöl, bula. knula, tuber-

culum. Comenius Tung. index. — 2. Valk. 
knula i handen, callis, callus. Ders. — Jfr 
K n y 1 a.

Knulig, adj. knuligh, callosus, tuberosus. 
Comenius Tung. index.

Knülle, m. Kulle. [E. knoll.] knülle, 
collis. Comenius Tung. index.

Knullot, adj. Knölig, qvistig. trägårdz- 
mestaren the ondha tellninghar hugger aff 
trän, oc quister them, . . . altså skär wor 
Herre Gudh then knullothe Adam medh 
corsset. L. Pet. Gothus 32 a.

Knullra, intr. Om svalans läte. knulra 
som en svala. Eurelius Vitt. 77.

Knullrot, adj. Ojemn, skroflig. Toop- 
stenen är sandigh och knullrot (seaber). 
Comenius Tung. 86.

Knurla, Knulia, intr. Kuttra. qvitrar 
och knurlar som en turturdufva. Svedberg 
Sabb. ro 2:1391. Jagh . . . knulladhe såsom 
een Duffua. Es. 38:14. Wij wråle alle såsom 
Biörnar, och knülle såsom duffuor. 59:11. 
En turturdufva, som sin han ey hörer knulia. 
Lucidor Dd 3 a.

Knurra, intr. 1. Knorra, knota. [T. knur- 
.ren.] Enom wijsom tienare moste herren 
tiena, och en fornufftig knurrar intit ther 
om. Syr. bok 1536 10: 28. — 2. Kurra. Men 
Erics matlust kan sig intet längre dölja, 
Hans mage, som var van den gamla seden 
följa, Begynte knurra högt. Livin 128.

Knusa, tr. Slå. [Isl. knosa, D. knuse.] 
H. K. Mtt. .. vedret knuste (slog med knyt- 
näfven i vädret). Hist, handl. 8. 4:16. Jfr 
Knossa.

Knybbel, se Knyppel.
Knyck, m. Tagg, styng, stickande smärta. 

Knyck, agg, Stimulus, Stachel. Schrode- 
rus Lex. 9. Och fick Diana då en sådan 
knyck i hierta, At ey til bota stod dess stora 
sorg och smärta. O. Rudbeck d. y. Vitt. 51. 
J fr Nyck.

Knycke, m (?). Knycke, Calamus pisca- 
torius, Fischzeiger. Schroderus Lex. 59.

Knyffla, tr. Prygla. Lind Ord. Rietz.
Knyl, m. Knyla, f. 1. Knota. Vertebra, 

knoka, knyla. Var. rer. voc. A 7 a. — 2. Knöl. 
han (kamelen) bär upå ryggen Een alens 
höger knyl. Spegel G. verk 226. hvardera 
af desse segmenta har på ryggen et par 
uphögde puneter eller knylor och utur hvar 
knyl et upstående hår. Linné Vestg. resa 
189. knylor bak öronen, under hakan, i arm- 
holan och liumskorne ... sig sätta. Linde- 
stolpe Pest. 25. den knylan af lufftröret, 
som kallas Adams äple. Ders. 87. — 3. Valk. 
Knylan är aff förhärdande {callus ab indura- 
tione). Comenius Tung. 320.

Knylig, adj. Knölig. Han bär en knylig 
påk i sina raska händer. Rudbeck Bords. 19.

Knylla, intr. Supa sig full. [T. knüllen. 
Se Sanders Wort. Grimm Wort, under 
Knüll, “knöl“, rusig.] skemten och snacken,
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knyllen och fyllen edher, dantzen och sprin
gen, wahren och tumlen edher i wellustenne. 
P. J. Gothus Synd. speg. H 4 b.

Knyppel, Knybbel, Knöppel, m. Påk. 
knölpåk. [T. kniippel.] när nw rijset icke 
hielpa will, så tagher fadhren en gisl eller 
knuppel i handhen. L. Pet. Gothus 25 a. 
vpweckia the lata medh en knyppel. P. Erici 
4: 6 a. Personerna bleffve undertijden slagne 
medh knyplar och gijslar. Phrygius AgonM. 
han basadhe honom medh knyplar. Schro- 
derus Liv. 925. Hade jag en knybel långer, 
Skulle jag tig vissa gånger Lära trafva med en 
hast. Moræus 467. knybbel, käpp. Come- 
nius Tung. index. Tagh hit min knöpell... 
tu skall nu dantza efter mina giga. Doct. 
Simon 14. Jfr Knippe 1.

Knyppelkrut, n. “Påkört, påkolja“. 
Knyppelkrut, tiärtamp och rysspiska hade 
svåre väl tiänt til läkedom. Lindner 45. 
han var rädd för guldsmeden, at han skulle 
komma öfver honom och basa honom medh 
knöppelkrut, eller kalt jern. Dens. 12.

Knyppelman, m. “Mäster Erik“, thet 
är omögeligit, at man en vredh trätosam 
qvinna styra kan. Men D. (doktor) Knyppel
man kan henne mesterliga styra. R. Foss 306.

Knyppla, intr. knöpla och syy medh 
nåål. Messenius Signill 34. Knöpla och 
söma de lärt så väl som någon i Brabant. 
A. Nicander Vitt. 220. Knippla. Kolmodin 
Qy. sp. 1:8.

Knyst, m. Knystande, kny. Aldrig'hörs 
den minsta knyst. Dalin Vitt. 5:150.

Knystra, se Knöstra.
Knyte, n. Knut. thet hårda bandet, Thet 

Alexander fan af Gordio så knuttit, Som 
hade Pallas sielf i samma knyte suttit. 
Spegel G. verk 261.

Knytlig, adj. Njutbar, behaglig. God 
maat och drick, goda kläär, och fleer slijka 
knytliga tarfvor. Lindschöld Gen. C la.

Knytning, Knyttning, f. Knypplad spets. 
Knytning, Fimbria, Geknöpfels, Spitzen. 
Schroderus Lex. 28. Bieffs, knytning, kru- 
serning, lacinia. Comenius Tung. index. Af 
lijntrå knöplas ock knytning som mycket är 
brukat vorden på skiorter och kragar. Ri- 
siNGH 59. jungfrun sig besmykker Med 
knyttning, band och brääm. Spegel G. verk 
229. bruke och ingen knyttning högre än 
fingers breedh på theras klädher. HSH 31; 
81 (1661). Drage ingen knutning på huffvor, 
hallssdukar, ärmekläden, förkläden. 31:82. 
the en knyttning att knyppla sig lära. Törne- 
vall B 3 b. Ungerska spetzar eller knytt
ning. Lagerström Gir. 37.

Knytningskrage, m. Spetskrage, medh 
vijda och breda knytningskragar, som på 
både axlarna flaxa, sigh pryda. A. Laurentii 
Verld. speg. 335.

Knytpung, m. En panier d’ouvrage eller 
knytpung ... innehåller knytnålar, nystan och

hvarjehanda värktyg til nytta och til prydnad. 
Dalin Vitt. 6:430.

Knytt, p. adj. Pucklig. [Isl. knyttr, af 
knyta.] hans rygg blef knytt och krokot. 
PeringsRiöld Heimskr. 2:316. skuldrorna 
voro sammandragne och knytte. 2: 846.

Knytta, tr. Sticka. [T. knütten, E. knit. 
Se Rietz Knyta.] Knytta strumpor. Lind 
Ord.

Knyttel, m. Kafle. [T. kniittel.] sticka 
een knyttel tvärt i munnen på svijnet. 
Colerus 2:215.

Knyttig, adj. Knuten i växten, een spä
der, kort och knyttig (pilt). Cup. o. Ven. 
kärlekskrig A 8 b.

Knådspån, m. Brödkafle. Bagaren kno- 
dar degen i baketroget medh en knodespån. 
Comenius Tung. 406.

Knåpa, se Knopa.
Knäa, intr. Knäfalla. [T. knien.] Konun

gen knäade. J. Wallenberg 93.
Knäbugt, f. Knäböjning, knäfall, vyrd- 

liga knäbugt. Stjernhjelm Here. 50. diu- 
pesta knäbuckt. J. Gyllenborg 4. Han 
(Baal) all min fruchtan var; och stod mig 
intet an At se en annan Gud en knäbugt 
få, än han. Kolmodin Qy. sp. 1:508.

Knäck, se Knick.
Knäcka, intr. Knaka, knarka. så weldig 

och dråpelig bygning som werlden är, kan 
icke falla, medh mindre thet allestadz så
lunda moste kneckia och braka. L. Petri 
1 Post. B 3 a. j ytersta nödhen, tå alt knäcker 
och brakar. P. Erici 3: 51 a. thet knäcker 
them (rådjuren) i knän tå the löpa. Cole
rus 1:75.

Knädoppa, se Doppa, f.
Knäfvelbård, Knäfvelbor, m. Mustasch. 

[T. knebelbart.] Mystax, knewelbårdh. Var. 
rer. voc. A 6 b. Manfolks hakun betäckies 
... medh skägg, men öfverläppen medh knäf
velbård. Comenius Tung. 251. med sin knäf
velbor båd’ barn och flickor skrämma. Dalin 
Vitt. 5: 95.

Knäfvelspjut, n. Ett slags spjut med 
tvärjern ofvanför spetsen, ursprungligen be- 
gagnadt vid jagt, sedermera äfven i krig, 
[T. knebelspiess.] Se Röding 161. kortte 
glaffuen eller kneffuelspiut. RR la/7 1542. 
villsvijnet med knäfvelspiutet [venabulo] 
genomstucket, dräpes. Comenius Tung. 426.

Knäpp, m. Siukdom och dödh gifva tigh 
een hastig knepp på tin helsa. U. Hjärne 
Vitt. 82.

Knär (Knar, Knår?) adj. Dugtig, man- 
haftig. [Isl. kndr. Jfr Rietz Knarr 2.] För- 
stärekiandis tigh ochså met thet knäste och 
dugligste folk, ehuar thu hälst bekomme 
kunde. Fin. handl. 2:257 (1547).

Knäslånd, m. Knäskål, knäslånd, pa
tella, mola genu. Helsingius. Lind Ord.

Knästöfvel, m. Stöfvel, hvars skaft 
räckte till eller (kanske) öfter knät. [Se
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Molbech GZoss.] knästöflar, cothurnus. 
Comenius Tung. index. Han skickar sig 
som koo i knästöflar. Grubb 299.

Knöffel, m. = Knyppel. Fustis, knöffel, 
staff. Var. rer. voc. P 2 b.

Knöfling, Knotting, m. (Skinn av kalv, 
slaktad mellan påsk och midsommar? Jfr 
Kalkar kneeling, Schiller-Lübben kne- 
delink.) itt decker knöfflinge skin. Skråord. 
314 (1546). itt quinne remefodar aff knöl- 
lingar. Ders. 813.

Knöp, m. 1. Knapp, läggen aff liusa- 
stakanom skal haffua fyra skålar, och ther 
til knopar och blomor, och jw en knööp 
vnder twå röör aff the sex som gå vthaff 
liusastakanom. 2 Mos. 25: 34,35. medh ... 
knöpar sammanhächtat. Comenius Tung. 
515. — 2. Testikel. Then är en snöping, som 
knöparne äre uthskorne på. Comenius 
Tung. 291. Knöp, testieulus. Rudbeck Att. 
1: 749.

Knöpad, p. adj. Försedd med knappar. 
Munckarne bära knopade bälten. R. Foss 359.

Knöpla, se Knyppla.
Knöple, m. 1. Klimp (tillagad af mjöl 

o. d.). Pastillus, knöple, clot som brukas i 
sodh. Var. rer. voc. H 3 a. knöplar (globuli). 
Comenius Tung. 408. — 2. Apotekare bereeda 
. .. uthdraghne läkedomar (extrakt), knöpler 
(pastillos, T. knöpflein), små sockerkakur. 
Comenius Tung. 796.

Knös, m. Liten kulle, upphöjning på 
marken. Rietz. [1st. knauss.] hvart uth 
sielfva backen eller brineken lutar, eller knö- 
sen vettar. U. Hjärne Vatt. 23.

Knöster, n. och m (?). Knoster. Schro- 
derus Lex. 45. Comenius Tung. 551. haf- 
vandes ... i högra handen en knöster i fullt 
slag. Bring Sami. 1:55 (1621).

Knöstra, Knystra, tr. Knostra. Hel- 
singius. Comenius Tung. index, the vordo 
knystrade medh strijdzklubbor. Schrode- 
rus J. AI. kr. 210.

Knöttrig, adj. Knöttrig. Min hud helt 
knöttrig blef. Kolmodin Qy. sp. 1:31.

Ko, f. Talesättet komma mellan ko och 
kyrkogård med någon, träffa honom der 
han ej kan komma undan onäpst, vm the 
(fiendtliga skeppen) haffua förskingrad sig, 
{vore angeläget) atj thå toge ramit tiil vare 
(tillfället i akt) och komme mellom koo 
och kirkiegård med them. Gust. I reg. 10: 
147. huar tu forfara kunde ath offuermag- 
then komme, och thet iu endeliga ville gella 
Finland tiil, szåge wij thå gerna ath them 
kunde skee vndtsethning j frå ider, szå attj 
mann komme kunde mellam koo och kyrke- 
gård med them (fienderna), atte icke aldelis 
kunne komme snackfrij thedan. 10:148. ther 
äre vtlöpne jfraa Lybke iiij eller v kofarter 
.. . Therfore wore gott att wore skip kunnp 
komma emellam koo och kirkegård mett 
them. 10:164. vill vinden foga, så stodhe

Sunded nu öpedt, och kunde man komma 
imellan koo och kyrkegårdh (i afs. på Sven
ska och Danska flottorna 1645). A. Oxen- 
stjerna Bref I. 4:175. (Se Schiller- 
Lübben Ko, Grimm Wort. Kirchhof.)

Kobba, f. Större båt, med flat botten, 
afsedd för varors forsling. (Se Rietz 
Kubb.) Somen (sjön), ther så mången kobba 
siunker. Spegel G. verk 109.

Kobbla, tr. Koppla. Wee them som 
kobbla sigh tilhopa medh fåfengeligh band 
til at göra orett. Es. 5:18. han släpar effter 
sigh j itt togh samman kobblade en hoop 
giruga hundar. P. Erici 1:14 a.

Kocketness, m. [Eg. kökskniv; Jfr Mnl. 
coke(n)mess(e).] Ett slags värja? en Kocke- 
mess med 2 sinterör påå, Ordtbandett aff 
sölff. Hist, handl. 1:28 (1543).

Kockla, f. Koka, jordkoka, kocklorna i 
åkren. Brahe Oecon. 104.

Kockla, Kuckla, intr. Trolla, öfva troll
dom. [Mnt. kochelen.] Kuckla, gesticulari, 
incantare, praestigium facere, oeulos prae- 
stringere, fascinare. Helsingius. Come
nius Tung. index.

Kocklare, Kucklare, m. Trollkarl. [Mnt. 
kocheler, kokeler; Isl. kuklari.] Kucklare, 
præstigiator. Helsingius. Comenius Tung. 
index.

Klockarespel, n. Gyckelspel, fermelsen, 
klockadööpningen och annat sådant koklare- 
spel. P. J. Gothus, Rel. art. 508.

Kocklaresäck, m. Taskspelaresäck, -påse. 
[T. Gaukelsack.] then lögnachtighe dieffuulen 
aff sin tusendkonstige kucklare säck altijdh 
vthskuddar nyia påfunder, och behendigheter 
til marknadz förer. Balck Cat. L1 6 a. Påvans 
koklaresäck. P. J. Gothus Rel. art. 484.

Kocklareverk, n. Gyckelverk. klocka- 
dööpning, altaresteenars dööpning ... lius- 
vijgning, palmviigning . . . och annat sådant 
kocklare verk. P. J. Gothus Rel. art. 484.

Kockleri, Kuckleri, n. Trolleri, troll
konster. kucklerij, præstigiæ. Helsingius. 
Comenius Tung. index. Swartekonstennes 
kocklerij. Vish. 17:7. effter Widulff ock var 
. .. myckit behändigh på kocklerij, hade han 
förblindat och vändt synen på Konungh 
Erichs folk. L. Petri Kr. 32.

Kocklot, adj. Full med kokof. Åkern 
blifver kocklot och ond att bruka. Brahe 
Oecon. 103.

Kofart, m. Handelsfartyg, proviantfar
tyg. [Mnt. kopvart.] The ophölle och i 
Sundet hoss sigh Väll till femhundret köp
mans skip, Medh salt och andre varer; Men 
effter the eij torde löpe uth, Thy the reddes 
för thet Svenske krut, Så läte the Kofarterne 
fare. Hund Er. 14 kr. v. 206. kofarter, som 
följde örlogsskeppen med fetalie. Röding 227.

Koffer, m. Koffert. [T. koffer.] hade de 
med gull skönt alla kofrar fylt. S. E. Bren
ner Dikt. 1:78.
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Kofot, m. Skymford: mes, stackare. [Se 
Grimm Wort. Kuhfuss.] När en student 
kallar then andra en Koofot, Penal, eller 
flere sådana nampn, skal han derföre såsom 
för ett gravi delicto hårdt straffat blifva. 
Bergius Nytt förråd 27 (1637).

Kofra sig, refl. Förkofra sig. O Christe 
giff tina nåde,... at sich med rådh och dådh 
wort hierta koffra må. Psalmb. 1536 72. the 
rettferdighas hyddor skola koffra sich. Sal. 
ord 1536 14: U. Riket... begynte koffra sigh 
vnder en herra och hoffuud. Uti. på Dan. 63. 
han sigh kofra må... I san gudhachtigheet. 
Bureus Nym. X: 9. Men lemnas det (fröet) 
i frid och utan alt förhinder, Så kofrar det 
sig snart och starka rötter binder. Kol- 
modin Qv. sp. 2:560.

Kofresten, m. = Kofring 2.
Kofring, f. Förkofran. Herre! lät deras 

öfriga vandrings tid städse lända . . . dem 
sjelfve til salighet, kofring och hugnad. 
M. Stenbock (Lönbom Anek. 2:303).

Kofring, f. Ett slags malm, all then 
Koffring Soffringh Vask Klappur eller gruffue- 
sop szom jtt skipte om daghenn affbryta kann. 
Gust. I reg. 10:200. wijd Salebergit... makes 
twå elder på bothnen och then tridie på wäg- 
gerne, och få förthenskuld skön malm, både 
soffring och koffring. RR 4/a 1543. huru 
mykit sölff effther hwar dagxbryttning och 
malmregister, szyrmerligen effther the största 
Partzeler, szom är koffring och szoffring, 
bliffwidt är. RR 8/» 1544. om the twå koff- 
ringz elder, som bergzlaget oss schenckt 
haflfwer ... är wår wilie och begären, att 
samme skenckte koffring och wask motte 
serdelis smelt och driffwit bliffwe. RR 
1544. koffringen förökes dagligenn, så att 
the vgner ther tilskickede äre, icke kunne 
gåå henne vndan så snart som förnöden 
wåre ... (derföre vore tjenligt) att ther vp- 
bygdes änn en godt hytte till samme koffring. 
RR le/e 1544. Hytte fougternne... haffue acht 
på smältningen, att honn icke ringere bliffue 
måtthe ähnn som thenne ordningh förmäller, 
nempligen . .. Soffringh 10 lodh ... Koffringh 
8 lodh. HSH 27:143(1565). (Jfr Unger Steir. 
Wortschatz kobern.)

Koft, m. Koftan. Hvad är en andlig 
präst? bet är ej med en kraga. En kappa 
och en koft i ärbar ordning gå. Dalin Vitt. 
I. 3:33. Koft, koftan. Lind Ord.

Kofva, f. Koja, koj. [Isl. kofi, m ] Jag 
vil uti min lilla kofva Mig laga til at sofva. 
Sv. nitet n. 24. ur låga torpar-kåfver Kom
mer mången vis och klok. J. G. Hallman 
217. kofva och sofveställe i skip. Sjölag 
1667 Skipm. B. 17.

Kogg, m. Ett slags fartyg. [Isl. kuggr, 
Mnt. kogge, T. kocke. Se Söderwall Ord.] 
Så beredde thå konungen . .. sijn skep, kog- 
gar och sneckior til med thet mesta folk som 
han kunde åff stadh komma. O Petri Kr. 120.

Kohud, f. Pergament. [Se Grimm Wort. 
Kuhhaut.] then onde fienden medh sin koo- 
huud, på hvilken han haffuer flijteligen an- 
teknat alla våra synder. Schroderus Casm. 
134.

Koja, f. Koj. Skipperens .. . koya. Gust. 
1 reg. 10:130.

Kok, m. Koka, jordkoka. [Aasen Kok.] 
Kook j åkren, gleba. Helsingius.

Koka, f. ? alle the (frälsemän i Fin
land), som en koke haffue opå sidhone, 
skall lenszmannenn och bönderne föde och 
flyttja hela åredh egenom (i fråga om olaga 
gäsining och skjutsfärder). Fin. handl. 5: 
351 (1537).

Kokelvält, m. Vält till kokors sönder
smulande. j vältren kokelvälten. Schro
derus J. M. kr. 309.

Kokerella, f. Sädesärlor eller kokerellor 
kallade. Carleson 423. (Rietz Kukkerälla.)

Kokhus, n. Kök. [1st. kockhiis, B. Hald. 
T. kochhaus.] vthaff een kyrkio war wordet 
een quern eller kokohus. Zeph. 1:11 (glossa). 
Somlige kika in j kyrkiona, som en hund 
vthi itt kookhws. P. Erici 2:178 b.

Kokig, adj. Full med kokor, en upplöjd 
och kokig åker. Hist, handl. 4:161 (1712).

Kokrum, n. Thetta är kokorwmet ther 
tienarenar j Hwsena vthi koka skola thet 
som folcket offrar. Hes. 46:24. (Öfv. 1878 
köken.)

Kol, n ingen parten hafver velat vijka 
för then andra, för än kola (genit. pl ) mörk
ret togh them. L. Petri Kr. 24. en blinder, 
ther om liwsa middagen alzintet meer kan 
see, än j kohlamörckret. 4 Post. 56 a.

Kola, tr. Godt sällskap och det täcka 
könet kåla krutet och göra det eldfängt. 
Tessin Bref 1: 58.

Kolb, m. Svulst, bulnad. [T. kolbe] 
Se under Klappholt. Jfr Kölfva.

Kolen, p. adj. Kall, kylig. [F. Sv. kolin, 
kulen, frusen ] han ock vthi kärlekenom 
seen, trögh och kolen warder. L. Petri 
Om. nattv. E 3 a.

Kolf, m. Pil. [Isl. kolfri] Kolff, arundo, 
spiculum. Helsingius. Kolff, Skäckta, Te- 
lum, Boltze. Schroderus Lex. 49. Så skiu- 
ter jagh effter medh kollfven min. S. Brasck 
Ap. gern. 11 b. en mann stod på hvardera 
stranden och sköt fort uth på Faxes skep, 
...och föll en karl för hvar kolf. Reen- 
hjelm 123. skiuta med ögonen några små 
och lätta kärleeks kolffvar. U. Hjärne Vitt 
27. När vi the kolfvar mot vår fader sam 
mansmidit (om Loths döttrars bedrägeri 
mot fadern, 1 Mos. 19). Kolmodin Qv. 
sp. 1:45.

Kolfveskräppa, f. Pilkoger. pijlkoger, 
kolfveskräpa, pharetra. Comenius Tung. 
index.

Kolk, m. Laxkar, laxnot. (Se Rietz 
Kållk.) thet olagligha fiiske som ther (i
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Torne socken) brukas j theres aa medh the 
siöneth, ther aff laxen bliffuer reedh och 
sky och icke komber wp j kolkarna. Gust.
1 reg. 3:187. tu brukar then Kolcken eller 
fiskie bragdh vdi elffuen. Fin. handl. 3: 205 
(1553).

Kolka, intr. Fånga lax medelst kolk. 
Dogh at tu icke lather kolche nedan för 
then kolchen som wij haffue i elffuen. Fin. 
handl. 3:205 (1553).

Kollats, Kallats, f. och n. Gästabud, 
kalas. [L. collatio.] hwar Gudz ord kunde 
i ärliga collatier handlas, någrom til förbät- 
ring, skulle man tå thet icke försumma. 
O. Petri 3 Förman. 42. songen prydher j 
collazit. Syr. bok 1536 32: 7. haffua harpor, 
psaltare, trummor, pipor och wijn j theras 
collatz. Es. 5:12. tagha sigh til wahra, at 
the thessa samqwemder icke vthi någhon 
måtto misbruka til öffuerflödig Collatz. L. 
Petri Kyrkord. 27 a. Them giorde Köningen 
gestebodh och collatz. Svart Kr. 129. Itt 
stoort Collatz. S. Brasck Förl. sonen K 2 b. 
Dryckestuffuur och Collas. P. J. Gothus 
Heid. Ila. Gååse kött höltz uthi stoor acht 
Och i callatz bärs fram medh pracht. J. Sig- 
FRiDi B 5 a. Ett kosteligit gästebudh (callatz, 
panket). Comenius Tung. 565.

Kolling? Och effter mann haffuer icke 
weledt fulfölie K. M. wilie och meningh 
medh Collingenn som förbygges schole, Så 
mosthe mann winlegge sich att göre then 
posteije (bastion) till redhe på Stocholms 
Slått som wijther vtt mott siönn. HSH 27: 
134 (1565).

Koltia, intr. 1. Kallna. [Isi. kôlna.] En 
kolnad gubbe. Stjernhjelm Hängde Astr. 
45. Konungen väl förut kunde se ... huru 
den hastiga kärleken han med sine vapns 
framgång uptändt hos undersåtarne, skulle 
kolna. Celsius Gust. 1 hist. 1:218. — 2. 
Känna en kall rysning. Thet nu tilkom- 
mande onda ... bäfvar och hixnar hon före 
(kolnar all innan). Comenius Tung. 370. 
Först kolnade thet i mitt lijff.. S. Brasck 
Förl. sonen A 4 b.

Kolputsare, m. Spenamn på kemist. 
Paracelsus efter sin dödh oskyldigt hoos mån
gom blifvit förhatelig igenom en hop olärda 
kohlpustare, distillerare och qvacksalfvare, 
U. Hjärne Par. 5.

Kometstjerna, f. [T. kometstern.] klart- 
lysande Cometstierna, dragandes effter sigh 
en stoor förskräckeligh qvast och stiärt. 
Phrygius 3 Likpred. (tillegnan).

Komhär, m. (?). Förtrogen vän, hjertans 
kär? [Jfr D. komher, (eg.: kom hit) tjenare. 
Kalkar.I then är rätta hans komhär, Som 
honom nyia tijender bär, Om sqvaller ock 
fast ränner. Sparman Sund. sp. 151. lät 
honom til Franckerijk fijkia, Der får han sine 
komhär och lijkar. S. Brasck Förl. sonen 
F 3 b. Intet argt aff henne kommer, Hon

är eder sol så skär, Eder hiertans nögds 
Komhär. A. Arvidi 208. hon skulle säkert 
intet töras giöra thet hon giör, om hon intet 
hade en komhär, som hon litade på. Miss
först. 42.

Komma, 1. intr. Om tin brodher warder 
fattigh, och aff sigh kommer (kommer på 
obestånd) när tigh. 3 Mos. 25: 35. then som 
en ringa ting icke achtar, han kommer jw 
meer och meer aff sigh. Syr. 19:1. monge 
Egyptier komo om halsen. 1 Macc. 1:19. 
Pharao medh alt sitt folk kom om lijff och 
leffuerne. L. Petri 3 Post. 145 b. hwilken 
som helst kunde komma vm (komma pä, 
erfara), Hwar Jesus wistades . .. Han skulle 
them säyat. O. Petri Jesu pina A 3 a. the 
hade så behendiga skalkheet, at ingen kunde 
komma vnder (under fund med) theres list. 
Kr. 6. Zacheus ... sökte effter at han skulle 
få see Jesum hoo han war. Men han kom 
icke thes widh (kom ej åt det) för folcket 
skul, Ty han war liten til wext. Luc. 19:3. 
Then som tiggia wil, han kommer icke widh 
(han får icke, för honom lämpar sig icke) 
wara blyger. L. Petri Om nattv. F 5 a. — 
2. tr. Hoo haffuer kommet (först) tigh hijt? 
Dom. 18: 3. Israels barn intet skola nalkas in 
til witnesbyrdzens tabernakel, til at komma 
sigh j (ådraga sig) synd. 4 Mos. 18:22. wij 
tenckie, at wij förmåghe wel sielffue komma 
(hjelpa) oss in j himmelriket, och intet haffua 
Christum ther til behoff. L. Petri 2 Post. 
179 a. medh tinne lögn kommer (bringar) tu 
tigh sielff om titt lijff. Sus. 59. twå skola 
komma (drifva, jaga) tiyo tusend på flych- 
tena. 5 Mos. 32: 30. hwadh haffuer iagh brutit 
tigh emoot, at tu wilie komma så stoor synd 
vppå migh? 1 Mos. 20:9. man kunde intet 
komma på honom (komma på honom med) 
thet dödhen werdt war. Luc. 23:15. Jacob 
haffuer kommet alt wårs fadhers godz til 
sigh (tillegnat sig). 1 Mos. 31:1. han the 
penningar, som han loffuadhe Konungenom, 
icke kunde tilsamman komma. 2 Macc. 4: 
27. een klädhning som aff vll och lijn til- 
sammans kommen är. 5 Mos. 22:11. thet 
land som . .. vthaff mong folck tilsamman 
kommet är. Hes. 38: 8. At komma Konun
gen uthu sin sorgh. Hund Er. 14 kr. v. 323. 
Kom intit tina hand widh pilten. 1 Mos. 
22:12. — 3. dep. Kommas vid, komma 
åt, vara i stånd till, kunna. [Isl. komast 
vid.] hwar the kunna kommas widh,_ at göra 
theres deel (kyrkoherdarnes underhåll) tyn- 
dre, och stiela ther något aff, ther med för- 
suma the sigh intet. L. Petri 2 Post. 212 a. 
Jagh koms icke widh flyy. Dav. psalt. 142: 5. 
Man koms icke widh så säya, Thetta är 
werre än hint. Sir. bok 39:40. — 4. refl. 
arbetsmännenär ... läto Gudz Hws komma 
sigh til igen (återstälde det i godt skick). 
2 Krön. 24:13.

Kompan, m. [Mnt. kumpan, T. compan.
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Is!, kompann, kumpdnn.] 1. Kamrat, stall
broder. dobbladhe medh gladha kompane. 
P. Erici 5:150 a. — 2. Salle, nogra kom- 
panar som noghen oghemingh .. . haffua be- 
driffuit. Gust. 1 reg. 4:98. en arg skalck 
och en öffuerdådigh kompan. P. Erici 2: 
812 b. Altså haffua sigh effter D. Luthers 
dödh vphäfifuit the Adiaphorister,... the ther 
sigh företoghe Påwans och Luthers läro medh 
huar andro förlika ... och sådana kompane 
göra j wår tijdh en mordeligan skadha. 
1:30 b. Se, en Compan möter oss, Full medh 
afvund, harm och tross. Kolmodinus C 5 a. 
— 3. Person, effther wij behoff haffue gode 
förståndige bygningx karla oc andra embetz- 
men ... vele wij ath tw vinlegger tiigh oc 
latha opspörgie nogra forfarne kompana til 
sådanth. Gust. 1 reg. 4:188.

Kompann, f(?). [Mnt. kompandie, kom- 
pannie, “das Dach der auf Deck liegenden 
Kajüte“ — “der Platz oben auf dem Deck der 
Hütte beim Hackbord“. Schiller-Lübben. 
I en uppsats om Svenska krigsfartyget “Stora 
Kravelen“ (Gust. I reg. 9:34») talas dock om 
die forderste och die hinderste kumpanien ] 
Mäster-Jägarenn lågh frammen på boffvenn 
(bogen) på Swanenn, Böse Leijonet achter 
på hans kompann. Link. bibi. handl. 1:55 
(1565). Jfr Söder wall Ord. kompani.

Kompås, Kompåss, m. Kompass. [Isl. 
kompass.] Compås, horologium, scioterium. 
Helsingius. Gudz ord skal vara .. . een 
regla och en kompåss uthi all vår handel 
och vandel. A. Laurentii Hust. 14. Kom
pass, vulg. kompås. Lind Ord. — Hos 
Spegel förekommer kompass som neutr. 
Compassets lilla nåål. G. verk 288.

Komst, f. Ankomst. Så väl vid komsten 
hit som resan härifrå. Eldh Myrt. 62.

Kona, f. Qvinna (utan dålig bem.). Ther 
bleff (dödad) så mongen kona och dreng. 
Hund Er. 14 kr. v. 316. Een ährligh kona 
skulle jagh icke vara, Om jagh skulle fruckta 
någon fara. S. Brasck T. krig. E 3 b. Se 
Lag 1734 M.B. 2:1; 16:1—3,5.

Konst, f. hans belte ther offuer (öfver 
lifkjortelri) skal wara aff samma konst och 
werck. 2 Mos. 28:8. (Öjv. 1878 tyg och 
stycke.) Jagh wende mitt hierta til at förfara 
och vpspöria och vpsökia wijsheet och konst 
(förstånd). Pred. 7: 26. Gudh gaffthem konst 
(kunskap) och förstånd vthi allahanda Scrifft. 
Dan. 1:17. vthi hans (Guds) hand äro bådhe 
wij och wårt taal, ther til all klookheet och 
konst j all ärende. Vish. 7:16.

Konstelig, adj. [T. künstlich.] 1. Konst
närlig, konstskicklig, konstmässig, gjord 
med konst. Mechanicus, konstelig hand- 
werkes man. Var. rer. voc. Dia. en godh 
konstelig snickere. Hist. bibi. 1:244 (1589). 
skickeligh ... til at göra alt konsteiighit ar
bete. 2 Mos. 35: 33. en timberman ... aff- 
hugger itt trää, tälier och slätar thet wel, och

gör ther någhot slöögt och konsteiighit aff. 
Vish. 13:11. thet är jw lika mykit, hwad 
man fåår weta Gudz wilia vnder eenfaldig 
ord eller vnder konsteligha dichter. Tob. com. 
A 3 a. een gyllene dörr, hwilkens halffue 
deeler wåre . .. medh konsteiighit arbete vth- 
graffne. Lælius Res. 1:30. een konstelig 
vatnkonst uthgiuter sine klare vatuspringer. 
Stjernhjelm Virt. rep. bygd på kosteligste 
sätt, med kånsteligste slögd. Spegel Åt. 
par. 14. — 2. Konstig, invecklad, mitt taal 
och mijn predican war icke j konsteligh ord 
effter menniskiors wijsdom. 1 Cor. 2: 4.

Konsteliga, adv. Med konst, konsteliga 
stickat cläde. Var. rer. voc. E 7 a. Cheru
bim skalt tu göra ther vppå (på tabernaklet) 
konsteligha. 2 Mos. 26: 1. skickeligh til 
allahanda werck, til at konsteligha arbeta på 
guld, silffuer och koppar. 35:32. guld och 
silffuer, thet konsteligha tilpyntat är. Vish. 
13:10. stenar konsteligha vthugna. Ap. gern. 
17: 29.

Konstener, Konstner, m. Faber, kon
stener som vmgår med grofft arbete. Var. 
rer. voc. Dia. Artifex, konstner. Ders. 
The gamble konstenerer hade thenna vatu- 
konsten medh besynnerligh flijt och konst 
bygdt. Schroderus J. M. kr. 362. the rara 
ting . .. Them slöger kånstener med sitt för
stånd upfinner. Spegel Öpp. par. 62.

Konster, m. Som förstår en konst, ett 
handtverk; konstmästare. [Mnt. kunster.J 
Konster Jöns. Thyselius Handl. 2: 89; 
Konster Jens. Svart Kr. 163. (Sd kallas 
Johannes Laurentii, decanus i Upsala, hvil- 
ken är 1531 var på förslag till erkebiskops- 
stolen. Han säger i sitt testamente: “bona 
mea sunt per artem aut industriam acquisita“. 
Peringskiöld Mon. Uller. 218.) Konster 
Eric Jonson. Gust. 1 reg. 8:117. JfrKon- 
s t e n e r.

Konstig, adj. 1. Konstförfaren, konst
färdig, konstnärlig, skicklig. Så wille wij 
gerne först wete ... om han (salpetersjudaren) 
wåre någott konstigh på saaken. RR19I8 1548. 
förskaffe eder en kunstig snidkere jfrå Tys- 
landh, ssom sådane ornament skeligen och 
wäll tilpynthe kunne. Thyselius Handl. 
2:364 (1552). ett skönt och herligit belete 
.. . huilker een konstigh målare på een taffla 
målat haffuer. A. Simonis B 4 a. Wäggen 
... war aff klart guld, medh konstigt arbete 
herlighen beprydd. Lælius Res. 1:30. En 
smed... så konstig, at nästan fans ingen 
hans make uthi det handtvärket. Pering
skiöld Vilk. 225. konstig at skiuta medh 
båga eller spjut. Ders. 240. fäcktare, käm- 
per och the uppå sådana speel (täflingsspel) 
kånstighe voro. Schroderus Liv. 903. en 
konstigh instrumentist. Hoflef. 241. Til at 
Sambia penningar och läggia them til sin 
egen profit och fördeel, ther til var han 
myckit konstigh. Sylvius Er. Ol. 513. om
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du går härmed igenom, så håller jag dig 
för konstig. Modée H. Smulgråt 55. — 2. 
Förståndig, klok. Hoo är wijsz och kun- 
stugh ibland idher, han bewise sijn vmgen- 
gilse medh godha gerningar. NT 1526 Jac. 
3:13. — 3. Slug, klyftig. Staffan Henricson 
war så konstigh, att han wiste wehll flere 
wägar än en. Svart Kr. 157.

Konstigt, adv. Med konst, konstnärligt. 
Then snälle Zeuxis hand . . . heelt konstigt 
målar. Spegel G. verk 54.

Konstla, intr. Bruka konster, undan
flykter. intet biuda til at konstla med Gud, 
utan lyda. Svedberg Dödst. 27.

Konstmätig, adj. Konstmässig, konst- 
mätige ordformer, them the kalla terminos 
technicos. Stjernhjelm Bac. Carol. 182.

Konstmätigt, adv. Konstmässigt, et in
strument ... till alle sijne stycken rätt och 
konstmätigt giort och tilberedt. Stjernhjelm 
Arch. B 3 b.

Konstner, se Konstener.
Konstrik, adj. Konstfärdig, en konst- 

rijk målare. Uti. på Dan. 360. Her Sten 
till Antwerpen skref efter then kånstrijkaste 
man, som en i bildsnidingz kånst fan. Mes- 
SENius Krön. 47. Gud ... ingalunde glömde 
Sin konsterike kraft. Spegel G. verk 56.

Konterfeja, tr. Porträttera. [T. konter
feien.] j samma scriffuelse hafuer tu tich 
sielff rätsinnige controfeiet och affmålat. O. 
Petri Sänd. A 2 a. målat eller controfäjat 
på någre tafflor. Svart Ärepred. 68. Apel
les ey conterfeger Then sköne skapnat som 
tu äger. Chronander Surge B 4 b.

Konterfejare, m. Porträttmålare, en 
omild conterfeyare, som i ett ansichtes eller 
kropps afmålan mäd flijt förborgar thet sköna, 
och framställer thet feelbara. Columbus 
Poet. skr. O 3 b. Ni skrymtar intet, utan 
schildrar af oss bättre än någon conterfeiare 
kunde giöra. Lindahl Tank. 44.

Konterfejing, f. eens mans scriffuelse 
är hans rätta controfeing och belete. O. 
Petri Sänd. A 2 a.

Kontor, Kantor, n. Skåp. uthaff vårt 
förgylte Conthoor Bär til oss här in een 
gulkädia stoor. Messenius Disa 25. Drängh, 
hämpta migh strax breffuen hijt, 1 vårt Can- 
toor gömde medh flijt. Blank. 62. Kalkar, 
dryckesglaas och steenkruus tagas aff Can- 
toret (repositorio). Comenius Tung. 562. 
ded contored du satte hos mig under den 
tijdh du reeste uth ... hadhe hon velet at 
jag skulle latha brytha up. A. Oxenstierna 
Bref 2: 299.

Kontrakt, m. [L. contractus.] wore gan
ska nyttight at presten förmanade them wel 
som echteskap byggia til hopa, at the på 
bådha sidhor wel besinna och öffwerwegha 
hwad the göra för en contract sich j millen. 
O. Petri Handbok B 2 b. the äre beswikne 
j contracten (sing.). Klost. F 3 a.

Konungadöme, n. Kunglig magt och 
myndighet, regering. [Isl. konungsdömr.j 
hans konungadöme warade icke lenge. O. 
Petri Kr. 70. konung Magnus wardt al- 
menneliga aff sat, och dömd i frå konunga 
dömet. Ders. 139.

Konunginna, f. Drottning. [T. königinn.] 
Konninginna eller Drotning. T. Johannis 
Fästn. N 4 b. Viuat, häl och säl, vår Ko
nunginna! Stjernhjelm Jubelsång. Then 
store Svea Konunginna. Parn. tr. 3: 3. 
Leyonstedt 14.

Konungshus, n. 1. Kungligt palats. 
förde honom (konungen) in genom then 
högha porten aff Konungs hwset. 2 Krön. 23: 
20. the Chaldeer brende vp bådhe Konungs 
huset och borghare husen. Jer. 39:8. — 
2. Konungasäte. Thetta är then store Babel 
som iagh vpbygt haffuer til itt Konungs hws. 
Dan. 4: 27.

Konungskyrka, f. Regalt prestgäll. 
Gust. I reg. 3:135.

Konungslig, adj. Kunglig, mitt Konungs- 
ligha säte. 1 Mos. 41:40. then Konungs- 
ligha stadhen. 2 Sam. 12:26. klädde j Ko- 
nungsligh klädher. I Kon. 22: 10. vthaff 
Konungsligha slecht. 2 Kon. 25: 25. han 
satt på sinom Konungsligha stool. Esther. 
1:2. låta vthgå een Konungsligh befalning. 
Dan. 6: 7.

Kopaf, m. Hufvudet af! bödel. [T. 
kopfab.] Men en Ande var honom (kon. 
Erik) altidh när, Kopaff kallade han honom 
här. Hund Er. 14 kr. v. 462.

Kopitigen, adv. I kopia, i afskrift. [T. 
copeilich.] ett Nicodemi breeff.. . huilkett 
copijligenn här jämptte lägges. HSH 35: 25 
(1635).

Kopp, Koppe, m. Koppglas, kopphorn. 
[Mnt. kop.] Cucurbita, kopp. Var. rer. voc. 
E 4 a. läta settia kopp vppå sigh. B. Olavi 
11 a. settia koppar på skuldrorna. Dens. 
29 b. så skal man ... en stoor koppe sättia 
offuan vpå swolman. Lemnius A 4 a.

Koppargjutare, m. Gelbgjutare. [T. 
kupfergiesser.] koppargiwtares konst. Vish. 
15: 9.

Kopparhane, m. Tapp, kran. upslaget 
afftappas thet (vinet) medh tapp eller koppar- 
hana. Comenius Tung. 445.

Kopparsmed, m. Kopparslagare. [T. 
kupferschmidt.] Skråord. 281 (1602). Era- 
rius, kopar smedh. Var. rer. voc. D l b. 
Alexander koparsmedhen. 2 Tim. 4:14.

Kopparstycke, n. Kopparstick, tryckia 
vackre kopparstycken. Columbus Vitt. 124. 
det är et kopparstycke, som är klippt utur 
en gammal bok. Lagerström Jean 56. 
Uti hennes kammare hänga några skillerien 
och kopparstycken. Gir. 51. hans koppar
stycke (porträtt), gjordt af den namnkunniga 
Hoffbro. Bellman 5:190.

Kopparverk, n. Arbete af koppar, hark
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■war ... full medh wijsdom, förstånd, och konst 
til at arbeta allahanda kopparwerck. 1 Kon. 
7:14.

Koppel, Kubbel, n. helt kubbell eller 
halff kubbell friser (Frisiska hästar). Gust. 1 
reg. 9:27. — Ordet förekommer hos Spegel 
som fem. (mask?) [F. couple, T. koppel, 
kuppel.] Ser han (jägaren) en råbock här, 
och ther en sluger räf, Så släpper han åstad 
äntå en koppel giäf. Öpp. par. 48.

Kopplersk, adj. Som öfvar koppleri. 
[T. kupplerisch.] koplerske qvinnor. Schro- 
derus Albert. 4:164.

Koppränning, f. [T. kopfrennen, “ren
nen zu pferde, da man im rennen einer 
bildsäule den köpf abhauet“ — “ritterspiel, 
wo mit lanze, wurfpfeil oder säbel nach 
einem hölzernen Türken- oder mohrenkopfe 
girennet wird“. Grimm Wort.] anställa en 
ring- och koppränning. Stjernhjelm Virt. 
rep.

Kopskatt, m. [T. kopfschatz.] Mantals- 
penningarne, som elliest här i landet kallas 
kopskatt. Stjernman Riksd. 2:1417 (1662).

Kor, Kår, n. Val. [Mnt. kor.] thet rike 
honom war befalad j troo med et friidt koor 
oc ey aff arffua rsett. Gust. 1 reg. 1:29. 
betaga rikena siit friia konungx koor. Ders. 
vj nu aff gudz försyn med etth fritt kor oc 
val aff alle vort Suerigis riikis inbyggere ... 
ære vtkorade til Suerigis crone. 3: 28. skulle 
the Norske wara i kåret medt thå konung 
wälias skulle. O. Petri Kr. 214. satte the 
fyra i kåhret (till erkebiskop), som seder 
plegade wara. Svart Kr. 163. Som i och 
röre, att wij wille skicke tijt nijdt j the he- 
reder någre gode fougter, Så weet gud wij 
haffwe ... ondt kårr till them, som någett 
gott duge. RR 14/7 1543. sådant kommer 
icke aff eghen gudeligheet, eller aff men- 
niskiors kohr, vtan är grundat på Christi 
clara ord. L. Petri Om nattv. D 7 a. Presta- 
geld icke liggia vnder någon arffzrett, vthan 
vnder frijtt kohr och wähl. Kyrkord. 71 a.

Kora, se K å r a.
Korall, Korell, Korl, m. och n. [Isl.

kurell, m.] 1. korall. Var. rer. voc. P 5 b. 
Korell. L. Petri Jobs bok 28:18. Corel, 
coralium, corallium. Helsingius. corail, 
ett corll. Comenius Tung. register. Coraller 
<Corl). Orb. pict. 27. stickade och flätade 
hufuor, Corneter, korll, stickade strumpor 
och hvad ehest til pracht och högfärd tienar. 
A. Laurent» Verld. speg. 864. ädla stenar, 
kårl, pärl ok diamant. Lucidor N 1 b. — 
2. Smeknamn för en älskarinna. Så kär 
holler iagh tigh, Coral. Chronander Surge 
C 4a. — 3. Korallfärgad drägt. den lille små
dräng Var klädd i korell rödh. Sv. forns A: 251.

Korallband, n. Korallhalsband. nogor 
koreleband... som wogho med merkestenarna 
2 löd : marcer. Gust. 1 reg. 1:18. itt korle- 
bånd med huita stenar. 8:146.

Korallsten, m. Korallperla. En förgylt 
Crone med löff och kårelstener åffwen vdj. 
Dipl. Dal. 3:150 (1553).

Koransa, tr. Piska upp, prygla. [T. 
koranzen, kuranzen. Se Rietz.] den dief- 
vels sprätte-höken, Vi ska’ koranssa’n, så 
han ej ska’ höra göken. Palmfelt Qv. 
skol. 40.

Korarike, n. Valrike. thet (Norge) war 
doch kora rijke så wel som Suerige och 
Danmark. O. Petri Kr. 214.

Kordare, Korde, m. Ett slags värja. 
[Mnt. korde, “ein langes, sichelförmiges 
Messer, Säbel“. Se Grimm Wort, kurde; 
Rietz Kåre, stor knif, svärd. D. kaarde.] 
han röchte syn kordare paa bron aat michel. 
O. Petri Tänk. 21. en kårdare balia. Skrå
ord. 317 (1546). prestenn ... drog szin korde 
ock wille sia hanom. HSH 29:136 (1542).

Korfsåd, n. Korfspad. Thet är klart 
som korfsåd. Lind Ord.

Korg, m. falla genom korgen, få ney 
aff een jungfrw. Comenius Tung. index. 
Om han som Plato vore klook, Håls han 
hos jungfruer doch för took, Honom händer 
vist then sorgen Han faller igönom korgen. 
Messenius Blank. 54. Mången ung ährligh 
karl slår an på en viss ort, i then förhopning, 
at han skal icke falla igenom korgen. Leu- 
chowius 104. At iagh skulle få then sorgen, 
Och så snart slippa genom Korgen. Alle 
bedl. speg. 11. (Grimm Wort. “Es wird hie 
und da einem unwillkommnen freier zur ver
blümten antwort ein korb in den weg gesetzt; 
im 18. 17. jahrhundert gab das mädchen statt 
der antwort einen wirklichen korb ohne bo
den. Ursprünglich aber ist diess der korb, 
durch den ein liebender des nachts zum 
fenster aufgezogen werden sollte und der, 
im fall der abweisung, von der höhe fallen 
gelassen oder zum durchbrechen des bodens 
eingerichtet wurde, dass der liebende durch
fallen musste.“) Se Kalfskinn 2. Jfr E. 
Tegnér Hemmets ord 64 följ.

Korksko, m. Korckskoor, fodrade medh 
kork. Comenius Tung. 514. Pijgan vil klä- 
dhas som een frw,... Medh trijps tröija 
och korkeskoor, Andra skoor hoos them ey 
mehr gälla, Uthan the baak til kunna smälla, 
Äre the ey medh öron lång, Vil pijgan strax 
göra bortgång (ur tjensten). T. Johannis 
Husr. sådane studenter voro tå (mot 1500- 
talets slut), Som kunde med höfvelig kläder 
gå, Men siden och sammet och korkeskor, 
Höge hattar med silkes flor, Regams strum
por och skiortekragar store Och andre så
dane junkare fore (foror), Som sedan myc
ket upkomne äro, Såg man ej tå Studenter 
bära. L. Laurent» (Bring Sami. 3:291).

Korl, se Korall.
Korla, intr. 1. Kurra. bulrar och korlar 

j magan. B. Olavi 88 b. — 2. Rossla, det 
kårlade i halsen på honom, at han icke kunde
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få fram målet. Sahlstedt Sagan om tup
pen 34. — 3. Kuttra. vi korlat som turtur- 
dufvor. Dalin Vitt. 5:486. — 4. Gurgla. 
At icke halsbrännan ... måtte strypa svalget, 
så korla medh strupan. Comenius Tung.
301.

Kormessa, f. vthi theras (de gamle lä- 
rarnes) tijdh icke hölles thessa monga och 
besynnerligha (särskilda) Koormessor, vthan 
tå hölt man icke Messo offtare än försam
lingen war tilstedz medh. L. Petri Dial, 
om mess. 139 b.

Kormsjuka, f. The Lappske rename 
skola ock vara thessa koppor (mässlingen) 
underkastade, som kallas i Norland korm- 
siuka. Lindestolpe Frans. 11. Jfr Rietz 
Gorm.

Kornand, f. Kornets skördetid, han war 
j kornandenne dödh bleffuen. Judith 8:2.

Kornbiand, f. Biandkorn? åtskildnad 
måtte giöras i tullen emellan kornbiand och 
hafremalt. Stjernman Riksd. 3:2674 (1727).

Kornbonde, m. then rike kornbonden 
giorde sig goda dagar, åt och drack och var 
glad. Svedberg Ungd. reg. 347. (Se Luc. 
12:16—19.)

Kornfåle, m. grassera, sverma, anställa 
grofve, otuchtige pussar, och huru mere the 
rätte snushaaner och kornfolar beflijta sigh 
medh soon i klåckan at ringa samman. J. 
Sigfridi b 2 b. (Ordet är en oriktig öfvers. af 
T. Garsthans, otuktig, utsväfvande person.)

Korngud, m. Kornjude. korngudh, siligi- 
narius. Comenius Tung. index, monger 
rik korngud hade ymnogt förråd på säd. 
Svedberg Dödst. 297. the rike korngudar 
tvingade the fattiga. Ders. 378.

Kornhus, n. Spanmålsbod, spanmåls- 
magasin. [Isl. kornhås.] the läta inkomma 
sädh vthi Pharaos korn hws til förrådh j 
städherna. I Mos. 41:35. När nu dyyr tijdh 
war offuer alt landet, slogh Joseph kornhusen 
vp alle stedz, och sålde the Egyptier. 41:56. 
Sädhen är bortrotnat j iordenne, kornhusen 
stå ödhe. Joel 1:17. latha vpbygge mett 
thet förste ther i Lödisze eth kornhusz, ther 
man same tigend (tionde) ... jnleggia kan. 
Thyselius Handl. 2:150 (1540). opretta i 
städerne visse ... kornhuus och der uthi på 
nödfall och infallande dyr tijdh hafva liggian- 
des godh provision af spannemåhl. Stjern
man Riksd. 2:1146 (1649).

Kornklyka, f. Sädestjuga. samka the 
henne (den skurna säden) medh kornklykor 
i skylar. Comenius Tung. 396.

Kornlada, f. Sädeslada. [Isl. kornhlaöa.] 
Horreum, kornlada. Var. rer. voc. M3 a.

Kornut, m. Kornuta, f. Älskarinna, 
käresta. [Mnt. kornute, m. och f. Jfr Grimm 
Wort, kornut.] the gerna snacka med man
folk, scriffua them gerna til, läsa gerna the- 
res scriffuilse, wilia at the skola haffua them 
j åminnelse, The äre theras hiertakorn, Fides,

Spes, Charitas, Cornwter och annat sådana. 
O. Petri Klost. F 4 b.

Kornvick, f. Fodervicka? Se Vick.
Korpinna, f. Korphona. Korpinnan lig

ger jämpt och sampt i tiugu dagar på sina 
egg. Colerus 1:19.

Korprest, m. Vid domkyrka såsom vi
karie eller medhjelpare tjenstgörande prest. 
(Söderwall.) [Isl. körprestr, “a priest offi
ciating at the altar“. Cleasby-Vigfusson 
Diet.] Haffue wij så forordineret oc offuer 
ens varit med oss elskeligit Capitulum oc 
Clerkerid j Lincöpung, att sex oc icke flere 
skule bliffue besittiande vijd domkirkien j 
the beste prebender oc hålla x Corprester, 
(nemligen) Biscopen ij, domprouesten ij, 
archidekin ij oc sedhan iiij andre Caniker 
hålle the andre iiij Corprester. Gust. I reg. 
4: 317.

Korr, n. Kurrande läte (om grodors 
qväkning). Thet är fast ledesamt at höra 
thet korr och morr som grodor och paddor 
hafva uti dammar. Colerus 1:174.

Korra, intr. 1. Kackla (qvittra). mijn 
hand haffuer funnet folcken, lijka som itt 
hönoneste (fågelbo),... ther ingen ena fieder 
rörer, eller vpläter sitt nääff, eller korrar. 
Es. 10:14. —2. Rossla, halsen korra höres. 
Kolmodin Qv. sp. 2:473. Jfr Korla.

Korra, f. Större dyig vattenpuss, som 
saknar ajlopp. (Rietz.) it sumpit myyr och 
korra. Spegel G. verk 105.

Korsbroder, m. Munk af Johanniter
orden. (Se Molbech Gloss. Jfr Söder- 
wall Ord.) Cors bröder dragha suart (klä
der) och jtt kors for brystet. O. Petri 
Klost. A 4 b.

Korsbärare, m. Korsdragare. iagh leff- 
uer medh stoora vedermödo, och haffuer varit 
en korsbärare aff ungdom. P. J. Gothus 
Tål. A 2 a.

Korsbärarinna, f. Korsdragerska. Hon 
haffuer icke spatzerat i roosengård, uthan 
varit een rätt korsbäärerinna. P. J. Gothus 
Tål. E 7 b.

Korsfogel, m. Korsnäbb. [T. kreuz- 
vogel.] J. Sigfridi A 3 b.

Korsgata, f. Ställe, der gator eller vägar 
korsa hvarandra. Den sköna Caliste har 
mången skärtorsdags qväll stått uti en korss 
gata at der få se sin fästeman. Sv. Nitet n. 28.

Korsgevär, n. Eg. kort vapen. [T. kurz- 
geivehr. Se Grimm Wärt] Upsala stads- 
vackt, bestående af 12 personer, intet äre 
försedde med nödigt gevär till deras ämbetes 
förrättande, viljandes Vi fördenskull... till 
bemälte stadsvakt hafva 12 stycken kurtz- 
gevär. Stjernman Com. 5:793 (1700).

Korshäile, n. (Månne hälla, band, tiuder?) 
Igenom straff tager Gud från oss tillfälle 
Att synda, och lägger på oss ett korshäile. 
Törnevall D8a.

Korskyssning, f. Med korskyssning be
st)
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kräftadt fredsfördrag, så haffue wij nu här 
korsskyssningen hooss Oss, som Storfursten 
sielff haffuer medh wåre senningebudh latit 
Oss tilschicke och wij medtt thett förste 
wele stadfeste lathe. Fin. handl. 10: 182 
(1566).

Korskärra, f. Alle stånd haffua sina be- 
sväringar, thet ena then och thet andra en 
annan, och måste the som uthan echten- 
skapet äre, låta spänna sigh vidh korsskärran. 
Leuchowius 71.

Korsskola, f. Sådant (bekymmer) och 
annat mer fins... Här uthi ächta stånd, som 
mannen och hustrune plågar ... Ty blifver 
ock thet stånd, när man then möda betraktar, 
Kors-schola samt ock tålamodspröfning. 
Stjernhjelm Bröl. 28.

Korsstjernebröder, m. En munkorden. 
Korstierna bröder haffua suart cläder medh 
jtt ottafålt kors vthi. O. Petri Klost. A 4 a.

Korssöm, m. Söm medelst korsstyng? 
aflyses thet silke och flamesk, som uthi the- 
res gästebudzhus nu ailment brukes, och 
blifve ved theres korsssöm och öfversprång- 
ning, som fordomdags brukades. Stjernman 
Riksd. bih. 240 (1589).

Korsten, m. Eldstad, spis. Korsteen, 
caminus, eeldstadh. Helsingius. Spijsar 
och korstenar. U. Hjärne Ved. 15. Vår 
korsten han skulle så nog ey tå röka, Ey 
fyllas af grytor, mång’ pannor och potter. 
Törnevall D5b. Jfr Skorsten.

Korsverke, n. Pålverk, pallisader. Stadz- 
muur, vallar, korsvärcke och rundelar befästa 
staden. Comenius Tung. 613.

Korsvis, adv. läggia i korsvijs, decussare. 
Comenius Tung. index. Sitlia och i kors
vijs lägga Händerna. Moræus 890.

Kort, adj. och adv. 1. Ske för kort, 
förorättas, förfördelas, tillfogas förlust. 
[Mnt. to kort gesehen.] honom förkort skedde 
aff them som giorde honom offuerwåld. Sal. 
vish. 1536 10:12. oss ær skeedt mykit for- 
korth, epther wij haffuom saa well wmborith 
worth retthe byrdh som lösören oc all köpe 
godtzsen. Gust. 1 reg. 3:24. atth ther inthit 
bliffuer wndansthwngit och ey heller oss ther 
wthinnan skeer nogit for koorth, wthan ath 
fonnde tiendhe maa oss redeliga komma tiil 
handa. 3: 33. göra testamente ... så at arff- 
uingomen ey skeer for kort. O. Petri Hand
bok C 4 a. Och beklagadhe han sigh höge- 
ligha, at honom skedde förkort för thet stora 
omak ... som han för rikesens welfärd skul 
halft hade. Kr. 289. — 2. Ske för kort 
till lifvet, tillfoga skada till lifvet, 
dö, omkomma. Huar och så hende, att 
Kongl M:tt... uthi thenne feigde eller elliest 
skeedde något för kort till lijffvet. Stjern
man Riksd. 1:314 (1569). Jfr Stackot. — 
3. Kort af, kort om, kort sagdt, utan 
krus, utan motsägelse. [T. kurzab, kurzum.] 
Och skal kort aff ingen dömd eller bort-

skutin warda, vthan allena then sigh sielff 
gör wäriolösan. P. Erici 2:121 b. Tu moste 
kort aff betala tijna skul, eller kastas vthi 
itt ewigt fengelse. 5: 200 b. thet moste kort 
om betalas, huad man är skyldigh. L. Petri 
2 Post. 299 b. the seller (knektarne)... wilde 
kort aff haffue förlåff... hem till Suerige 
igen. Gust. 1 reg. 9:377. — 4. Kort om 
go dt, kort och godt. han yttrade sig kort 
om godt. Malmborg 16. en däggjande 
qvigekalf... blef kort om godt med yxe för 
pannan slagen. Dens. 583. döden snart tör 
giöra kort om godt. S. E. Brenner Jesu 
pin. 106. Kort om godt, i. e. Om gode tiender 
skal man tahla korteligen. Törning 97. — 
5. Spela kort och godt med någon, 
göra processen kort med? een ung qvinna, 
som haffver en gammal man, ... är icke 
allenast hans bödel, som spelar medh honom 
kort och gott, uthan och hans dödegräfvare, 
som öpnar honom grafven. Schroderus 
Albert. 2:19. — 6. Kort för hufvudet 
(i nuvarande språket kort om h). Så kort 
för hufvudet, at han kan bli förtörnat Utaf 
it soolegran. Spegel G. verk 168. Kort för 
hufvud är jag väl, Men förliks med öppen 
själ. Dalin Vitt. 6:236.

Korta, tr. 1. Förkorta; afkorta. Tå kor
tas resan så the intet lenger hinna. Spegel 
G. verk 105. Astrild ymst med Her Ruus 
tijn tijd skole lämpliga korta. Stjernhjelm 
Here. 122. Af slik betrachtelse förnöjdes 
dina tanekar, Upmuntrades din hug och kår- 
tades din tid. S. E. Brenner Dikt. 2: 82. 
then lön, som han ... tingat hafver, blifve 
kortat til fierdedeelen. Sjölag 1667 Skipm. 
B. 4. må försäkraren för sitt haffde omak 
korta (afdraga) och innehålla två marek aff 
hvarie hundrade daler. Ders. Förs. B. 15. 
skall det kyrkioherderne ... vara efterlåtit, de
ras underhåldzspannemåhl och prästetunnor 
. . . vthi deras uthlagor ... att korta (afdraga) 
och afräkna. Stjernman Riksd. 2:1805 (1680). 
— 2. Förekommer hos Dalin i intr. bet. 
komma till korta, lida afbräck. Der mig 
syns et tempel för oväldighet, Der kommer 
dock dygden at korta. Vitt. II. 6:55. — 3. 
Hala ; förtöja. [Mnt. korten, T. einkürzen.] 
lät korta sin skep in til Sandbroona. O. 
Petri Kr. 228. the som i skepen woro, 
hadhe kortat skepen så långt vth . .. at the 
Danske intet skaffa kunde. Ders. 321. ka
stade de stycket (kanonen, hvarvid ankar
tåget bundits) i sjön, hvilket på 13 famnars 
djup i sanden och bland stenarna fastnade, 
och såleds kortade vi oss dervid närmer 
landet. Lönbom Uppl. 1:71. tå han medh 
Iutter void ville tage the Rostocker theras 
skip ifrå, korttade the them in om stadzens 
bomar. Tegel Gust. 1 hist. 2:234. Galle- 
ijorna, Boijortarne och Pinckarne lågo kår- 
tade emillan holman och landet. Girs 
Gust. 1 kr. 180. Jfr Inkorta.
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Kortbyssa, f. Pistol. (J fr L å n g b y s s a.) 
kortbyssa, sclopetum pugillare. Comenius 
Tung, index. Se under Lådemakare.

Kortelig, adj. Snar, hastig, wij wele 
göra en kortelig enda med thenna feyde. 
Gust. 1 reg. 8:45.

Korteliga, adv. [Mnt. kortelike, T. kürz
lich.] 1. Innan kort. oss hoppes at thenna 
feyde skal kortteliga få en enda. Gust. 1 
reg. 8: 51. — 2. För kort tid sedan, nyligen. 
Lubskes skiip haffue flux forsterkt siig nw 
kortelige. Gust. 1 reg. 9:172.

Kortisera, intr. Förlusta sig (vid hofvet). 
efter aftonmåltiden cortizerades der med dan
sande och annat kortwill. S. Elofsson 214.

Kortlass, se K u r t e 1 a s.
Kortmint, p. adj. Som har kort minne. 

Then motte vara korttminter, eller sielfvis, 
som, effter så monga ... påminnelser, icke 
kan lära. Svedberg Försvar 107. The voro 
... mechta kortminte, som intet kunde på
minna sig Christi egen ord. Sabb. ro 2:1208. 
Hå. jag är så kortmint. Sv. nitet n. 11.

Korts, adv. Nyligen. [Mnt. korts.] Rå
det och menighethen åff Lubcka haffua . .. 
scriffteligha och nu korttz mett theris för
skickade oss besögt. Gust. 1 reg. 8: 21». 
vj nu kortz förnummit och besport haffua, 
huruledis ... 8: 272.

Kortsinnad, p. adj. Kort om hufvudet, 
hetsig. Giff tigh icke j selscap med en kort
sinnat man. Sal. ord. 1536 22: 24.

Kortspel, n. Kortlek. Hon baar ... kårt- 
spel i handen. Stjernhjelm Here. 18. Jfr 
Kartenspel.

Kortvil, Kortvile, Kortvill, n. och f.
Lustigt upptåg, lustbarhet, förlustelse. [Mnt. 
kortewile, T. kurzweil.] Them (krigsmännen) 
giorde Köningen gestebodh och collatz: hade 
sijn roo endeles aff theras wisor, skempt och 
kortwijll. Svart Kr, 129. itt kortwile och 
pigheskemt. P. Erici 4:115 b. den daglige 
kurtwill... szom her (vid hofvet) waneker, 
huilkith man snart kan ledis wedh. HSH 
7:32 (1588). bruka någon ridderlig kortwill 
... med rijdande, skiutande, jacht. Brahe 
Oecon. 17. ett hiertans skämt och liuffligit 
kortvil han medh henne (hustrun) daghlighen 
dreff. Leuchowius 210. the spatzerade, 
jagade och bedreffuo annor kortvil medh 
tornerande och ringrännande. Petrejus 
Beskr. 2:162. thetta leffuernes kortvijl är, 
at tu en haffuer, hvilkom tu titt hierta upen- 
barar. R. Foss 538. Jupiter... Hogse till 
kortvill och snack med sijn högst älsklige 
Juno. Columbus Vitt. 111.

Kortvilig, Kortvillig, adj. Skämtsam, 
nöjsam, rolig, löjlig, lustig. [T. kurzweilig.] 
een lustigh, artigh och fast kortviligh poetisk 
dicht. J. Sigfridi a 3 b. kortvilligha exer- 
citia i dichter och afmålningar. Dens, b 3 b. 
thenna kortvillighe Comedia. Petrejus Be
skr. 2: 237. uthi snack och taal såsom och

ehest ganska skämptachtigh och kortvijligh. 
Schroderus Hoff. väck. 77. Vossius i sin 
Etymol. rätteligen leer åt de kortvilliga ut- 
grundningar några framföra (ang. bet. af ordet 
barbar). Rudbeck Atl. 1:692. sinneb-e 
lystande och kortvillige böcker. U. Hjärne 
Surbr. 90. på sidstone älskade han mäst det, 
som var kortvilligt, som Plauti och Aristo- 
phanis comoedier. Columbus Vitt. 257.

Kortvillighet, f. Tidsfördrif förlustelse. 
[T. kurzweiligkeit.] ibland annat, på en tijdh, 
til kortvilligheet migh igenom Phantasia in- 
gifvit vart til at betrachta then underlige 
ereaturens art. J. Sigfridi b 3 b. när tu 
trötter är, så friska och vederqveck tigh medh 
kortvilligheet (tijdfördrijff) ihoop medh tijne 
gelijkar. Comenius Tung. 939. han hade 
kortvilligheet, i thet han redh uth spatzera 
medh sköne häster. Fortun. 162. the i Athen 
them (de Lacedemoniska sändebuden) til een 
synnerligh ähra giordt och tilredt itt spell 
(skådespel) och kortvilligheet. A. Laurentii 
Hust. 337. Konungen och vi alle voro glade, 
med dansande och annan kortvillighet. Lön
bom Anek. 3:210 (1620).

Kos, Kose, m. och f. Kosa, riktning, 
väg. Tå wij nu seghladhe aff Troade, komo 
wij wår retta kooss (raka vägen fram) til 
Samotracen. Ap. gern. 16:11. komo wij 
retta kossen til Coum. 21:1. The ogudh- 
achtighe gå sin eghen koos vth. Dan. 12:10 
(glossa). The lade aff frå Hålland och satte 
sijn koss till Nörige. Svart Kr. 164. han 
satte ... sin kooss ... allenast effter then be- 
falning som han hadhe fått aff Gudhi. L. 
Petri l Post. D 4 a. så estu stadder på tijn 
retta koos til then sanskylliga och ewigha 
glädhen. 2 Post. 58 b. j mosten ... gå på 
een annor koos, så at thet j här til dags 
haffuen elskat, thet mosten j nw begynna 
hata. 4 Post. 4 a. här med moste wara för
stånd och beskedheligheet, ja ock så rett- 
wijsa, så at man bådhe weet öffuer huem 
han sigh förbarma skal, sammaledes ock 
wil ther med then retta koosen vth. Mandr. 
G 5 b. han segle sin eeghen kose och stonde 
sielff sin eghen fare. O. Petri Äkt. A 1 b. 
the som skola wara Jesu läriungar, the moste 
gå ena höghre kose, the moste haffua så 
stoor kerleek at han strecker sich bådhe til 
wener och owener. 2 Post. 122 a. Hwar 
Vobiscer och Ask van werden tilstädis äre, 
måj antwardat (brefvet) thom ... men äre the 
theris kosse (sin kos), thå måj.. . skickadt 
tiil thorn. Gust. 1 reg. 10:158. the fånger, 
som j frå halssen dömde äre,.. • måge gå 
theris kooss, The bliffue oss dog alriig gode, 
hwar the fast bliffue wiid liffuett. 11:151.

Kosa, f. Ett slags dryckeskärl, bägare, 
tumlare, remmare. Cymbium, kosa. Var. 
rer. voc. H 1 a. koosa eller rymare, om 4 
skedar. Comenius Tung. 763. sedan mål
tiden ute var, gaf storförsten oss en kose
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med miöd, hvar af våre. Hist, tidskr. 7: 332 
(1567). skålar, kannor, kosor stora och små, 
och allahanda slagz dryckeskäril. Petrejus 
Beskr. 3:23. Först iagh kom dijt fick iagh 
een bränvijns kosa. Beronius F3a.

Kosma, intr. Bruka hexeri, signeri. (Se 
Rietz.) Jag them hört, som kunna trålla. 
Signa, kosma plägar hielpa Mång’ nödstält. 
Moræus 445.

Kosm eri, f. Signeri. Skyttarna hafva 
mycken kosmerij och kiusande medh sina 
skogzråå, at the måge blifva lyckelige i skiu- 
tande. U. Hjärne Surbr. 151.

Kost, m. [Mnt. T. kost.] 1. Kostnad, 
bekostnad, thet prenterii... som nw j Stoc- 
holm med swaar kost vprettat ær. Gust. 1 
reg. 3: 314. kosten (för templets byggnad) 
skal giffuin warda vthaff Konungs hwset. 
Esra 6:4. man skulle på Konungens kost 
och taring byggia vp Templet igen. Försp. 
till Hagg. — 2. Gästabud, oss tilstundar 
nu en stor kost och högtijd (konungens 
bröllop), ther wij mykin fersk fettalia be- 
höffue til. Gust. 1 reg. 7:383.

Kostelig, adj. tess landes Guld är köste- 
lighit. I Mos. 2:12. kösteligha klädher. 27: 
15. kostelighit taal (sköna ord). 49: 21. then 
kösteligha summan (det höga pris), för hwilka 
iagh när them skattat är. Sach. 11:13. Hon 
beströk sigh medh kostelighit (dyrbart) watn. 
Judith 16:10. iagh wil än nu wijsa idher 
en kostelighare (högre, bättre) wägh. 1 Cor. 
12:31. then leffuande stenen som aff men- 
niskiom förkastat är, Men när Gudhi vth- 
korat och kosteligh (dyrbar). 1 Pet. 2:4. 
vägen därhän (är) säkrare, och intet koste- 
ligare (kostsammare). A. Oxenstjerna Bref 
2: 476.

Kostfri, adj. [T. kostfrei.] 1. Frikostig. 
skal een adelsperson vara ... kostfrij, uthan 
slöserij. Brahe Oecon. 93. En slämmare 
nämpner man (vid hovet) kostfrij. Schro- 
derus Hoflef. 277. alle the som uthskiffta 
skäncker och gofvor icke äre giffmilde och 
kostfrij. Pac. 148. han emoot alle menni- 
skior rund och kostfrij var. Liv. 784. — 2. 
Gästfri. Svenske män ... emoot alle främ
lingar och longvägade voro kostfrij. Schro- 
derus J. M. kr. 102.

Kostfrihet, f. Frikostighet. kostfrijheet 
på de studerande. Columbus Poet. skr. 
Pia.

Kostgärd, f. Gärd i matvaror, ther 
same godemen mett någet tall folk fram- 
drage skole, görss ther tiil behoff een hell 
hoop fettalie, kost och täring, Huarföre är 
wor willie och begeren, ati wele lathe eder 
finnes weluillige görendis tilsamens en pas- 
seliig kostgerdh. Gust. 1 reg. 1 1:226. oss 
wil j thenne tilkommende sommer gåå en 
dråpelig och swår vmkost vppå till wår skep- 
flotes vtrustning ... Hwarföre såge wij gärne 
att i wile handle medt almogen ther i finn

land om en passelig kostgärd. Fin. handl. 
7:115 (1544). en måthelig kostgärd till wåre 
knechters vnderhold. 7:260 (1549). Konung 
Cristiern ... achtade rida sin Erickzgate om 
landet, och ... the skulle snart förmoda breff 
om then kostgärd then förtenskuld vtgöras 
skulle. Svart Kr. 16. the kostgärder som 
emoot K. Christiern och hans krijgzfolck 
uthgöras skulle. Tegel Gust. I hist. 1:14.

Kostig, adj. Påkostande, besvärlig, the 
... drogo åstadh j fremmande land, intet 
anseendes, at thet wille wara them tungt, 
kostigt och farligit. L. Petri 1 Post. L2a. 
the giorde thet gierna, ähuru omakeligit och 
kostigt thet ock war. Ders. M 2 a. hans wägh 
är trång, och wil wara kostugt och mödho- 
samt ther på wandra. 4 Post. 5 b.

Kostlag, n. Spis-, bordssällskap. Lind 
Ord.

Kostlagare, m. Spis-, bordskamrat..Lind 
Ord.

Kostvärda, Kostvärja, tr. Bekosta, fåå 
wij ecke siälff bygge vp wor hws, wtan Erich 
oison wäller siigh til at byggie ok kostar vppå 
ganzske ringe, siidan twingar han vtaff ooss 
j gen füge dobolth mere en han vppå kosth- 
wärdhar. Fin. handl. 9:28 (1537). vplathe 
them henne (qvarnen) jgen för så monge 
peninge han ther vppå kostwardett haffwer. 
Gust. 1 reg. 7:116. — Part. Påkostad, kost
sam. thet skiöne och så myckit kostvahrda 
Templet i Epheso. L. Petri Kr. 10.

Kota, f. 1. Trissa. Käglar och kothor 
slår iagh på jord. Forsius Spec. A 5 a. — 
2. Koota i stålboghe, fibula. Comenius 
Tung. index.

Kotig, adj. Smutsig? [T. kothig?] här 
(i Tomarp) bröts en kalkaktig alfvarsten eller 
gålfsten, sådan som på Öland och Kinne- 
kulle, dock fastare, icke kotig och svart- 
aktig. Linné Sk. resa 143. [Jfr: den mörka 
Kalk stens arten, som beskrefs vid Tomarps 
Stenbrott. Därs. 156 (icke i ex. från sid. 143 
hör således blott till kotig, ej till svartaktig) 
samt Linnés beskrivning av den “gråaktiga“ 
kalkstenen (“gålfstenen“) på Kinnekulle i 
Vestg. resa, sid. 21 (Grunden eller berget be
står af en grof knylig kalksten ... och kallas 
gorsten), 24 och 37. I belysning av dessa ställen 
synes det sannolikare att ko tig är likbety- 
dande med knylig och hör till kota]

Koval, n. (En kos värde. [Fsv. värj), 
värde, pris; jfr isl. kyrvercI, halft kyrlag 
geita. Se även Magnusson Tillägg t. 
Noreens Ordb. ö. Fryksdalsmålet 37.]) När 
man räknar effter omaket och fodret, tå rän
tar mehra ett kovaal getter (d. v. s. getter 
till sådant antal att de motsvara värdet 
av en ko) eller fåår borta, än 2 hemma. 
Colerus 2:151.

Koxa, Kuxa, intr. 1. Se sig före, se 
sig om. Dygd söker rådh, flyger inte för 
än hon koxar och huxar. Stjernhjelm



Krabb 469 — Kra m kista

Here. 396. sprang han i trägården och ku- 
xade allestädes kring. U. Hjärne Vitt. 45. 
— 2. Sticka upp. Unga almbuskar voro 
nedlagde med qvistarne, at allenast deras 
spetsar koxade öfver jorden. Linné Sk. resa 
316. bärgen begynna koxa up öfver vatnet. 
Vestg. resa. 185.

Krabb, m. Dragg. Lind Ord.
Krabba, intr. Dragga. Krabba efter nå

got. Lind Ord.
Krabbe, m. 1. Krabba, kräfta. [Isj. 

krabbi, Mnt. krabbe.] anslagh, huilke gå 
såsom krabben. Sir. bok 1536 3T (glossa). 
Krabbe, cancer, gammarus. Helsingius. 
Solennes ingång uthi krabben (kräftans 
tecken) skeer midsommars tijdh. Colerus 
1:2 — 2. Ankare, bestående af en krake 
eller ett träredskap med vidbundna stenar. 
Se Hankesten.

Krabbegång, m. Kräftgång. Så vil rå- 
dhelighit .. vara, at vij Christne .. . alle våre 
saker, gerningar och handlingar icke annars 
än i Herrans Jesu nampn begynne och 
företaghe, ty hvar vij annorlunda göre, så 
går thet krabbegång. L. Laurentii Nyårs
pred. C l b. Mannen skal förmana och rådha 
sin hustru til Gudhfruchtigheet, barnen och 
husfolcket til ett gott exempel,... ehest gåår 
thet krabbegång. Leuchowius 255.

Krackla, intr. Gräla, krakela. (Jfr Rietz 
Kräkla.) een sitter i bänk, både kracklar 
och hacklar. Een vil knijfvas. Stjernhjelm 
Bröl. 24.

Krafd, f. Kr af, behof. effter sakzens 
kraffd och tarif. A. Oxenstjerna (HSH 
33:136).

Kraf-is, m. Skrafvelis. Kolmodin Qv. 
sp. 2: 150.

Krafsa sig (upp), refl. tu skalt åter strax 
kraffza tigh vp igen, tå tu haffuer fallit. 
P. J. Gothus Catech. T 3 a. han kraffzar 
sigh åter vp vthu syndenne. Ders. Vsa.

Krafseri, n. Krafs, afskräde. Vinterfödan 
( för svin) är draf, agnar, mäsk och säd och 
allahanda kraffserien, som i tunnor hop
samlas och syres. Dahlman 98.

Krafteliga, adv. Med kraft, kraftigt. 
han fattadhe the twå medhelpelare på huilka 
hwset hengde, .. . Och han bögde them kraff- 
teligha. Dom 16:30. hans (Jesu) werckan, 
som kraffteligha werckar j migh. Col. 1:29.

Kraftgill, adj. sanfärdigh och krafftgille 
exempel. T. Johannis Fästn. E 12 a.

Kraftmjöl, n. krafftmiööl, alica. Come- 
nius Tung. index. (Tung. 402 är alica öfvers. 
med grynmiöl. Jfr T. kraftmehl, D. kraft- 
meel.)

Kraftvatten, n. Stärkande vatten. [JfrT. 
kraftwasser.] hon (sanningen)... är itt him
melskt recept aff Scrifftennes apotek, och itt 
confortatijff och krafftwatn aff Paradijs flodh. 
A. Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. 
C 6 a. Confortatiua och krafftwatn. P. Erici

2:53 a. sielestyrckiande krafftvatn och hier- 
tans vedherqueckiande confortativ. L. Lau
rentii Pred. 7. huru ett såårfult hierta skal 
bliffva medh ett genomdrijffvande krafftvatn 
vederqvekt och läkt. Phrygius 3 Likpred. 3.

Kraftverkare, m. Undergörare, then 
helge propheten och krafftwerkaren Heliseus 
giorde aff en besynnerlig Gudz gåffuo thet 
iertekne. L. Petri Vigv. As b. Gudh haff
uer satt j Församblingenne först Apostlar, 
ther näst Propheter, sedhan Lärare, sedhan 
krafftwerckare. 1 Cor. 12: 28. (Öfv. 1877 under
görande krafter; öfv. 1882 verkande krafter.)

Krage, m. Hals, strupe. [Mnt. krage, 
T. kragen.] The tackede gudh the sluppo 
så brått, Ehest hade thet kostet theres krage. 
Hund Er. 14 kr. v. 59. En qvinna .. . löser 
(gåsens) hufvud ifrån kragan. J. Sigfridi 
D 5 b. Månge yre, vilde ereaturfråssande 
Centauri varda funne, som dagliga fylla the- 
ras kraga och gööda theras bukar. P. J. 
Gothus Poll. O 5 b. the sittia medh fullan 
hals, låta genom kragan thet besta jwleöölet. 
E. Svenonis företal 8.

Kragekåpa, f. Kappa med krage, en 
krage kååpe aff Arnesk, — aff Engelst, — 
aff Sayen, — en leysk krage kååpe. Skråord. 
313 (1546). Jfr Molbech Gloss, kravekaabe.

Krak. Gå i k ra k, i kras. [Jfr T. krach, 
krack.] Och (skeppet) rankad’ af och til och 
synts vill’ gå i krak. Stjernhjelm Jubel
sång. ■ himlen . . . hött med ifvrigt braak, Att 
man rätt nu har ment, vårt land skull’ gå 
i kraak. Leyonstedt 14.

Kraka, intr. Knaka. [T. krachen.] Band 
och fogningar (i skeppet) krakade och suc
kade. Mörk Adal. 1:16.

Krakel, n. Svårighet, olägenhet. Ans
garius medh omsårgh full Lijder krakel för 
Bremen skull. Messenius Christin. 222.

Krakela, intr. Kijfva, ordkastas, krakela. 
COMENIUS Tung. 656.

Krakla, intr. Harkla. Fyllehundar . . 
krakla (sereant). Comenius Tung. 824.

Kralia, intr. Snatta. Lind Ord. Ryd- 
QVIST SSL 1:195.

Kram, adj. Mjuk, böjlig, fogsam. [Isl. 
kramr.] krama drufvor. Lohman 384. druf- 
vans ... blod ur krama skalen 1er. Dens. 397. 
all naturen blir för menskosnille kram, Men 
ingen konst och macht kan giöra tungan 
tam. Kolmodin Qv. sp. 1:293.

Kramare, Krammare, m. Krämare. [Isl. 
kramari.] orettrådige handlare och krammare, 
som ... medh falska warur, alijn och mått 
bedraga. P. Erici 2:145 b. Kramare. Schro- 
derus Uss. G 4 a.

Kramkista, f. Kista med kramvaror, aff 
theris kramkijstor och kramtunnor motte och 
så wäll som aff alt annet godz bliffue giordh 
tull. Gust. 1 reg. 11:100. kramkistor fulla 
medh afflatz breefif, som komma ifrå Rom. 
Uti. på Dan. 363.
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Kramla, intr. Gripa, grabba. [Jfr T. 
krammeln.] Men hugsen eder om, i himlen 
skatter samla, Ther tiufvehanden up i them 
ei hinner kramla. Kolmodin Qv. sp. 1:87. 
Kramla, krabbeln, grabbeln, mit den Händen 
über all herum greiffen. Lind Ord.

Kramlåda, f. Krambod. Kramlådor, eller 
andre bodar, skola på söndagar och hög
tidsdagar ej öppnas til salu. Lag 1734 
M.B. 3:8.

Krampa, f. Krampe, m. Kramp. [Mnt. 
krampe.] Spasmus, senodragh, krampe. Var. 
rer. voc. E 2 a. Salvie vijn eller öl... för
tager krampe. Colerus 1:282. een krampa 
honom fattar. Stjernhjelm Helsepris. Gicht 
med krampa. Dens, jfr Krämpa.

Krampt, adv. Knappt, njuggt. Herranes 
måltijdh eller mat pläghar icke så krampt 
gåå til, at jw smolonar aff theras bordh 
reckia och så til hundanar. O. Petri 2 Post. 
58 a. (Se Rietz Kramm 2.)

Krampådrog, adj. Varicosus, then som 
vpsuuldna ådhror haffuer, kramådhrog. Var. 
rer. voc. C 2 b.

Kramtunna, f. Tunna med kramvaror. 
Se under K ram k i sta.

Kran, m. Redskap till båges spännande. 
han gaff Söffrin fyra slagh i kroppen medh 
en stålboge kraan. Svart Kr. 43.

Krangla, intr. Klänga. [Isl. kranga.] 
gick Thorer til plankvärket och halp sig 
öfver med yxan således, at han häftade yxan 
fast öfverst på planket, drog sig sedan med 
händerna uppåt yxeskafftet, och kranglade 
efter med knän och fotterna. Peringskiöld 
Heim skr. 1:622.

Krank, m. Mygga. Lind Ord. Rietz.
Krank, n. Hexeri, trolldom, djefvulskap, 

spöke, han hängde skator öfver hästen i 
krubban, at afvärja krank. Dalin Vitt. II. 
6: 10S. Små djeflar, krank och troll. 4:403. 
Och spöken prasla i hvar vrå, Och krank 
och läderlappar. 5:100.

Krank, adj. en man j Lystra, krank 
(vanför) j sina fötter, satt der oferdigh. 
Ap. gern. 14:8.

Krank, adj. Rank. Et kränkt skjepp. 
Lind Ord.

Krankdom, m. Sjukdom, eder långlig 
krankdom. Gust. 1 reg. 5: 31. idher krang- 
dom åff thenn kolle szyuke. 8: 253. The 
siwke få sijn helsos tijdh, Ehwadh kranck- 
dom the bära. Psalmb. 1572 94 b. then ande- 
lige kranckdomen. Schroderus Kegel. 348.

Krankhet, f. [T. krankheit.] han skal 
alla kranckheet (sjukdomar) tagha tigh jfrå. 
2 Mos. 23: 25. så skal iagh ingen then 
kranckheet (plåga) leggia vppå tigh som 
iagh på the Egyptier lagdt haffuer. 15:26. 
then ... icke ligger när quinno vthi hennes 
kranckheet (månadsrening). Hes. 18:6. bota 
allahanda siwkdom, och allahanda kranck
heet (bräcklighet). Matth. 10:1. en quinna,

som hadhe hafft kranckhetennes (vanför
hetens) Anda j adherton åår, och war kram
pen, och förmåtte icke vplyffta hoffuudhet. 
Luc. 13:11. bliffua botadhe aff honom jfrå 
theras kranckheter. 5:15.

Kranklig, adj. Sjuklig, sjuk. [Isl. krank- 
ligr, T. kränklich.] Kon: Ma:t... en long 
tiid haffwer fast szwag ock kranckelig warit. 
Gust. 1 reg. 12:273. Bättre är en fattigh man 
heel och helbregda, än en rijk then kranck- 
ligh är. L. Petri Sir. bok 30:14. han aff 
. .. skälffuesoth kranckligh var. Tegel Gust. 
1 hist. 2: 4.

Krankt, adj. neutr. (Se Krank, n.) Ther 
är krankt (spökar) i huset. Lind Ord. Jfr 
Rietz Krankt.

Krans, m. 1. Tillförne ett utmärkande 
tecken för en kunglig embetsmans värdig
het. Thet haffwer ett anseende, som j och 
the andre, som länen haffwe ther nidre, 
wilde tage kranssen vtaff eder och hängien 
in på oss (konungen), så att wij skulle bäre 
all skullen, ee huad som fattes. RR e/i 1543. 
— 2. Såsom skylt der vin hålles till salu. 
iag behöffuer icke uphängia någon krantz 
öffuer gått vijn, thet prijsar sigh wäl sielfft, 
om thet gått är. Forsius Esdr. företal A 4 b. 
der uprichtigt och oförfalskat vijn är til fångz, 
är intet aff nöden at uthängia någon krantz. 
Wennæsius 221. ett godt vijn blifver väl 
ändå försåldt, fast man icke hänger någon 
heder-crantz på tunnan. Lindestolpe Surbr. 
70. En dygdig flicka är liksom thet goda vin, 
Fast huset ej har krants, går folket likväl 
in. Knöppel Gud. rådslag B 3 b. the... 
til krantz (på en vinkällare?) drucho och 
swermadhe. Fin. urk. I. 1:20 (1599).

Kranvind, m. Hisskran. lathe tilpynte 
en starck kraenvindh (står orätt kramvindh), 
ther medh man kunne inskepe och insettie 
alle tunge varer. Stjernman Com. 1:153 
(1557). Then kranewindtz byggeren ... för 
bygningens schuld i Wijborgk behöffues. 
Fin. handl. 9:383 (1560).

Krappur, adj.' Hurtig. [Isl. krappr.] Rhi- 
noceroten är så kynduger och krappur, At 
han sig vågar fram til drabning. Spegel 
G. verk 222.

Kras, n. Krasande, krossning. [Isl. krass, 
dilaceratio. B. Hald.] Rasa då, du verldens 
plåga (kriget), Och ur munnar af metall 
Spruta ut din afgrundslåga, Eld och svaf- 
vel, kras och knall. Dalin Vitt. I. 2:30. — 
1 kras. ett Böhmiskt glaas, Som af then 
ringsta stööt går uti tusend kraas. Borne- 
man 57. Ack! hade jag bland diur och 
grymma lejon råkat, Som slitit mig i kras. 
Kolmodin Qv. sp. 1:443. Jag bar en purpur
rock ... Then ref jag tå i kras. 1:445.

Kras, n. Korpens läte. Där korpars 
stränga eras, och ufvars läten hörs. Frese 53.

Kraspa, intr. Krafsa. Medh näglarne 
klåå vij, kraffsa (kraspa). Comenius Tung.
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263. Räfven ... kraspade up jorden in under 
(planket). Carleson 31.

Krassa, intr. Kraxa. Korpen ... kras- 
sade. Tessin Bref 1:144.

Krassla, intr. tå han på then ena vägen 
haffuer halff vinst, så lijder han på een 
annan vägh dubbel skada, tå slår han tu
sende uthi hundrade, tager på at lappa och 
krasla (krassla sig fram), her borgar han så 
myket, ther dubbelt så myket. Schroderus 
Casm. 460.

Krasslare, m. ingen redelig kiöpman 
besökier sådane platzar, uthan een hoop och 
(= av) krasslare, som medh sådant under- 
stucket värck och loorendrägerij veeta sigh 
at behielpa. A. Oxenstjerna (HSH 38:466).

Krasslig, adj. Bräcklig, skör. Hon (ku
lan) bröt, som krassligt glas, en tumstjock 
hufvudskål. Brander Gust. 134.

Krassling, m. Krasslare. Lind Ord.
Kratt, Kratter, m. Mindre häst (“kratta“)? 

Peder Larszon på Halkewij (företedde vid 
vapensynen) I glauen och en kratter, Oloff 
Ericszon 1 glauen och en hest, Niels Giords- 
zonn 1 kratt. Hist, handl. 3:1,2 (1537).

Kratta, tr. och intr. 1. Rifva, klä. Han 
klöste och krattade sitt ansichte med nag
larna. Sylvius Curt. 560. han alt bort åth 
reeff och krattade sin kropp medh en hård 
duuk. Er. 01.131. — 2. Krafsa, (påfoglarne) 
kratta med sina fötter. Colerus 1:389.

Kravel, m. Ett slags handels- eller 
transportfartyg, äfven begagnadt som krigs
skepp. (Se Schiller-Löbben.) Corbita, 
krawel. Var. rer. voc. P 4 a.

Kreatur, n. och f. Skapelse; skapad 
varelse, skapadt ting. [L. creatura.] O Herre, 
himmelens Gudh, watnens skapare, och all 
creaturs (hela skapelsens) Herre. Judith 
9:17. hwilken (Jesus) är osynligha Gudz be- 
lete, förstfödder för all creatur (före all 
skapelse). Col. 1:15. prediker Euangelium 
allom Creaturom. Marc. 16:15. Thenna troon 
... är een blott menniskio dicht och creatur. 
L. Petri 4 Post. 32 a. Gudh ... så ädhla 
creatur (englarne) oss til godho skapat 
haffuer. 3 Post. 123 b. Penningen är Gudz 
godha creatur, hwilket Gudh . .. oss til godho 
skapat haffuer. 2 Post. 137 a. wijn, ööl och 
annor sådana creatur som Gudh beskärdt 
haffuer. Dryck. D 8 b. salt och watn äre 
olijfligen (liflösa) creatur. Vigv. C 2 b. Lilian 
är itt ganska herlighit Gudz skapade creatur. 
Schroderus Kysk. speg. B 4 a. hon (syran, 
syret) är een öfvermåtton underligh creatur. 
Ü. Hjärne Surbr. 10.

Kredens, Kredensie, f. Skriftlig full
makt för ett sändebud, kreditiv. [Mnt. cre- 
dencie.\ Fursten sin Cantzeler ... vthskickar 
medh ... instruction och Credentz. P. Erici 
2:4la. Hermann Israeli kom till oss mett 
eders (Lybeckarnes) beseglda och fulmyn- 
dugha Credentzie. Gust. 1 reg. 8:282.

Kredens, f. och n. Dryckeskärl till 
iskänkning. han upfylte sin credents och 
skiänkekaar. L. Petri Kr. 18. Förgylta cre- 
dentzer (pocaler). Comenius Tung. 562.

Kredensa, intr. och tr. [T. kredenzen.]
1. Smaka på mat eller dryck innan de 
kringbjudas (hvilket skedde till säkerhet 
mot förgiftning), hoffiunkarena bugha sigh 
för honom och kredentza. P. Erici 1:68 a. 
(Se under Bitsa.) — (Om någon af Kongl. 
May:tz Hoffjunckare, som till credentzning 
för Kongl. May:t äre förordnade, thet vare 
sig på math eller dryck, thet förgiäter, och 
icke giör ock efterkommer, effter den 
Credentz-ordning Kongl. May:t hafver uti 
sit konungzlige Hoff nådigst befallat, skall 
straffas therutöfver, som then sin retta herres 
ock Konungz lijfz välfärd försee vill. Er. 
14 hoford. 1560 (Schmedeman Just. 37). —
2. Fresta, förföra. (Jfr D. kredense, “vise 
hoflighed, ærbodighed, söge at vinde.“ 
Kalkar ) man credensar och skämmer offta 
theras döttrar. Schroderus Hoflef. 131.

Kredensbref, n. = Kredens 1. [T. kre- 
denzbrief.\ den friheten uppå saltet utlofvad 
var i Bremen i E. Nådes credentze bref. 
HSH 1:12 (1527).

Kredensekar, n. = Kredens 2. Phiala, 
credentzekaar. Var. rer. voc. H l b.

Krejare, m. Tremastad lastdragare utan 
mastkorg och stänger. [Mnt. T. kreier.] 
Kreyare, Liburnica, Jachtschiff. Schro
derus Lex. 33. Jagten (kräyaren) drijfver 
väderijlingen fortare, än åhrorne galeyan. 
Comenius Tung. 464. små segelskepp, krey
are och kofarter, som följde örlogsskeppen 
med fetalie. Röding 227. — Sådant fartyg 
med stänger kallades Stångkrejare. Tf.gel 
Gust. 1 hist. 2:34.

Kreppei, se Kräpel.
Krepsk, adj. Klippsk, spetsfundig. (Se 

Rietz Kripinsk.) jag vil. . . utan krepsk orda
lag enfalleligen förkunna them, hvad vi uti 
förnuftets rike hafve för syslor. Rydelius 
Förn. öfn. 2. —Jfr Kribsk.

Kreta, intr. Criticera, kreta.. . käbla, rida 
på ord. Svedberg Schibb. 261. Jfr Mnt. 
kreten, kriten. Rietz Kreta 2.

Kresma, se Krisma.
Kreta, f. Krita. [L. creta.] sönderstött 

kreta — rifvin kreta. Lindestolpe Färg. 
81, 82.

Krets, m. Ring, afdelning i en skola. 
skiffta hela Scholan j några wissa hopar eller 
kretzer tree eller fyra, och settia hwar kretz 
öffuer annan. L. Petri Kyrkord. 84 b.

Kretsa, intr. Kryssa, the Danske ther 
kretzade och förhindrade them som medh 
kiöpmansvahrur achtade sigh in til Svenske 
skiärgårdarne. Widekindi 104.

Kretta, intr. [Isl. kretta.] 1. Gläfsa, när 
Israels barnom skal icke en hund kretta 
medh sinne tungo. 2 Mos. 11:7. — 2. Knysta,
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knorra, när then Helge And förbiuder tungan 
kretta, Tå kan hon mykket gott til Gudz 
behag uträtta. Spegel G. verk 251. ingen 
töras skall mot dig med tungan kretta. Kol- 
modin Qv. sp. 1:162. — 3. Man säger om 
ett lindabarn, at thet krettar, när thet rörer 
munnen och småknorrar. Svedberg Schibb. 
185.

Krettel, m. Uppsväld körtel. (Rietz.) 
tå lägges ther uth (födes af kon) ett ovan- 
ligit stygt ting fult medh kretlar. Colerus 
2:10.

Kri, n. Krig. så kom han til riket med 
krij. Gust. 1 reg. 3:142. örligh och krij. 
O. Petri 2 Post. 4 a. L. Petri / Post. B 3 a.

Kribsk, Kripsk, adj. Egensinnig, nyck
full. [T. kribbisch, kribsch, kripsch, streit
süchtig, reizbar.] de kribske vispefiollen (la 
fantasque inégale), Som älska dig i dag, i 
morgon hata dig. Düben Boil. sat. 80. 
Hållen sluteligen, mina kripske läsare, til 
goda en nöt at bita uppå. Sv. Nitet n. 18. 
(Jfr Krepsk.) Den kripske västan vind 
som täte stormar föder. Celsius Æn. 4.

Krigerska, f. tu krijgerska (Zion) rusta 
tigh. Micha 4 (5:1).

Krigsam, adj. Krigisk. Et krigsamt folk
slag. Lind Ord.

Krigsbehör, n. Krigsförnödenheter. Ther 
bekom han 10 örligxskep med kruut, skött 
och all krigxbehör. Svart Kr. 55.

Krigsblod, n. han ... vthgiöt krijgsblodh 
j fridhenom. 1 Kon. 2:5.

Krigshand, f. Väpnad hand, krig. wij 
medt krijgss handt haffue thet (riket) igen 
increcktadt. Gust. I reg. 3:142. dristade the 
icke att giffua sigh medh krigxhand emoett 
Söffrin (Norrby). Svart Kr. 78.

Krigshandel, m. 1. Krigsväsende, hölt 
så fliteligen vppå att öffue them vti krigx- 
handell. Svart Kr. 23. — 2. Krig. The 
Swenska .. . hade medh krigxhandell 'infallit 
i Gotland. Svart Kr. 83.

Krigsherre, m. Fältherre, en frijmo- 
digh och oförfärat krijgsherre tröster sitt folck 
och gör, at the warda såsom leyon, ther the 
ellies woro såsom harar. L. Petri Krön. 
pred. D 4 a.

Krigsrust, f. Krigsförrdd. stadhen . . . 
bådhe medh krijgsrust och manskap väl 
bevärd var. Schroderus Liv. 498.

Krigsrusting, f. Belägringsredskap. en 
mechtigh stoor hoop folck vthan taal, som 
steghar och krijgsrusting båro, och begynte 
til at storma. 1 Macc. 5: 30. båro ther före 
(borgen) allahanda krijgsrusting och skott. 
6:20.

Krigsskri, n. Härskri, iagh skal läta 
höra itt krijgsskrij offuer Rabbath. Jer. 49:2.

Krigssned, n. Krigsputs. Fienden kan 
man offta medh listighe krigzsnedh besvijka. 
Phrygius 1 Likpred. D3a.

Krigsstycke, n. Krigsputs. [T. kriegs

stück.] På samma tijdh vprettade Peder 
Fredagh ett behendigt krigxstycke. Svart 
Kr. 64.

Krigstyg, n. gör en häär ther om (Jeru
salem), och sett krijgstyygh alt ther om kring. 
Hes. 4: 2. (Öfv. 1878 murbräckor.)

Krigsvärja, f. Stridsvapen. Hieltar som 
j bland the oomskorna fallne, och medh 
theras krijgswärior til heluetes fame äro. 
Hes. 32: 27.

Krigsväsende, n. Krig. Hans förste och 
förnemligeste krigzväsende hafver varit medh 
the uproriske Danske. Schroderus I. M. 
kr. 59.

Krihake, m. Hake, hvarmed båge spän
nes. [Jfr Mnt. krich, krig, vindspel.] stål
bågar med krijhakar. Adlersparre Afh. 
225. HSH 37: 68 (1554).

Krim, m. Magknip, bukref, tarmvred? 
[T. Krimme.] Gicht med krampa, krimm 
och sting. Stjernhjelm Helsepris. (Jfr 
Rietz Krim, snufva. Verml. dial, krim, 
hosta, bröstvärk.)

Krims, n. Krimskrams? [Jfr N. krims, 
paasatte Figurer. Aasen.] zirligt the sitt 
hår i låckar knorla up, Eli’ ha ett litet 
krims, som på en vallmog knopp. Kolmo- 
din Qv. sp. 1:117.

Kring, adj. Liflig, flink, snabb. [Isl. 
kringr.] Dhet lätta fiäderfää ... Bödh Echo 
svara til dhes kringa tri-ri-li. Wexionius 
Sinn. B2la. Ney, hör på huru kringer hon 
är i munnen. Lindahl Tank. 10.

Kringa, tr. Omgifva. [Isl. kringja.] The 
trän man flyttar, moste medh theras (ur
sprungliga) jord kringas, eller gifva the liten 
frukt. Risingh 40.

Kringa sig, refl. Skynda sig. Löpare 
kringa sigh medh en hast från målet. Come- 
nius Tung. 946. Kringa tigh fort, kom snart 
igen. S. Brasck Förl. sonen Dia. Seder- 
meer kringar och hastar man sigh medh 
alla saker. Sylvius Er. Ol. 525. löper, kringer 
eer medh alffvar! U. Hjärne Vitt. 139. 
Then oförtruten är ... Sig tager arbet för och 
snällt theri sig kringar. Kolmodin Qv. sp. 
1:84. Hon måste hit nu thit på snällan fot 
sig kringa. 1:105. mitt säjerverck sig då til 
ändan kringar. S. E. Brenner Dikt. 2: 67. 
en väderqvarn, som kringar sig omkring. 
Holmström 219.

Kringeldrag, n. Krumelur, ett långt namn, 
det han ock med femtio kringeldrag utritar. 
Dalin Arg. 2, n. 9.

Kringfluss, m. Kringflöde. Strömmer 
och åår, fördelt’ uthi liufliger kringtlus. 
Leyonstedt 28.

Kringflyta, intr. Kringstryka, kringfly
tande tiggare. Emporagrius 381.

Kringförlig, adj. Pestilentien är genom 
menniskior, diur, kläder och annat kring
förlig och besmittelig. Lindestolpe Pest. 49.

Kringgång, m. 1. Ringel. Trägårdsmästa-
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ren har nu stält sina snören i vinklar. Mäter
1 rutor och artiga kast, labyrinter och kring- 
gång. Stjernhjelm Bröl. 19. — 2. Yrsel, 
“kringsjuka“. menniskior och diur få en 
svindel, kringgång. Lindestolpe Pest. 18.

Kringhvärfva, tr. Thw äst min tilflyckt 
j frå bedröffuilsen som mich kringhwerfuer. 
O. Petri Men. fall M 4 a. Ther fordras 
mykken tid om iag then långa stranden Be
segla skulle, som kringhverfver thessa lan
den. Spegel G. verk 93. slogho läger ... 
det the kringhvärffde med een graaff. Schro- 
derus Liv. 20.

Kringhänd, p. adj. Flink i händerna, 
behändig. Kringhänd lätliga får, men släpp- 
händ rätliga mister. A. Nicander Vitt. 155.

Kringhänga, intr. Hwilkas (hustrurnas) 
prydhning icke skal wara vthwertes medh 
flätat håår, eller kringhengiandes guld. 1 Pet. 
3:3.

Kringkring, adv. Rundt omkring flere 
gånger, han kring kring snorrar. Kolmodin 
Qv. sp. 1:13G.

Knngkuxa, intr. Se sig omkring. När... 
om Medevij Suurbrunns uptagande ... var 
bestäldt, begynte något hvar kringkuxa, om 
ock någre flere sådane brunnar finnas måtte 
här innom fäderneslandet. Lindestolpe 
Surbr. 5.

Kringljunga, tr. thå kringliwngadhe ho
nom hasteligha it sken aff himmelen. NT 
1526 Ap. gern. 9:3.

Kringlog, Kringlot, adj. Rund, klot
rund. [Isl. kringlöttr.] Lind Ord. Rietz.

Kringlägga, tr. 1. Lägga omkring, the 
vpfylte en swamp medh ätikio, och kring- 
ladhe Isop. Joh. ev. 19:29. — 2. Kring- 
ränna, omringa, hundar haffua kringlagt 
mich. Dav. ps. 1536 22:17. kringladhe sta- 
dhen medh bollwerck. 2 Kon. 24:10. fohr 
uth medh een hoop krijgzfolck och bönder 
och kringlade honom uthi en bökeskogh. 
Girs Er. 14 kr. 46.

Kringom, prep. Omkring. [Isl. kringum.] 
gudz ord motte bliffua prédicat kringom alth 
rikit. Gust. 1 reg. 4:253. schal han be- 
holla alla biscops tiendhe kring om alth 
stigtthet. 4: 300. flodhen ... löper kring om 
hela Ethiopiam. 1 Mos. 2:13. the Chaldeer 
lågho kring om stadhen. Jer. 52:7. begior- 
dat kring om bröstet medh itt gyllene belte. 
Upp. 1:13.

Kringordad, p. adj. Munvig, pratsjuk. 
En kringordad man äger sällan förtrogna 
vänner. Tessin Bref 2:359.

Kringskygga, tr. Omskugga, kom en 
skyy, och kringskygde them. Luc. 9:34.

Kringskära, tr. itt nåålsögha är itt gan
ska litet hohl, Skal en Cameel ther igenom, 
så moste han först wel kringskäras. L. Petri
2 Post. 137 b. rakade och kringskuro (rund
klippte) honom ... til en munck. Petrejus 
Beskr. 1:12.

Kringstalla, tr. Kringränna. med en 
häftig eld ängsla staden och kringstalla den 
på det nogaste. /Is. Ban. 2:440. — Jfr Be
st a 11 a.

Kringsvep, n. Omsvep. Formaliteter, onö
digheter och kringsvep. Dalin Arg. 2, n.47.

Kringt, adv. 1. Fort, hastigt. Pulsen 
slårkringt. Sparman Pest. B 3 a. Thetstoora 
himmels kloot ... så hastigt rullar Och ven
der sig så kringt. Spegel G. verk 259. 
Vårt (qvinnornas) hierta pickar ju med the- 
ras (männens) lika kringt. Kolmodin Qv. 
sp. 1:470. — 2. Ofta. han brukar intet så 
kringt then fördubblada sielflydingen. Sved
berg Schibb. 61. gamla Svenska böker ... 
hvilka jag i thetta kapitlet betienar mig utaf 
och som kringast anförer. Ders. 305. The 
förste chrisme ... begingo som kringast Her
rans heliga nattvard. Pest. 44.

Kringtungad, p. adj. Snabbtungad, mun
vig. Skatan kom, långbent, qvickögd och 
kringtungad. Tessin ßre/l:13S.

Kripsk, se Kribsk.
Krisboll, m. Ett slags bollspel. [Kal

kar kredsbold; Grimm Wort, k r e i s b a 11, 
“pila paganica grossior et plumis plena“.] 
Gustaf I skrifver till sin son Erik: kunne 
(vi) wäll lijdhe, atti någen annen lyst och 
tijdtfördriffning haffwe motte vte i mareken, 
när så läglig wåre, än alleneste medt then 
krijssboldt och sälteleck. RR 18/s 1547.

Kristna, f. [Isl. krisma.] man smörier 
them som döpas med Olio, blandat medh 
Balsamo (thet man och kallar Chrismo). 
O. Petri Sakr. 2 a. smorde och wijgde . . . 
medh then luchtande Chresmona, såsom 
Påwans prester. P. Erici 4: 50 a. vija Chris- 
man eller olian ... är huffuudstycket uthi 
then Påviska färmelsen. P. J. Gothus Rel. 
art. 206. Ölningh eller Chrisma. Girs Gust. 
1 kr. 106.

Krismakar, n. Kärl för krisma. [Isl. 
krismaker.] Criszmakaar ... tw stycken sam- 
manhengiande. Fin. handl. 8: 157 (1554). 
Chrisme kaar. Troil 2: 78 (1545).

Krista, se Krysta.
Kristal, n. och m. kristal. Var. rer. voc. 

P5b. Christal. Es. 54:12. fint Chrystal. 
Spegel G. verk 55. Där är den sölfver- 
elf som lefvand’ vatten har, Som idelt klart 
christal i stilla vågor giuter. Frese 26. Här 
rinner ett christal i sakta sus. Dens. 332. 
En flod som sin Cristal til salta hafvet 
ledde. H. C. Nordenflycht 15.

Kristalseare, m. [T. krystallseher; “in 
krystallen, die in ihrer prismatischen form 
das licht wunderlich brechen, wusste man 
geheimnisse zu erschauen“. Grimm Wort.] 
Cristalseeare. P. J Gothus Fastapred. 593. 
Vij mostom icke löpa til trulkonor, signer- 
skor och Christallaseeare och fråga them. 
Sax 132. diefvulens redhskap ... äre trul- 
packor och svartekonstige, christalesiare, löf-
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verskor och signelskor. Phrygius Him. 
lif. 177.

Kristdag, m. Helgdag till firande af 
någon händelse i Kristi lefnad. alle thesse 
Christdagar, Jwl medh sinne helg, Nyårs 
dagh, wårs Herres Döpelses dagh, then man 
kallar the helige Tree Konungars, Skärtors
dag, Påscha medh sinne helg, wårs Herras 
Himmelsferdz dagh som ock kallas Helge 
Torsdagh, och Pingsdagh medh sinne helg. 
L. Petri Kyrkord. 46 b.

Kristendom, m. 1. Andeliga ståndet. 
thenna riiken huadzske pa cristindomzins, 
Ridderskapzins eller then menige manss 
vegna skal varde ... förderffuat. Gust. 1 reg. 
1: 52. — 2. De kristna länderna, twrken ... 
træder fast in i tysland oc haffuer merke- 
ligit tilfelle vtwiide sin makt j cristindomen. 
Gust. 1 reg. 3: 313. turchen owerfaller cri
stindomen. H. Brask (Gust. 1 reg. 3:426). — 
3. Kristning, dop. är jcke aff nödhenne atj 
mett eders vnge sons Christendom förtöffue. 
Gust. 1 reg. 7:106. förr och elfter barnetz 
Christendom sungess. Gyllenius 263.

Kristenhet, f. Kristna läran, konung 
Albrect. .. war then förste vthländske ko
nung som sedhan Christenheeten hijt koin, 
öffuer Swerige regeradhe. O. Petri Kr. 154.

Krister, n. Klistir. [Mnt. kristér.] Cly- 
sterium, cristeer. Var. rer. voc. E 4 a.

Kristisk, adj. Som håller sig till Kri
stus. iagh är Christisk. 1 Cor. 1:12.

Kristmild, adj. Gudfruktig, kristlig. Jorde- 
ägor, som fordom kunne vara af.. . Christ- 
milde menniskior til kyrkiors skrudh och 
vidh macht hållande gifne. Stjernman 
Riksd. 2:1134 (1649). K. M:tz Christmilde 
och berömmeligc regemente. 2:1179 (1651). 
Christmild i åminnelse Sal. Kongl. Maj:t. 
A. OXENSTJERNA (HSH 24:355).

Kristmänad, m. December, thenne må- 
nadhen ... bekommet thet nampnet Christ- 
månat, therföre at wij Christum medh syn- 
nerligh flijt tå betrachta skole. P. Erici 
1:2b.

Kristningakläde, n. the haffua til the 
nyy döpta brukat thet hwijta klädet, som 
hoos oss än nu brukas och kallas Christ- 
ninga. klädhe. L. Petri Kyrkost. 84 a.

Krita, f. Hvit färg, hvithet, alt, hvad 
namn af glans och blänckia haar, sin krijta 
De mista. Eurelius Vitt. 30.

Krodanskalk, m. the Tydzske haffua 
hafft en gudh then the kallade Krodhe, som 
när the Latiner heter Saturnus. Then gudhen 
synes ock noghot haffua warit här nampn- 
kunnog, och ther aff pläghar man kalla them 
som arghe äro Krodhan skalkar. O. Petri 
Kr. 13. (Jfr Schiller-Lübben krode; Grimm 
Wort, krodenteufel; Söderwall kraden; 
Kalkar kråden.)

Krog, m. Jagh gåår i (på) krogen. Tisbe 
18. nu vill iagh åter i krogen gå. Ders. 43.

Krok, m. Krokland, n. Plogland? (Jfr 
Schlyter Ord. kroker.) en halff krook iord 
— itt heelt krookland iord. Gust. 1 reg. 
7:159, 161. (Benämningen brukad i Finland.) 
Jfr Hake, Hakeland.

Kroka, intr. Slingra sig, kröka sig. Or
men ... krokadhe hijt och tijt. Balck Esop. 
95.- Floden krokade i dahlarne. Malmborg 
224.

Krokfot, se Klunkfot.
Krokharpa, f. Cithara, krockharpa. Var. 

rer. voc. 0 4 a.
Krokland, se Krok.
Krokmickel, m. Min rygg medh hugg 

är plågat så, Ät jagh här som een krock- 
mijckel gåår. S. Brasck T. krig. E 1 b.

Kroknos, f. hustrur två, Then ena vac
ker som een rooss, Then andra leedh som 
een kroknooss. S. Brasck Ap. gern. E 4 b.

Krokodilisk, adj. är thet Ordsprååcket... 
Crocodiliske tårer, om them som falskelighe 
gråta, sagt. Lælius Res. 1:59.

Krokrygg, m. Puckel. Gibbus, krock 
rygg. Var. rer. voc. B 3 a. Lind Ord.

Kroksköld, m. Sköld af lätt trä, urhål- 
kad och öfverdragen med läder; hade bakpå 
två starka läderremmar, hvarigenom venstra 
armen träddes. Röding 148.

Krönte, se Krume.
Kromkaka, f. Bakverk i form af en 

halfmåne? [Jfr Schiller-Lübben krum- 
koke, “libum lunatum, quod dicitur panis 
curvatus.] Artoptesia, kromkaka. Var. rer. 
voc. I 2 a.

Kromskid, f(?). Monochordium, krom- 
skijd, spell ther alla strenger haffua itt liwdh. 
Var. rer. voc. O 4 a.

Krona, f. Ett mynt. Hundradhe talenta 
göra sextiyo tusend kronor. 1 Macc. 13:16 
(glossa). Cleopatra ... åtte två perlor, hvar- 
tera köpt för 150000 Croner. J. Botvidi 
Brudpred. 50.

Kronogärd, f. Wij giffue them ock frij 
alt thet som the Konungenom tilförenna år- 
ligha haffua giffua most, sädh, frucht, tiyend, 
skatt, salt, toll och kronogerd. 1 Macc. 11:35. 
Kronogerdena och annan skatt, som Jeru
salem haffuer giffua most, then giffue wij 
idher frij. 13:39.

Kronraka, tr. Raka plätt på hjessan 
(tonsur). [Isl. raka krånu. Se Schlyter 
Ord. krona 3.] Diefvulen ... munkarna först 
hafver cronrakat. R. Foss 359. begifva sigh 
til klostret til the helige Fratres, låta sigh 
cronraka och klädha sigh i munkekapper. 
Lindner 31. kronrakada prester. A. Lau- 
rentii Hust. 104.

Kronsup, m. Stor sup? Kort för mål
tiden tog han en kronsup. Dalin Vitt. 
4: 445.

Kroppdryg, adj. the faseligen kropdryge 
och åbäkotte elephanterne. Sylvius Cart.UT.

Kroppog, Kroppot, adj. [Jfr Isl. krop-
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pinn, krumpen] 1. Puckelryggig. then som ... 
kroppogh är. 3 Mos. 21:20. — 2. Krokryg- 
gig. thes lenger man leffuer, thes meer 
förnötes thetta liffuet, ... Man warder ... 
skelffhendter, kroppotter, skrynckiotter. L. 
Petri 2 Post. 291 a.

Krosot, Krusat, m. Ett slags guldmynt. 
[Mnt. krosate, “aureus cruciger, aureus cruce 
insignitus, vulgo crusatus“.] hundrede fyre- 
tije sex Crossoter och en vngersk gyllene. 
RR '/io 1544. Rosennobler, Crussater och 
annat guldh. Tegel Gust. 1 hist. 2:107.

Krotsa, tr. Krafsa, skrapa? [T. krat
zen?] en otroghen man fiker, och gör 
allom orätt och offuerwold, på thet han må 
fåå sin säck fullan, och goodz och ägho- 
delar tilsamman krotzsa. O. Petri l Post. 
133 a.

Krucifix, m. [L. cruciflxus [Christus).] 
en Crucifix eller Christi belete. L. Petri 
Dial, om nattv. H 7 a.

Krume, Krumme, Krome, Kråme, m. 
Malle, det mjuka inuti bröd (i motsats till 
skorpan). [Mnt. krome, T. krume.] krum
men vthaff semblor. B. Olavi 28 a. krumen 
aff brödh. Dens. 35 a. syrat brödh har een 
dubbel skorpa, krumman iholigh (medulla 
intus porosa). Comenius Tung. 400. Tag 
hundabröd giordt aff klij och miöl, skär bort 
skorpan ther aff och behålt kråmen. Cole- 
rus 1:163. Kromen aff itt rågbröd. 1:347.

Krumhorn, n. Ett slags biåsinstrument. 
Sistrum, kromhorn. Var. rer. voc. O 4 a. 
Cymbaal, ... krumhorn. Comenius Tung. 
index.

Krumkoke, f. Kroksabel? Bland de 
“krijgz werior“, som en “swärdberedare“ 
skulle kunna förfärdiga, uppgifves en krum
koke. Skråord. 325 (1546). Bland svärd 
nämnas ... kromkoka klingor. Adlersparre 
Afh. 234. — Härledde sig benämningen frän 
vapnets likhet till utseende med det half- 
månformiga bröd, som kallades krumkoke 
(se Kromkaka) ? [J fr K o k a (koke).]

Krumma, tr. Kröka. [T. krummen, krüm
men.] Han (hästen) spetzar öronen och 
krummar halsen. Spegel G. verk 231. — 
Refl. Kråma sig. krumma sig och förakta 
tre fjerdedelar af mänskliga slägtet. Dalin 
Vitt. 6 : 338.

Krumme, se Krume.
Krumpa sig, refl. = krympa sig. [D. 

krumpe sig. Kalkar.]. Han krumpte sig 
samman alt som een mwsz. En liten Crön. 
H 4 a.

Krumsen, adj. Klumpig, otymplig. (Jfr 
Rietz 353.) Man föreställer sig vår vitter
hets förhållande till den fransyska såsom 
det skrifvande barnets till sin förskrift, hvil- 
ken det med krumsen hand efterapar. Leo
pold 5:188.

Krus, m. och n. 1. Krås, bröstkrås, 
halskrås, eenne kyske ädle jungfru och

brudh höffues ... persa sin krws. A. An- 
dreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. A 8 b.— 
2. Krusning, krusadt hår. alla hufvuden . .. 
väl pudrade och stälte up i krus. Spegel 
Åt. par. 27. •— 3. Grannlåt, sirat. Orge- 
nisten icke ... får det (orgelspelet) handtera 
efter sin egen vilia, brukandes ther til let- 
ferdiga och i församblingen otienliga styc
ken, medh mycken kruuss och quinckele- 
ring. Laurelius Kyrkord. 222. en alfvarsam 
styl, utan krus eller fremmande lånta ord. 
Peringskiöld Vilk. (tillegnan). the bruka 
förmykit krus och ordaprong i sina predik
ningar och skrifter. Svedberg Schibb. ISO. 
en qvinna, som med fremmande krus ar
betar at uphielpa och föröka sin försvagade 
skiönhet. Mörk Ad. 2: 62.

Krus, adj. [Mnt. krus, T. kraus.] 1. 
Krusig. Absalon ... bief medh sine kruse 
håår hängiandes uthi en eek. Schroderus 
Kors. 62. — 2. Virrig, förvirrad, förbryllad. 
grannarnars knorrande och förtreet göra ho
nom undertiden olustigh och kruus om huf- 
vudet. Schroderus Hoflef. 122. hon för
blindar, förbijstrar och gör honom förståndet 
och huffvudet så kruust, at han icke retz- 
lighen säya kan, thet han leffver. Albert. 
2:337.— 3. Konstig, tillkonstlad. Se under 
Grön 3.

Krusa, tr. Grant utstyra, är icke behoff 
att Gilius mykit krwser thee Skytt han nw 
giwthe skall, vthan allenast setter ther opå 
wårtt wapn. Fin. handl. 8:267 (1555). iagh 
thetta arbetet icke så fullkomlighen hafver 
giordt och uthfördt, 'som thet sigh borde, 
eller ... svarffuat och krusat alla paragra- 
phos och periodos så speciose & subtiliter, at 
the kunna vara ostraffeligha. A. J. Gothus 
Theor. (företal). En qvinna vanskapat Hon 
må sig nog krusa, men icke en sköner. 
TörnevaLl A 5a. — Part. Krusad: 1. 
Kruserlig, konstlad. Jag hört ... så mycket 
krusadt tal. J. G. Hallman 114. — 2. Nyck
full, egensinnig. Augustus hadhe itt kru
sadt huffuudh: Men Livia haffuer mester- 
ligha vist at skicka sigh effter hans sinne 
och vilia. T. Johannis Fästn. Y 4 b. — 3. 
Virrig, oredig. Inveklat .. . och mörkt tal 
är tekn til inveklat sinne och krusat hofvud, 
som in'et är viss på saken. Svedberg 
Schibb. 90.

Krusat, se Krosot.
Krusbir, n. Öl i krus? Fraggigt öl 

[jfr T. krause, skum]? I dagh skall tu lära 
krusbijr skäncka För bönder. Chronander 
Surge B 1 b.

Krusdoller, pl. Sirater, bjefs. knytningar 
och krusdoller. Stagnell Bank. 106.

Krusering, Kruserning, f. 1. Utsirad 
rand. om thet samma Haffuet (kopparhaf- 
vet i Salomos tempel) ... gick een krusering 
vth medh thes brädd, alt omkring Haffuet, 
then kruseringen war gutten j twå radhar.
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/ Kon.. 7: 24. och woro twå radhar kru- 
sering om kring Haffuet. 2 Krön. 4:8. — 
2. Se Knytning.

Krusgap, n. ? (Skeppet fick ett skott) 
in vedh roret ändalångz igenom holskepet 
och uth under kruusgapet. Girs Gust. 1 kr. 
153. (Tegel: krussgapet.)

Krushår, n. Hårlockar. [T. kraushaar.] 
Krushåår krusas medh itt håårjärn. Come- 
nius Tung. 586. the med gult, svart eller 
brunt krushår (lockperuk), thet the dyrt köpa, 
vilja skyla sitt egit hår, förty thet hvitnar 
eller grånar. Spegel Sal. pred. 398.

Krusig, adj. 1. Konstig, tillkonstlad. 
Somlige skrifva om thenna konsten (mne- 
moniken) så, at the med alt för mong och 
krusig minnesgrep mer öfverlasta än hielpa 
minnet. Rydelius Förn. öfn. 50. Inveklat, 
krusigt och mörkt tal. Svedberg Schibb. 90. 
Krusig i lockar och hår är oftast krusig i 
sinnet. A. Nicander Vitt. 149. Et krusigt 
hufvud. ein wunderlicher Kautz. Lind Ord. 
— 2. Prålig, affattad i granna ord. lärda 
och krusiga öreklingande predikningar. Sved
berg Sabb. ro. 1: 430.

Kruskopp, m. Egensinnig menniska, 
krushufvud, tjurhufvud. [T.krauskopf.] Apo
stelen var intet någon kruskopp,. .. het om 
hofvudet, envis och enstyrig, utan lempade 
sig efter hvar och en. Svedberg Sabb. 
helg. 208.

Krusmickel, m. Tillgjord person, hon 
kan stå och lära sig snörpa munnen, som de 
andra krusmicklarna. Dalin Vitt. II. 5:123.

Krusnulka, f. ? Två hundra kor och två 
hundra qvigor, Förutan deras krusnulkor och 
pigor. Dalin Vitt. 4: 211.

Krusprest, m. Pr est, som nyttjar “krus“, 
ordprål, i sina predikningar. Sådana krus- 
prester sökia allenast sina, och intet Gudz 
ähro. Svedberg Schibb. 180.

Krut, n. Ört. [T. Kraut.] Hispanien 
prijsar sigh aff frucht och krut ther groor. 
Sparman Sund. sp. 87. ett bittert krut blif- 
ver igenom transplantation och godh sködzel 
söt. Ders. 194. Bildl. Ach kiärleek, tu eter
fulla kruut, huru liufligh seer tu i förstone 
uth ! Tisbe 47. The ey gott göre i sin daghar, 
Uthan äre ogräs och ondt kruth. J. Sigfridi 
L 7 a. Thet gör en man i sanning hierte- 
lighen ondt, när han haffuer (till hustru) 
ett bittert krut. Leuchowius 325. Om jag 
kiänner krutet rätt jag, juncker, så trå vali 
mej hon gier många goda ord. C. Gyllen
borg Sprätth. 37.

Krutmakare, m. Kruttillverkare. P. Erici 
1:198 b. krwthmakere widh Geswadz kruth- 
qwarn. Hist, handl. 13. 1:299 (1567).

Kry, Kryg, adj. Men migh tycker så 
thet kunde vel doga Om barnen vordte 
nogot kry till hopa Och i sijn ungdom nogon 
siälffzvåld hade. Rondeletius 50. Så är 
ock troon och anden quick och kryy, wil-

iandes altijdh något haffua til bestella. L. 
Petri Om nattv. F 2 a. de halta skole gå, 
Krymplingar varda kry. Kolmodinus A 6 a. 
I tycks väl vara frisk och kryg för era år. 
Palmfelt Qv. skol. 3. I ser frisk och 
kryg ut. Ehrenström 54. Eder ålderdom 
är kryg. Malmborg 911. De lefde länge, 
och voro kryga, fast de grånade. Mörk Ad. 
1:338. Hvad efter oss vårt namn behålla 
skal i minne, Består i ingen kryg {stolt, 
självbelåten [jfr D. kry]? eller sirlig [Jfr 
Holl. kruidig]?) ell’ konstlad poesi. S. E. 
Brenner Dikt. 2: 85.

Kryckel, m. Odåga, stackare. [JfrVEN- 
DELL Ordb. öv. östsv. dial, kryckel.] undrar 
iag, at i hollen mig för en sådan kryckel 
(Isi. omannan), att i vilien intet hafva mig 
med i sälskap. Verelius Götr. 99. Städerne 
hålla inthed ... så dugeligit folck som borde, 
uthan sända frå sig een hoop med krycklar. 
Rådsprat. 2: 216 (1632). Papegojan ... var ej 
mera klok, Än at hon ... Kalla kungen för 
en tok: Hela hofvet brast i löje, Minsta 
kryckel skrek: morbleu! Denna måste döden 
dö. Dalin Vitt. 3: 52.

Krydde, n. Örter, kryddväxter, krydda. 
[Isl. krydd.] Så gick en vth på markena 
til at hemta krydde. 2 Kon. 4: 39. Ett såcker 
och ett krydde bland Den beska gallen 
ströddes. Rydelius Vitt. 74. — Bildl. “Krut“, 
ogräs. Sådana krydde (som papisterna m. fl.) 
äro ock här somblighe Judar. P. Erici 
1: 212 b.

Kryddelig, adj. Kryddaktig, kryddlik. 
åbrudd . . . har många qvistar och greenar, 
hvilke .. . hafva en stark, dock liufligh och 
kryddelig lucht. Palmberg 112.

Krydderi, n. Kryddsaker, specerier. [D. 
kryderi.] Intet confeci aff såcker, eller 
krydderij skall på bröllop opsätias . .. Hoo 
som annorlunda giör och framsätter confect 
och insyltat frucht, mädh såcker eller hå- 
ning, böte 50 daler smt. HSH 31: 64 (1661).

Kryddkrämare, m. Som handlar med 
kryddor. Kryddkrämare och materialister 
eller flere slike, som utan åtskilnad af något 
rätt betänkande eller vetskap ingifva den 
sjuka invertes medicin. Med. ordn. 1688 
(Wistrand 5).

Kryddnad, m. Krydda. Dän första af 
dessa dygder (Försiktigheten) utsträcker sig 
över de tre andra (Tapperheten, Måttlig
heten och Rättfärdigheten) och är däm lika 
som salt och ktydnad. Hermelin B 8 b.

Kryddpotta, f. Blomkruka, een skön 
väluthsmyckiat jungfru ... hållandes uppå sijn 
knä een kryddpotta af allahanda sköna väl- 
luchtande kryddor och blomor. Stjern- 
hjelm Virt. rep.

Kryddqvast, m. Blomsterqvast, bukett. 
bouqvet, kryddeqvast. Svedberg Schibb. 
253. tlienne kryddeqwast wäl luchtar j min 
näsa. Lælius Jung. sp. N 6 b. plåcka krydde-



Kryg — 477 — Kräfja

qvast af blomster uti ängen. Livin 15. Bond
drängen höll sig styf med pisken under ar
men, Och kryddqvast i sin hatt. Dens. 17.

Kryg, se Kry.
Krygt, adv. Fördolde visdoms diup, hur 

mångahanda många Orsaker äger tu, som, 
i sin ordning långa, Inbördes hielpas åt at 
verka alt för et, Dels mera krygt och kringt, 
dels åter stäcka drifften. S. E. Brenner 
Jesu pin. 17.

Kryllas, dep. Krulla sig. Een böna . .. 
klifver ring-vijs med en hast, Till des hon 
når til stakans top; Seen krylies hon i vä
dret op. LuciDORQqSa. Hur håret krylies 
up! Kolmodin Qv. sp. 1:116.

Krympa, f. Feg stackare, mes. tu talar 
som en krympa och lappare (fetta er bcedi 
mcelt illmanliga oc fö ragmanliga), thär tu 
icke vilt stå thin konung bij. Verelius 
Götr. 186. en sådan som vij vetom vara 
then armasta krympa (mest vesœlldar kregd). 
Ders. then försagde krympan. Sylvius Curt. 
491. en tölpot och odugeligh krympa. Ders. 
669. Den som nykter är, (är) en krympa Och 
af hvar sig låter stympa; Får han vinet i sin 
kropp, Stiger mod i hiertat opp. Holm
ström 205. Men ach! hur skulle man mig 
för en krympa dömma, Om jag skull’ plöts
ligt nu mitt gamla alfvar glömma? Sv. 
Nitet n. 23.

Krympa, f. Ett slags kortspel. Stjern- 
hjelm Here. 153. [Grimm Wort, “krimp, 
krimpf spielen, ludere tribus chartulis, 
duabus tectis et una inversa, nummulis 
lacessendo.“]

Krympa sig, refl. kröka sig, krypa ihop 
sängen är förträng så at intet offuer är, och 
täkenet så stackot, at man moste krympa 
sigh ther ^vnder. Es. 28: 20.

KrypdÖrr, f. Låg dörr. Han trefvar för 
sig i mina krypdörrar, och stöter näsan mot 
mina hörn. Dalin Vitt. 3: 242.

Krype, n. 1. Kryp. finner der (i brun
nen) intet krääk eller krype, matkar, grodor 
etc. U. Hjärne Vatt. 61. — 2. Krypin, kryp
hål, vrå. Här uhr krype jag nu kom. Mo- 
ræus 452. löpa och ransaka i hvart skiul 
eller krype. Björner Kämp. R. Krake 2. 
Et hemligt krype. Lind Ord.

Krypluta, adj. Se Luta. Hans lahme, 
plumpe vers helt blötte nakne stå, Vid jorden 
hålla sig och stedz krypluta gå. Düben 
Boil, skald. 12.

Kryss, n. Kors. [Isl. kross, Mnt. kruse, 
kruze, T. kreuz.] Szå motte tå Bollenäs men 
. . . krypa till krytze, falla till föga och bedias 
nåder. Svart Kr. 141. han kröp til krysse 
och sökte nådh. P. Erici 4:39 a. Stycker 
afif Christi korss och krona Medh spott och 
föracht the ey skona. Krypa til kryss och 
Pelegrims reeser Hålla the för spökerij och 
neesa. S. Brasck Förl. sonen H 3 b.

Kryssgjord, f. I kors liggande bukgjord

för ridhäst (i motsats till öfvergjord). [T. 
kreuzgurt.] Kryss giord och öffuergiord. 
Skråord. 332 (1574). en krydz sadell giord. 
Ders. 318 (1546).

Krysslod, n. Ett slags kanonkula, kryds- 
eller korslod brukades i synnerhet vid för- 
skansningars och blockhus’ beskjutning. 
Adlersparre Afh. 248.

Krysta, Krista, tr. Klämma, trycka, 
krama. Medh grima och beesl kryst theres 
kinboghar. O. Petri Men. fall M 4 b. Hon 
kysten å sin munn, hon krysten til sit 
hierta. Wexionius Sinn. C 1 b. Kommer 
han hijt, jagh skall honom krista Och tar
mar och hierta slätt uthrista. S. Brasck 
T. krig. D 4 a.

Krystning, f. Fals, falsning“? (Jfr Rietz 
Kryssning.) thes murar voro af trä och väl 
höflade bräder bygde, hvilke så nätt voro 
tiihopa fogade uti krystningen, at thet gaf 
anseende, som thet hade varit en fast och 
tiock mur, och ingen kunde näppeligen 
skillia bräderna åth uti sammanfogningen, 
fast man noga tilsåg. Peringskiöld Jord. 79.

Kråme, se Krume.
Krång, ? af finhudig hand I krus, i krång, 

i ring sys glimmand’ fagert band. Tessin 
Skr. 1:18.

Krångelkors, n. ? Jil hospital en rund 
och varand’ almosgift Är mer, än krångel
kors och marmor på tin grift. Kolmodin 
Qv. sp. 1:168.

Krås, n (?). Läckerhet, kräslig mat. (Se 
Rietz Kras.) Man tarfvar ey kring byn i 
alla gårkök snoka För krås och lust-maat 
skull. Lucidor A 2 a.

Krås, n. Slem. Lind Ord. Rietz.
Kråsa, intr. Rackla, harkla. Lind Ord. 

Rietz.
Kråsmäte, n. Lystmäte. [Fsv. krasmeeti, 

kräslighet ] Här kund’ Apicius kråsmäte nog
samt nå. Lucidor E4b.

Kråts, m (?). Oenighet, tvist, gräl. [J fr 
Mnt. kratz, m. motsägelse.] Om een quinna 
gör mannen rijk, så bliffuer ther intet annat 
aff än kijff och kråtz. Syr. 25:30. Drijff 
bort bespottaren, så kommer ock trättan 
medh bort, och wender ther medh igen kijff 
och kråtz. L. Petri Sal. ord. 22:10. om 
man tagher ther aff (af vinet) för mykit 
kommer thet åstadh hiertans bitterheet, kijff 
och krååtz. Sir. bok 31:36.

Kråtsa (Kråssa), intr. Tvista, gräla. 
[Mnt. kratzen, krassen, knorra, knota.] 
slechtingar och brödher sigh emellom full 
offta kiffua och kråssa. L. Petri Dial, om 
mess. 59 b.

Kråtsan, f. = Kråts. Om en quinna gör 
tich rijkan, så blijffuer ther intit annat aff 
än alt samman kråtsan. Syr. bok 1536 25: 30.

Kräbbel, se Kräpel.
Kräckla, se K r ä k 1 a.

I Kräfja, Kräfva, intr. 1. Vara brunstig.
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Kon kräfjer. Lind Ord. Rietz. — 2. Refl. 
Göra sitt naturbehof. Mången kan sij på 
vaggan, när barnet vil kräfia sigh. Grubb 
546. Se Rietz.

Kräftgångig, adj. Som går kräftgången. 
Greffue Waldemars gifftermål i Moskow fin
ner mykedt mootstondh, och skall, sosom 
berättas, blijffua kräffuete gongigt. A. Oxen- 
STJERna Bref I. 4:137.

Kräfveta, f. [Mnt. krevet.] Den del af 
ett harnesk som betäckte bröstet, bröst
harnesk, pansar. Kallades äfven Bröst. 
Adlersparre Afh. 215. Torax, kräffwetta. 
Var. rer. voc. K 4 a. En plåtslagares mäster
stycke skal vara ett helt harnesk med all 
tilbehör, som är hiälm, spangeräller, kräf- 
ueter och bryst, lårskener, benvapn och 
handskar. RR 6/i 1607. Han skal påtagha 
rettwijsona för een kräffueto, och skal vppå- 
settia en streng Dom för en hielm. Vish. 
5:19. jklädde retferdighetennes kreffuetto. 
Eph. 6:14. jklädde troonnes och kärlekens 
kreffuetto. 1 Thess. 5: 8. (Benämningen kom
mer otvifvelaktigt af pansarplåtarnes likhet 
med kräftans skalbetäckning.)

Kräka, intr. Kräla, alt thet som kräker 
på iordenne. 1 Mos. 1:26. allahanda krä
kande diwr j watnena, och allahanda diwr 
som kräka på iordenne. 3 Mos. 11:46.

Kräke, n. Kräk. de (brunnar) . . . som 
grodor, iglar, vattuspinnlar och annat slijkt 
kräke_ uthi sig hålla. U. Hjärne Vatt. 14.

Kräkla, Kräckla, intr. och tr. 1. Kra- 
kela, munhuggas, gräla. (Se Rietz Kräkla.) 
Fnaska tigh bort, stat ey här och kräkla, 
Uthan beskeedh vil tu doch moot biäbbla. 
Chronander Bel. D3a. — 2. Häckla, klan
dra. han måste hafva något at kräckla, och 
fast än han skulle hämta orsaken af then 
ringeste ting. Weise 14.

Kräkta. Kräkta in, se Inkräkta 4.
Krälla, intr. Kräla, alt hvad i luften 

och hafvet Kräller och kryper. Stjernhjelm 
Fångne Cup. 3 intr. maskar krälla kring. 
Lucidor Mm 2 a. de qvickhöfde folk, som 
myrtiockt kräll’ i China. Columbus Vitt. 
102. een afF ålder siukligh, machtlööss, kräl- 
lande gumma. U. Hjärne Vitt. 80. (ormen) 
Kreller makliga fram. Ders. 81. han har 
många barn, som tiggiar-uselt krälla. Kol- 
modin Qv. sp. 1:24. Från henne (synden) 
krällde fram små tråll, som Lustar nämdes. 
2:137. hvad antahl Af ormar, som de släppa 
löst uppå mig... Sij hur de krälla åt mig. 
C. Gyllenborg Andr. X l b. hvarje snill
rik man Är kräkens ovän, hvar de ock må 
krälla. Tegnér Ef t. skr. 2:172.

Krämeri, n. 1. Kramhandel, minut
handel. de som med krämerij ... omgås. 
Stjernman Riksd. bih. 318 (1640). — 2. För
säljning. Tobaks införssel ... så ock thess 
krämerij och uthsäljande. Stjernman Com. 
2:488 (1647).

Krämmare, m. Strut, giör tigh en kräm- 
mare uthaff papper, och skär honom tvärt 
aff i lilla ändan. Colerus 2:120.

Krämpa, f. Kramp. Krempa, Spasmus, 
Krampf. Schroderus Lex. 19.

Krämpapper, n. Omslagspapper, ma- 
kulatur. [T. krämerpapier.] Krämpaper, pa
pyrus emporetica. Wallenius Gram. F 6 b.

Krämpen, adj. Krumpen. Å sij, den 
krämpna gubben äger intet hiärta (mod) i 
sigh! U. Hjärne Vitt. 143.

Krämpling, m. Sjukling. De friska 
krämplingar och utan siukdom siuka. Kol- 
modin Qv. sp. 2:342. Bägge efter hälsan 
fika, Han är krämpling, hon är svag. Dalin 
Vitt. 4:50.

Kränga, tr. Han kränger aff huden ifrån 
foot ock topp. Chronander Surge D8a.

Kränga sig, refl. Klänga sig. Apor, som 
krängia sigh up för itt trää. Schroderus 
Heracl. 24.

Kränka, tr. 1. Göra krank, sjuk. gud 
alzmechtig krencht haffuer then gode man 
her niels clawesson. HSH 19:101 (1505). 
gudh haffuer kränkt tich. O. Petri Handbok 
C 3 a. en rijk then Herren haffuer krenkt. 
L. Petri Sir. bok 30: 20. Är han ei til pass, 
och något honom kränker, Styrker han sig 
hälst af rena kiällans flod. Frese 291. — 
2. Försvaga, the (studier) villa titt hufvud 
och kränkia tijn hälsa. Stjernhjelm Here. 
161. — 3. Plåga, besvära, medh siukdom 
kräncht. Stjernman Com. 1:169 (1559). wij 
få höra, hwadh för anfechtningar henne (kyr
kan) mäst kränkia. P. Erici 3: 40 a. — 4. 
Bedröfva. Försmädhelse bråkar migh hiertat 
sönder, och kreneker migh. Ps. 69:2t. Sorgh 
j hiertana kreneker, men itt wenlighit ord 
fröghdar. Ord. 12:25. — Refl. Bedröfvas, 
sörja, thet itt fast elendigt ting är, sigh 
utöfver ens annars laster at kränkia; men 
sigh ther öfver at fägna, är itt omennisk- 
ligit tijdfördreeff. Schroderus Hels. beg. 
skattk. 112. hvem är full then som en men- 
niskia förtänker, När halfva hiertat mist, at 
han sigh hårdlig kränker. Lucidor Dd 3 a.

Kränkelse, f. Krämpa, sjukdom, wij 
dööm... genom mångahanda förwanskelser 
och kränckelser, genom så mångahanda dö- 
delig sätt. _ P. J. Gothus Kors N 7 b.

Kränklig, adj. Som kommer af sjukdom. 
[T. kränklich.] kräneklige plågor. Stjern
hjelm Here. 326. Jfr Kränklig.

Kränklighet, f. (Bergsbor) veta mindre 
af kränekligheter eller siukdomar (än slätt
bor). U. Hjärne Anl. 191.

Kräpel, Kräppel, Kräbbel, n. Tvist, 
gräl, käbbel, qverelle, kräpl, kif. Svedberg 
Schibb. 293. när reglorna en gång äro satte, 
behöfves intet vidare kreppel der medh. 
LL Hjärne Orth. 100. Ehvem nu viste bäst 
sin ord med Guds bevijsa, Den måtte vitzord 
ha och alla honom prijsa, Ja elliest hade ey
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på kräppel' blifvit sluth. Rudbeck d. y. 68. 
Hvarföre hutla vij medh vårt kräbbel, vår 
disputation om ähra, mod och mandom. 
Sylvius Curt. 189.

Kräpla, intr. Tvista, gräla, käbbla. (Jfr 
Rietz.) trätokempar ... mykit kräpla, och 
intet skona hvar andra. Svedberg Schibb. 
f4a. criticera.... kräpla, käbla. Ders. 261. 
Krakela, kräpla, ordkastas. Ders. 281.

Kräpla, f. Ett slags musikinstrument. 
Orgor, Ludhar (lurar), Kräplor. L. Petri 
Kyrkost. 35 a.

Kräsa, intr. 1. Göra kräsligt. Kräsa för 
tin son så moste tu framdeles bäffua for 
honom. Syr. bok 1536 30: 9. han owaan 
war widh krijghet, och mera waan hema 
lata kräsa för sigh. Uti. på Dan. 503. för
härdade och obotferdige syndare, som kräsa 
för sin gambla Adam. P. Erici 2:164 b. Alt 
bordet the höllia tå öfver med faat, Och 
kräsa thet mästa the kunna med maat. 
Törnevall D 5 b. — 2. Klema, kela. i krä
sen och kälen medh eder ... i thenna werl- 
denne. P.J. Gothus Synd. sp. H 4 b. Någre 
kräsa medh theras barn och äre them altför- 
veeke. Rel. art. 147. kräsa med sin kropp. 
Lindschöld Gen. B 2 a.

Kräslig, adj. 1. Kräsmagad, veklig. the 
kräslige villia, thet dygden skal giutas uti 
them genom sockerrör. Spegel G. verk 3. 
— 2. Fin, vek, spenslig, ömtålig, tänck påå 
huad hwassheet Christi kräseligha lekamme 
leedh medh hwdhstryckning. O. Petri Men. 
fall L 2 b. Euangelium är så kräselighit och 
ädhla, at thet ingen tilsetning eller biläro 
lijdha kan. 1 Post. 98 b. wij wille wara så 
kräselighe och öme på hudenne, at wij för 
hans skul alzintet lijda wille. L. Petri 
3 Post. 105 b. klene och the kräslige le- 
kammen (äro utsatta för pesten) mehr, änn 
groffue och starcka menniskior. Berchelt 
1 Pest. A 5 b. små och kräslige personer. 
Ders. B 3 a. the then kräseliga werldena 
medh then bittra och knaggota sanningen 
förhårdt skrapa. P. Erici 2: 201 b. j konunga
husen äro ... kräseligh öron, som allena 
miuka swampar och hala räffuarompor hafifua 
wilia. 3:134 a. wij ... blödige och kräselige 
äre til at lämia wår lekamen. 4: 50 b. hennes 
fader will allt så kräslig {vek, ömsint) wara 
och säger, min dotier tu skall honom (maken) 
wäll suara. Doct. Simon 7.

Kräslighet, f. 1. Läckerheter. Han haff- 
uer fylt sin bwk aff minne kräseligheet. Jer. 
51:34. — 2. Veklighet, yppighet. hon icke 
haffuer försökt settia sin foot på iordena för 
kräseligheet och wellust skul. 5 Mos. 28: 56. 
1 Israels döttrar gråter offuer Saul, then 
idher klädde medh rosenfergho j kräselig
heet. 2 Sam. 1:24.

Kräsnuin, m. Läckermun. andra trä ... 
Dee bära ey sin frucht för een kräsmunn 
allena. Lindschöld Vitt. 200.

Kräst, adj. Kräslig. Pasteyer eller annat 
slijkt krääst (månne för kräset, neutr. af 
kräsen?) Schroderus Hoff. väck. 133.

Kröke, m(?). 1. Krok, krökning. (Jfr
Krökedans.) Så måste du ock kunna väl 
I kors och kröke dansa, At gå på tå och 
ei på häl. Hammarberg 20. de, som lärdt 
med krusta låckar flänga Och släpas med 
sitt släp,... Som lärdt sitt snedt och bredt 
i kors och kröke kränga. Frese 178. — 
2. Kräkla, biskopsstaf? [Isl. kroekill.] som 
ett påviskt took sigh såleds apa uth, At han 
sijr nästan lijk Hin, som i Calicuth Mäd 
offer dyrkas plä i en stor läderkraga Mäd 
kors ok kröke. Lucidor Y l b.

Krökedans, m. (J fr Kröke 1.) The (stjer- 
norna) gåå i krökedantz, the hoppa up och 
neder. Spegel G. verk 158.

Kröp, m. [T. kropf.], se Kiekebold.
Kröpla, f. Kroppkaka, pannkaka. [Mnt. 

kropel; T. krappel, kräppel, kröppel.] Fric- 
tella, pannobakat kröplor. Var. rer. voc. 
H 3 a.

Krösa, f. Krös, tarmkäx. Mesenterium, 
krösan. U. Hjärne Surbr. 20. Miältens, krö- 
sans och köttkörslans sampt andra gångars 
förstoppelse. Ders. 1.

Kubb, m. Bistock, bikupa. Bien .. . rikta 
sine kubbar. Spegel G. verk 160. Som bien 
uhr een kubb i ymnig skara rusa. Ders. 180.

Kubba, f. Koka, jordkoka- Kubborne 
gå sönder af harfningen. Linné Sk. resa 194.

Kubba sig, refl. Hopgyttra sig. Bek- 
jorden ... kubbar sig mycket i hårda klimpar. 
Linné Sk. resa 194.

Kubbel, se Koppel.
Kubbot, adj. Knubbig, kubbuta händer. 

Marcolphus A 2 a.
Kucka, intr. Titta. [T. gucken.] du faar 

intet mindre vilse ähn han, och lather så 
myckedt kucka fram din imperfection och 
obetenksamhet, som han sin. A. Oxen- 
stjerna Bref I. 1:11.

Kuckla, Kucklare, Kuckleri,se Kockla 
0. s. V.

Kuckuk, m. Ett slags sämre öl. [Se 
Grimm Wort.] bort med Kuckuk och Ra
strum. Stjernhjelm Here. 219.

Kuf, m. Puckel. Lind Ord. Kufryggot, 
puckelryggig. Ders. Se Rietz Kuv.

Kuff, n. och m. 1. Kufvande? emoot 
hwilkens (verldens) kwff och trugh Herren 
Christus hugswalar sina. A. Simonis Z 4 a.
— 2. Knuff, stöt. Lind Ord. Rietz, han 
under den påträngande soldatehopen och de
ras kuffar mycket flåsade. Malmborg 339.

Kuffa, tr. 1. Kufva? furstars tapperheet 
... andra kuffar och förskräcker. Broms 365.
— 2. Stöta. Lind Ord. Rietz, de allenast 
med värjefastet kommo åt at kuffa hvarannan 
i ansickte och bröst. Malmborg 722.

Kufvot, adj. Trubbig, stubbig, snäsig. 
[Jfr Isl. kdföttr, rund.] En dåre giffuer kuff-
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uott ord. L. Petri Sal. ord. 14:3. (Bib. 1541 
talar tyranniskt.) han fick tå ther fögo annat 
af honom ähn kufvot ord. Kr. 141.

Kukevall, Kukevåld, m. Hanrej. [E. 
cuckold, dial, cockward. Se Rietz Kukku- 
vall.] Råde gudh, iagh blifver icke kuke 
val ! io, tocke iagh och venta skall. Tisbe 57. 
Tin skelm, tin kukevåld och smolagråt. Doct. 
Simon. 13. Två fölgdes åth i en skog, och 
som giöken tog till att ropa, sa’ den ena: 
hör du, han kallar deg kukurall (kukuvall?). 
Columbus Vitt. 286.

Kula, f. Grop. en blinder ledher then 
andra och falla bådhe j kulona. O. Petri 
1 Post. 35 a.

Kula, f. Bula, svulst. Släpp nu mitt 
håår, jagh beder tigh, Hufvudh står alt i 
kula på migh. S. Brasck T. krig. A 4 a.

Kula, f. Insats i spel? (vi) forundre stor- 
lige hui I icke handle mett her Claues 
Biide (om kruts anskaffande), szaa att hann 
och szaa måtte skiute något j ku[on mett 
Thett är lichauell bade hans och flere theris 
welfardt szom wij handle vm. Gust. 1 reg. 
10: 222.

Kulefork, m. Knölpåk, medh then högra 
handen bar han framför sigh en godh och 
starck kuleforck. Sylvius Curt. 670. (Se 
Rietz Kulepåk.)

Kulgryta, f. Gryta utan fotter. [\s\. koll
gryta.] kwlgrytor oc fotegrytor. Gust. 1 reg. 
1:175. Kulgrytor stora och små. HSH 37:2 
(1529).

Kulig, adj. Ilig, blåsig, kuligt väder. 
Dalin Vitt. 3:356.

Kulja, f. Kolja. Spegel G. verk ( 1745) 
187.

Kulka, intr. Gurgla, thet ränsar lun
gornas pijpor ... affton och morgon varmt 
drucket, och ther medh i halssen kulkat. 
Colerus 1:192.

Kull, m. Hufvudskalle, hjessa. [Isl. kollr.] 
Kull, flint, Vertex, Wirbel. Schroderus 
Lex. 12. Under kullen vistas inbillingz- 
kraften. Comenius Tung. 343. han ... på 
sin lärda kull bär lagerkrantzen grön. 
Broms 368.

Kulla, tr. Raka (hufvudet), afklippa håret. 
(Rietz 344.) man skal gråta och iemra sigh, 
och kulla sigh, och dragha säck vppå. Es. 
22:12. Job...reeff sönder sin mantel, och 
kulladhe sitt hoffuud. L. Petri Jobs bok 
1:20. The (jungfrur) som icke äre manbar 
och fulväxte kulla the. Petrejus Beskr. 5:2. 
Bårdskäraren kullar... håret aff. Comenius 
Tung. 584.

Kulla, f. Kullig ko. [Isl. kolla.] Kulla, 
Vacca cornibus destituta. Schroderus 
Lex. 57.

Kulla, f. Flicka. Hur herdar i en lund 
om pijpeleken täflas, Hur kärleks fulle 
de med sine kullor äflas. Düben Boil, 
skald. 13.

Kullbytt, f. Kullbytta. [F. culbute.] Bjud 
aldrig til at kullbytt göra. Dalin Vitt. 4 : 355.

Kulle, m. Topp, spets. Vertex, kulle, 
topp. Var. rer. voc. A 6 a. Tå nu Herren 
nidher kommen war vppå Sinaj bergh offuan 
vppå kullan, kalladhe han Mose vp på bergs
kullan. 2 Mos. 19:20. en frij plaan vppå 
kullan aff berghit. 4 Mos. 23:14.

Kullot, adj. Utan hår, kal, skallig. [Isl. 
kollöttr.] All hoffuudh skola warda kullot. 
Jer. 48:37. Lät afifskära håren, och gack kul- 
lott... Gör tigh platt kullott såsom en örn. 
Micha 1:16.

Kullra, intr. och tr. 1. Falla, stupa. 
Orren need af höga tallen kulrar, När bys- 
san gifver smäll. Spegel G. verk 269. Lichas 
månde kulra Ned i Eubææ haf. Tillsl. par. 
115. — 2. Rulla. Scylla bullrar, Där vågen 
slår emot och grymt tilbaka kullrar. Malm
borg 549. Firmamentet eller fästet kulrar 
omkring solen. Roman 233. — Refl. a) Rulla 
sig. hon (lyckan) så underligen och sel- 
sampt sigh kullrar och omvälter som een 
globus. A. Laurentii Verld. speg. 131. — 
b) Hoprulla sig. hennes tunga, lik en igel
kott, sig kullrar. Kolmodin Qv. sp. 1: 645. 
— 3. Göra kullrig. åkren kullrades mera 
till rågsädet, att vattnet . . . måtte aflöpa. 
Linné Sk. resa 250.

Kullra, intr. Om svanens läte. kullra 
som en svaan. Eurelius Vitt. TI.

Kullsax, f. Hårsax. Comenius Tung. 
584 (se under Kulla, tr.) Lind Ord.

Kullslå, tr. wår krijgswapn äro icke köt- 
zligh, vthan mechtigh för Gudh, at nedher- 
slå feste, medh hwilko wij kulslå (nedslå) 
the anslagh och all högheet, som sigh vp- 
häffuer emoot Gudz kundskap. 2 Cor. 10:5. 
Han kulslogh (upphäfde) thet gifftermåls för- 
bundh. Messenius Blank. 58.

Kulot, adj. Tuberosus, kwlot. Var. rer. 
voc. Gib.

Kult, m. En halfväxt dräng, som man 
elliest plägar kalla en kult, får (i lön) slet
kläder och penningar 20 daler. Stjernman 
Com. 4:1002 (1687). (Rietz 364.)

Kumle, m. Kummel, stengrund, hon (jor
den) sin botn haar och hvilar på sin kumla. 
Spegel G. verk 157.

, Kummer, m. Kista, lår, sump. [Jfr D. 
kum (Kalkar), Mnt. kum, ävensom spil- 
kum.] et högt bråstupa fall. der vatnet föll 
ned uti botnen liksom uti en fyrkantig kum- 
mer eller kar. Linné Sk. resa 107. På 
ladugården var en timrad kummer, 11/a aln 
hög, som altid blef full af friskt springande 
vatten. Ders. 347.

Kunbar, Kündbar, adj. Bekant, känd. 
[T. kündbar.] Gizerik var nu kündbar uti 
staden af the Romares nederlag. Pering- 
skiöld Jord. 74. Alle ... af kunbar förmö
genhet. Stjernman Riksd. 3:2228 (17 1 9). 
Håtunaleken är nog kündbar i Svenska tide-
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böcker. J. G. Hallman 7. Ther väg löper 
til stad, sokn, bruk, siöhamn, eller annan 
kunbar ort. Lag 1734 B. B. 25:4.

Kunil, Kunille, m. Kanin. Cuniculus, 
cunille. Var. rer. voc. P 7 b. Cuniler idissla 
wel, men the ära icke tweklöffuadhe. 3 Mos. 
11:5. The högha bergh äro the Steengeters 
tilflycht, och steenklyffternar the Cunilers. 
Ps. 104:18. Kuniler itt swagt folck, lijkwel 
göra the sitt hws j bergklippomen. Ord. 
30:26. {Sal. ord. 1536 Kanilen.)

Kunkelfus, Kunklefus, n. “Qvinno- 
uptäg och konster“. Lind Ord. Se Rietz 
863 samt Kalkar.

Kunna, tr. och intr. 1. Känna, hafva 
kunskap om. Then stijghen haffuer ingen 
foghel kunnet. Job 28:7. — 2. Förstå sig 
på, vara kunnig i, vara skicklig, ega fär
dighet. men eller quinnor som signelse 
eller annor wijskepelse kunna. O. Petri 
Sakr. 12 a. Huru kan thenne scrifft, effter 
han är icke lärd? Joh. ev. 7:15. tu aff 
barndom haffuer kunnet then helgha Scrifft. 
2 Tim. 3:15. hwar och en winlegger sigh, 
at han må kunna sitt arbete. Syr. 39 (38: 35). 
en man som kan på harpo och strengia spel. 
1 Sam. 16:16. the som sköld båro och medh 
bogha kunde. 2 Krön. 14:8.

Kunnig, adj. Känd, bekant. Altså skal 
iagh tå herligh, heligh och kunnogh warda 
för monga Hedhningar. Hes. 38:23. en dagh 
skal warda, then Herranom kunnogh är. 
Sach. 14:7. iagh gör mina misgerning kun- 
nogha. Ps. 38:19 All ting äre honom kun- 
nigh förr än the skapat warda, så wel som 
sedhan the skapat äro. Syr. 23:29. hans 
(Jesu) nampn war redho kunnogt. Marc. 
6:14. Nicopolis, hvilken är en kunnig stad. 
Peringskiöld Jord. 44. Jfr Oknog.

Kunniga, tr. Kungöra, tillkännagifva. 
[Isl. kunniga.] Hvar något skip eller gods 
hafver försäRra låtet, then skal effter han
den, som tijender therom inkomma, låta 
them kunniga genom mäklaren ... til alle, ... 
som ther å ohrten försäkrat hafva. Sjölag 
1667 Förs. B. 10.

Kunskap, m. 1. Kännedom, så skalt tu . .. 

Gudz kundskap finna. Ord. 2: 5. landet är 
fult aff Herrans kundskap. Es. 11:9. wexer 
j nådhenne, och wårs Herras och Frelsares 
Jesu Christi kundskap. 2 Pet. 3:18. salig- 
hetennes kundskap. Luc. 1:77. sanningen- 
nes kundskap. .1 Tim. 2:4. han haffuer 
giffuit migh en wiss kundskap på all ting. 
Vish. 7:17. ■— 2. Bekantskap, umgänge. 
cöpmsen som han haffwer kwndskap met. 
Gust. 1 reg. 3:346. wij haffue yttermere 
kundskap mett frowkenn Sophia, än mett 
then annen systrenn. 11: Ihi. then sorn 
haffuer kundskap med Wijshetenne, han 
bliffuer odödeligh. L. Petri Sal. vish. 8:17. 
lät Hertig Carl sig med de Furstar der t; 11 
städes voro ... uti loflig kunskap och bro

derskap. S. Elofsson 215. han bevijste 
sigh icke heller vänlighen emoot them, the 
medh honom synnerligh kundskap hadhe. 
Schroderus Liv. 774. Vij nu först på een 
käller gåå, Ther vij tå kundskap göra må. 
S. Brasck Förl. sonen G 4 a. Och kom 
på thet sijdzsta i sådana kundtskap med 
henne at han . .. åtte itt barn med henne. 
O. Petri Kr. 81. han giorde kunskap medh 
hans hustru. P. Erici 3:133 a. Medh thenne 
(skökan) Hispala hadhe Ebutius . . . kund
skap och sammangång. Schroderus Liv. 
687. — B. Underrättelse. Ach, du dräper 
migh ... medh din kunskap! U. Hjärne 
Vitt. 120. — 4. Spioneri. Han förmerckte 
och förnam genom kundskap att fiendener i 
Stocholm achtade ... slå vth till thet lägret 
på Södermalm. Svart Kr. 64. the vore 
komne in i Östrebotn uppå kundskap och 
speijerij. Tegel Gust. I hist. 2:313. skic
kade Storförsten straxt ut på kundskap några 
tusende. Girs Joh. 3 kr. 37. thw haffwer 
vtskickett tijne tiänere opå kundskaper till 
Lifflandh. Fin. handl. 9: 290 (1558). alle 
fiendernes svinde anslagh, lister och prac- 
tiker, och alle kundschaffter, hvad heller the 
hemelige eller uppenbare äre, här inne uthi 
rijket eller uthrijkes, ... förekomma och be
taga. Stjernman Riksd. bih. 9 (1540). the 
ordningar som äre fordom brukade til fälde 
(i fält), särdeles i öfningar, i tugande, i 
skermytzler, slachter, kundskaper (rekogno
sceringar) och vachtér. Gust. Adolf Skr. 65.

Kunskaper, m. Kunskapare. [T. kund- 
schafter.] Konung Gustaff. . . hadhe sine 
saaker i godh acht och altijdh visse kund- 
sksper uthe, om the Danskes förehaffuende. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:113. I wele förthen- 
skuld vdi tijde haffwe edre kundschaffter vte. 
RR 9/r 1544.

Kunskapsvis, adv. På spioneri, såsom 
kunskapare. (han) haffwer kundskapz wiisz 
warit jnd i Dammarch. Gust. 1 reg. 12:238.

Kupa, f. Skandzekorger (hwilke tå kal
lades kupor). Svart Kr. 33. han befeste 
sich ther med skermer och kupor. O. Petri 
Kr. 269.

Kupa, intr. Förskansa sig? The pa Ste
geborg kwpæ oc rede fast til ... oc flere the 
slotten haffue giordt sammeledes. H. Brask 
(HSH 14:46. Ordet är otydligt i hand
skriften.)

Kur, m. Taga i kur, lexa upp. Hos 
en Terenlius hur tar en fahr i kuren Sin 
liderlige son, som gubbens läxa hör, Lell 
sed’n han bannor fått går dijt han varit för 
(förr). Düben Boil, skald. 38.

Kuratorn, Kurtorn, n. Vakttorn. [Mnt. 
kur, kure, väktare, tornväktare. Jfr Söder- 
wall o. Kalkar.] Specula, kuratorn. Var. 
rer. voc. L 3 b. thet Kurtorn (i Kalmar), 
som Per Swenske lott forbettre, står så gott 
som tacklöst (utan tak). Gust. 1 reg. 11:101.

31



Kurla — 482 — Kyl

Kurla, intr. Knurla. Kurla sorti en tur- 
turdufva. Lind Ord.

Kurtejs, adj. Höfvisk. [Isl. kurteiss, F. 
courtois.] han åtte en dotter ... en myckit 
kurteys pijga. Reenhjelm 92.

Kurtelas, Kortlass, m. Kort och bred 
värja med egg blott på ena sidan. [F. coute
las.] Här berättas Ulfsparren manligen hafva 
brukat sin kurtelas och sidovärja emot hvem 
som hälst af fiendens folck honom förekom. 
J. Werwing 1:424. Kortlass, stackot sabel. 
Adlersparre Afh. 228.

Kurzvagn,_se Kutsvagn.
Kusa, Kusja, intr. Kuscha. (Jfr Rietz ) 

Lind Ord. han kusar som en hund. C. 
Gyllenborg Sprätth. 14. At se en sådan 
ting emot sig ifrigt rusa, Thet kommer 
mången til i häpen rädzlo kusa. Kolmo- 
din Qv. sp. 1:231. Jag ser, den kusa måst,- 
som altid minst förmår. J. G. Hallman 
84. Jupiter heter öfverguden, den alle de 
andre kusat före. Brovallius Holb. 17.

Kusa, se Tjusa.
Kuse, m. 1. Buse. Therföre är otilbör- 

ligit, aff öffuerhetennes och rijksstånders 
höge och werdige nampn ... göra en för- 
skreckeligen kuse. A. Andreæ Försp. till 
L. Petri Kyrkost. B 8 a. — 2. Husbonde, 
herre, är ey godt vara städz uthi the huse, 
Ther alla regera och ingen är kuse. Tör- 
nevall B 8 b. Thet är ondt i huse, ther 
ingen är kuse, men helftene verre, ther 
alle äro herrar. L. Paul Gothus Mon. 
pac. 309. — 3. Kusar, Penates, Hausgötter. 
Schroderus Lex. i.

Kuse, m. Ohyra. Lind Ord. Rietz Kuse 4.
Kusk, adj. Kysk. [Mnt. kusch.] O. Petri 

Men. fall B 8 a.
Kuska, intr. Löpa. (Rietz.) Där sittia 

de og skråla, ., . Og vij sku inte fåå Nån 
hvijla, utan kuska! D. Wallenius Bl b.

Kuskhet, f. Kyskhet. [Mnt. kuschheit.] 
O. Petri Men. fall B 7 b ; / Post. 73 a.

Kuss, m. Kyss. [T. kuss, Isl. koss] 
Helser idher inbyrdes medh en heligh kuss. 
Rom. 16:18; 1 Cor. 16:20; 2 Cor. 13:12. 
kärlekens kuss. 1 Pet. 5:14. Judas kuss. 
L. Petri Chr. pina Qi a.

Kut, m. Själhund. Lind Ord. Rietz.
Kut, m. Knöl, puckel. Atlas med sin 

rygg, som har en tämlig kuut. Columbus 
Vitt loi. Rietz.

Kutrygg, m. Puckel. Kutrygg... gör enom 
vanskapehgan. Comenius Tung. 285. Lind 
Ord.

Kutsvagn, m. Täckvagn (täckt resvagn), 
eg statsvagn. [T. kutschwagen.] Hertigen 
... få af sine män och tjenare lät följa 
sig och tog icke flere än på fyra (man kal
lar) kurzvagnar rum och säte kunde hafva. 
S. Elofsson 220. förordnade ... sex hästar 
för een kutzvagn. Petrejus Beskr. 2:128. 
een stoor kutzvagn medh en högh himmel,

innan til fodrat medh rödt sammet, och gyl
lene styckes dynor. 2:165. är den Porthu- 
gisische Gesandten .. . honorifice intagen och 
beledsagader medh 28 förrijdare af adell, 
der uppå 16 kutzvagnar fölgde. Adler
sparre Hist. saml. 1:217 (1641). när han 
(påfyeri) gifver audientz, eller sin inbillade 
velsignelse uthdeelar, så achta på honom 
nogre tusende kutzvagnar. Laurelius Påf 
anat. 54. En kutskvagn, ther medh en Car
dinal uthfar, koster vel tijo eller femton 
tusende croner. Ders. 470.

Kutt, f (?). Kåpa, munkkåpa. [T. kutte.] 
en munck medh kutt och staff. R. Foss 33.

Kutte, m. Kotte. Graankuttar och Talla- 
kuttar. P. J. Gothus Poll. O 7 a.

Kuttinera, tr. Krusa, rugga, frisera? 
[T. kuttenieren: “barchenttuch narbicht, ge
kräuselt, geträubelt machen“ — “den boy 
frisieren oder aufrecken, dass er knotticht 
wird“.] En gråå kuttineratt kappa — En 
swartt kuttineratt kledis redtkappa — kutti- 
nerade kledis wantar — kuttineret jacka. 
Hist, handl. 2:7,14,33 (1548).

Kuttra, intr. orren ... lustig kuttrar, När 
han faar nid til hönan sin. D. Wallenius 
A 4 b. Orren kuttrar käkt. Spegel G. verk 
205. Kuttra som en orre. Lind Ord. Kuttra 
som en hare, schreyen wie ein Hase. Lind 
Ord.

Kuttra, intr. Huitra, skälfva af köld. 
(Rietz ) När det vintras, när det rägnar, 
När jag kuttrar inom hus. Dalin Vitt. II. 4:79.

Kuxa, se K o x a.
Kvor, n. Knorr, knot. [Jfr Fsv. korra, 

kurra, knorra; Isl. kvara, kvora, kvorra, 
rossla.] then menemandz kwwor och mis- 
tenckelsse. Gust. 1 reg. 3: 34 4.

Kya, Kyja, f. 1. Fålla. [Isl. kvi.] Kya 
(Fåll), mandra, ther uti boskapen sommar- 
tijden öfver natten instängias Wallenius 
Gram. D 7 b. — 2 Kyia, hage, Pratulum, 
Wieselein. Schroderus Lex. 8. -- Se 
Rietz Kvi.

Kydlig, adj.? gifte sig hvem ook och 
träldom vällier För friheet . . . Min roo mig 
dyrar’ är än att iag henne sällier För ett så 
kydligt prijs. Rudeen 2.'3.

Kyja, se Kva.
Kykelåt, Kikalåt, m.? Älskogh plägar 

snart omvenda lust och frögd till sorgeligh 
ända: För (i st. för) lithet löye och kyke 
lååt gifver hon långsam sorgh och grååt. 
Tisbe 26. offta plegar komma gråt effter kika 
låt. H. O. Visbok 70.

Kykur (En kreatursfållas kur el. “krypin“.) 
huar äst tu hemma, danneman? - I ky- 
kuren ähr mitt hwss och hem; Der pläga 
herrefolck finna migh igen. Tisbe 60. Jfr 
Kya 1 o. Noreens anm. till det citerade 
stället i Meyers uppl av Tisbe.

Kyl, adj. Sval, kylig. [T. kühl ] Kyle 
västvind sachtlig böriar susa. Stjernhjelm
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Parn. tr. 1:10. En rinnande cristall dhen 
sköna trachten deelte Och medh sin kyhla 
safft all mareken giorde svahl. Wexionius 
Sinn. B2la. uti skuggan haa een svallka 
kyyl Eurelius Vitt. 57. Een god dryck 
Ferner vin tykz ej i munnen brenna, Men 
vara kyyl och svaal. Spegel G. verk 153.

Kyledryck, m. Svalkedryck. begära en 
friskan kyledryck. P. Erici 5 255 b.

Kylevatten, n. [T. kühlwasser.] the 
haffua sijn lust . . . sleckit medh dieffuuls 
kylewatn. P. Erici 1:135 b. Christus... 
skulle wara theras (menniskornas) kölewatn 
och skiul emoot Gudz doms brinnande logha. 
1:60 a.

Kyller, m. Lind Ord. våra Göter igen 
träda fram med smutziga kyllrar. Lind- 
schöld Gen. B 2 b. härens höfvitsman i 
kyllrar. Kolmodin Qv. sp. 2: 573.

Kylning, m. Kuling, vindkul. [T. käh- 
lung, “wind, Segelwind“.] man faar medh 
goda kylningar ända fram altföre ett samma 
strek. U. Hjärne Anl. 193.

Kymmer, n. Bekymmer. [Mnt. T. kum- 
mer.] kunnæ væll raadh och lempæ finnes 
till ath i bliffwa thet kymber qwith i ære 
vdj staddhe. HSH 19:67 (1505). Then myc- 
kit hwsfolk elska vill, Faller oroo och kym
ber till. A Olai It. Then tijd hon lefvat, 
har mång kymber henne qvaldt. Rudeen 
210. alt hans kymber var att främja aiment 
bästa. Dens. 291.

Kytnmersatn, adj. Bekymrad, kymmer- 
sam til mods. Geisler 388.

Kymra, tr. Bekymra. [T. kümmern.] 
kymrer oss sådant inthet. Carl 9 registr. 
so/i 1580. Säll dhen sin leffnat väl uthi sin 
hemvist änder, Dhen sigh ey kymbra tarff 
om vidt-belägna länder. Wexionius Sinn. 
G l a.

Kyinring, f. Bekymmer. [Jfr Mnt. kum- 
meringe, kumberinge] then dagelige vm- 
sorg oc kymbring ther eder nade haffuer 
hafft oc aen haffuer för thenne lange örlig. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 2:277).

Kyn, adj. Djerf käck. [T. kühn.] Bel
lona bort, lätt aff du kyne Mars at strijda! 
Wexionius Sinn. i a. en kyn och vasker 
däka Kolmodin Qv. sp. 1:242 Se Kön.

Kyna, tr. Alstra. [Jfr Isl. kyniaz, aflas, 
födas. B. Hald.] Alt hvad som ökas mar
gefalt Och alt som af sig kyner kön Å jor
den, luften och i siön. Stjernhjelm Hängde 
Astr. in.

Kyndig, adj [Fsv. kyndogher, Isl. kyn- 
dugr, Mnt. kundich.] 1 Stolt, högfärdig. 
kyndigh, högfärdigh. Comenius Tung. in
dex. Kyndig, superbus. Schroderus Lex. 
7i Kyndig, dryg, stor på sig. Svedberg 
Schibb. 84*. Nu mången fördraga båd’ käl
kar och drög, Som fordom var kyndig, i 
tankarna hög. Törnevall C :i b. Om tu 
äst kyndig öfver theras (klädernas) nätta

Kynne

skapnad, Så vet at tu äst kyndig öfver skräd
darens arbete. Rydelius Sed. 51. — 2. 
Förnäm, förnämlig, the kyndigste och för- 
nämbste (nobiles et potentes) ibland then 
Göthiske adelen begynt slå sigh til fråsserij. 
Sylvius Er. 01. 19. kostbara kyndige klä
der. Lindschöld Gen. B 2 b. — 3. Mo
dig, djerf, trotsig, spotsk. Han (Engelbrekt) 
var allareda tilförenne aff sitt frijmodige och 
kyndige skick och taal hoos konungen väl 
bekandt. Sylvius Er. 01. 401. en styff och 
kyndigh upsyn. Curt. 304. een kyndiger hiälte. 
Leyonstedt 2<. Rhinoceroten är så kyn- 
duger ... At han sig vågar fram til drab- 
ning. Spegel G. verk 222. friskt och kyn- 
nigt mod. Warnmark 3>7. thenne Robert 
så kyndigh bleff, at han tilskickade keysaren 
ett feigdebreef. P. Brask Puf. 212. petulant, 
kiön, kyndig. Svedberg Schibb. 290. (Hu
strun)I Vill öfver tig härska, är ... Stolt, mo
dig och kyndig, arglistig, illparig. Törne
vall A 5 b. — Se Lind Ord. Rietz.

Kyndighet, f. Djerfhet, käckhet. petu- 
lantia, kyndighet, kiönhet. Svedberg Schibb. 
2«0. Föreldrarna gifva sinom barnom efter- 
syn af sig sielfva, och genom upfostringen 
bilda theras tanekar och sinnen just efter 
sin egen förebild. Hvilken beklageligen alt 
förofta är illa fatt, och bär sina fulaste fläc
kar ej med mindre kyndighet, än om the 
voro idel skönheter. Rydelius Förn. öfn. 
företal § l. Vilt tu med rätta heta förnuftig, 
hvilket namn tu med så stor kyndighet bär. 
Sed. 11.

Kyngeväder, n. Oväder, stormväder. 
Spegel Ordlista till G. verk. Kynge väder 
bullrar G. verk w. [Cleasby-Vigfusson : 
kyngi vedr, a storm raised by magic.]

Kynna sig, refl Arla sig. aartade och 
kynnade the (barnen) sigh ... til föräldrarnas 
egenskaper och dygder. Schroderus Mod.
sk. 51.

Kynne, n. Natur, art, sinnesart, skap
lynne. [Isl. kynni.] menniskian vth aff sitt 
eghit kynde will iw heller fara wäl, än pinat 
werdha NT 1526 Matth. 20: 22 (glossa). 
kötzens kynde. Ders. Rom. 8:13 Ibland the 
kynde som fåret haffuer, är thetta itt, at 
thet kenner . . . Heerdans röst. L. Petri 
2 Post. il b. ogudhactige meeniskior . . . 
när the begynna en ond wane, pläge the 
icke lättehge kynne kasta. Svart Kr. 68. 
affmålar Antichri-tum och hans egenskap 
och i etta kynne. Uti. pä Dan. 561. en furste- 
lig person väl anständig art och kynne. 
Girs Joh 3 kr. 2. hans kynne och natur .. . 
syntes var i ganska gooh. Schroderus J. M. 
kr. .104 i iden skämmer ej den redligt kynne 
har. Eldh Cypr. 147. hvart hierta har sitt 
kynne. Dalin Vitt. II. 4: il Sanningen blef 
röfvad och våldtagen af en gast, som kallas 
ondt kynne II ti: 52. måste göra räken
skap ... för tinne öffuerflödigheet vthi tina
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kläder och i andra onda kynder. P. J. Go
thus Synd. sp. H3b.

Kyrfve, n. och m(?). Knippe, knippa. 
[Isl. kerfi, kjarf, n.] tw kyrffue lax. Gust. 1 
reg. 4 : 305. Lax (16 st. i kyrffuen). Hist, 
handl. 12. 1:48 (1573).

Kyris, Körits, Körsk, n. Harnesk, bröst
harnesk, ryttarerustning. [F. cuirasse; T. 
käris, kärisch, köris.] en väl rostig karl 
med kyris. Gust, i reg. 3:225. halff körisser. 
6:107. Han (konungen) redh och sielff i 
fult köridtz. Svart Kr. 159. Paulus vthaff 
then H. Andes harneske kammar oss iklä- 
dher itt heelt köritz. P. Erici 5: 267 a. Kö- 
ritz var deri fullkomligaste rustningen (för 
rytteriet). De hofmän, som förde den, voro 
stålklädde från hand till fot. Adlersparre 
Afh. 215. Krijgshäärar, the ther rijdhit haffua 
j sijna slamrande Körsk. P. P. Gothus 
a l a.

Kyriser, m. Kyrassier. [F. cuirassier, 
T. kärisser.] Resenärer ... uthi harnisk och 
pantzer, them man kaller kyriserer. Schro- 
derus Liv. 549.

Kyrkmessa, Kyrkomessa, f. 1. Års
högtid till firande af en kyrkas invigning. 
[Isl. kirkjumessa.] iudarne hade ... itt tem
pel .. . ther the hölle ena årligha högtijd aff 
widh thet sätt som wij kalle kyrkmesse. O. 
Petri 2 Post. 168 b. Så wardt tå j,Jerusa
lem Kyrckmessa. Joh. ev. 10:22. almogen 
fick aldrig predican offtare än kyrckemessa 
war. Svart Kr. 101. — 2. Se Kermessa. 
[Se Grimm Wort, kirchmesse.] fara om 
kring landett, dricke gestebudt och kirke- 
messe. Gust. 1 reg. 13: 298. fly medh största 
flijt dryckenskap, såsom en dieffuuls kyrke- 
messa och siäla förderff. P. Erici 5: 250 b. 
Dieffuplens kyrkemessa och dryckestuga. 
5: 255 b. alla vekor hålla kyrkemessa, och 
hvar månadh begåå S. Mårtens höghtijdh. 
T. Johannis Fästn. Z3a. är rådhelighit 
och bäst, at een ung hustru bliffuer uthi 
sitt hws, och icke löper til alla kyrkiomessor. 
Ders. Cc 7 b.

Kyrkobalk, se Balk 2.
Kyrkoherre, m. Kyrkoherde. Varfrw 

kyrke i Skeninge haffuer ingen kyrkeherre. 
Gust. 1 reg. 1:56. en godh heerde eller 
Kyrkioherre. L. Petri Dial, om mess. 82 a. 
Then ogudhachtige wil icke giffua itt gam- 
malt paar skoo för alla kyrkio herrar och 
Predicare. Am. 2:6 (glossa).

Kyrkokam, m. Takås på kyrka, kyr- 
kiokamb. P. Erici 1:179 a.

Kyrkolag, m. Kyrkskick, kyrkmin. Munn’ 
står i kyrckielag rätt som een rynckielufva. 
Cup. o. Ven. kärlekskrig Alb. Jag har 
tagit henne (till hustru) att göra gagn, men 
intet till att sitta för spegeln och vrida mun
nen i kyrkolag. J. Wallenberg 259.

Kyrkoljud, n. Tystnad i kyrkan under 
gudstjensten. Thet höffues ock een Christen

menniskio wel, at hon j tiid kommer til 
Kyrkio, håller sigh ther stillo, icke spiller 
kyrkioliud, med fåfengt taal och kyrkioglam. 
L. Petri Kyrkord. försp. 4 b. hålla kyrkio- 
liwdh vthi alla Tijdher, och synnerliga vnder 
predican. Kyrkord. 8 b.

Kyrkopell, n. Altarduk? L. Petri Kyr- 
kost. 35 a.

Kyrkoprest, m. Kyrkoherde. [Isl. kirk- 
juprestr.] Kyrkiopresten böör haffua sin 
redeligha vppehelle aff sitt sokna folk. O. 
Petri I Förman. B 3 b.

Kyrkoröfvare, m. Tempelrånare. Ap. 
gern. 19:37.

Kyrkoskrud, m. Kyrkkläder, helgdags
kläder. skal iagh heemsökia ... alla the som 
bära en fremmande kyrkioskrudh. Zeph. 1:8.

Kyrkosvemare? Fanor, kyrkioswemare, 
kyrkepell. L. Petri Kyrkost. 35a. Jfr Sve- 
m a r.

Kyrkotider, pl. Allmän gudstjenst. L. 
Petri Kyrkord. 44 a.

Kyrkovärende, m. Kyrkvärd. [Fsv. kir- 
kio vcercende.] Helser eder alle proster, 
menige clercherii, kirkeværendhæ ... i ve- 
stheras biscopsdöme. Gust. 1 reg. 1: 35. 
kyrkewernene i Sala sochen. 3:97. kyrke- 
wärender. P. Erici 4: 59 b.

Kyrlot, adj. Olåtig, knarrig. Spegel 
Ord. Rietz.

Kyskeliga, adv. Kyskt, kyskeligha . .. 
leffua. P. Erici 4:8 b.

Kyssfägen, adj. Benägen att kyssa. (Jfr 
Fägen.) Mången quinna är alt för myckit 
kyssfeyen, vil altijdh kyssa och fampntagha 
mannen för allemans öghon. Leuchowius 
281.

Kyssår, n. Första året af ett äktenskap. 
[T. kussjahr.] Så länge ... smeekemånaden 
och kyssåhret recker. T. Johannis Fästn. 
L 5 a.

Kyta, intr. och tr. Kyta och byta, 
tuska, handla och byta på mindre pas
sande eller redligt sätt. Rietz. [Se Grimm 
Wort, kauten ] köpa, sälia, stämpla, om
växla, kyta och byta. Schroderus Hoflef. 
220. han kytte och bytte medh borgerskapet 
mycket för en ringa pening. Liv. 292.

Kyte, n. Se Kyta. Kyte och byte. Lind 
Ord.

Kyteri, n. Se Kyta. Compagniedt allt 
annadt kyterij och byterij med bergzmannen 
blifuer förbudet. A. Oxenstjerna (HSH 
35:141). 1 skal ock sända hem det lapprit,
han er gaf, Ett sådant kytterie vil jag ej veta 
af. Palmfelt Qv. skol. 39.

Kytta, intr. Svedja. (Se Rietz.) låglänt 
eller kierraktig mark, som först väl dikas,... 
sedan tändes an at af sig sjelf brinna, eller 
som det kallas kytta, när jorden om som
maren af långvarig värma blifvit väl torr. 
Carleson 274. (Kärr och morass .. . genom 
kytande och svediande kunde blifva til fij-
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naste åker eller bäste ängiar. U. Hjärne 
Anl. 336.)

Kytta, intr. Springa. Lind Ord. Rietz.
Kåfva, f. Hydda. [Isl. kofi.] Unna mig 

endast en kåfva, så stor, at jag kan stå rak 
under des tak. Mörk Ad. 1:310.

Kål, m. Kryddväxter, grönsaker. j gören 
tiyend aff mynto och rwto och allahanda 
kåål. Luc. 11:42. Then ene troor, at han 
må allahanda äta, men then som swagh är, 
han äter kåål. Rom. 14:2.

Kålgård, m. Trädgård, köksträdgård. 
Egyptj land ... ther man såår sädh och bäär 
tijt watn til footz såsom til en kålgård. 
5 Mos. 11:10. Lät migh få tin wijngård, 
iagh wil göra migh ther en kålgård aff, elfter 
han ligger så när mitt hws. I Kon. 21:2.

Kålkrydde, n. Kryddväxter, it sinaps 
korn ... är minst aff all fröö, Men när thet 
wardher vppwäxt, är thet störst ibland all 
anpor kåålkrydde. NT 1526 Matth. 13:82. 
Se Krydde.

Kålmos, n. Kokt kål, kålrätt. Minu
tai, kålmoos. Var. rer. voc. Haa

Kålsäljare, m. Som drifver handel med 
trädgårdssaker, grönsaker. Olitor, yrte- 
gårdzmestare eller kålseliare. Var. rer. voc. 
Dia.

Kåpa, f. Kappa. [Isl. kåpa.] Bardo- 
cucullus, kåpa med kappo [kåpa, kapu
schong) som brukas for regn och slagg. 
Var. rer. voc. E 5 b. om någhor wil gå til 
retta medh tigh, och tagha tin kiortel jfrå 
tigh. lät honom ock haffua kåpona medh. 
Matth. 5: 40. dragha kåpona på bådha axlar. 
Ps. 35:15 (glossa). Then håldz för wijs och 
en lärd man, Som sina kåpo wel wenda 
kan. Psalmb. 1572 91 b. bruke doker... 
på hufvudet och kåper på kroppen. Stjern- 
man Riksd. bih. 239 (1589). Kläd nu kåpan 
utaf, den du som skrymtare burit. A. Ni- 
cander Vitt. 33.

Kår, se Kor.
Kåra, intr. Blåsa litet, sakta, under

stundom blåste inthet, understundom ganska 
lithet koorade. Gyllenius 178.

Kårdel, m(?). Tåg, rep. [Mnt. T. kor
del.] wåre Bosmän (båtsmän) . .. med sigh 
taghe schole godhe, starcke kårdeler, ther 
med the stenkijsthen tilsammens holle och 
senckie kunne. RR 2/s 1545. Springkulor . . . 
gjordes på det sättet, att ihåliga kulor ... af 
jern fyldes först till någon del med slange- 
krut, sedan med fyrverk, emellan hvilket 
och krutet likväl förut blef lagdt bly och 
kårdel. Adlersparre Afh. 251. Vid Var- 
bergs beskjutning åtgingo, bland annat, 2 
lispund bly och 20 famnar kårdelar. Ders. 
252.

Kåre, m. Svärd, sabel. (Se Rietz.) floor- 
beknutne kårar. Eurelius Vitt. 68. Jfr 
Kordare.

Kåre, m. Ansats, infall. En kåre kom

mig på, at vilia större blifva. Kolmodin 
Qv. sp. 1:184.

Kåsas, dep. Tokas. Lind Ord. Rietz.
Kåsig, Kåsot, adj. Tokig. Lind Ord. 

Rietz.
Kåt, adj. 1. Yr, yster, ostyrig. [Isl. kätr.] 

iagh är ock späkt lijka som en kååt kalff. 
Jer. 31:18. j springen lijka som kåta kalffuar. 
50: il. man legger itt stoort och tungt lass 
effter en kåtan hest, at han icke skal få 
skeena. L. Petri 3 Post. 103 b. werlden . . . 
är så säker, kååt och frögdafull. 2 Post. 55 a. 
när menniskiorne leffua föruthan korss och 
anfechtning, varda the gemeenliga kåte, för
mätne och säkre. P. J. Gothus Tål. C 4 a. 
när oss gåår väl, så är vårt kött kåått, ståldt 
och obendigt. Rel. art. 336. then menige 
man var vthaff långligh fredh och roligheet 
blifvin alt för kååt och motvilligh. Schro- 
derus Liv. 74. Medh dansar och springande 
må the kåta öfva sigh. Comenius Tung. 
943. — “2. Frodig, kraftig. Vår ungdom . . . 
Är lijk som unge trään, som skiuta kåta 
greenar. Rosenfeldt Vitt. 251.

Kåt, subst.? Kättja? Hundar löpa mäste- 
delen i kåt medh hvar andra i Göyemånadz 
begynnelse. Colerus 1:38.

Kåta, f. Koja, kyffe, simpel bondstuga. 
[Isl. kot.] Mången af fattigt blod, utkommen 
ur taaklöse kåtor, Stijger alt op åt. Stjern- 
hjelm Here. 467. een prächtig portal på een 
fattig kåta. Spegel G. verk 3.

Kåtkarl, m. Huskarl, inhyseskarl, tor- 
pare. Stjernhjelm Ordl. till Here. [Isl. 
kotkarl.] een stackare kååtkarl. U. Hjärne 
vitt: 79.

Kåtägg, n. Vindägg? the (hönorna) läggia 
onyttig kåtegg. Colerus 2:183.

Kåvis, adj. Frågvis, pratsam, munvig. 
[jfr Isl. kåviss.] Et kåvist barn. Lind Ord. 
Se Rietz.

Käbbe, m. Inrättning till penningars 
förvar, lestes käbbe wp och ther ware iii 
öre minder än xviii mark wdi. O. Petri 
Tänk. 29. (Troil Skr. 2: 263 anmärker: 
“Käbbe måtte varit ett förvaringsrum ut- 
holkat ur en stock, såsom man finner dem 
stundom beslagna med jern ibland gammalt 
skräp i landtkyrkorna, och hvilka ännu på 
några ställen kallas Kabbe.“ — Jfr Rietz 
Kabb, kort stockända, urhålkad träkloss.)

Käbbla, Käfla, Käppla, intr. Bjäbba, 
gnabbas, gräla, tvista. [Mnt. kabbelen, ke- 
velen; D. kicevle.] de aldrig svarade rätt på 
frågorna, utan började ... at käbbla emot med 
stormodighet. Odel 11. Igenom sådant hen
nes förvitande blef konungen vred, och the 
käflade här om sig emellan. Peringskiöld 
Heimskr. 2:355. begynte the at käfla och 
träta sig emellan. 2: 383. Käpla emoot, obla
trare, demurmurare, obrepere, obgannire. 
Helsingius. kijfva, träta och käpla. Co
menius Tung. 917. neplig någon ting så
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grymt förhitza kan Vårt sinne, som at två 
måst keppla om en man. Kolmodin Qv. 
sp. 1: 97. Där må de täflas om, jag käpplar 
aldrig giärna. S. E. Brenner Dikt. 2:114.

Käckögd, p. adj. Käck-ögd, diärf uthaf 
upsyn. Stjernhjelm Here. 10.

Käda, f. Kedja (prydnad), thetta är tino 
hoffuudhe een skön prydhning, och een 
kädha om tin hals. Ord. 1:9. bära een gyl
lene kädho om halsen. Dan. 5: 7. tu skalt 
göra kädhor til skiölden . .. aff klart guld. 
2 Mos. 28: 2i. the spenger, kädhor och skar
lakans klädher som the Midianiters Konun
gar pläghadhe bära. Dom. 8: 26. (I bet. boja 
har Bib. 1541 formen kädhia, kädhior.)

Käfla, se Käbbla.
Käfling, m. 1. Liten käpp, påk. Käfling, 

kepp, Bacillus, Knüttel. Schroderus Lex. 
41. — 2. Kubb, afhuggen kort stock. Grenar, 
så tiocka som en 2 eller 3 tummars käfling 
i stora ändan. U. Hjärne Ved. 10.

Käflingsoxe, m. Stut, ung oxe. [Jfr 
N. kjevling, halfvuxet djur.] the, som oxar 
och boskap neder ifrån landen updrifva, 
sökia, det alle de oxar som icke ähre giödde, 
och stalloxar, uthan åthskildnat, ehuru gode 
de då ähre,... måge passera under nampn 
aff keflinge-oxar. Stjeknman Com. 2:383 
(1643). för en godh och gill skatteoxe skal 
effter tullordningen gifvas 15 öre silfver- 
mynt; och hvad käflingsoxar ähre, betalas 
för stycket 10 öre silfrnt. Ders. skole oxarne 
aff vissa dertil förordnade edsvorne män 
skattas, i skatte- och käflingz-oxar åthskiljas. 
2:635 (1650). Lind Ord.

Kägenregister, se Gegenregister.
Käka, Käkta, intr. Kackla. Then gååsen 

som hoffuudet är aff, hon käkar intet. L. 
Petri Chr. pina e 1 a. käckta som een gåås, 
gingrire. Comenius Tung. index. Jfr Kaga, 
kaka.

Käle, m. Gubbe? (Jfr Kale.) [Kanske: 
småbarn, “baby“; jfr ksledägg, -dask, -gris, 
-kotte. Rietz.] Herre, fru och dräng, barn, 
käle, jungfru, piga Idislat (betelbladet) i sin 
mun. Spegel Öpp. par. 28.

Käling, adj. Klemig, bortkelad. [D. kjee- 
len.) Det lilla kiärleksbarne ... är svagt, 
kiälingt. Lucidor Qq 2 b.

Kälinghet, f. Klemighet. Sijn till, at I 
med vettigt skiäl Rätsinnelig förtaga veet Eer 
kalfvekiärleks kiälingheet. Lucidor Pp3a.

Kälkestad, m. Mången tror at han 
(Adam) i kiälkestad var kiänder. Spegel 
Öpp. par. 7. (Här avses den av biskop 
P. Bång, Priscorum sveogothorum ecclesia 
29, framställda teorin att Adam någon tid 
vistats i Sverge, i Kälkestad ; se för övrigt 
Hjelmqvist Bibi. pers. namn 18—19.)

Källarfeber, m. När man i hufvudet 
thet svåra vin-oos kenner, Och kellar-feber 
i then torra kroppen bränner. Spegel 
G. verk 130.

Källarsven, m. Kypare, källaresvän, tap- 
pare, skänek. Comenius Tung. index. Kel- 
laresven, tappa strax gott ööl hijt. Chro- 
nander Surge Bla.

Källmjölk, f. Surnad mjölk. (Se Rietz 
källen.) källmiölk, lac fugiens. Comenius 
Tung. index.

Kämma, tr. 1. Kamma. [Isl. kemba.] 
kemba sitt håår. L. Petri Dial, om mess.
110 a. ingen tyran, iagh seya må, Kembar 
någhon tidh grå håår. Dav. hist, prolog. 
Leffuer medh lycka bådhe i mångh åhr; 
Til thes j kämme grå och hvite hår. Mes- 
senius Disa 25. thet (hufvudet) är lurfvot, 
stygt som the ther sig ej kämma. Spegel 
G. verk 228. Ull och bomull kämbas och 
kardas aff ullkämbaren. Comenius Tung. 
503. — 2. Räfsa (hö), med räfsorna kämma 
höet til sig. Carleson 194.

Kämnär, m. Uppbördsman i stad, stads- 
kamrerare, föreståndare för en stads pen
ningverk. Se Söderwall Ord. effther han 
råkade begära vij öre för spannen, wilde 
kembenärerne (i Stockholm) tage honum 
spannemålen iffrå och ther till kaste honum 
i hechtilse. RR '*19 1545.

Kämpa, intr. Kappas, täfla. The kämpa 
hvar med ann at ingen glädie spara. Kol
modin Qv. sp. 1:330.

Kämpamö, f. Amason, en kiämpa-mö 
.. . Hon hade ena ögat mist i sidsta sin 
combat. Eldh Myrt. 45.

Kämpas, dep. 1. Kappas, täfla. thet 
tiänar tigh väl, at tu följer tin undervijsare 
effter, och kämpas medh tine medlärjungar. 
Comenius Tung. 736. — 2. Tvista, dispu
tera. någhre Philosophi, nemligha, the Epi- 
curer och Stoicer begynte kempas medh 
honom. Ap. gern. 17:18. the Scrifftlärde aff 
thet Phariseeska partij stodho vp och be
gynte kempas. 23: 9.

Kämpe, m. Wee them som Hieltar äro
111 at dricka wijn, och kempar (tappre män) 
til at dricka. Es. 5: 22.

Kämpedryckja, f. [Jfr Isl. kappdrykkja, 
“Drikkelag, hvori der drikkes om Kap eller 
til Overdrivelse.“ Fritzner.] Alexander 
Magnus ... en gång vpsatt hade een gyllene 
crono, hwilken honom til löön skulle giffuin 
och påsatt warda, som mest förmåtte dricka 
... en benempd Promachus medh kempe- 
dryckio sigh een sådana crono förwerffde. 
L. Petri Dryck D 2 b. Jfr Kämpe.

Kämperska, f. the Hedniske Kämper- 
sker Amazones. Lælius Res. 2:67.

Kämpesten, m. Stor sten, stenblock. 
[Jfr D. kampesteen.] Metrodorus menar, At 
himmelen är bygd af grå-häls-kämpe steenar. 
Spegel G. verk 152.

Kämpning, f. 1. Kamp, strid. Luctatio, 
kempning. Var. rer. voc. K 2 a. worom wij 
än tå widh godh tröst j wårom Gudh, til at 
tala när idher Gudz Euangelium medh mykin
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kempning. 1 Thess. 2:2. — 2. Tvist, trättor, 
och kempning om Laghen, förkasta. Tit. 3:9.
— 3. Täflan. kämpning i ridande. ,4s. Ban. 
2: 48».

Kämsa, f. Ett fång hö, som kämmas 
{räfsas) ihop och tages med. ena handen 
och räfsan. [Jfr Rietz 305, Vendell Ordb. 
öv. östsv. dial.] Af strängen (hopräfsadt hö), 
så fort han blir något stor, göras kämsor, 
som bäras fram til hässjan och sättas up 
på stängerna. Carleson 207.

Känna, tr. och intr. 1. Känna på, göra 
intryck på, ansätta, bepröfva. sådana syn- 
nerligh predican kenner meer på een men- 
niskios hierta, och hechtar ther bätter, än 
tå man talar j hopen. L. Petri 2 Post. 42 b. 
synden begynnar kenna på hiertat. Ders. 
167 a. reddhoge, han plägar fast kenna på 
domarens stadigheet. Krön. pred. Dia. — 
Känna till, känna efter (med handen), 
är tå mitt rådh, at tu medh henderna tagher 
på tigh sielff, på mun, näsar, öron . .. och 
ken til, hwadh heller thet är steen, eller 
är thet kött. L. Petri Om nattv. E 6 b. — 
2. Känd, bekant, mine kende wener äro 
migh fremmande wordne. Job 19:13. iagh 
är een stoor försmädhelse worden minom 
grannom, och een styggelse minom kendom. 
Ps. 31:12. mine kende dragha sigh longt 
jfrå migh. 88:19. Then sitt barn j tucht 
håller, han skal få glädhe aff thy, och betorff 
icke skemmas widh thet när sina kenda. 
Syr. 30: 2. Then samme Läriungen war ken- 
der medh öffuersta Presten. Joh. ev. 18:15.
— 3. Inse, erfara. Kenn och see at intet 
ondt är j minne hand, eller någhor offuer- 
trädhelse. 7 Sam. 24: 12. — 4. Bekänna, 
erkänna, iach går til min fader igen, mijn 
brist (min förbrytelse) for honom kenna. 
Psalmb. 1536 12. Thetta är nw een stoor nådh 
aff Gudhi Judafolkena bewijst, hwilka the 
skulle tacksambliga kendt. L. Petri 7 Post. 
Slb. alle Stender... wille kenna honom 
för ganska menige Sweriges Rijkes Höffwis- 
man. Svart Kr. 40. — 5. Ransaka, under
söka. Och var ko: ma:t til Suerige begä- 
rende, att effter thet kenningen om gotlandt 
bleff forsumat i lybek och k. ma:t til Dan
mark haffuer samma landt gotlandt inne vtan 
all känning, att ther om måtte än nw käntt 
bliffua för owildoga och tilbörliga domare. 
Gust. 7 reg. 5:133. lathet kenna j saken. 
4:285. Paulus hadhe skotzmål, at Keysaren 
skulle kenna om hans saak. Ap. gern. 25: 21. 
thetta alt stånde til Läsaren, att han sielff 
här om kenner och dömer. Försp. till 2 
Macc. Ther skulle ransakas och kennas 
om thetta ärende. Svart Kr. 83. — 6. Döma. 
deras gods kändes under kronan. Hallen
berg Hist. 4: 725. — 7. Kännas, dep. Kän
nas vid, taga i besittning, tillegna sig. 
hade wij och kends wiidth nogen huss som 
Hendrech tiil hördt hade. Gust. 7 reg. 1:215.

han motte kennes vid sine ægedelar och 
godz igen. 4:3. Tå hertogana hade giffuit 
sich vtaff landet, lät konungen strax kennas 
widh alt theras godz. O. Petri Kr. 105.

Kännare, m. Lärare, [lsl.kennari.] ibland 
oss är ingen kennare meer. Dav.ps. 1536 74:9.

Kännedom, m. Lära, undervisning. [Isl. 
kennidömr.] ihenna Historien är en ganska 
herligh kennedom, huru wij oss vthi alla 
nödh och frestelse trösta skole widh wår 
Herre Jesum Christum. L. Petri 7 Post. 
a la. wij haffue här j Euangelio ... en all- 
menneligh kennedom, huru wij oss skicka 
skole. 2 Post. 165 a. Hörer mijn barn idhars 
faders kennedom. Sal. ord. 4:1. bögh tijn 
öron til min kennedoom. 5:1. Min son, 
elska godh kennedom alt ifrå tijn barns 
been. Sir. bok 6:18. Ordspråk, merckeliga 
sententzier och kennedomar (lärdomar) äre 
författade j thet Gamla och Nyia Testa
mentet. P. J. Gothus Catech. Ff6a.

Kännefader, m. Lärare. [Isl. kennifaöir.] 
en gill kennefader och lärmästare. Sved
berg Schibb. el a. Hvar skref som han af 
barndomen hade lärdt af sin kennefader 
(præceptor). Gram. 132.

Kännefana, f. Se Förvakt. tå monde 
thet Svenske footfolcket sambt medh skytte- 
fahnan och känne fahnan falla manneligen 
in i stadhen. Tegel Gust. 1 hist. 2:46.

Kännelig, adj. 1. Kännbar, godz och 
varur är medh så lijten tull belagdh, att.. . 
(man) föruthan någon sin kennelige skada 
och afsaknad den kan erleggia. Stjf.rnman 
Riksd. 2:1042 (1643). — 2. Märkbar. Victrillet 
håller uthi sigh een förborgat söttma, och 
är några slags här i Sverige, som thet känn- 
ligare hafva än andra. U. Hjärne Surbr. 
145. Ey för’n man älska börjar, Man någon 
kännlig frögd i ungdoms våren spörjer. 
Rudeen 217.

Kännelse, f. Kännedom. Thetta är nw 
then retta Christi kennilsen weta huar fore 
Christus kommen är. O. Petri 7 Post. 52 a.

Kännesven, m. discipel, lärjunge, kenne- 
sven. Svedberg Schibb. 265.

Känning, f. 1. Kunskap. [Isl. kenning.] 
Gudh ... haffuer giffuit migh een wiss ken
ning om alt thet som til är. L. Petri Sal. 
vish. 7:17. — 2. Ransakning, undersökning. 
Se Känna 5. — 3. Värdering, så skal man 
nepsa honom til peninga,... och skal thet 
vthgiffua effter mäklares kendning. 2 Mos. 
21:22. — 4. Kust; landkänning. Staden 
Macao uppå kiänningen aff China. P. Brask 
Puf. 106. En känning i hafvet, das Vor- 
gebürge, die See-Küste. Lind Ord. Jag såg 
nu redan de första kiänningar af det land, 
som sedt mig födas. Mörk Ad. 2: 323.

Kännspak, adj. Skarpsinnig, klyftig. 
kännspaäk, sagax. Comenius Tung. index, 
han var klok och försiktig, vijs och kenne- 
spaker (glöggpekkinn). Verelius Götr. 96
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Känsel, f. Bära k. på, känna igen. 
[Isl. bera kennst â.] sedhan skeppen kommo 
så när, at the boro kändzel uppå them. 
Schroderus Liv. 864. Jfr Känsla 3.

Känsla, f. 1. Känsel. Han gaff them 
(menniskorna) förnufft, måål, öghon, öron, 
och förstånd, och kensslo. Syr. 17:6. — 
2. Känning, sterckia Chronan emot alle sine 
ovänner, och dedh uthan någons af under- 
såternes ... store kensle. A. Oxenstjerna 
(HSH 26: 90). — 3. Se Känsel, drogho kend- 
zlo på them, at the hadhe warit medh Jesu. 
Ap. gern. 4:13. Tå the nu finge see hvar 
andra uthi marken, buro the til hvar annan 
kändsla. Schroderus Liv. 188. — 4. Kun
skap, kännedom, wij haffue lithet kensle 
tijl honum, ey heller wethe huad thet aer 
för en man. Gust. 1 reg. 4: 341. genom La- 
ghen kommer icke annat än syndennes 
kendzla. Försp. till G. Test. a 4 a. the intet 
achtadhe haffua Gudh j kendzlo. Rom. 1:28. 
sååsom gudh gick menniskione aff sinnet 
... såå gick han och henne aff kendzslo. 
O. Petri Men. fall A 8 a. gudh kan jngom 
komma j kundskap eller kenslo, vtan genom 
ordher. Guds ord A 2 a. Thetta är nw then 
dyrbara skatten, som wij haffue bekommet 
genom Euangelium, nemliga, rett Gudz 
kendzla. L. Petri 1 Post. försp. 4. landet 
är fult aff Herrans kentzlo. Jes. proph. 11:9.

Käntligen, adv. Tydligt. [T. kenntlich.] 
Ingen menniskia är så obesinnat, som icke 
veet at vachta sigh för thet som kendtligen 
ondt är. Schroderus Hoflef. 111.

Käppas, dep. Kappas, de käppades nu 
mera, at hopetals taga til flykten. As. Ban. 
2: 469.

Käppla, se Käbbla.
Kär, adj. hon wardt hans hustru, och han 

wardt käär åt henne. 1 Mos. 24:67. The 
(svanerna) äro myckit kiära åt sina ungar. 
Colerus 1:115. Hvem skulle väl hafva 
trodt henne kunna vijsa sig så kiär åt en 
ungkar. C. Gyllenborg Villhj. 57. jag blef 
kiär til henne. Österling 1:317. Konun
gen fick Esther käär offuer alla quinnor. 
Esther 2:17. — Substantivt. Sij, mijn kära 
tu äst degheligh. H. Kts. 4:1. Jagh beswär 
idher ... at j icke vpwecken mina käro eller 
omaken henne. 3:5. then migh intet käär 
war, skal iagh kalla mijn kära. Rom. 9:25. 
Äter mine käre, och dricker mine wener. 
H. Vis. 5:1.

Kära, f. Käromål, åtal. plicktige at svara 
til all käro, som them . .. möta kan. Sjölag 
1667 Skipl. B. 16.

Kära, intr. Klaga. [Isl. kcera.] Himmel, 
jorden och hafséns diup . .. klagar och kärer 
å dig. Stjernhjelm Fångne Cup. 4 intr.

Käre, n. Klagan, besvär, then menige 
mandtz kere och clagemaal. Gust. 1 reg. 
2: 53. wij förnimme... stoor käre och clage- 
måll. 12:257. the störste och almänneligiste

kären och klagemålen äre vm then dyre tiid. 
Stjernman Com. 1:78 (1546).

Käressöndag, m. Femte söndagen i 
fastan. Dipl. Dal. 3: 79 (1548). Se Schlyter 
Ord.

Kärf, adj. Mager. Then som vil veta 
om hans åker är tiärff eller feet, han gifver 
acht på säden som ther växer, eller på 
stubben, om han är tunn eller tiock. Co
lerus 1:92. om åkeren är tiärf, tå är han 
för myket kaller, gödes han för mycket, 
tå är han för mycket heter. 17 94. Så kunna 
ock de länder blifva ofruchtsamma och kärfva, 
som öfver sigh hafva stora högder och berg. 
U. Hjärne Anl. 305. ,

Kärfva, tr. Göra mager. När åkeren är 
skurin skal han strax upköras, ty rötterna 
göda tå åkeren så väl som någon gödsell, 
elliest tiärfva the honom. Colerus 1:106.

Kärhafvare, m. Konstens kärhafvare 
(konstälskare). Franckenius B 6 b.

Kärhålla, tr. hoon ... hemiigen kärhölt 
denne Celadon. U. Hjärne Vitt. 54.

Käringfabel, m. oandeligha och kärlinga 
fabeler lät fara. 1 Tim. 4:7. Jordegummor 
... nästan intet mått på kiäringfabler hålla. 
Kolmodin Qv. sp. 1:156.

Käringgris, m. Morsgris. Lind Ord.' 
Rietz.

Käringhage, m. Gack, flicka, som så 
dierft med unga karlar rasar, Gack, flasa 
länge nog, och vänt på Eleazar! Tu lärer, 
tro min ord, i käringha^en gå, Förr än, med 
sådan låt, du kan en Isac få. Kolm-odin 
Qv. sp. 1: 86.

Käringskank, f. Käringkrok. Små gos
sar öfva sig i vrår att kränga hare, Samt 
kasta käringskank och flere konster rare. 
Livin ill.

Käringtröst, f. thet är käringatröst, qvida 
och lijda, man måste dhet onda genom goda 
rådh bota och borttaga. Gust. Adolf Skr. 84.

Kärkommen, p. adj. Ålskad. Herrans 
kärkompna skal boo säkert. 5 Mos. 33:12. 
han haffuer oss tecka giordt vthi honom som 
kärkommen är. Eph. 1:6. (Öfv. 1882 han 
har benådat oss i den älskade.) then sorg 
eller klaghan . . . som man plägar haffua öff- 
uer någhon dödhan, then oss haffuer wäret 
käärkommen. L. Petri 3 Post. 143 a. Vthi 
sin barndom war han allom täck och kär
kommen. Svart Kr. 2.

Kärlek, m. skiljas vid detta lifvet, dessa 
roliga dagar, sitt hus, sin lycka, sina vän
skaper, sina kärleker. Dalin Vitt. I. 1:20. 
Kiärlekar (Cupidoner), mina barn, I många 
ä’ til talet. Eldh Cypr. 77.

Kärleksknut, m. “Ett slags knut, då 
bandet eller snöret går i flera bug ter ut 
och in“, var en kongl. crona och en mirten- 
krantz med kärleekzknutar infattad med et 
optatum midt uti; emädan man mera önskar 
än vet, hvad det namnet, som där komma
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borde, vara månde (syftar på en önskan, att 
Carl XII måtte välja sig gemål). Sten
bock A 2 b.

Kärlig, adj. Kärleksfull, itt gott ord är 
offta bätter kommet än een stoor gåffua, och 
en kärligh menniskia giffuer wel bådhe. L. 
Petri Sir. bok 18:17.

Kärliga, adv. Hjertligt, vänligt, han 
tackadhe them kerligha (för skänkerna). I 
Mos. 43: 27.

Kärlighet, f. 1. Kärlek, wår Frelsares 
godheet och kärligheet til menniskionar. Tit. 
3:4. Jesus lärde och förmanade sina lär- 
iungar til kerligheet, så at the skulle haffua 
kärleek til hwar man. O. Petri 2 Post. 122 a. 
— 2. Titel för furstliga personer. Hans, 
hennes, eder Kärlighet — edre, deras Kär- 
ligheter. Wår högstährade älskelige k. fru
moders kiärligheet ... fru Maria Eleonora, 
Sveriges, Göthes och Wendes drotning. 
Stjernman Com. 2: 650 (1651). vår käre 
herr son prints Carls kiärlighet skall blifva 
informerat uthi effterskrefne puncter. Lön
bom Uppl. 2:4 (1688).

Karma, f. Kerma, rheda rustica, bonde- 
släda. Wallenius Gram. D 7 a. Jfr Karm. 
(Jfr Ven dell Ordb. öv. östsv. dial.)

Käme, m. [Isl. kjarni ] bära Oliuo 
kernar til offer. Bar. 6: 42. skal han icke 
äta thet aff wijnträä giordt är, huarken wijn- 
bäärs kernana eller skalena. 4 Mos. 6:4. 
Thetta är wisseligha thet betsta och ädhlesta, 
och rette kernen på alt thet Mose talat och 
scriffuit haffuer. Försp. till G. Test. a 5 a. 
mine älskelige Studerande, 1 dyrbare kärnar 
af landsens frukter. Dalin Vitt. 6:129.

Kärrlagg, n. och f. Kärrmark; brädden 
af ett kärr (Rietz), då togo de Svenske en 
fördel in, sättiandes skyttet uppå et litet berg, 
knecktarne uti et kiärre lagg och ryttarne 
mitt emellan. Tegel Er. 14 hist. 110. en 
växt, som växer i kärrlaggar. Palmberg 815. 
Måsar eller kärrlaggar. Colerus 1:94. Jfr 
M o s s 1 agg.

Käsmage, m. Löpe. Lind Ord. Rietz.
Kätas, dep. Kättjas. [Isl. kcetast.] the 

vnga änkior lät fara, Ty när the begynna 
kätas emoot Christum, så wilia the giffta sigh. 
1 Tim. 5:11. man haller honom (kroppen) 
j twång och läter honom icke haffua sin 
wilia, på thet at han icke skal kätas emoot 
andan. O. Petri 2 Post. 51 b. then fo- 
dradhe och late kroppen begynnar kätas. 
P. Erici 4: 9 a.

Käte, Käti, f. 1. Munterhet, lustighet. 
[Isl. koeti] Ett ordspråk thet säger, att fattig 
mans käte Thet med sig plär hafva så många 
oläte. Törnevall E5a. — 2. Lättsinnig
het, obetänksamhet. vj samme tiende ecke 
haffue begerat vtaff nogen kætj (för ro skull) 
. .. vthan för then skyll at cronones renta 
ecke vill til reckia till swadana vtlegningar 
som vj haffue. Gust. 1 reg. 2: 88. the icke

aff käti eller någhor lättferdigheet hadhe 
taghit sigh een så long reso för handena. 
L. Petri 1 Post. L 2 a. man aff käte bryter 
Församblingennes ordning. Exorc. D 5 a. 
han gör thet j otrengda måle, aff blotta käte 
oc forwetenheet. Skyld. F 5 b. the effter 
eghen käti, och som them sielfua lyster, 
bruka öffuerwold. Uti. på Dan. 97. — 3. 
Lättsinne, kättja. hon beprydde sigh icke 
vthaff käti, vthan Gudhi til loff. Judith 10:4. 
iagh haffuer seedt titt horerij, tina käti, titt 
oförskemda bolerij. Jer. 13: 27. foordrer 
kötet, doch icke til käti. Rom. 13:14.

Kätig, adj. Kättjefull. titt kött icke må 
varda öffuerdådigt och kätigt. Schroderus 
Casm. 260.

Kätsling, m. Kattunge. [Isl. ketlingr, 
T. kätzlein.] Catulus, kätzling. Var. rer. 
voc. P 7 b.

Kätta, tr. Stänga, inspärra, omringa. 
j Dalekarar (sade han) warer men för idher, 
låter edher icke offtare bliffua kättade i ring 
aff Konungenom såsom edher skedde ... på 
Thune gierde. Svart Kr. 155. Nogården, 
ther som Knäs Michael Scopin lågh inne 
kättat och intäpt uthaff the Poler. Petrejus 
Beskr. 2: 243.

Kättare, m. Som bedrifver blodskam. 
Kättare och blodhskendare. L. Petri Skyld. 
A 7 b.

Kättel, m. fl., se Kettel.
Kätteri, n. Blodskam, ketterii med 

modersysther, stiwffmoder, med moderne oc 
dotterne, med twa systrar. Gust. 1 reg. 5: 
27. Jacobs son Ruben och hans kätterij medh 
sijn stiuffmodher. L. Petri Skyld. C 6 a. 
kätterij och olofligh beblandelse. Ders. C 
6 b. blodhskams synd, then man pläghar 
nempna Ketterij och Frendsämio spield. 3 
Sänd. B 4 b.

Kättermakare, Kättermästare, m. Som
beskyller eller anklagar någon för kätteri, 
förkättrare. [T. ketzermacher, -meister.] 
the öffuerste Prästerna ... ordinerade Paulum 
til sin Commissarium och kättermakare, som 
the Christna j all rum och wråår vpsökia 
skulle och dräpa lata. P. Erici 3:18 a. 
then grymme Paulus, såsom en Påwans 
Commissarius och Kättermästare. 3: 17 bs. 
hans (påfvens) inquisitores hæreticæ pravi- 
tatis, thet är, hans luranter och kettermestare. 
P. J. Gothus Antichr. 58.

Kättermakeri, n. Förkättring. [T. ket- 
zermacherei.] Några Theologi (äro) mycket 
färdige till kättermakerij. U. Hjärne Par. 5.

Kättersk, adj. Blodskändande. sydz- 
konabarns gifftermål haffua j förtijdhen ... 
wäret lika som kättersk, ochristeligh och 
oährligh affdömd. L. Petri Skyld. B 8 a. 
blodhskams synd och kättersk beblandelse. 
Ders. C 7”b.

Kätterska, f. Kättersk qvinna. tagher 
han nu een kätterska, som är af en frem-
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mande nation, til sijn storfurstinna. Petre- 
jus Beskr. 2:170.

Kätting, m. Kättjefull person. Thet 
sker, ty värr, at sådana tilfällen (vistelse vid 
helsobrunn) offta sökes aff the förgifftiga 
kättinger til theras ähreförgätlige rendévous. 
U. Hjärne Surbr. 86.

Kättja, f. Ostadigt lefnadssätt, sedes
löshet. Barnen, som för föräldrarnes fattig
dom skul icke väl kunna uptuchtas, måge 
hållas från kättio och sielfzvåld til en redelig 
näring. Stjernman Com. 1:753 (1619).

Kättjas, dep. Muntra sig, hoppa och 
leka. på en annan ort kättias och förlusta 
sigh tine getter och fåår medh sine killingar 
och lamb. Schroderus Hoflef. 30R.

Kättjug, adj. Kättjefull. den kiettiuge 
ungdomen. Rudbeck Att. 2:134.

Käxa, tr. Nafsa, bita. Hunden käxte 
mig i benet. Lind Ord. Rietz 3c2 (käksa).

Käxla, f. “Kälyxa“, yxa till urkälning, 
urholkning, klyfde klabben mitt i tu. och 
med en käxla giorde bägge stycken såsom 
takrännor. Carleson 50«. Vendell Ordb. 
öv. östsv. dial, käxla, käx-yx.

Käxla, f. “Halspåse, hvarigenom boskap 
idislar“, der Köder unter dem Kinn, oder 
der obere Magen der wiederkäuenden Thiere. 
Lind Ord.

Kögas, Köjas, dep. Kräkas; hafva qvälj- 
ningar. Lind Ord. Rietz.

Köfvan, Köfvare, m. Köfverne, Ke- 
verne, n. Knähund. [Se Schlyter Ord. 
kôværne.] Ther skole wara köffware och 
hwalpar. Ernhoffer 72 a. keverne. Co- 
MENius Tung, index. Köfvan. Lind Ord. 
Rietz. Se Hyendehund och Jungfru- 
h u n d.

Köjas, se K ögas.
Köjel, m. Ett slags dräll. [Mnt. kogeler; 

Molbech Gloss. kögler.J thenn köijell ther 
är i fateburen, både gull (gul), röd, blå och 
swartt. RR 15/s 1542. Ryske varer, som är 
zobler,... lärefft, kamlott, köijel. Stjern
man Com. 1:112 (1550).

Köke, n. Kök. [Mnt. koke.] Popi na, 
openbara eller hwars mandz köke. Var. rer. 
voc. L4b. Köke, culina, coquina. Hel- 
singius. Comenius Tung. index, döma, 
huadh inkomst som then Påweske skatkam- 
maren, och Cardinalernes och flere Romer
ske hofiunkeres köke skal hafve til at för
vente, hvar the finge Nordlanden under sig 
igen. Bureus Pdv. stämpl. A 2 b. Mannen 
umgåås icke gärna medh hustrun,... och 
håller medh henne två sängiar, två stughur, 
tw köken. Leuchowius 197. näpligen nå- 
gen frijdh eller venskap emellan Sverige och 
honom (Ryssen) kan vare till förmode, me
den han hafver Iwangorodt inne och så får 
kijke the Svenske i kökett. HSH 38:96 
(1590).

Kökemästare, m. [Isl. keykimeistari; Mnt.

kokenmester.] 1. Värd, föreståndare vid
ett gästabud. Kökemestare, architriclinus, 
symposiarcha, convivii præfectus. Helsin- 
gius. Kökemestaren (vid bröllopet i Kana) 
smakadhe wijnet. Joh. ev. 2: 9. — 2. Före
ståndare för kungl. köket. All then färsk 
fisk, som kommer anten östan till vedh broen 
eller och elliest vanker faal ofvan för strö
men, skall icke någen fördriste sig att sällie 
förre än Hans kongl. May:tz tillförordnede 
Kökemestare låter taga konungens tull der 
aff, eller och låter köpet (köpa det) för pen
ninger till Kongl. May:tz behoff. Stjernman 
Com. 1:286 (1577).

Kökenfett, n. Flott. [T. kiichenfett.] 
talgh, smör, isther, kökenfeth. Gust. I reg. 
4: »i. andre (än ätande) warer .. . som är 
huder, skijn, talg, kökenfeett. 'Fin. handl. 
7:199 (1547). en halff t:na kökenfett till ath 
smörie beiger mett. Jernkont. ann. 1845 38 
(1545).

Kokerska, f. Köksa, kokerska. [Mnt. 
kokesche.] een godh kokerska. Schroderus 
Hoflef. 147.

Kökeråtta, f. En som vinnlägger sig 
om köksväsendet. [T. kiichenratz.] skal 
hustron sielff vijstas i köket och vara köke
råtta. Schroderus Albert. 1:25.

Köla, tr. Kyla, svalka. [Isl. kœla ] (han) 
begiärar nw ath Lazarus med thet ytersta aff 
hans finger motte köla hans tungo. O. Petri 
1 Post. 117 a. dricker . .. ther medh han sin 
uthtorckadhe tunga köla och vederqveckia 
kunde. A. Laurentii Verld. speg. 32.

Kölfata, tr. Kalfatra. Skeppen behöfva 
på nytt at köhlfatas. K. br. 29/e 1673. (Låta 
denne kölfatning förrättas. Ders.)

Kölfva, tr. Tala oredigt, slabbra. (Se 
Rietz Kylvä.) [Isl. kylfa, stamma.] Tyska 
. . . kölfva de fram så väl som de kunna, och 
som nebben är vuxen på dem. U. Hjärne 
Orth. 4.

Kölfva, f. Morbus Gallicus, die Frant- 
zosen. Schroderus Lex. 18. Se Kol b.

Köl herre, m. [T. kielherr.] then öfver- 
ste befählhafvaren på ett skepp (köhlherren 
efter siömans stylen kallad). Bechstadius 
80. Noach . .. (var) then älste kiölherre och 
klokaste skippare. Rolander 2.

Köling, f. Kylning, kylighet. skal man 
hafva all hool och springer uppå bijstockarna 
igen täpta, at bijn icke hafva någon köling 
eller lufft. Colerus 2:111.

Köllare, Köller, m. 1. Bröstharnesk. 
En kiöllare aff kopar. Sv. forns. 1:408. — 
2. Lifrock. Manfolks kläder äro: tröyja medh 
ärmar, köller (redjacka, kortråck, colobium). 
Comenius Tung. 512.

Kön, adj. Modig, tapper, djerf dristig, 
käck. Se K y n. en Krigzman tapper och 
kön är till stridz. L. Pet. Gothus 81b. 
en förste mächtigh och kön. Tisbe 2. Them 
blödhom lyckan är fast dyr, The köne hiel-
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per eväntyr. R. Foss 377. Konung Antiochi 
folck voro så köne, at the kommo nesfan in 
under stadzmurarna. Schroderus Liv. 600. 
han hade befalningsmän som kööne och 
dierfve vore til at bedrifva alt thet som ondt 
var. J. M. kr. 642. vårt köne mod och 
tapperhet. Stjernhjelm Fredsafl 4 intr. 
Kättia gör allom lust, är fräck och köner i 
åtburd. Here. 109. Mång jungfru är väl nu, 
kan hända, fräck och köner. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 80.

Könhet, f. Tapperhet, vågsamhet, djerf- 
het, trotsighet. [T. kiihnheit.] Then man- 
lighe könheeten och modigheeten är ännu 
icke uthslocknat j Tydskarnas hiärta. Bu- 
REus Varn. D 1 b. Gudh all sådana drijstiga 
könheet på egit whal och ewäntyran slett 
och aldelis allom menniskiom affskurit och 
förtaget haffuer. A. Andreæ Försp. till L. 
Petri Dial, om mess. A 5 b. medh hwadh 
förskreckeligh könheet, genstortigheet och 
argheet folket faller j allahanda skam och 
laster. P. Erici 2:115 a. ther är ingen san- 
ferdigh bätring, reddhoge och bekymmer öff- 
uer thet som illa är giordt, vthan vthwertis 
könheet. 5:206 a.

Könlig, Könliga, adv. Dristigt, oför
skräckt. [T. kiihnlich, Mnt. konlike.] The 
träde könlig fram til Hennes Majestet. 
SrjERNHjELM Jubelsång, må i könlige tro 
ath thet ganske Jwlland haffuer samfelleligen 
höllet (hyllat) Hertigh Christiern. Gust. 1 
reg. 9: 252. ther mage i eder könlige frijt 
och fast till forlate. Ders.

Könt, adv. Djerft. han så mootvilieliga, 
drijsteliga och könt tör förvandla Gudz ord
ning och stichtelse. P. J. Gothus Rel. 
art. 364.

Köp, n. Pris. the tyske . . . sæte oss 
huad kööp the vele. H. Brask (Gust. 1 
reg. 3:422). Mongen köper först åt godho 
köpe, men sedhan betalar han thet dyrt nogh. 
Syr. bok 1536 20:12. Effter som åren äro 
mong til, så skalt tu låta risa (stiga) köpet, 
och effter som the ära fåå til, skalt tu låta 
köpet falla. 3 Mos. 25:16. Säljaren säger 
köpet. Comenius Tung. 493.

Köpenskap, m. 1. Handel, medh tina 
monga waror och tinom köpenskap giorde tu 
Konunganar på iordenne rijka. Hes. 27:33. 
Och gingo bortt, Then ene til sin affwels- 
gård, then andre til sin köpenskap. Matth. 
22: 5. — 2. Handelsvaror. [Isl. kaupskapr.] 
the ... skola haffua hennes (staden Tyri) 
köpenskap, at the ther aff äta och mätte 
warda. L. Petri Jes. proph. 23: 18. inge 
böndher måge eller skole köpa någon span- 
nemåhl, fetalie eller annan köpenskap till 
prångz. Stjernman Com. 1: 67 (1544). Alle
handa godz eller kiöpenskaper. 1:741(1619). 
ey heller .. . landzmannen är förtaget at sällia 
sin små köpenskap effter sedhvana å torget. 
Riksd. 2:957 (1638).

Köpenskatt, m. Handelsvaror. [Isl. 
kaupskattr, Mnt. kopschat.] alle the ther 
wort rike j suerige sökia vilia med thera 
köpenskatt j venskap, the skula gudj oc oss 
vel kompne wara. Gust. 1 reg. 1:31.

Köpmanshandel, m. hans köpmanz han
del (staden Tyri handelsvinst)... skal warda 
heligh (helgad) Herranom. Es. 23:18.

Köpnascheri, n. ? må tw lata skaffa 
them (de ryska sändebuden) förfordring och 
vnderhåld ther the framdrage efter sedwanen, 
Doch (att) man skulle effterlate för mycken 
onyttig förtärning eller vmkost, . . . medh 
myckitt onyttigt selskap eller köpnascherij, 
thette synes oss icke behöfwes. Fin. handl. 
6: 238 (1542).

Köpslaga, tr. Köpa, upphandla, schole 
bönderne icke heller köpslaga spannemålen 
huar medt annen om marchnadz dagerne. 
Stjernman Com. 1:58 (1540).

Köpslagan, f Handel, en oredeligh 
köpslaghan. O. Petri Sakr. förord 2.

Köpsven, m. Köpman. [Isl. kaupsveinn.] 
Frandzs Strabuch kopswen heer wthij wor 
stadth Stocholm. Gust. 1 reg. 1:215.

Köra, tr. och intr. 1. Fösa. Christus ... 
körde Petri näät fult medh fisk. P. Erici 
2:l76d. — 2. Köra eilet, sätta efter, för
följa. Och rychte så undan medh en hast, 
Men the andre körde effter fast. Hund 
Er. 14 kr. v. 77. Våre öffwerster giorde the 
(Danskarne) slijk oroo, The finge på hvarc- 
ken stöfler eller skoor, Så hastigt the effter 
them körde. Ders. v. 286.

Köra, f. I en köra, t ett körande, i en 
huj. [D. kiöre.] Femton kiemper hög han 
ihiel Uti ena kiöra. Sv. forns. 1:54.

Köreöl, n. Gästabud efter verkstäld 
dagsverkskörsla. Måns gwnnarsson var i 
kiöreöll hoess prestenn. HSH 29:122 (1542).

Körits, se K y r i s.
Körna, tr. Granulera, göra grynig. [T. 

körnen.] the råå och ännu intet utharbetade 
vätskor . .. söndermalas och körnas. Linde- 
stolpe Surbr. frag. 14.

Körnekrut, n. Kornigt krut. Körnekrut 
(brukades) till handgevären. Adlersparre 
Afh. 244. huad saltpeter som i Småland kan 
tilsiudes, thet schall ther strax vdi gott slange- 
krutth och icke körnekrutt förarbetedt bliffue. 
HSH 27: 112 (1565).

Körnesk, n. Synes vara en efter harnesk 
bildad form af körits, körsk (se K y r i s), 
och sålunda en öfvers. af L. exuviae, af- 
klädd rustning, våra Exuviae och Körnesk, 
thet är kroppar, rotna, förmultna och varda 
åter til jord. A. J. Gothus Theor. 138.

Körsdrank, se Kirsedrank.
Körtlesvall, n. Bubones eller körtlesvall. 

Lindestolpe Frans. 47. körtlesvallen i 
liumskorne. Ders. 49.

Körtsel, Kötsel, m. Körtel. Halsbrän- 
nan, som kötzlarne och tungespenan uptän-
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der. CoMENius Tung. soi. körtzel, glandula. 
Ders. index.

Köttbänk, m. Slagtbänk. [T. fleisch- 
bank.] fånga thet fattiga oskyldiga Lambet, 
Herran Christum, och offra på köttbeneke. 
P. Erici 2:328 b. Dauid ... offrat sin trogna 
tienare Uriam på kötbeneken. P. J. Gothus 
Tröstskr. 77.

Köttgård, m. K ött sida, köttgården af 
en hud. Colerus 1:325.

Köttmarknad, m. Alt thet faalt är på 
kötmarknadhen thet äter. NT 1526 1 Cor. 
10: 25. [Luther: fleischmarkt.]

Köttmångare, m. Köttmdnglare, slag- 
tare. Lanius, kötmångare. Var. rer. voc. 
D2b. Köttmongerne j Stocholm. RR 
1544.

Köttskrångel, se Skrångel.

Labb, m. Fot (på djur), hans (elefantens) 
stora labbar. Spegel G. verk 223.

Labbug, adj. Klumpig, grofl utan skick. 
han har ... en kiäresta, som är väl och skic- 
keligen uptucktad, ... i det ställe at min är 
en labbuger lunsa. Österling 2:41.

Lack, n. [Mnt. lak. Se Schlyter Ord. 
lak ] 1. Brist, fel. wij gille och vphöghe
thet som oss tilkommer, och twert emoot, 
alt thet wij see på en annan, ther wete wij 
strax lack medh. L. Petri 2 Post. 158 a. 
— 2. Belackande, klander. Fara medh lögn 
och lack. J. Olsson Visa. Misstankar ey 
fatta, som många nu göra, Ther med the sig 
plötzlig i skam och lack föra. Törnevall 
A 7 a. afvund ... lade lack på alt hvad han 
för händer tog. S. E. Brenner Jesu pin. 8. 
Då brydde han sig så mycket mindre om 
grundlöst lack och lyte. Dalin Vitt. II 6:57.

Lacka, tr. Belacka, klandra. Lät dig 
ifrån dine ordres och instruction jnted vijka, 
ehvadh man där åth leer eller lackar. A. 
Oxenstjerna Bref 2 : 344. Af afvund tu 
lackar. Törnevall C 6 b. lasta och lacka 
alt thet som nyttigt är. U. Hjärne Ved. 50.

Lacka, intr. Löpa, lunka. [Mnt. lachen; 
D. lakke.] enn lithen räff kom lackandhes 
fram åth vägen. Balck Esop. 91. Fram
kom Widrich lackandes. Sv. forns. 1:44. 
Kattan ... lackar bort. 1: 97. lacka ... betyder 
löpa i lunek, luneka. Columbus Ordesk. 9.

Lackare, m. Belackare, en lackare gör 
Förstår oeens. Ord. 16: 28. Eens lackares 
ord äro hugg, och the gå enom genom hiertat. 
18:8. En lackare är icke bätre än en Orm. 
Pred. 10:11. werlden är altijdh full med 
liwgare ock lackare. O. Petri Kr. 98. En 
lackare haffuer dieffuulen på tungonne. L. 
Petri Mandr. B 2 a.

Köttslig, adj. Af kött. Medh honom är 
en kötzligh arm, men medh oss är Herren 
wår Gudh. 2 Krön. 32: 8. Gudh .. . gör 
genom then helgha Anda steenhiertat åter 
igen kötzligh. Balck Catech. Dia.

Köttspira, f. Kött-tråd, Kött-tåga. thet 
är som man vore sönderslagen i alla lem
mar och köttspijror, särdeles i låren och 
benen. Lindestolpe Skörb. 7. Senornas 
och köttspijrornas eller the faste dehlars 
slapphet. Ders. 27.

Köttval, m. Köttsida. skär ett stycke 
aff ett färskt lambskin, sy thet under sadelen 
rätt öfver skadan (sadelbrottet), och vändt 
köttvalen neder. Çolerus 2: 306.

Köttyngse? / ett inventarium på Öre
bro slott 1545 förekommer j (1) Kötyngxze. 
Gust. 1 reg. 2:266.

Lackskjuta, tr. Skjuta läck. (Skeppet 
Michel blef) nijestädes igenom lackskutit, at 
han för visso, troddes gåå i sanek. Girs 
Gust. I kr. 153.

Lackverk, n. Lackeradt arbete. Han 
ser ei marmor gålf och intet lackvärcks bord. 
Spegel Åt. par. 28.

Lada, tr. 1. Lasta. [Isl. hlada.] Ladher 
idhor diwr. 1 Mos. 45:17. och ladde huar 
vppå sin åssna. 44:13. åssnar ladda medh 
godz. 45:23. Wee then som sitt godz for
merar medh annars manz godz . .. och ladher 
mykin treck vppå sigh. Hab. 2:6. qwin- 
folk, som medh synder ladda (belastade) ära. 
NT 1526 2 Tim. 3: 6. skep . .. ladd med alla- 
handa warur. O. Petri Kr. 300. Skiepp 
och farkostar ... skole intet godz ... lada eller 
låssa för solenes up- eller effter dess neder- 
gång. Stjernman Com. 2:273 (1640). iagh 
haffuer ... medh så mykit affguderij laadt 
hans wrede vppå migh. P. J. Gothus Sätt 
att bedja G 8 b. skulle du ladha all skul- 
dhen på dig. A. Oxenstjerna Bref 2:524. 
— 2. Ladda. Hakeskyttare moste lada bys- 
sor medh kruut. Comenius Tung. 703.

Ladda, tr. Lasta, belasta, betala den 
rest, de på sig laddat hafva. Stjernman 
Riksd. 3:2141 (1697). Här laddas den rika 
Med gods uppå gods. Dalin Vitt. 1. 1:4.

Ladeke, se Lådika
Ladig, Lådig, m. Vår. I I., till våren. 

her schulle haffua kommeth een sthoor hoop 
skiip j höstes medh salth, eller meedh för- 
sthe opith wathn j ladigh. Dipl. Dal. 2:56 
(1525). j lådigh thet första baart bliffwer. 
3: 74 (1548). — Se Rietz Ladig. Jfr Låding.

Lading, Ladning, f. Last, laddning, the 
(skepparne) hafva full lading inne. Stjern
man Com. 2:429 (1646). the hållendare som



Ladugård — 493 — Laggång

liggia vijd Stegeborg ... icke kwnne få ther 
ladning. Gust. 1 reg. 4:215. ther lossadhe 
skepet vp ladhningena. Ap. gern. 21:3. 
Skiparen ... lastar skipet öfver thess rätta 
ladning. Sjölag 1667 Sjösk. B. ll.

Ladugård, m. Gård, gårdsplan vid en 
ladugårdsbyggnad. På ladugården var en 
timrad kummer (lår, sump). Linné Sk. resa 
347.

Laf, n. Fjun, ull. theras (renames) horn 
ähre såsom med smått laaf (lanugine) öfuer- 
tächte. Tempeus 109.

Lafve, m. 1. Ställning, giorde alle stän
derna H. K. M:tt och fursten sin eed på 
borgegården, på een dher till bestelt lave 
(estrad), dher H. K. M:tt satt på sin thron. 
HSH 22:220 (1650). bleff honom omsijder 
hufvudet med een bijla uppå en ther til en
kannerligen uprättad lafva (schavott) affslagit. 
P. Brask Puf. 164. — 2. Skådebana, teater. 
Skådespel som du på lafven förde. Düben 
Boil, bref 2». Æschylus ... En lafve reste 
upp. Boil, skald. 23

Lag, n. Lä. Vädret... blåste hårdt in 
af öpna hafvet, och vi med våra båtar voro 
i stor lifs fara, emot det Gud oss underligen 
halp något i lag under lands udden. Lön
bom Uppl. 1:67 (1619).

Lag, f. och plur. n. Så är nu Laghen 
andeligh, j thet hon wil medh andelighit 
hierta elskas och fulbordas. Försp. till Rom. 
Laghen är godh, tå man henne retteligha 
brukar. 1 Tim. 1:8. laghen claghar altijd 
ther offuer at hon bruttin är, och eskar vppå 
straff offuer them som henne bruttit haffua. 
O. Petri Sal. B 3 b. Jagh skal giffua mijn 
Lagh vthi theras hierta, och scriffua them 
vthi theras sinne. Jer. 31:33. sedhan La
ghen woro läsen. Ap. gern. 13:15.

Lag, n. På lag, vid pass. Ther effter 
otta daghar på lagh. O. Petri Jesu pina 
H i a.

Laga, tr. och intr. 1. Skicka, ordna, 
lämpa, ingen menniskia kan någhon tijdh 
så lagha sitt Ieffuerne, at hon j then ena 
daghen allenast leffuer effter andeligh Lagh, 
och j then andra allenast effter werldzligh. 
Försp. till G. Test. 3 b. han satte Presternar 
j theras skiffte til theras embete, såsom Da- 
uid hans fadher thet laghat hadhe. 2 Krön. 
8:14. Säll är then som ... laghar så sina 
saker at han ingom orett gör. Ps. 112:5. 
hwar och en wille wara Mestare och lära, 
lagha och göra medh Euangelio, Sacramentet 
och troonne, huru han sielff wille. Försp. 
till 1 Cor. En godh beskedeligh domare 
är bättre än godh lagh, ty han kan altijdh 
lagha effter lägligheetena. Dom. regt. 8. — 
2. Refl. Foga sig, lämpa sig. skalt tu göra 
. .. tw brädher baak j the tw hörnen aff ta
bernaklet, så at huart thera aff the tw brä- 
dhen laghar sigh (passar ihop) medh sitt 
hörne brädhe jfrå nedhan alt vp ått. 2 Mos.

26:24. hålt tigh lijka widh them (dina med- 
menniskor), och lagha tigh effter them. Syr. 
32: l. mädan wij frå hennes (syndens) wold 
Freiste äre, och j behåld Kompne, willet 
(vill det) sigh ey laga, At hon skulle oss nw 
behaga O. Petri Jesu pina M 1 b.

Lagbruk, n. en regerande Konung, effter 
Swerigis rijkis gamble och lofflige lagbruk 
och sedwenier fullkomligenn vthwaldh. RR 
1545 (Tegel Gust. 1 hist. 2:246).

Lagbräkare, m. Lagbrytare, hon (men- 
niskan) är ... laghbräkare. O. Petri Men. 
fall 0 6 a.

Lagdrifvare, m. Pharisaiske och Papi- 
stiske laghdriffuare och tyranner. P. Erici 
6: 84 b.

Lagförare, m. 1. Lagstiftare. Mose är 
en Lagförare. Försp. tilt G. Test. 4 a. hoo 
är en laghförare såsom han (Gud) är? Job 
36:22. man haffuer hållet Christum för intet 
annat än en Moses och Laghförare. L. Petri 
2 Post. 175 a. Moses the Judars lagförare. 
Rudbeck Atl. 1:8. — 2. Domare, lagh- 
förarena döma thet rätwijst är. O. Petri 
Svar till P. Galle D 4 b. Hertig Gustaf til 
Saxen, Engern och Westphalen ... förläntes 
med häradshöfdingedömet uti Håbo, Erling- 
hundradz och Lagundz härader i Upland, 
dock så at han skulle försörja undersåtarne 
uti förberörda härader med en god och be- 
skedelig lagförare. Girs Joh. 3 kr. Tab. 1 
(1591).

Lagg, f. Kant, brädd (af ett kärr), satte 
fotfolket vid laggen af et kärr. Celsius 
Er. 14 hist. 169. Jfr Kärrlag g.

Lagga, tr. Slå, plagga. Men komma 
the een gång igen, Jagh svär de sku här 
finna een, Som skal dem sannerligh lagga 
så, At armar och been sku springa åff. S. 
Brasck Förl. sonen G l a. Altså skal jagh 
din näsevijsheet Lagga. Ders. G 3 a. Lagga 
på en. Lind Ord.

Laggare, m'. Tunnbindare, han vdi A- 
boo länn . . . någre laggare, som han iher 
öffwerkomma kan, vdi wår tieneste antaga 
skall. RR 1547. Lind Ord.

Laggifvare, m. Lagstiftare, en är Lag- 
giffuaren, som kan saligh göra, och fördöma. 
Jac. 4: 12.

Laggrann, adj. Grannlaga, kinkig, öm
tålig. Laghgran, morosus, importunus, dif
ficile. Helsingius. Giör bättre, om du 
kan, Eller blijr nampn af dåre Din lön, 
monsier laggrann. Lindschöld Vitt. 159.

Laggrannhet, f. Kinkighet, ömtålighet. 
Laghgranheet, morositas. Helsingius. lag- 
granhet om ähran. C. Gyllenborg Andr. 
TI b.

Laggång, m. Edgång. En domare skal 
icke lätteliga låta någon til laghgång ... Ty 
thet är beftuchtandes, at ther som offta gån- 
ges lagh, ther skeer och offta falska edher. 
Dom. regi. 28.
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Laghänga, tr. Lagligen hänga, vij vit- 
terligen laghängia våre secret så och insigel 
för thetta bref. Stjernman Riksd. 1:749 
(1621).

Lagkafle, m. (Se Schlyter Ord. kafli.) 
et rätt skifte, det lått och lagkafle måtte 
öfvergå Girs Joh. 3 kr. 149.

Laglig, adj. Lagom, stenar ... af en 
lijka nästan stoorlek, laglig at kasta af starna 
karlar. Rudbeck Att 1:184. En laglig 
(lagom stor) karl. Lind Ord.

Lagläsare, m. Domare, försörjendes 
eder medh een sådanne Laghläsere och do
mare, som förstånd hafuer att lathe eder 
skee och wederfares huad som Swerigis lag 
medgifver. HSH 14:215 (1594).

Laglöst, adv. Utan laga påbud, men- 
niskiorna okuffuadhe (otvungna) och lagh- 
löst wandes widh Sacramentet. L. Petri 
Om nattv. F 8 b.

Lagman, m. Lagkunnig man. vpsett 
Domare och Laghmän, som alt folcket döma 
mågha. Esra 7: 25.

Lagsaga, f. Domsrätt. the then högsta 
lagsagun öfver sine undersåthares lijff och 
egendom månde öfva. P. Brask Puf 321.

Lagskrifvare, m. Moses är en Lagh- 
scriffuare och driffuare. Försp. till N. Test.

Lagsättare, m. Lagmen och lagsättiare 
eller domare. O. Petri Svar till P. Galle 
D3a. see ther til at tu icke gör then helga 
anda til en lagsettiare, vtan for then som 
laghen borttagher. 1 Post. 85 a.

Lagvinna, tr. Lästigen vinna, förvärfva. 
han inthet schulle befatta sigh met ten's gotz 
för en han hade lagwunnith them. Gust. 1 
reg. 3: 97.

Lagvridare, m. Lagvrängare. Dalin 
Vitt. 4:4.

Lagvuxen, p. adj. Till mogen ålder 
kommen, lagvuxne hion fulle mantalspen- 
ningarne utläggia. Stjernman Riksd. bih. 
411 (1664).

Lagvädja, intr. Vädja, then som sigh 
medh then doom ther (vid häradstinget) 
blifver afsagd icke vil late nöye, må strax 
lagvedie ther ifrån til laghmannen. Stjern
man Com. 1:405 (1593).

Laka, f. Lake, m Läcka, hade Sven
ske Leyonet... een svår laka i siön bekom
mit. Widekindi 105. är honom sprunget 
en lake på skepett. Carl 9 rimkr. bil. 170 
(1583) the icke kunde för laken schuld på 
then ene boghen gå bij Ders.

Lakan, n. Tyg, kläde. [Mnt. laken.] 
wij för ij (2) aar sidan skyllogh worde be- 
skedeliigom mannom Hanss wordentorp ... 
3900 marek Holniska . . . sompth i lakan ther 
han oss med wndtsatthe ock sompth i redo 
penninga Gust. 1 reg. 1:2 8 E. K. M:t 
ville förbiuda ickie allenest Engelske, uthan 
och alla lakans förseil på Dantzich. A. 
OXENSTJERNA (HSH 24: 198).

Lakansäng, f. gått och troget folck och 
wälkunnige, the ther icke allijd på lakene 
säng liggie. RR 2S/s 1543. drack sigh druc
ken, lade sigh soffua i lakan säng. Svart 
Kr. 25.

Lake, se Laka.
Lall, n. Lallande. Lind Ord.
Lalla, intr. 1. Jollra, pladdra. en ful- 

drucken boonde som intett weet hwadh han 
säger eller laller. Ernhoffer 52 b. han 
aldeles icke kunde tala . .. likvist begynte 
han at lalla, at dermed gifva sina tankar til- 
känna; men . .. detta hans läte var obegripe- 
ligit. As. Ban. 2:42. — 2. Sjunga, tulla. 
Een af kärleken är uptänd til vijsor och äl
skog, Sitter och lallar och trallar. Stjern- 
hjelm Bröl. 24. De vallbarn de lalla ä de 
qväda. Eurelius Vitt. 97.

Lam, adj. Oduglig, onyttig. [T. lahm.] 
lame Saalbader. Stjernhjelm Here. 3J8.

Lambdiger, adj. Drägtig med lamm. 
Han skal födha sin Hiord ... och fordra the 
lambdijghra. Es 40: li.

Lam betacka, f. Drägtig tacka. P. Erici 
2: 131 a.

Lamma, tr. Göra lam,, ofärdig, ther 
hugger, sticker, slåår, lammar och förderffuar 
then ene then andra. P. J. Gothus Poll. 
P 7 a.

Lammelse, f. Förlamning, lamhet, lam- 
melse i lårlederna. A. Månsson Ört. 228.

Lamskjuten, p. adj. een deel på tugett 
bekommet en oboteligh siukdom, een deel 
och lamskuttne och leemlastade till armer 
och been. Gust. Adolf Skr. 217.

Lamslå, tr. the fångade Jören Jönsons 
tienare ... och lamsloge them. Tegel Gust.
1 hist. 2: 222. Lind Ord.

Lan, f. Lana. Laan, rete rarissimum, 
das grobe Netz. Schroderus Lex. 6t».

Landafägir, m. Landstrykare (Se 
Schlyter Ord) Ty ville Herren Gud ei 
låta Adam fara Ostadig hit och tit, och landa
fägir vara. Spegel Öpp par. 4.

Landamån, Landmån, m. 1. Grund, 
mark, en sådana landamon och stelle, ther 
man frij och oredder må byggia vppå. L. 
Petri 3 Post 8» b. Landtmonen var bar 
utan skog. Linné Sk resa 131. — 2. Jord
mån. Landmonen är diup och beqvämb til 
geväxt Stjernman Com. 2:473 (1646)

Landamärke, Landmärke, n. Gräns, 
gränsmäike. [Isl. landamerki] the karle 
som her j frå riket rymde ære kwnne komma 
till mötis j land imercket met them som her 
j fra skickas och tijdt. Gust. 1 reg. 3: 8i5. 
landemerckit emcllen Calmarne, Synnerbo 
och Weszbo. RR ”/i 1544. hans (Ryssens) 
landmäreke räckia ifrån Östersjön i Norra 
siön, och tädan in uti thet Caspiske hafvet 
sig sträckia Gust. Adolf Skr 17». Näst- 
gräntzande folck träta mästedeels om land
märken och grentzorna. Comf.nius Tung 689.
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Landart, f. Bruk, sed i ett land, godha 
Christna menniskior sigh emellom wel för- 
lijkas, thet the än äro aff åtskilieligh tungo
mål och landart. L. Petri Dial, om mess. 
59 a. skal han ock icke heller smäliga tala 
om någon fremmande Nation eller Landart. 
Kyrkord. 5 a.

Landavärn, Landvärn, n. Landets 
försvar. [Isl. landvörn ] Ryssarne ... hadhe 
fallit in i Karelen och skermytslat medh 
the Svenske, som ther tå lågo i landavärn. 
L. Petri Kr. 83. thet folck . .. som ... i 
landvern förordnat är. Gust. Adolf Skr. 
506.

Landdag, m. Jagh vill sådant värf fram- 
bäre För ständerna, som här ähre Försam- 
blade till en landagh. Messenius Christm. 
222.

Landestånd, n. Landningsplats, de 
Poler hafva ingen hamn på det Narveske 
farvattnet, der de kunde hafva deras lande- 
ståndet(l) åt deras skepp. S. Elofsson 21«.

Landfall, n. Infall i ett land göra 
landfall medh röfvande och brännande. Wi- 
DEKiNDi 9. Hallenberg Hist. 1:176.

Landfara, intr. Färdas genom ett land. 
the affståå skulle medh then seedhvana, til at 
landhfahra medh beväpnadh hand. Schro- 
DERUS Liv. 663.

Landfära, intr. Uppdraga tvärfåror vid 
ändarne af en åker. landfäres wäl omkring 
åkren. Brahe Oecon. 109. när de hafva 
kört sin åker til ända, och vela honom häfda, 
det andra kalla landfära, begynna de ytterst 
vid renen . .. och lykta sedan innan uti åkren. 
Carleson «91.

Landfäring, m. En som färdas omkring 
i landet; särskildt: landthandlare. (Jfr 
Molbech Gloss) Om the landtfæringha. 
Gust 1 reg. 3: i21.

Landgille, n. Inkomst af jord. kom 
han vp til sins faders gård Räffznäs . .. sam- 
kade sigh tilhope ett godt styeke peninge aff 
sitt landgille. Svart Kr. 10. Munkernes 
Affwelsgårdh och annen jordh szom vnder 
Clöstret lydt haffwer, then må j lathe sätie 
bönder opå och städie then vt opå la idgille. 
Gust. I reg. 12:173.

Landgrund, m. Grund nära land. icke 
göre våre SiöFinner och Lapper på theris 
ägne enskylte fijske och landgrund, som in 
för theris äger liggie, någet hinder eller för- 
fong, uthan bruke theris fijskie i uppenbare 
haffvedt. Stjernman Com. 1:121 (1551).

Landgång, m. 1. Landstigning. [Isl. 
landgangr.] läth them segla til Gotland, 
huilke ther strax giorde landgång. O Petri 
Kr. 210. Konung Christiern är inlupen medh 
skip och folk uthi Norrige och haffuer giort 
ther landgong. Tegel Gust. 1 hist 1:29«. 
— 2. Landningsplats, wed Nargööe skal 
mest allestedz ware ond och stenigh land- 
gångh, Derföre szåge wij och gerne, attij ...

låthe byggie . .. wed landet gode starcke broar, 
på thet wij kunne wäl komma til landz. 
Hist. bibi. 2: 208 (1589).

Landkort, n. Landkarta, alla floderna, 
them Moses sielf upräknar Och med sin 
pencil på thet helga landkort teknar. Spegel 
Öpp par S3.

Landkunnig, adj. 1. Landskunnig, känd 
öfverallt i ett land Thet är landkunnogt 
huruledes man j förtijdhen haffuer pläghat 
löpa til helgamanna graffuar. L. Petri Om 
nattv. C 5 a. thet landkunniga ordspråket. 
P. J. Gothus Rel. art. 165. — 2. Som har 
kännedom om ett land. Lasse Ericson togh 
medh sigh en stoor hoop gamble knechter, 
the ther och wore wehll landkunnige. Svart 
Kr. 169. the (detta) j fulle visso förnummit 
hade af them som thär allestädhes landkunnig 
... vore. Bureus Påv. stämpl. B 4 a.

Landlopp, n. Landstrykande, brodher 
pedher petrj ... agthar giffuasigh in tiil norre- 
bothen ... ath bliffua för een Cappellan eller 
hure han sigh ther besth medh æro behielpa 
kan, doch icke medh tigninghar (tiggeri) eller 
landtloop. Gust. 1 reg. 3:289.

Landlöpare, se Landslöpape.
Landtnån, se Landamån.
Landmärke, se Landamärke.
Landred, Landrid, n. = Hästelopp. 

thenne twnga . .. som vij nw lijdom i thenne 
skarppe tijd, vtåff gestning och landreed. 
Gust. 1 reg. 5:238. thu begärer wår wilie 
wete, om thu in i Mark och Kind med någre 
aff wåre heste drage skalt, gästendes ther 
för landrijdet etc. Szå äre wij tilfridz att 
szå skeer, doch icke högre än med en eller 
twå hester hosz hwar bonde, och må thu 
tilförende anten sielff drage tijt in, eller 
skicke någen, som handler med almogen vm 
samme landreed. RR 2/n 1544. När man 
(adeln) skulle i någon herrafärd eller resa 
... då hade man tid och dag at reda sig der- 
lill, och än tå icke längre än till at förswara 
rikets gränsor. Och blefwe än tå afflagde 
(ersatte) för landredh, så at the hade frijt 
fohr och fordenskap så länge the woro på 
resan. Brahe Oecon. 123.

Landrykte, n. Rykte öfver hela landet. 
the eth menigt landtryckte haffue wpkome t 
... ath wij skulle vtii Gudh afflidne och döde 
wara. Gust. I reg. 12:250. The haffue fördt 
oss eth oppenbart landrycte opå, ath wij 
skulle wele drage jn i Schåne. 13: 15.

Landryktig, adj. I hela landet bekant, 
allmänt bekant [Mnt. lantruchtich] the 
openbara, landrychtige bewijste konnunglige 
gode gerninger. Gust. I reg. 12:2 1 Måns 
Iffwarszotin ... medh förgifft och troldom . .. 
till döden kommen är, som ... almenneligen 
ther i Findland landrychtigt wara skall Fin. 
handl. 8: 117 (1552). Thet är jw Öffner alt 
landrychtigt, huru såsom han (påfven) haff 
uer budit til at wele rådha och biuda öffuer
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Keysare, Konungar och Förstår. Uti. på 
Dan. 577. Konungh Erich skulle haffua then 
saak medh tystheet nederduffuedt och icke 
latedh landrychtigh bliffua. Tegel Gust. 1 
hist. 2:372.

Landrymma, intr. han landrymde for 
tiuffuerj han var sakfelter. Fin. handl. 6: 
158 (1537).

Landsaga, f. Lagsaga. (Se Schlyter 
Orel.) werdige fæder, riiddere och swenne 
och mene almoge med fwlle magt aff flere 
landsager i Suerikis riike tiill thette mötthe 
opsænde ware. Fin. handl. 1:221 (1520).

Landsby, m. By. lät oss gå vth på 
markena, och wistas j landzbyianar. H. Vis. 
7: 11.

Landsfana, f. Det rytteri, som tjente i 
fredlig tid endast för årslön, utgjordes uti 
de flesta landsorter öfver hela riket till större 
delen genom rusttjenst för hemman, mot 
afräkning i skatten för så stor del deraf, som 
vanligen bestods en ryttare till årslön. Hvar 
landsända åstadkom på detta sätt ett visst 
antal ryttare, som deraf kallades Landsryttare, 
Landsfanor. Adlersparre Afh. 133.

Landsfogde, m. Landshöfding? (Se 
Schlyter Ord.) Tå reknadhe han Landz- 
foghtarnas tienare, och the woro tw hundrat 
och twå och tretiyo. 1 Kon. 20:15. Jfr v. 
17, 19.

Landsfolk, n. 1. Landets inbyggare. 
[Isl. landfolk, landsfolk.] Nation, land
skap, landzfolck. Svedberg Schibb. 285. — 
2. Krigsfolk, then Häärförstan, then landz- 
folcket mönstra pläghadhe. Jer. 52: 25.

Landshelig, adj. Hållen helig öfver 
hela landet, thenne segher wan erchebi- 
scopen på Cathedre Petri dagh, och befalte 
för then skuld, at then daghen skulle wara 
landzheligh her i rikit. O. Petri Kr. 222. 
skola ock her effter thesse effterscriffne 
Helgedagar och platt inge andre Landzhelige 
håldne warda. L. Petri Kyrkord. 46 b.

Landsherre, m. Landshöfding. offuer- 
antwarda honom Herskapet och j Landz- 
herrans wold. Luc. 20: 2U.

Landshöfding, m. Ståthållare, migh 
wardt befalt at wara Landzhöffding j Juda 
land. Neh. 5:14. Gallio war Landzhöffding 
offuer Achaiam. Ap. gern. 18:12.

Landskap, n. Land. hon kom frå ytersta 
landzskapen, till ath höra Salomonis wijsdom. 
NT 1526 Matth. 12:42. Gack vthur titt Iandz- 
skap och frå thina släct och kom j thet 
landzskapet som iach wijsar tich. Ders. Ap. 
gern. 7:3. the wandradhe genom Phrygiam 
och Galatie landskap. Bib. 1541 Ap. gern. 
16:6. Heedningana skola nw komma östan 
och westan aff all landskap til mich, och 
settia troo til mich. O. Petri 2 Post. 37 a. 
the alle haffua warit aff samma landskap, 
nemliga aff Persia. L. Petri 1 Post. Lia.

Landsknekt, m. styrkan af det inländska

fotfolket bestod uti Landsknektarne, hvilke 
hvar landsända utgjorde till större och min
dre antal i förhållande till sin folkmängd. 
Adlersparre Afh. 180. Så månge karlar 
skola sitia vår nådigiste herre vederredha 
vtåff huar köpstadt... vdtpyntade som landz- 
knekter medt röör och andre tilbörliga värior. 
Gust. 1 reg. 5:147. i schole till seije förite 
frällszes männ, att the ruste sig till medh 
harnesk och wärier, att the kunne tiäne osz 
till foot her j Swerige, såsom andre landz- 
knechter. Fin. handl. 10:111 (1565). hvar 
tionde man ... så på Crono som skatte, så 
på frälse . .. som på präste, fogde ... gårder, 
skall uthnämbnas till att brukas uthi Cronans 
tienst för een landzknecht. Stjernman 
Riksd. 1:789 (1627). Jagh är een Landz
knecht, therföre må jagh fööra ett ogudach- 
tigt, yyrt och öffuergiffuit leffuerne, altijd 
wara druckin, fuller och galin, häda och för
smäda Gudh,... bannas, slås, hugga, sticka, 
leffua i otucht, effter min wilia, göra folkena 
wåld och orett, etc. P. j. Gothus Skrift, 
sent. X1 b. hvad en röffuare och mördare 
är i enom skog, som öffuerfaller och be- 
rööffuar färdande folck, även thet samma 
äre månge, the ther medh nampnet kallas 
Landzknechtar, men uthan alla redeliga or- 
saak medh våld öffuerfalla ett heelt land. 
Rel. art. 278. bannas (svärja) förskräcke- 
lighen lijka som en landzknecht. Leucho- 
WIUS 279.

Landslöpare, m. Landstrykare, ligger 
icke androm på halsen såsom tiggiomunkar 
och landzlöpare plägha. 1 Thess. 4:12 (glossa). 
landzlöpare, som ingen städz kunna bliffua. 
P. Erici i: 2. a. Vagantister och eländige 
landslöpare, the ther ifrå then ena orthen til 
then andra ... moste altijdh vandra. Kemner 
14. The äro slemma landlöpare. S. Brasck 
Ap. gern. E 2 b.

Landslöperska, f. Landstrykerska een 
frij hora och landzlöperska. Leuchowius I3l.

Landsort, m. Land, vj moste göre vor 
rese hædan oc til finland ... at handle . . . 
i then finske landz oort. Gust. 1 reg. 4: '.27. 
byggia Echtenskap j fierde ledh är monge- 
städz j fremande land . . . effterlatet. Så säyes 
ock, at vthi några landz orter skal then tridie 
ledhen icke heller wara förbudhen. L. Petri 
Skyld. C 8 a. .

Landsryttare, m., se Landsfana.
Landsskrifvare, m. Landzscriffuare, scriba 

provincialis. Helsingius.
Landsstraff, n. Straff som drabbar ett 

helt land, vppenbarliga laster, ther öffuer 
allahanda landzstraff kommer. P. Erici 5: 9 a.

Landsstråk, n. Stråkväg, förordna . . . 
gästgifvare, en, två, tree eller flere tilhopa, 
effter som landzstråken store äre. Stjern
man Com. 1:651 (1615). ved store landz
stråken . . . boendes. Riksd. 2:1072 (1644). På 
landzbyggden skole först alle vägarne, en-
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kannerligen allmänne vägarne och land
stråken, rättas och göras ... godhe, geene 
och väl försedde medh brooer. Landt. instr. 
256 (1651).

Landsstråt, Landsstråta, f. Landsväg. 
(Jfr Schlyter Ord. strata.) wij wilie dragha 
retta landz stråtena. 4 Mos. 20:17. land- 
stråtona wilie wij fara. 21:22. Landzstråtan 
är säker, skogzwäghen är fahrligh. P. Erici 
5:252 a.

Landssåte, Landsåte, m. [Mnt. lant- 
sate.] 1. Undersåte, thenne wår Landzsåthe 
och tro tienere. Thyselius Handl. 2:179 
(1542). en godh, hull, tro och rättrådig 
Landzsåthe emott oss. 2:277 (1545). han sine 
landsåther een godh fridh åter förskaffat hadhe. 
L. Petri Kr. 20. — 2. Invånare i ett land. 
H. M:tz vndersåther som settia sig allestädes 
nider under landsåterne (t lngermanland) 
och bruka deras ägor. Gust. Adolf Skr. 
284. Landssåterna af Indien. Schroderus 
Uss. D 4 a.

Landsvist, f. Rättighet att vistas i lan
det. [Isl. landsvist ] the icke länge skulle 
thär få niuta frid eller landzvist. Pering- 
skiÖld Heimskr. 1 : ist. han efterlät aldrig 
sine ovänner någon landsvist ther hemma 
i landet. 2: 445.

Landsände, m. 1. Land. theras landz- 
ende hadhe sijn näring aff Konungens land. 
Ap. gern. 12:20. göra itt besynderlighit medh 
then landzendan Gosen, ther mitt folk vthi 
är. 2 Mos. 8: 22. Sihon tilstadde icke Israels 
barn gå jgenom sina landzendar. 4 Mos. 
21:23. — 2. Landsgräns. Ammons landz
endar woro faste (befäste). 4 Mos. 21:24.

Landtjäll, n. Tält, uppslaget i land. 
[Isl. landtjald.] blef theras Konungh Bous 
så hårdeliga sargat och skadd, at han af 
sina tienare up (från skeppet) i sitt land- 
tieldh måste burin vardha. L. Petri Kr. 24.

Landtvin, n. Stundom bruklig benäm
ning på Franskt vin. en åhm Franst eller 
Landtvijn. Stjernman Com. 1:312(1581).

Landtåg, n. Krigsfärd till lands, landtog 
emot fienderna. Stjernman Riksd. bih. 200 
(1568).

Landvräkare, m. Landstrykare, äre j 
åter tå til sinnes at ryckia uthi en annan 
stadh, och således altijdh göra ... aff edher 
sielfve en hoop landvräkiare? Schroderus 
Liv. 157.

Landvärn, se Landavärn.
Langa, tr. och intr. Skjuta på långt 

håll? the (smederna) haffwe giort oss stort 
förräderije medt samme (af dem förfärdi
gade) stålbåger. Förty the langa inthet skott, 
och så snart man haffwer skottedt någre 
gonger medt them, då äre bogerne platt för- 
lammede. RR^/t 1544. är her ingen skott 
’.kanoner) som någet lange kunne, högre än 
falcknether och falckuner. Fin. handl. 4: 249 
(1556).

Lanter, n. Ett slags kortspel. (Se Mol- 
bech Gloss.) Våra drabanter Spela sitt 
lanter. Bellman 4: 32. Han så omistlig 
hölls som klöfverknekt i lanter. Livin 65.

Lanterna, f. Laddskyffel. [F. lanterne, 
“sorte de grande cuiller avec laquelle, avant 
l’invention des gargousses, on portait la 
poudre au fond du canon“. Littré.] thet 
lille stycke, effter thett nye sseet (sätt), som 
opå råsbårer kunne föres och man medt 
landtärne skiwthe kan. Fin. handl. 8:267 
(1555). lathe alle bysseskytterne holle opå 
att göre enn heel hoop landhtärner til alle- 
honde skytt både smått och stortt, ther mann 
kan skiuthe hagelskott medh. Adlersparre 
Hist. saml. 1:20 (1555).

Lappa, tr. Flicka, een dicht, hwilken 
munckarne haffue lappat in j then helighe 
Schrifft. Lælius Res. 2:51.

Lappalia, f. Lappri, skräp. [T. lappdlie.] 
en hoop ... af Cammereren hoopasmorde 
chartequer som alle ähre ounderskrefne och 
störste Lappalier af världen. J. G. Stenbock 
(Adlersparre Hist. saml. 4:369 (1676).

Lappare, m. 1. som bygger (lappar) 
gambla kläder. Comenius Tung. index. — 
2. Fuskare, bönhas. Skal ingen lappere för
driste sigh at gifue sigh ut för någon artz 
eller läkere. Skråord. 247 (1571). Ingen lap
pare och bönås skal fördrista sig at gifva 
sig ut för någon barberare. Stjernman 
Com. 6:381 (1717). — 3. Stympare, odåga, 
stackare, skickelighe til predicoämbetzens 
werck j kyrkionnne, som skola wara j the 
lappares stadh (ställe) och driffua ämbetet 
fort och halla widh macht. P. Erici 6:124 b. 
ordspråket lyder, at uti hvar slächt fins altid 
en lappare (Isl. aukvisi, vanslägting), som 
intet duger. Peringskiöld Heimskr. 1:642. 
tu talar som en . . . lappare (feg stackare), 
thär tu icke vilt stå thin konung bij. Vere- 
lius Götr. 186. (Jfr Krympa.) en försagd 
lappare (Fr. poltron). Österling 1: 365. ma- 
zette, lappare, prackare, niugger. Sved
berg Schibb. 283.

Lapperi, n. 1. Fuskeri, bönhaseri. Skal 
ingen lappere fördriste sigh at gifue sigh ut 
för någon artz ... Hwilken medh slijkt lap- 
perij warder befunnen, then skal straffas. 
Skråord. 247 (1571). Lapp- och bönhaseri. 
Stjernman Com. 6: 3S1 (1717). — 2. Lappri. 
vet, at mod, förstånd och fägring är Ett 
lapperij, om de eij nyttias rätt. C. Gyllen
borg Villhj. 111. Hvad båta mig de myckna 
sånger Och annat konstigt lapperi. J. G. 
Werwing 317.

Larf, m. Larfva, Larva, f. [L. larva.] 
1. Mask, skråpuk, de larf för ögonen hade. 
HSH 22:300 (1652). Mosis ansigts larf (täc- 
kelse.) Kolmodin Qv. sp: 2:53. iagh läter 
inga onda larffuar föremåla. P. Erici 1: 206 a. 
klädde medh dieffuulens faseliga larffuor. 
2:246 a. Dieffvulen i spökevijs kommer för
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oss, och stundom i een larvo och styggan 
hampn sigh see låter. P. L. Gothus Under- 
visn. 251. små barn ... skrämmas aff een 
larfva. Schroderus Hels. beg. skattk. 124. 
för larvor löpa små gossar. Stjernhjelm 
Here. 253. Bildl. vårs leffuernes förelagda 
ändelycht är verldenne fördold, och synes 
icke uthan igenom laruor och betäckelser, 
Sådana laruor, under hvilka vårs lijffs ände 
gömes, äre siwkdomar, brådödh, fall, svärd. 
P. J. Gothus Kors Xlb. — 2. Utspökning, 
utklädning. bleff M. Abrahamus Andreæ 
Angermannus vigd till ärkiebiskop ... uthan 
smörjelse, biskopshatt, kyrkio (för krykio, 
kräckla?) ock annor påfvens larfver. HSH 
1:60 (1594). När biseoparne ville vara rette 
biseopar ... så måtte man medhgeffua them 
... att the ordinerade och confirmerade oss 
och våra predicanter. Doch tilbaaka satta 
alla laruor, prång, spökerij och ochristeligit 
väsende. P. J. Gothus Rel. art. 480.

Larfvekläder, pl. Maskeradkläder, för- 
klädning. en stoor hoop i larffueeläder (följde 
Af. Knut och P. Sunnanväder vid deras 
skymfliga intåg i Stockholm). Svart Kr. 113.

Larfveri, n. Maskeradskämt, gyckel
spel. Peder Sölffköparen... war mycket wehl- 
kommen hoes Synnanwederen för sitt larff- 
uery och tijkörtning. Svart Kr. 112.

Larsmessa, f. Laurentii dag, den 10 
Augusti. Dijkman 146.

Laska sig, re fl. Lunka. Tre tunnor guld 
lade han på sin rygg, Så laska han sig åt 
konungens gård. Sv. forns. 1:41». Jfr Rietz.

Last, f. Laster, m. [Mnt. laster.] 1. La
stande, klander. Acht’ icke fåfängt roos 
eller last för skam eller ähra. Stjernhjelm 
Here. 250. — 2. Skymfande, hånande, sådana 
grufliga eedher .. . äre iw gudz openbara la
ster och försmädilse. O. Petri Ed. A 3 b.

Lastan, f. Lastande, klander. [Isl. lastan.] 
bannor och lastan. Syr. 29:9.

Lastelig, adj. Klandervärd, lastbar. [Isl. 
lastligr.] lasteligh företagningh. Gust. 1 reg. 
4:135. thet som sleemt och lastelighit är. 
L. Petri Skyld. F 3 b. lasteligha menniskior. 
Falck 34 a.

Lastelse, f. Skymf, smädelse. C a I u m- 
nia, lastelse. Var. rer. voc. P1 b. otroo 
är icke annat än en gudz lastilse. O. Petri 
1 Post. 34 a.

Lastering, Lastring, f. Hädelse. [Mnt. 
lasteringe; T. lästerung] Gudtz lastering 
och försmädelse. Thyselius Handl. 2:227 
(1544). Lastring och försmädelse, ther medh 
vij vardom hädde på vårt goda nampn och 
rychte. P. J. Gothus Rel. art. 316.

Lasterlig, adj. [Mnt. lasterlik; T. läster
lich.] 1. Lastelig, smädlig, bannor, eedher 
och allahanda lasterligh ord. L. Petri 2 Post. 
15 b. lasterligit bannande och swäriande. 
Ders. 219 b. — 2. Klandervärd, brottslig, är 
jngen krijgz-prætext eller orsaak så laglig

och god, at icke sielfva execution och uth- 
förningen är grufsam och lasterlig. Stjern
hjelm Lycks. är. 3 intr.

Lastgirig, adj. Klandersjuk. Theras hu- 
strwr ... skola och redheligha wara, icke last- 
girugha. NT 1526 1 Tim 3: 11. jag intet 
hafver fördt något ordakrig, ei heller varit 
lastgirig. Svedberg Sabb. ro 1: clb.

Lastlös, adj. Oklanderlig, oförvitlig. [Isl. 
lastalauss.] Månan i tystheet går sin gång, 
och achtar ey hundglafs: Så gör en last-lös 
man, som ährliga lefver i stillo; Leer åt 
gabbara-gläntz och klaffare-tunga förachtar. 
Stjernhjelm Öfverskrifter.

Lastning, f. Klander, (han) eij skiöter 
lastningh äller ros. Messenius Krön. 95.

Lastord, n. Lasteligt tal. [T. läster- 
wort.] the bruka stoorlåtighe och stålte håån 
och lastordh emoot Doopett. Ernhoffer 
47 a.

Lastra, tr. [T. lästern.] 1. Häda. lastra 
Gudh. L. Pet. Gothus 71 a. — 2. Skymfa, 
vanrykta. Then som lastrar sin fadher han 
seal warda skemd. Syr. bok 1536 3:18.

Lastring, se Lastering.
Lastsam, adj. Lastbar, lastsam lättia. 

Lucidor Hh 1 b.
Lastskrift, Lasterskrift, f. Smädeskrift. 

[T. lästerschrift.] Judanar så skendeligha 
aff någhra Greker . . . medh lastscriffter och 
hånligh ord försmädde wordo. Försp. till 
Vish. (Sal. vish. 1536: lasterscriffter.)

Laststycke, n. Lastbar handling, han är 
medh månge laststycker befunnen. Schro- 
drrus Liv. 908.

Lastvärd, Lastvärdig, adj. Klandervärd. 
Presterskapets lefverne . .. merendels öfver 
alt var lastvärdt. Celsius 1 Kyrk. 171. all 
lögn är lastvärdig. Hermelin D3b.

Lat, adj. itt kulit, latt och trögt hierta 
til at bidia. P. L. Gothus Undervisa. 27.

Lathet, f. Lättja. Laatheet haffuer sömpn 
medh sigh. Ord. 19: 15.

Latklöf, m. Latklöfvar kallas de små 
klöfvarne på bakbenen ofvanföre de rätta 
klöfvarne. Dahlman 45.

Latman, m. Lätting. Så ville likväl Gud 
at Adam skulle bruka Sin kropp så väl som 
jord, at icke latmans siuka Hos honom 
skulle få inrymme. Spegel Öpp. .par. 45.

Latsliga, adv. Lättjefullt, försumligt, wij 
oss här medh försume eller latzligha och 
otroligha handle. L. Petri Om nattv. A 7 a. 
Then som latzliga gör sina syslo. Sal. ord. 
18:9. the hörat (Guds ord) latzliga, at the 
sellan komma til kyrkio. P. Erici 1:231b.

Latstock, m. fördriffua the laatstockar, 
som intet gagn göra wilia. Uti. på Dan. 171.

Laureträd, n. Lagerträd, the ädle Laure- 
trä. Spegel Öpp. par. 16.

Lavera, intr. Lofvera. [Nederl. laveeren, 
T. lavieren.] ett skepp lavera plägar,. .. Thet 
gör så mången lof. Spegel G. verk 167.
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Laxöra, f. Laxöring. Laxöron. U. Hjärne 
Under. 33.

Le, intr. Om iagh loogh til {mot) them, 
förläto the sigh intet ther vppå. Job 29:24. 
han .. leer til tigh, loffuar tigh mykit, och 
giffuer tigh the betsta ord. Syr. 13:7.

Led, f. och m. Väg, våglängd, afstånd. 
them skil ått så stoor leedh, som är emellom 
himmel och iord, och emellom Gudh och 
menniskior. L. Petri Dial, om mess. 105 b. 
thet gaf ett liud ifrå sig, så thet hördes 
longan led. Svedberg Sabb. ro 1:580. Ther 
stodo englarna Cherubim med blenkiande 
sverd, som på longan led synas kunde. 1: 561.

Led, f. Ovilja, harm. [Mnt. lede; T. 
leid ] Thet gör honom stoor leedh. R. Foss 275.

Led, adj. 1. Ful. När hon (qvinnan) 
wreedh warder, så förwandlar hon sin hyy, 
och warder leedh som en säck (Vulg. quasi 
saccum ostendit). Syr. 25: 24. — 2. Smär
tande. Eder skade iw skal vara oss swa 
leed som eder sielffuom. Gust. 1 reg. 1:52.

Leda sig, ref). Famla, trefva. lijka som 
någhor in vthi itt hws kome, och leedde 
sigh medh handenne vth medh weggenne. 
Am. 5:19.

Ledamot, n. och m. Lem. thet hendrena 
göra, är the andra ledha moten til tienst... 
och är hwart ledha moot delaktogt medh thy 
andra. O. Petri Men. fall E 7 b. Thet är 
tigh bätre, at itt titt ledhamoot förderffuas, 
än ät tin hele kropp skulle kastas til hel- 
uetes. Matth. 5:29. en lem henger in til 
then andra genom all ledhamoten. Eph. 4:16. 
Rijkezens lemmer eller ledemoet både i thet 
wärldzliga och andeliga ståndet wore alle 
affstympade. Svart Kr. 59. Göta Riket hade 
i några hundTade år varit en ledamot til 
Sveriges Rike. Girs Joh. 3 kr. 26.

Ledas, impers. [Isl. mér leiöist.] Migh 
ledhes widh at leffua. I Mos. 27:46. Ther- 
före Ieeddes migh leftua. Fred. 2:17. migh 
leeddes widh alt mitt arbete. 2:18.

Ledelse, f. Ledning. Gudz underliga 
regering och nådiga leedelse til thet eviga 
lijffuet. P. J. Gothus Kors M8a.

Ledesam, Ledesamhet, se Ledsam, 
Ledsamhet.

Ledesman, m. Ledare. [Mnt. leidcsman, 
ledesman.] Een tilldrand’ gnista är oss vor
den til een sool, Til lius och ledes-man 
uppå konungzlig stool. Stjernhjelm Jubel
sång. Rättråd och reedlighet haa dina leedz- 
männ varit. Rudeen 292. hvijte oxen är 
för långe boskaps-rader Ett pråål och ledes
man. Eurelius Vitt 60.

Ledga, tr. Leda, ledsaga, jagh sidst til 
denna by Är ledgat aff en stierna ny. Kol- 
modinus C 3 b.

Lediga, tr. Göra ledig, entlediga. Ko
nungen .. . hade för denna gången iedigat 
den sorgsna kejsarinnan ifrån sin närvaro. 
/Is. Ban. 2: 299.

Ledisk, Ledsk, se Le i disk.
Ledosam, Ledosamhet, se Ledsam, 

L e d samh e t.
Ledsagan, f. wandra ... om bara mörka 

natten vthan liws och ledhsagan. P. Erici 
4: 56.

Ledsagare, m. Lots. På alle fahrvatn, 
ther Ledsagare behöfvas eller brukas pläga, 
är hvar och een Skipare skyldigh them at 
bruka och antaga. Sjölag 1667 Sjösk. B. 7.

Ledsam, adj. Ledsen, utledsen. Een 
quinna ther aff mannen ingen glädhe haffuer, 
hon gör honom Iedhosam widh all ting. Syr. 
25:32. lät ey någon ting göra tigh trött och 
ledesam på tin företagna vägh. Schrode- 
rus Casm. 100.

Ledsamhet, f. 1. Leda, ledsnad, vij 
skolom inga leedesamheet, förtrutenheet eller 
vämielse haffua til Gudz ord. P. J. Gothus 
Rel. art. 378. där jagh minutissima skulle 
opräckna, ville det förorsaka eder ledesam- 
heet till mijn skriffuelse. A. Oxenstjerna 
(HSH 25:25). Förr än hon bekommer thet 
(hon önskar), så fördrager hon ock ledsam
liga (med ledsamheet, förtreet) ett lijtet drögz- 
måls mellankomst. Comenius Tung. 365. 
(predikanten) är församblingen till ledosam- 
heet och förtreet, mera än till behagh och 
upbyggelse. Emporagrius 23. — 2. Ledsam, 
tråkig belägenhet. Ther måst’ han trenne 
åhr i ledsamhet förspilla. Kolmodin Qv. 
sp. 1: 451.

Ledsamliga, adv. se under Ledsam het.
Ledse, adj. 1. Ledsen, utledsen, trött. 

Mijn siäl hatar idhra Nyymånadher och Åårs- 
tijdher, Jagh är leedze ther widh. Es. 1:14. 
The skola snart leedze warda widh Konun
gens och Förstanars tunga. Hos. 8:10. Gudh 
allena kan alt göra thet han företagher, vthan 
alt hinder, Men menniskionar warda antin
gen aff andra förhindradhe eller bliffua sielffue 
trötte och leedhse. Pred. 2:12 (glossa). folcket 
wardt leedhse på wäghen, och taladhe emoot 
Gudh och emoot Mose. 4 Mos. 21: 4. öffver- 
flödige ord betunga läsarens och påhörarens 
förstånd, göra them leedse. Phrygius Agon 
5. — 2. Led, förhatlig, hwariom manne 
ledze warda. P. Erici 6:5 a.

Ledse, f. (?). Leda, ledsnad. Borgerska- 
pedt i städerne så väll som almogen åå 
landett... klaga öfuer krigzfolckedtz våldz- 
verkan och röfverij och i så motto få vidh 
dem en stoor ledsse. Landt. instr. 156 (1620).

Ledsla, f. Leda, ledsnad, fijk Swerigis 
rike ... en ledtzsle och vämielse till honum 
(kon. Kristiern). Gust. I reg. 3:142. man 
haffuer ingen leedzlo aff hennes vmgengilse. 
Sal. vish. 1536 8: 16. them kom dubbel 
leedzla vppå, ther til ock suckan tå the 
tenckte vppå huad warit hade. 11:13. En 
wijs man haffuer icke leedzlo widh gudz 
ord. Syr. bok 1536 33: 2. hender them offta 
större förträtt och ledslo som beläghra, än
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them som beläghradhe are. Schroderus 
Liv. 499. förhala krijgz tilrustningen, på thet 
at K. Antiochi yfver och hugh måtte uthaff 
lång ledzlo förminskas. Ders. 548. fienden 
genom lång ledzlo at uthtrötte. Ders. 648.

Ledsn, f. Ledning. [Fsv. lej>sn.} det 
andlige liuset, Ded som oss Skaparen i vårt 
bröst hafver eldat och uptändt, Til vår sa- 
lighetz lysn och ledsn. Stjernhjelm Here. 
375. hon är blifven ... Svea til een lykta, 
Til lysn och ledsn. Jubelsång.

Ledsna, tr. Leda i bevis, [af Fsv. lepsn.] 
moste ock granneligha leetznat och ransakat 
warda, om thet dråp, som säyes wara giordt 
j nödwern, skal ock j sanningenne så wara 
skedt eller ey. L. Petri Mandr. B 4 a.

Ledsna, f. Ledsnad. Flär syns, att skyl
dighet ej alltid ledsna ger. Dalin Vitt. I. 2:133.

Ledsnas, dep. Ledsna, tröttna. Hans 
tal var vidlöftigt, men de ledsnades doch 
intet at höra honom. Mörk Ad. 1:442.

Ledsten, m. Magnet, kompass. [Isl. leid- 
arsteinn.) ledstenen ännu ey bekant var. 
Peringskiöld Heimskr. 1: förord.

Ledstig, m. Vägledning. Vi ibland desse 
besvärligheter den tryggaste ledestigen erakte 
att vara först och främst thärhän, att.. . 
Nordin Krigshist. 2: loo (1674).

Ledsven, m. Brudsven. (se Rietz.) Gåf- 
vor, som pläga gifvas af brudgumme och 
brud til talman, brudfrämjor, ledsvenner. 
Stjernman Com. 3:725 (1668).

Lef, m. Bröd, kaka. [Isl. hleifr.] Leeff, 
Limpa, Panis cibarius, gemein Rogenbrot. 
Schroderus Lex. 44.

Lef, n. Signeri, besvärjelse. [Isl. lif, lyf.] 
wiskippilse, leff oc trwldom. Gust. 1 reg. 
5: 27. Leff skulle så bijta som lönt worde, 
Ty olönte wille icke thenna ieffio karlar 
affgå. L. Petri Kyrkost. 70a. (Jfr Söder- 
wall lif 2.) '

Lefja, Lifja, tr. Signa, besvärja. [Isl. 
lyfja.] När man låther liffwia sich, sin barn, 
sin booskap, ath warghar och annat oondt skal 
icke skadha them. O. Petri Men. fall B 2 b. 
han ... wiyer och leffiar salt, watn, eeld, 
quistar. L. Petri Kyrkost. 70 b. the sälia 
thetta leffiade brödet, saltet eller huad annat 
thet är. Ders. 72 a. en kwinna ... plägar gå 
vm kring soknene och leffwiar och trollar. 
Dipl. Dal. 3: mi (1549).

Lefjan, Löfjan, f. troldoom, falsek sig- 
nilse, vidskepelse, leffian. O. Petri Men. 
fall G 3 a. om någor bedriffuer truldom, 
swartekonst, leffian eller andra sådana dieff- 
uuls handlingar. L. Petri Kyrkord. 76 a. 
löfian. Emporagrius 237.

Lefjare, m. Leffiare theras wijskepligha 
teekn och signelse bruka. L. Petri Exorc. 
El a. Trulkarla och leffiare ... haffua sijn 
besynnerligh ordasätt och wissa formor eller 
signelse, ther the noghot wilia wiya. Dial, 
om mess. 24b. — Se under Lefj erska.

Lefjeri, Löfjeri, n. Trolldom, hexeri. 
affgudeskt leffierij. L. Petri Kyrkost. 70 b. 
The som umgås med lefvjerij och lässningar 
eller annan vidskieppelse. Widekindi 225. 
af Frw Veneris bedrägelige löfierij förkiuste. 
Stjernhjelm Lycks. är. cartel.

Lefjersk, adj. Leffierske handlingar skal 
man undfly. R. Foss 589.

Lefjerska, f. Rette leffiare och leffier- 
skor göra iw så, The taga til sigh brödh, 
salt, eller annat huad them teckes, ther 
öffuer göra the mong kors och läsa Gudz 
ord. L. Petri Kyrkost. 71 b.

Lefjogalder, m. Trolldomsformel, man 
skal för intet annat rekna en papistisk prest 
ther han vppenbarliga står och medh sin 
beswärielse och ochristeliga wiyelse böner, 
thet är leffiogaldrar, wiyer och leffiar salt, 
watn, eeld, quistar, än för en vppenbara 
och oförskemd Ieffio karl, Runokarl eller 
trulkarl. L. Petri Kyrkost. 70 b.

Lefjokarl, Löfjekarl, m. Se under Lef
jogalder. Löfie karlar och käringer hwar 
de finnas, skole de upbrännas. Thyselius 
Handl. 2:194 (1544).

Lefjoord, n. = Lefjogalder. leffiare 
giffua sinom läsningom och leffioordom nå- 
ghot sådant tilförenna (att de ega förvand
lande kraft.) L. Petri Dial, om nattv. A 7 b.

Lefla, Läfla, intr. Kurtisera, fria. [T. 
liebeln.] Läfla är mehr än all vishet Som 
någon klook i världen veet: Hvilken j 'den 
konst mastar är, Han vinner snart en hiär- 
tans kiär. Messenius Blank. 54. Then som 
vil lära läfla rätt, Medh Frustumör på annat 
sätt Skal han umgå, medh annat vijs Vinner 
han hos Stadziungfruer prijs: Doch är åt- 
skilnat här i stor; Ty om pijgan i Stocholm 
bor, Eller och så i Ubsala, På annat sätt 
skal tu tala: Men är hon ifrån Gäffle by, 
Läfla skal du lära aff ny. Sädan skal man 
och rätt förstå, Den som vil ena enkio få, 
Han skal slå fast på annan bog, På annat 
sätt drijffua elskog. Ders. 55. Frija och 
läfla medh een skön jungfrw. Chronander 
Bel. F 4 b.

Leflare, m. Leflare och älskogsdrijfvare. 
Schroderus Albert. 1:148.

Lefleri, Läfleri, n. [T. liebelei.] Lef- 
lerij, mulierositas. Schroderus Lex. 86. 
Elskogzkättia (leffierij). Comenius Tung. 
826. På läflerij du mästar äst, Lär migh 
huru iagh frija skal. Messenius Blank. 54. 
ferga theras ansichte ... när the ville gå på 
leflerij och sinom bolarom til behagh tänekte 
sigh til at smyckia. A. Laurentii Verld. 
speg. 337.

Lefnad, m. Lif. Döden dväler i dvalm 
alt hvad här lefnat och lijf har. Stjern
hjelm Here. 71.

Lefra, f. Lefver. Then heetzig lefra 
haar. Spegel G- verk 162. tvifvels utan 
må then fisken dryger vara, Af hvilkens
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lefra väl een heel läst traan kan faara. 
Ders. 190.

Lefra, tr. lemnaj leverera. [Mnt. leveren, 
T. liefern.] talet på teghlet moste j leeffra 
ifrå idher. 2 Mos. 5:18.

Lefva, tr. Lemna. [Isl. leifa, Mnt. leven.] 
migh leeddes widh alt mitt arbete, som iagh 
vnder solenne hadhe, at iagh moste leeffua 
thet eenne menniskio som effter migh komma 
skulle. Pred. 2:18. Wijnhemtare skola komma 
offuer tigh, the ther intet skola leeffua tigh 
effter sigh. Jer. 49: 9. leeffua ock effter sigh 
them leffuandom een åminnelse. Vish. 10: 8. 
tå leeffde han sin mantel när migh, och 
flydde. 7 Mos. 39:15. effter sigh leeffdt itt 
ärlighit nampn. Syr. 44:8. iagh skal .. . 
förstöra them som igen leeffuas. Hes. 25:10. 
all thenn deell och godz, såsom han effter 
sigh leewe kundhe. Hist, handl. 13. 1:248 
(1506). thet beröfvar henne hennes goda 
namn och lefver henne en evigvarande ond 
åminnelse. Schroderus Kysk. speg. D8a. 
Hon stinger, och i såret lefver quar en gadd. 
Stjernhjelm Parn. tr. 2:7.

Lefva, f. Skifva? (Jfr Vendell Ordb. 
öv. östsv. dial.) när store anckartåg och 
annat groft tågvärcke tiäras, (skola repsla- 
garne) hafva grant värcke eller trälefvor 
uppå sine pannebottnar, att tågen ej må 
siunka till bara bottn. Stjernman Com. 
5:481 (1694).

Lefvande, n. Lif, lefnad. Wårt leffuande 
på iordenne är såsom en skugge. 7 Krön. 
30 (29:15). Hwilken är then som itt gott 
leffuande begärar, och gerna godha daghar 
hadhe? Ps. 34:13. Een menniskia är j sitt 
leffuande såsom grääs. 103: 15. hwadh är 
thet för itt leffuande, ther intet wijn är? 
Syr. 31: 33.

Lega, tr. 1. Hyra. Paulus bleff j heel 
tw åår vthi thet hws han leegt hadhe. Ap. 
gern. 28:30. — 2. Uthyra, leya sin wijn- 
gård androm wijngårdzmannom. Matth. 21:41.

Lega, f. 1. Liggställe, våra qvastar nö
tas at hålla rent omkring hans (bandhundens) 
lega, och några kärfvar halm gå ät til bädd- 
ning. Tessin Bref 1:72. var en stor kuhla 
... i hårda stenen uthuggen. Man sade at 
Grim en af de gamla resar hade här haft 
sin lega. Mörk Ad. 1:103. — 2. Gömställe. 
(när) den förlorada printsessan blifver utur 
sin nu förborgade lega utspanad. /Is. Ban. 
2: 477.

Legomål, n. Arrende. [Isl. leigumdl.] 
thet legomål som vår fogthe . .. tilsagth haff- 
uer ... niels Cristiernszon paa vår konungx 
gordh j folkerna sockn. Gust. I reg. 4:35.

Leidisk, Led(i)sk, Legesk, Läysk, adj. 
Från Leiden. Subst. Ett slags kläde. Deraf 
voro endast tu slag, svart och brunt. Hvart 
stycke höll omkr. 24 alnar. Murberg Kläd. 
99. xx stycke ledisk. Gust. 1 reg. 4:366. 
ett stycke swarth leysk. 6: 232. stycke legesk.

7:136. cccc och xv alna läijsth. Dipl. Dal. 
2:136 (1528). Itt stycke Leedsk 100 mark. 
Stjernman Com. 1:193 (1566).

Leja, intr. Le. [Isl. hlceja.] vnderstun- 
dom lockar han och leyer... vnderstundom 
hotar han och trughas medh oss. L. Petri 
Dial, om mess. 131 b.

Lejda, tr. Gifva lejd. [Mnt. leiden.] 
the waar openbare fiendhe och forrædare 
berendt wann melen haffua levgdath paa 
gutlandt. Gust. 1 reg. 2:190 Och behöff- 
uer tu icke skötha then leygdhe her Berendh 
them giffuit haffuer, then icke wthij hans 
mackth war ath leygdha noghen emoth oss 
hans rettha herre. 2:40.

Lejdeliga, adv. Lejdenligt. eder... med 
allom, effter som tilbörligit är, legdelige .och 
friidlige holle, troligen och vtan all argelist. 
Gust. 7 reg. 13:110.

Lejinna, Leinna, f. Lejoninna, haffuer 
... oxlatender lijka som een Leyinna. Joel 
1: 6. Leyonet röffuadhe noogh för sina vngar, 
och drap åt sina Leyinnor. Nah. 2: 12. 
leinna. Var. rer. voc. P 8 a.

Lejopard, m. Leopard. Leioparden. 
Hist, handl. 13. 1:1.

Lek, m. Spe, gyckel. Han gör leek aff 
stadz buldret. Job 39:10. Jagh droogh en 
säck vppå, men the giorde ther leek aff. 
Ps. 69:12.

Leka, intr. 1. Anställa kamp- eller tåf- 
lingslek, vapenlek. Sädhan satte sigh folcket 
til at äta och dricka, och stodho vp til at 
leeka. 2 Mos. 32:6. — 2. Kämpa, strida. 
Han leekte medh ridder och ridderssmänn, 
The boro för honom blodige kinner. Sv. 
forns. 1:132. — 3. Spela (på musikinstru
ment). rösten som iagh hörde, war såsom 
harpolekares, the ther leekte på sina harpor. 
Upp. 14:2. Bildl. hans ögon dee lechte på 
lijten Cerstin. B. Baners Visb. 46. — 4. 
Spela (schack o. d.). drotning Sophia leekte 
i skaktaffuel. O- Petri Kr. 84. Ingen må 
dubbla (dobbla) eller lecha szedan vagthen 
är sath (på krigsskeppet). Gust. 1 reg. 10: 
133.

Lekamen, m. och n. ath smöria min 
likamme. NT 1526 Marc. 14:8. Christi... 
lekamme leedh. O. Petri Men. fall L 2 b. 
theras lekames närning. 7 Post. 146 a. le
kamenen är icke en lem, vthan monge. 
1 Cor. 12:14. Så är ock tungan jbland wåra 
lemmar, och besmittar hela lekamenen. Jac. 
3:6. Man haffuer itt naturlighit lekamen, 
man haffuer ock itt andelighit lekamen. I 
Cor. 15:44. tine dödhe skola leffua, och 
medh lekamenen (plur.) vpstå igen. Es. 26: 
19. the fromas odödeligha lekamen skola 
såsom welluchtandes roser... på then yter- 
sta daghen vpgå. L. Petri 7 Post. d 7 a. 
thetta dödheligha lekamenet. O. Petri 7 
Post. 108 b. — Lekamen förekommer ock 
såsom betecknande endast öfre delen af
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kroppen (atom benen). Beväpnad å lekamen 
och benom — i fulla vapen â lekamen och 
benom. Se Hallenberg Hist. 5:448, 449 
(1626).

Lekan, n. Leksak. Lekan, Docka, Cre- 
pundia. Schroderus Lex. 87. JfrBarna- 
lekan.

Lekare, m. 1. Spelman. [Isl. leikari.] 
allehanda lekare på blåsande instrument. 
Schroderus Liv. 37. Laag uthan leekare 
giör lusten trögh. Grubb 445. — 2. Skåde
spelare. En ahrtig lekare är mig på lafven 
(skådebanan) täck, Som icke giörer sig till en 
fullkommen giäck. Düben Boil, skald. 38.

Lekfogel, m. Leksak. Hwar wij ock 
gladhe äre, så skola tå hans (Kristi) dödh, 
blodh och vnder (sår) wara wora leekfoglar, 
ther wij skola haffua wort skempt med. O. 
Petri Ed. B 1 b. honom (kon. Gustaf) icke 
längre lyste at vara theras (Dalkarlarnes) 
lekefogel, såsom the några åhr hade hållit 
honom före. Girs Gust. I kr. 136.

Lekfolk, n. Lekmän. [Isl. leikfolk.] 
prestomen är högheliga befälet ath förkunna 
gudz ordh for leekfolkit. O. Petri 1 För
man. A 4 b. man haller fögho annars än for 
banssgerning, om leekfolks hender tagha ther 
vppå (på smörj elsen). Sakr. 2 a.

Lekhogse, adj. Lekfull, een leekhogse 
pilt eller flicka. U. Hjärne Vitt. 80.

Lekman, m. Olärd person. Leekman, 
Idiota. Schroderus Lex. too. the woro 
olärde och leekmän. Ap. gern. 4:13.

Lekn, n(?). Föremål för lek, gyckel. 
(Jfr Lekan.) Jagh seer, huru iagh bliffver 
achtad För ett apspel, lekn och för intet. 
U. Hjärne Vitt. 89.

Lekstuga, f. Dansgille eller annan för
lustelse. Hwilken som håller lekestugor... 
böte Konungen tre mark. Thyselius Handl. 
2:194 (1544). i Nås hölls för oss lekstufva 
efter landsens manér, der man hade 3:ne 
synnerliga dansaT att remarquera. Linné 
Ungd. skr. 2:349.

Lekt, adj. Olärd. Lecht, Idiota, der ein
fältige Mensch. Schroderus Lex. 13.

Lei, Lell, adv. Likväl. Wår skuld ... 
Endoch hon är så ganska swår, Leel skyler 
han henne. Psalmb. 1572 44 a. han var 
oskyldigh ... Bleff leel til saken felter. Hund 
Er. 14 kr. v. 381. hvar så hende at sielve 
undervijsaren frånföllo, så kan lel under- 
vijsningen reckia mångom efterkommandom 
til större nytta i långan tijdh. Bureus För
ord till Kon. Styr. A 3 b. ändoch grufvan 
hafver varit mächta svagh, är lell i detta åhr 
större tillvärckning än som i förledet åhr. 
HSH 40: 56 (1662). Jag är fördömt till att 
oymkad älska, Att längta till att see er och 
lell svärja, Hvar gång det skier, att aldrig 
see er mehra. C. Gyllenborg Andr. F 2 b.

Lernend, m(?). Lemmel. [N. lernend, 
lernende.] OPFta har man ock hördt, at ...

skogs möss, lernender och grodor med vädret 
äre kringspridde. Lindestolpe Matk. 12.

Lemlyta, tr. Göra lytt, lemlästa. [Isl. 
hjta.} en del af them lät han stympa och 
lemlyta. Peringskiöld Heimskr. 1:474.

Lemlyte, n Lemlästning. [Fsv. lima 
lyti.] skeer någon vijdare skada eller någon 
åkommo, i blodhvijte, såår, lemlyte. Stjern- 
man Com. 3:192 (1664).

Lemlösa, f. Lemlästning. sargas ther 
någor, blifver lytt... thå skal ... återgäld för 
lemlösa ... bötas. Sjölag 1667 Sjösk.B. 14:1.

Lemmalös, adj. Lytt, lemlästad. Bättre 
är tigh ingå vthi lijffuet halt eller lemmalöös, 
än tu skulle haffua twå hender och twå fötter, 
och kastas j ewinnerlighen eeld. Matth. 
18:8. the sågho ... the lemmalösa ferdigha. 
15: 31. en stoor part wore lemelöösa, somme 
wore en arm aff, somme ett lårben. Svart 
Kr. 91.

Lemme, m. Lem. lekamenen är icke 
en lemme vtan monge. NT 1526 1 Cor. 12:14.

Lemna, intr. Blifva vid lif. [Isl. lifna.] 
hwar barnet lemnar, så skola föräldranar så 
snart man kan pröffua, at thet är wordet 
starckt nogh ther til,... lata kommat til kyrkio. 
L. Petri Kyrkord. 20 b. Lemna (lefna), von 
einer Kranckheit genesen, sich wieder er
holen. Lind Ord.

Lemperlakan, n. Ett slags kläde? Hist, 
handl. 12. 1:82, 83, 84 (1573). Lemperlakan 
till drengier. Ders. 86.

Len, adj. Fin. Willen j see ena men- 
niskio j len klädher? Sij, the som dragha 
len klädher, äro j Konunga hwsen. Matth. 
11:8. Jfr L e n k 1 ä d e r.

Len, n. Tö. vintren gaf len först i April 
månad. Svedberg Ungd. reg. 219.

Lena, tr. Lindra, mildra. [Isl. lina.] 
hielpa vtj sölff oc peninga ther folkit med 
lönes skulle oc then swaara kostnat som ther 
til hörde med lenass motte. Gust. 1 reg. 
1:196. så wil han doch sådana förbannelse 
lena genom sijn wälsignelse. P. Erici 1: 
219 a. han nådeliga lenadhe theras förföljelse. 
6: 51 b. Lutther moot sin willie haffwer måst 
leena sin mun, pänna och handh. Ern- 
hoffer 80 b. fienden ... nogorlunda lenar 
krijgetz häfftigheet. Schroderus Pac. 294.

Lena, f. Lindring, skole wij strax för
nimma en lena och svalka emoot then ytter
sta domsens brinnande logha. P. Erici 1: 
35 a. bidhia om lena j straffet. 1:144 b.

Lenfällig, adj. Saktmodig. Lind Ord.
Lenkläde, Lenkläder, n. (Jfr Len.) 

thet kosteliga lenklädet eller Byssus, thet 
är, thet allerhwitesta och grannesta silke. 
P. Erici 2:143 b. han drogh ingen annan 
klädebonat än purpur och kosteligh lenkläde. 
Ders. Judarna sökte hoos Johannem leen- 
klädher. 1:23 b.

Lenliga, adv. Lent, lätt. [Isl. linliga.] 
han (läkaren) lenlighe och sachtmodelige,
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så mykit honum mögeligit är, medh såreth 
handler. L. Pet. Gothus 89 a.

Lenmodighet, f. Mildhet, lindrighet. 
han (Gud) och i all straff lenmodighet, tröst 
och hielp förläner. L. Pet. Gothus 26 b.

Lenmodigt, adv. han mykit lenmodighere 
straffar, änn wij medh wåra swåra och mongh- 
faldighe syndher weell förtientt haffwa. L. 
Pet. Gothus 12 b.

Lenolja, f. och skal thet sachtmodigha 
och förnufftiga regementet wara een lenolia 
och balsam, ther medh iagh minne kära 
hustrues pålagda swedha hela wil. P. Erici 
1: 138 b.

Lensa, tr. Slå, prygla. Lind Ord. Länsa. 
Rietz.

Leon, n. Lejon. [Isl. leön.] thet Leon 
snödha så foor med list och swick. Psalmb. 
1536 86.

Lera, tr. Tillsmeta med 1er. Fjottra 
stoppade, klistrade och lerade alla springor 
i sin koja. Dalin Vitt. II. 6:41.

Lerfat, Lerkar, n. Lerkärl, vthi itt 
stoort hws äro icke allena gyllene och silff- 
faat, vthan jemwel träfaat och leerfaat. 2 
Tim. 2: 20. tagha aff thet helgha watnet vthi 
itt leerkaar. 4 Mos. 5:17. wij haffue thenna 
håffuor vthi leerkaar. 2 Cor. 4: 7.

Lerk, m. Dyrk. Lind Ord. Rietz.
Lerka, tr. Dyrka. En smed lerckar eij 

op ett låås för intet. Lindestolpe Surbr. 59.
Lerkar, se Lerfat.
Leska, Liska, f. Led, förarglig person 

(se Rietz 388); illfundig och smickrande i 
tal (Spegel Ord.). Förutan sit Latin förstod 
och skref hon Greska, Men giorde gläns af 
dygd och lefde som en leska. S. E. Brenner 
Dikt. 1:235. Din leska, du vet re’n, som 
trots den stolt’ste fru, At skrifva kärleks 
bref och giöra rendevous. Palmfelt Qv. 
skol. 73. En ledska (et ledt qvinnfolk). Lind 
Ord. Then liskans lismeri (om ormen i 
paradiset). Spegel Tillsl. par. 144. (Jfr 
Rietz liska, vara falsk, smilande.)

Lest, Läst, f. Evangelium, predikotext. 
[L. lectio, Isl. lest.] thet hälga Ewangelium 
(thet är) then helga lästh. Dipl. Dal. 2:108 
(1527). Thenna lästen thes heliga Euangelij. 
L. Petri 2 Post. 262 b. Sedan bidhit är, 
rettar församblingen sigh vp igen, och står 
stillo så lenge Lesten eller Texten som för
handlas skal, är vpläsen. Kyrkord. 10 b.

Let, Lett, m. Färg. [Isl. litr.] then 
eenfallige man ... vdj sliiche szaker ock för- 
melthe lerdom (Luthers lära) ey annerledis 
döme kan æn som then blinde dömer om 
lett eller ferge. Gust. 1 reg. 4: 43. han 
skiffter leterna. L. Petri Chr. pina I 6 b. 
sådana som blomstren äre, sådan är och 
leten. Forsius Esdr. 140. Medh synen 
göre vij skilfång på leterna (färgorne). Co- 
MENius Tung. 338. Lett. Lind Ord.

Leta, Letta, tr. Färga. •[Isl. lita.] Fergha,

Letta, tingere. Helsingius. Letaren letar 
(färgar) thet (klädet) uthi färgekättelen. Co- 
MENius Tung. 503. Letta. Lind Ord. — 
Jfr under Hammarskål 1.

Letare, Lettare, m. Färgare. Infector, 
fergare, letare. Var. rer. voc. D 2 b. Fer- 
ghare, Lettare, tinctor. Helsingius.

Leten, m. best. en siuke j huffvudet, som 
kallas Leeten. Gyllenius 330.

Levis, Lävis, adj. [Jfr Isl. lœviss, slug, 
listig. Se Rietz Lävis, Vendell Ordb. öv. 
östsv. dial.] 1. Fryntlig, vänlig, menni- 
skionnes ansichte icke är sådant, som annors 
oskäligh diwrs, nemligha meste deels grymt, 
anstygt och faseligit, Vthan twert om, mildt, 
blijdsamt, gladlyndt, leewijst och aldeles 
liwflighit. L. Petri Mandr. D l b. lävijst 
lynne. Wexionius Sinn. B2 2 b. pigg och 
qvick och af ett leevist lynne. Rudeen 221. 
— 2. Språksam. tu är lävijs i talet (Isl. 
mälfimust). Verelius Götr. 9. Hon var 
så tahlför, leevis och munnvig at hon up- 
muntrade laget och upväckte med sine infall 
allas löye. Dalin Arg. 1, n. 3. lävis. Ders. 
n. 50.

Lexa, f. 1. Stycke ur bibeln eller ock 
någon psalm, som lästes eller sjöngs vid 
gudstjensten. må någor Lecsa aff Scrifftenne, 
then tienlig kan wara, vth til folcket läsin 
warda. L. Petri Kyrkord. 7 b. the songer 
och lecser, som stadgade äro, til at aiment 
brukas j the Påueskas Tijder. Ders. förspr. 
2 b. Såsom Ewangelia och Epistlar äro or
dinerade til sina tijder om åhret, så skola 
och Lexorna i Ottesångh och afftonsongh 
ther effter stellas aff Skrifftenne. Nov. ord. 
eccl. 327. läsa eller siunga ena lectze j 
kyrkionne. O. Petri Sakr. 8 b. läroståndet 
haffuer sin vissa dagh, på hvilken thet be
gynnar sina årligha lexor och predikningar. 
J. Rudbeckius l Pred. A 2 b. Han uth- 
skifftade emellan sina söner, furster och 
frugentimber vissa lectsor, som the siunga 
skulle. Phrygius Agon 7. — 2. Lektion; 
undervisningsämne, han hade genom wehll 
hördt then berömelige helige man Doctorem 
Martinum Lutherum medh andra höglärde 
men i samma schola, vti hwilkes lexor thenna 
M. Oleff hade wistas i 7 eller 8 åår. Svart 
Kr. 92. han haffuer lärdt samma bekennelse 
aff Luthero sielffuom .. . och henne i thetta 
Universitet så många åhr i uppenbarliga 
lexor (föreläsningar) . . . planterat, stadfest 
och uthbreedt ibland sina disciplar och å- 
hörare. P. J. Gothus Likpred. öfver Chytr. 
B 4 a. Lutherus haffuer burit then Hebreiska 
texten medh sigh uthi sina lexor, och ther 
aff först läsit then Latiniska version. Ders. 
D 1 b. Hertog Johannes Albrecht haffuer 
kommit ... in magno Auditorio uthi hans 
lexa . . . och haffuer åhördt then undersköna 
lection om furstliga dygder. Ders. D 4 b. 
skal ingen tagas til lärare nogorstädes, för
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än han hafver giordt it sådant proof, som 
hans profession, lexa och embete kräfver. 
Laurelius Kyrkord. 445. När Professio 
eller Lectio Theologica blifver lööss uti 
Gymnasio, tå må vel the, som näst i ord
ningen fölia hoos thet lediga rumet, befor
dras ther til, så framt the hafva lagt sigh 
på the Studia, som then lexan fordrar. Ders. 
446. Exercitia privata må hvar och en Pro
fessor och Lector ordinarie holla uthi the 
lexor honom förtrodde äre. Ders. 462. — 3. 
Klass (i skola). Jag blef satt uti Conrectoris 
lexa och fick til privatum præceptorem D. 
Petrum Georgii, conrectorem scholæ. Sh. 
Rosenhane (Nya Sv. bibi. 2: 522).

Liberi, Libri, f. och n. Bibliotek. [L. 
libraria, T. liberei.] Librij, bibliotheca. 
Helsingius. han Konunganars, Propheter- 
nas och Dauidz Böker, och Konunga breff 
om offer åter tilhopa sökte, och een Librij 
vprettadhe. 2 Macc. 2:13. Ptolomeus Phila- 
delphus ... vprättadhe j thenne stadhen 
(Alexandria) ett herlighit Liberij. Lælius 
Res. 1:221. then tijdh skal komma, i hwil- 
kom man gerna wille haffua ett eenda blaad 
ther aff man nu haffuer ett fult liberij. P. 
J. Gothus Sal. 405. librii och bookeloder 
här j Sverijke. Phrygius Företal till Svarts 
À repred. 11.

Liberi, n. Livré. [Mlat. liberata, T. 
liberei.] silkessnören, som hans tiänares 
liberij är besatt medh. Schroderus Hoflef. 
164. Geuser ... brukade en tiggiarepåssa för 
ett särdeles liberij. P. Brask Puf. 260. 
hustrun åker... Uti en präcktig vagn, med 
brokot liberi. Palmfelt Qv. skol. 7.

Licker, adj. 1. Läcker, rike frossaren 
med all sin lickra mat. Kolmodin Qv. sp. 
1: 502. samma folck öfvermåtton gärna något 
godt och lickert äta och dricka vil. P. Brask 
Puf. 160. — 2. Lysten efter läckerheter, så 
har han, som är Ucker, Så söta saker at han 
sig om munnen slickar. Spegel G. verk 
125. the (kramsfåglar) smaka väl uppå en 
licker tunga. Ders. 206.

Lickerbisk, m. Läckerbit. thenna ko- 
steliga lickerbisken. Colerus 1:333.

Lickermat, m. 1. Efterrätt, dessert. 
Confect, lickermaat, epidipnides, mensæ 
secundæ, bellaria. Comenius Tung. index. 
Jfr Läckermat. —2. Läckerhet, värnlöst 
får och lamb bief vargens lickermat. Spegel 
Tillsl. par. 157.

Lickert, adv. Läckert. Salat, som plägar 
lickert smaka. Spegel G. verk 121.

Lickra, tr. Genom lystnad efter läcker
het ådraga, framkalla. Hvad hafver be
dragit våra första föräldrar, annat än som 
äppletz sköne skapnadt, ther uppå the then 
lekamlige och evige döden, all jämmer och 
elendigheet öffuer sigh och thet hela men- 
niskeligha siechtet lickrat. A. Laurentii 
Verld. speg. 386.

Lid, m. Färg. Så fäller hon lijden för 
honom (mister färgen, bleknar af sorg för 
hans skull). Sv. forns. 1:240. Jfr Let.

Lid, f. och n. Backe, skogsbacke, slutt
ning. [Isl. hliö, f.] Backar och lijdh (brinc- 
kar) äre branta up för them som gå upföre 
åt kullen. Comenius Tung. 79. Lijd ock 
lund sig kämpvijs gläder. Columbus Vitt. 82. 
brante lijder. Eurelius Vitt. 6. gå vall uti 
lidena gröna. Palmfelt Virg. 6.

Lida, intr. 1. Vänta. Voret och så, at 
Here klippinger blifue framborne, än som 
thet nye myntet kunde tilreckia, så skole 
the som klippingerne hafue, lijde til näste 
fredagen ther efter, och tå komme til at vexle 
them bort. Stjernman Com. 1:398 (1592).
— 2. Nalkas, the woro på wäghen och be- 
gynte lijdha in til stadhen. Ap. gern. 10:9.
— 3. Låta sig lida, skynda sig. skyn- 
dadhe änglana på Lot, at han skulle läta sigh 
lidha. 1 Mos. 19:15. Flyyr, läter lijdha idher 
tädhan. Jer. 49: 30. Lät lijdha tigh, och gack 
snarligha vthu Jerusalem. Ap. gern. 22:18. 
Jagh gåår åstadh och läter migh lijdha. Tob. 
com. B 3 b. The Swenske ... både honom 
(S. Norrby) låta sigh lijda heem. Svart Kr. 
51. Gudh, lät lijdha tigh til migh, ty tu äst 
min hielpare. L. Petri Dav. ps. 70: 6. 
pelegrimar ... icke dwelias på itt rum, vthan 
läta sigh altijd lidha fram åt. P. Erici 5: 
6 b. Statt vp, lätt lijdha tigh medh migh, 
hwadh töffuar tu her så lenge. Balck 
Krist. ridd. G 5 a. Lät oss tå lijda at thet 
går foort. S. Brasck Förl. sonen. F 4 a.

Lidelig, adj. Som kan lidas, fördragas; 
dräglig; skälig, billig. [Mnt. lidelik.] Be- 
läther och målningar kunna wel lijdeligh 
wara i kyrkiornar, ther the skickelige ähro. 
Nov. ord. eccl. 335. Thet är oss lijdheligare, 
at wij döö i strijdhenne, än at wij skole see 
sådana jemmer på wårt folck. 7 Macc. 3: 59. 
Och bliffuo thå mong stycke beslutat .. . som 
konung Karl sade sich icke lijdelighen wara.
O. Petri Kr. 214. motegång och wedermödo 
. .. letta och lijdeligh göra. L. Petri 3 Post. 
112 b. tinget aff sigh sielfft är icke ondt, vthan 
lijdeligit. Kyrkost. 53 a. både på spanne- 
måle och all annen deel her i rijket ... en 
godh och lijdelig tijdh kommen är. Stjern
man Com. 1:99(1546). ett skäligitt och lijde- 
ligitt köp. 1:129 (1552). för een lijdelig betal
ning få theras nödtorffter. 1:807 (1622). all 
otidig och fåfäng yppighet... må förmedelst 
en lidlig ordning blifva afstvrt. Riksd. bih. 
316 (1640). han medh ödmiuk bön och be
gäran ville beveka honom til itt lijdligit 
fördragh. Schroderus Liv. 247. Midlaren 
moste wara bådhe parterne lijker och lidhe- 
ligh. Balck Catech. Bb8a.

Lideliga, adv. Skäligt, billigt, at wij 
medh sachtmodigheet honom förlåte och til- 
giffue, och lidheliga taghe widh förlijkning.
P. Erici 5: 208 i.
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Lider, n. Skjul. Aldraförst har man 
bodt ... i lider medh jordtorfvor betäckta. 
COMENIUS Tung. 522.

Liderlig, adj. 1. Obetänksam, lättsinnig. 
Så liderligit hopp bör jag mig aldrig giöra. 
C. W. Cederhielm 33. Der ropas Tarquins 
namn ibland den yra trop. Och liderligit 
folck vill gifva staden op. Dens. 64. — 2. 
Usel, taskig. en liderlig utsliten perruque. 
HSH 37:452 (1731).

Liding, f. (Ledung, härnad.) Koning 
Götstaff förhölt sigh alt vppå slottedt på tree 
eller fyra dagar, kallade tilhopa sit besta 
krigxfolck, och enkanneliga gambla hoffmen, 
fattigkarar them han viste medh haffua warit 
i lijdingen och sinne hade att taga aff liusen 
som man plägar seia. Them giorde Könin
gen gestebodh och collatz: hade sijn roo 
endeles aff theras wisor, skempt och kort- 
wijll Svart Kr. 129. Jfr under Ljus.

Lidsam, adj. Fortskridande, skyndsam. 
han fogade sin koosa Ved härlig lijdsam fart. 
Eurelius Vitt: 53.

Liesmed, m. Falcarius, liyasmedh. 
Var. rer. voc. Dia.

Lifaktare, m. Lifvakt. Så gåffue sigh 
tå till hans (Gustaf Erikssons) lijff achtare 
Måens Nilson i Asboo, Anders Pederson på 
Ranckhytton . .. Svart Kr. 24.

Lifaktig, adj. 1. Lefvande. hans vp- 
stondelse wärkar thet j mich at jach och 
vpstår och warder lijffactig medh honom. 
O. Petri 1 Post. 12 b. han skal göra wåra 
kroppar lijffachtuga jgen. L. Petri I Post. 
d 6 b. Han gör thenna predican lijffactiga 
vthi menniskiornas hierta, at the hållat för 
sanning. 2 Post. 87 a. Anden är then som 
gör lijffachtigh. kötet är intet nyttigt. Joh. 
ev. 6: 63. Troo är een lijffachtigh och stadigh 
förtröstningh til Gudz nådh. Försp. till Rom. 
Suetonius ... beskreff tolff Romerske Key- 
sares bedriffter äwen medh en sådan frijheet 
och lijffachtiga färgor, effter som the förde 
sitt Ieffwerne till. Phrygius Agon 43. thet 
(hjertat) föder aff sigh then lijffachtige anden. 
Comenius Tung. 274. — 2. Köttslig, sadhe: 
Han vore honom kärare än sin lijffachtigh 
broder. Fortun. 17.

Lifaktighet, f. Lif thet tu sår, thet får 
icke liffaktugheet vtan (utan att) thet bliffuer 
dödt. NT 1526 1 Cor. 15:36.

Lifankar, n. the gudhfruchtige ... när 
the få weta at någhot påbiudhes som them 
stöter för hoffuudet, och är emoot Gudh och 
theras samweet ... tå sökia som mest til 
theras retta lijffankar och kasta thet vth, 
nemligha, the leggia sigh tå som hefftigast 
til bönen. Uti. på Dan. 228. falle wi frå 
Påwen som är wår yterste tilflucht, lijffanckar 
och förswar, så haffue wi eeldar och rijss 
på alle sidor. Svart Kr. 123.

Liffår, n. Får, som ej slagtas, utan 
uppfödes. Alens löf böra goda hushållare

aldrig försumma at samla til foder för sina 
lif-får. Carleson 71.

Lifkjortel, m. Lifrock. klädha vppå 
Aaron ... lijffkiortelen. 2 Mos. 29:5. en 
dreng j en linnen lijffkiortel. I Sam. 2:18.

Liflig, adj. Köttslig. [Mnt. liflik, T. leib
lich.] hans lifflighe syster — lijfflighe dotter. 
Ernhoffer 106 b. han var Iwan Vasiliwitz 
lijfliga och naturliga son. Petrejus Ber. 
B 4 b. Tärnona lijfflige broder. Stjernhjelm 
Here. 46.

Liflig, adj. Ljuflig. [T. lieblich.] lifflighe 
roser och lilier. Balck Catech. C 2 b.

Lifligen, adv. Muntligen. hafve vij . .. 
försäkrat... medh vår konungzlige eedh lijff- 
ligen och skrifftligen. Stjernman Riksd. 
1:412 (1594).

Liflåt, n. Lifsspillan. [Isl. liflåt.] Sven
ske män rusta sigh till hvars annars förderf 
och bruka theras verijer till sine egnes un- 
dergångh och liflåt. Gust. Adolf Skr. 167. 
han dödde icke hämpnlöös, utan medh sine 
fienders store blodhspillo och lijflåt. Schro- 
derus J. M. kr. 197. Lifland blef behållit 
under Sveriges krono med stor bekostnad 
och mången mans liflåt. Girs Joh. 3 kr. 30. 
ingen dagh gick förbij uthan många men- 
niskiors lijflat. Petrejus Beskr. 144. Dygd 
lijder ingen spott, för neesa då vällier hon 
lijf-laat. Stjernhjelm Here. 404.

Liflös, adj. Blifva liflös, mista lif v et. 
thenna misgerning är nw så aimennelig wor
den, at om the skulle alle bliffua lijflöse som 
henne bruka, bliffue litit folk igen. O. Petri 
Ed. C 2 b.

Liflösa, intr. Plikta med lifvet. För 
ketterii med modersysther... skal bötes oc 
lifflösses. Gust. 1 reg: 5: 27.

Lifna, tr. Gifva lif. Gudz Ande lifnar 
alt. Spegel G. verk 272.

Lifnad, m. Lif, upplifvande. solen är 
then siäl, ther afall jord har lifnad. Spegel 
G. verk 176.

Lifrädd, adj. Rädd om lifvet. [Isl. 
lifhrceddr.] Får han, som lif-rädd är, nå’ 
litet sig betänkia. Så lär dess tanka sig i 
andedräkten länka. Börk Dar. 9.

Lifsbok, f. [Isl. lifsbåk.] alle the .. . 
hwilkas nampn icke scriffuen äro j Lambsens 
lijffz book. Upp. 13:8.

Lifsefterskap, m. Lifsarfvinge, afkom- 
ling. tillsagt oss och wåre vnge liffzeffther- 
skaffther alles eder samfälthe och synnerlige 
hulskap. RR 21 It 1544.

Lifsfordan, Lifsfordran, f. Lif suppe
hälle. han icke läät honom få sin liffzfoor- 
dan. O. Petri 2 Post. 56 b. köpe siig nå- 
gen spannemål, ... opå thet att the moghe 
bekomme någen liffzfordran. Fin. handl. 
8: 207 (1555).

Lifsfrist, f. Tid att lefva. ther Gudh 
täckes unna oss lijffzfrist på någen tijdh. 
Tegel Gust. 1 hist. 2: 413.
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Lifsföda, f. Lifsuppehälle. undersåterne 
• • • icke fhå ther säden til köps, så mykit 
som the nödtorfteligen behöfue til theris 
lifzfödhe. Stjernman Com. 1:375 (1591).

Lifsjuka, f. Blodgång eller lijfsiuka. 
Lindestolpe Pest. 55. lijfsiuka eller durch- 
lopp. Surbr. 37.

Lifskraft, f. Kropps- och själskraft. 
Herren hölt Caleph widh lijffs kraffter alt 
in til sin ålder. Syr. 46:11.

Lifsmakare, m. Lifgifvare. förståndighe 
män ... uppå the qvinnor,, som skole blifva 
theras barns mödrar och lijfzmaker, rhehra 
skådha och i acht haffva, än ansichtet och 
then sköne skapnaden. Schroderus Albert. 
2: 29.

Lifsspilla, f. Lifsspillan. mandråpare 
haffua .. . een synnerligh lust til lijffsspillo 
och dödhen. L. Petri Mandr. C l a. thet 
skulle wara så mong Swensk man orsaak 
till Hffzspillo. Svart Kr. 30.

Lifsspillare, m. är thet ock een farligh 
ting medh theras dödh, som thesse lijffs- 
spillare således förorsaka. L. Petri Mandr. 
D 6 b.

Lifsträd, n. [Isl. lifstré.] Thet hopp 
som fördröyes, gör ängslo j hiertat, men när 
thet kommer som man begärar, thet är itt 
lijffzträä. Ord. 13:12.

Lifstugt, se Lift äg t.
Lifstulen, p. adj. Frdnstulen lifvet. uth- 

valde han heller at angrijpa sin försåtelige 
fiende medh itt uppenbart krijgh, än at han 
hemma uthi sitt egit land uthaff hans uth- 
skickade lönmördare skulle i miug blifva 
lijfstulin. Schroderus J. M. kr. 230.

Lifsvaktare, m. SeLifaktare. Troor 
och een tyran bättre uthlänska, them han 
och brukar til sina lijffzwachtare, än the 
inlänska. Ulfsparre C 6 a.

Lifsvin, n. Svin, som ej slagtas, utan 
uppfödes. lathedt vdfodre till lijffswijnn 
öffuer wintrenn, emott ordningenn, kornn 6 
pund 1 spann, haffra 6 pund 1 spann. Fin. 
handl. 10:127 (1565).

Lifsvån, f. Hopp om lifvet. [Isl. lifs- 
vän.\ Itt pulwer för them som litet hopp 
är på lijffz wånen. B. Olavi 114 b. Her 
Ponti lijk, som fans ighen i åhnn . . . bleff 
rulledt, och all medell och mögeligh flijtt 
förventh och försöchtt, om någen lijffsvån 
vore till att förmodhe. HSH 36:332 (1585).

Liftägt, Liftugt, Lifstugt, f. Hemgift. 
[Mnt. liftucht.] hennes morgongåffuo och 
lijfftegt. Gust. 1 reg. 7:260. Calmarne slott, 
stadh och län medt Ölandt är henne (drott
ningen).. . bebreffuadt och försegladt j hen
nes morghengoffue och liffztugtt. 8:301. Jfr 
7: 437; 8: 131: 10:253.

Lifådra, f. Pulsåder. Puls dicitur alias 
lijfådra. Wallenius Gram. C 4 a.

Ligga, intr. 1. Ligga på, ligga öfver, 
enträget ansätta, hon alla dagha lågh ho

nom vppå medh sådana ordom, och lät ho
nom ingen roo få. Dom. 16:16. — 2. wij 
ligge in för tigh medh wåra böner (nedlägga 
för dig vära böner). Dan. 9:18.

Liggare, m. Främmande köpman, som 
någon tid drifver handel i en stad. dhe 
liggiare af Stockholm som ... i Arboga dhe- 
ras handell hafva pläga. Stjernman Com. 
1: 68 (1544). Schole och alle fremmende köp
men och theres liggere, som lengre liggie 
vdi Stockholm än 6 viker, uthgifue schatt 
aff altt theris kramgodz like som andre bor- 
gere; 1:151 (1557).

Lik, adj. 1. Lik till utseende, till egen
skap. Tijn lengd är lijk widh itt Palmträä. 
H. Pi's. 7:7. hans hierta wardt lijkt widh 
wildiwr. Dan. 5:21. Jesus ... sadhe Gudh 
wara sin Fadher, görandes sigh sielff lijk 
medh Gudh. Joh. ev. 5:18. — 2. Sannolik. 
Nu weet iagh, at tins münz taal sanferdigt 
är, Thet doch icke synes lijkt wara. Försp. 
till Jona. thet haffuer ingen grund, och är 
ey heller lijkt. Försp. till Hab. Thet haffua 
någhre warit widh then mening, at Propheten 
Konung Dauid skal allena haffua giordt Psal- 
taren. Men thet andre mena, at Here skola 
haffua warit här om, synes lijkare. Försp. 
till Ps. Han rådde mig ... til andra länder 
fara, Ehvarest likast var at jag min föda fick. 
Kolmodin Qv. sp. 1:557. — 3. God, dug
lig, lämplig. Monge skola och icke bära 
honom vp för gilt, ey hallandes honom ther 
lijck til at han skulle wara then sanskylloge 
Christus werldennes frelsare. O. Petri 2 
Post. 23 a. Är thet likare frågha the dödha 
än the leffuande? Es. 8:19. seer til hwil- 
ken betst och likast är ibland idhar herras 
söner. 2 Kon. 10:3. then som Gudh sielff- 
uer ährar och vpsetter, then moste ock men- 
niskiorna ähra, ähwadh han ther til synes 
lijk eller olijk. L. Petri Krön. pred. F 4 b. 
Så tycktes ock thet icke bära lijkt åt, at 
Johannes skulle så dristeliga betygha om 
Christum, at han nu war förhandenne. I 
Post. D 3 b. giffue siig alle opå fluchten 
thet lijkaste (bästa) the kunne. Fin. handl. 
8:313 (1555). skyndade sigh thet likast han 
kunde till Finland. Svart Kr. 54. — 4. 
Rådlig, som har skäl för sig. han giffuer 
oss ... tilkenne huadt honom tycker licth 
wara j then sack foretagis schal. Gust. I 
reg. 2:168. samma breff haffver stoort sken 
och synes epter första anseendet ganska lijct. 
O. Petri Svar till P. Eliæ a 2 a. — 5. Billig, 
rättvis, han . . . legge migh före hwadh lijkt 
är, så wil iagh wel winna min rett. Job 
23: 7. j icke tala wilien hwadh rett är, och 
döma hwadh lijkt är. Ps. 58: 2.

Lika, tr. Göra lika. [Isl. likja.} Och 
äre ssamme viigter lichade (rättade, juste
rade) epter Stadzens bissmann. Skråord. 
324 0546).

Lika, intr. f. Behaga. [Isl. lika.] Tu
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skalt icke vndertryckia fremlingar, ty j weten 
huru the fremlingar i hiertat likar, effter j 
haffuen ock fremlingar warit j Egyptj lande. 
2 Mos. 23: 9. — 2. Anstå, så mycke som 
ährone lijkar. Stjernhjelm Here. 401.

Lika, adj. 1. Liknande, förliknelig. thenna 
tijdzens wedhermödha är icke lijka emoot 
then herligheet, som på oss vppenbaras skal. 
Rom- 8:18. — 2. Billig, skälig. 1 Herrar, 
hwadh lijka och rett är, thet bewi.ser tiena- 
romen. Col. 4:1. wortt szmör, ther ligger 
i Lödisze, wij gerne wille wara aff mett, huar 
wij elles kunne få ther naget lika före. 
Gust. 1 reg. 8:347. — Neutr. såsom subst. 
them warder theras arbetes löön forhallen, 
at the ey få lika (skälig betalning) for theras 
arbete. O. Petri Klost. E 4 a. the motte 
giffue lijke och skiäll för thet som bönderne 
them selliendis warde. Fin. bandi. 8: 132 
<1553). then ther bonden gesta skulle, han 
skulle göra honom lika (godtgöra honom) 
för sin kost och taring. O. Petri Kr. 95. 
ther någhre vore som sigh med köpmandz 
näring berge ... ville, tå skole the flötie in 
j städerne ... och såsom andre köpstädzmän 
göre lijke och rett för sigh (utgöra sina 
skyldigheter). Stjernman Com. 1:174(1561). 
the som thett (trävirket) utföre, äre icke så 
förståndige thett the kunne tage lijke (full
god ersättning) för theris, uthan giffuatt för 
halfft värde. 1:155 (1557). förordne gästgif- 
vere, så at then vägfarende för skääl och 
lijke (skälig betalning) kan komme fram. 
1:480 (1604). ingen kan nw noghon deel få 
aff honom för skääl och lijka, vthan han wil 
alt haffua dobbelt, ja, fyra dobbelt vp. L. 
Petri 1 Post. Q 2 a. söök vp en troghen 
stalbrodher, then för lijka (skälig vedergäll
ning) tijt medh tigh faar. Tob. 5:4. vthgöra 
honom til vppehelle all then deel, som the 
effter skäligheet och lijka plichtighe äro. L. 
Petri Kyrkord. 69 a. Dauid icke elskadhe 
någhon mandråpare hoos sigh, ther han kunde 
medh lijka (skäl, fog) görat. Mandr. G 7 a. 
hon tagher ifrå then fattigha hans nödhtorfft 
och the tingh som han icke medh lijka kan 
vmbära. Dial, om mess. 40 a. iagh icke wil 
göra thet iagh medh lika icke kan. Ders. 
80 a. monge wore som gierna hade warit 
ther iffrå, hwar the hade thet kunnadt medh 
lijka giordt. Svart Kr. 170.

Lika, adv. 1. Rakt fram. Lät tin foot 
gå lika, så gåår tu wist, wijk hwarken på 
höghro eller på wenstro sidhona. Ord. 4: 26. 
— 2. Rätt, rättvist, billigt, aetha på wårt 
besta, och wppaa Sticthet, så att altt kunne 
gå lika tiil. Gust. 1 reg. 6:126. att han 
någet lijke handler medt K. M:ttz folk, så
som han kan wara till swars in för H. Nådt. 
RR maj 1544.

Likavis, Lika visst, Likervis, Liker 
visst, adv. [Mnt. liker wise.] L. som. 
a) Liksom om. han vmgicks med leyon

lijka wijs som han hadhe leekt med kidh. 
Syr. bok 1536 47: 3. Hwj vndren j här vppå, 
eller hwj see j på oss, lijkawist som wij aff 
wår krafft eller förtienst hadhe thet åstadh 
kommet. Ap. gern. 3:12. han på sidstonne 
beeddes tå en knijff, lijka wist som han 
wille ther medh skala itt äple. L. Petri 
3 Post. 37 b. såå wisse schola wij wara påå 
thet arff oss tilstundar, likerwijs som wij 
thet allaredo haffde j henderna. O. Petri 
Men. fall D 2 b. haffuer tu thet vndfongit 
hwij berömer tu tigh, likerwijs som tu thet 
icke vndfongit hadhe. NT 1526 1 Cor. 4: 7. 
huilkin ... kallar the ting som icke äro, likär- 
wist som the woro. Ders. Rom. 4:17. — 
b) Liksom, han skal tilwexa likawist som 
widh een kello. / Mos. 49:22. Huru offta 
wille iagh församla tijn barn, lijkawist som 
foghlen sitt neste vnder sina wingar. Luc. 
13:34. sågho hans ansichte lijkawist som 
eens Ängels ansichte. 6:15.

Likaväl adv. Likväl, om the än j fienda 
land äro, haffuer iagh lijkawel icke förkastat 
them. 3 Mos. 26: 44. iagh halp idher .. . 
haffue j dogh likawel offuergiffuit niigh. 
Dom. ! 0:13. än thå ath iach är... försmåd- 
der aff hwar man, lekawäl säther iach troo 
och lijt til honom. O. Petri Men. fall 
D 8 b.

Likhyad, p. adj. Likfärgad till hy. Ther- 
sites. . . var lijkhyat. Balck Esop. 18.

Liklig, adj. 1. Giltig, lijkligh skäl. L. 
Petri Skyld. A 8 a. — 2. Lämplig, skälig. 
straffet är lijklighit och ther effter som bro- 
ten äro. L. Petri Krön. pred. C 3 a. The 
affsäya ingen lagligh och lijkligh doom. Sir. 
bok 38:38. en lijklig och ringa tull. Gust. 
Adolf Skr. 185.

Likliga, Likligen, adv. Rätt, skäligt. 
tu handlar iijkliga j all köpslaghan. L. Petri 
Sir. bok 42:5. huilkin hielpeskatt på me
nige riigisins jnbyggere, Frelsit, köpstadz- 
mennen, presterne så wäll som vpå bön
derne, likeligen och skiäligen lagd och ordi
nerat är. Gust. I reg. 12:257. medh then 
höge såsom then låge .. . lijkligen rättat och 
dömpt bliffua må. Tegel Gust. 1 hist. 2:122 
(1540). uppå alle sider motte rätt och lijke- 
ligen tilgåå. Stjernman Com. 1:89 (1546).

Likmadk, Likniatk, m. Kräfta (sjuk
domen). Cancer, lijkmadk. Var. rer. voc. 
E2b. Lijkmadken eller Kräffuetan. B. Olavi 
122 a. the som af vederstyggelige siuckdom- 
mar plågade ähro, som är lickmatck, kref- 
vitta och the aff thet siechte. Gust. Adolf 
Skr. 36.

Likmätig, adj. 1. Jemngod med. wore 
på thenne tijdh fåå, som .. . kunde af skarp- 
sinnigheet, snille,.. . slächt och bördh wara 
honom något lijkmätige att ställas i wäh
let (till konung). Brahe Gust. 1 kr. — 2. 
Öfverensstämmande med. förswara alt thet 
som Gudz wilie, oss vthi laghen förescriff-
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uen, lijckmätigt är. Uti. på Dan. 123. reen 
och sanskylligh Gudz tienst, then som är 
första bodhet j laghen lijkmätig, Ders. 124. 
uthgången på thetta krijget bleff ingången 
lijkmätigh. Schroderus Liv. 94. Gör hvadh 
din instruction ähr lijkmätigt. A. Oxen- 
stjerna Bref 1. 4:130. — 3. Afpassad efter. 
Fransosen hadhe itt longt svärd, som hans 
kropp och förleek var lijkmätigt. Schro
derus Liv. 172. — i. Passande för, lämplig. 
(Furstarne skola taga) een ächta maka, som 
kan vara dheras ståndh lijkmätig. Stjern- 
man Riksd. 1:612 (1605). ju mera naturen 
tyckes hafva velat lijka såsom draga eller 
locka folcket till een orth, ju Iijkmätigare 
är det att then orthen fram för alla andra 
är vorden intagen och bebygder. Rudbeck 
Atl. 1:12.

Likmätighet, f. 1. Öfverensstämmelse. 
then likmätighet, som bör i byggning vara, 
At högd och längd och bredd inbördes sig 
må svara. Spegel Sal. vish. 8. — 3. Sanno
likhet. thet medh ingen lijkmätigheet synes, 
hvadan eller hvar uthaff en så stoor summa 
skulle hafva kunnat föras til sammen. 
Schroderus Liv. 914.

Likna, tr. Likna vid, jemföra med. 
Hwem skole wij lijkna Gudz Rijke? Marc. 
4:30. Hwadh haffuer iagh nu giordt thet 
idhro gerning liknas kan? Dom. 8:2. På 
iordenne kan ingen liknas honom. Job 41: 24. 
wijsheet är bätre än perlor, och alt thet 
man vnska må kan intet lijknas henne. 
Ord. 8:11.

Liknelse, f. sing., n. plur. 1. Gestalt, 
skepnad. Hans ordz röst hörden j, men 
ingen lijknelse såghen j. 5 Mos. 4:12. Jagh 
sågh Andan nedherkomma j duffuo lijknelse. 
Joh. ev. 1:32. Gudhar äro kompne nedh til 
oss j menniskio lijknelse. Ap.gern. 14:11.—
2. Bild, afbild. Gudh skapte menniskiona, 
och giorde henne effter Gudz lijknelse.
1 Mos. 5:1. Tu skalt icke göra tigh någhot 
beläte, ey heller ellies någhon lijknelse, 
antingen effter thet offuan til är j himlenom, 
eller effter thet nidhre är på iordenne.
2 Mos. 20: 4. görer icke beläte til någhra- 
handa lijknelse. 5 Mos. 4: 23. Tu skalt intet 
beläte göra tigh effter någhrahanda lijknelse. 
5:8. wij jcke skole göra oss naghon . . . 
beläte, och ingen lijknilse, till ath tilbidhia 
them. O. Petri Underv. a 4 b. Drömer äro 
icke annat än annors tings effterlijknelse, 
såsom ansichtens lijknelse (porträtt) synes 
emoot ansichtet. L. Petri Sir. bok 34:3. —
3. Bild, talfigur. Hwj talar tu til them medh 
lijknelse (i liknelser)? Matth. 13:10. han 
taladhe genom lijknelse. Luc. 8: 4.

Liksam, adj. Rätt, rättfärdig. [Jfr Isl. 
liknsamr, barmhertig.] Halt Iromheet och 
hwad lijksamt är, på sijdstonne seal tu finna, 
at thet samma tich fridh heem bär. Psalmb. 
1536 38.

Liksten, m. Grafsten. [Mnt. liksten.] 
Stjernman Com. 2:199 (1638).

Likt? se Läkt.
Lilja, f. Benämning på ett af kompas

sens streck. Compass-skifvan är delt uti 32 
deelar eller streek, hafvandes hvart streek 
sitt nampn, såsom lillian är Norden. Rosen- 
feldt Nav. 9. Lillian vijser norr. Ders.

Liljevand, eg. Liljestängel, i folkvisorna 
epitet för en ung, smärt flicka, eller ung 
flicka i allmänhet, [af Isl. vöndr, Fsv. van
der, m., smal gren, qvist, spö.] Och fare 
vij tiil Nårie, Then lilie vandh att hemtha. 
Sv. forns. 1:161. der skall stå bröllop med 
en liljevand. 1:306. föraktar du mitt land, 
Dertill min slägtings dotter, den däglig lilje
vand? Sv. folkv. 1:221.

Lillbror, m. Dansken, Juten. Lind Ord.
Lime, m. Spö. [Isl. limi.] The hwdfleng- 

den medh gisl och lima. O. Petri Jesu 
pina I 4 b. Om någor honom slår med aldra- 
minste lima, Tå mister han all kraft och 
måste strax besvima. Spegel G. verk 209.

Limlasta, tr. Lemlästa. limlastha och 
ganske omildelige slaa och hwgge. Gust. 1 
reg. 4: 49.

Limlastighet, f. Lemlytthet. Huar.. . 
någen (landsknekt) hende mijndre schada 
mett hug, kast eller skott, som ecke draga 
kunde till limlastighet. Gust. 1 reg. 9:128.

Lin, n. 1. Veke. linet som ryker skal 
han ey vthsläckia. NT 1526 Matth. 12:20. 
— 2. Krås, spetsar? slöja? lijn, brem . . . 
L. Petri Jes. proph. 3:20. (Bib. 1541 flitter.) 
Jfr Rietz lin, fint linne eller spets under 
bindmössan. Isl. lin, hufvudbonad af linne 
(höfudlin, bruharlin).

Lina, f. Draga med, öfver en lina, 
draga öfverens. [Jfr Mnt. eine line ten.] 
Icke draga heller thesse alle medh eenne 
lino. L. Petri Dial, om nattv. G 5 a. Men
niskio fund . .. som icke kommer aff Gudz 
besereffne wilie, eller medh honom icke 
hörsamliga drager offuer ena lijno, är icke 
annat än fåfängia. A. Andreæ Tillegnan 
af L. Petri Dial, om mess. Asb.

Lina, tr. Binda? låta sig både lijna och 
slå. Raimundius 102. (Kanske för lirna, 
piska? jfr Lime.)

Lind, adj. [T. lind.] 1. Mild, vek, blid. 
Rösten skal vara lind och sachtmodigh. 
Hambræus H 5 a. — 2. Foglig, lindrig. 
j lathe förstå, att Rydzerne scriffwe medt 
mykin groff och ofogeligh ordh, och att 
vttolkningenn ähr någet lindere vtsat. Fin. 
handl. 9:97 (1556). Hothar Gudh allstädhes 
medh en siufaldigh större plågho, om man 
sigh icke bäthrar effter thet förra lindhare 
straff. L. Pet. Gothus 51 b.

Linda, f. Compascuus, linda, åker 
som legges til mwlabeet. Var. rer. voc. M 3 b. 
Feta åkrar och lindor gifva gemenligen 
mycket gräs. Colerus 1:90.
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Lindakläde, kläder, n. Linda, iagh 
... inweffuadhe thet (hafvet) j tökno såsom 
j lindaklädhe. Job 38: 9. hon födde sin först
födda Son, och swepte honom j lindaklädher. 
Luc. 2: 7.

Linde, m. Linda. [!sl. lindi.] Fascia, 
linde (för barn). Var. rer. voc. C 3 a. Lind. 
Ord.

Lindrig, adj. De Danske ... voro i tal 
och svar i förstone emot de Svenske lin
drigare, så länge den Svenska skeppsflotten 
sig förhölt uti siön. Girs Joh. 3 kr. 16.

Lindt, adv. Lindrigt, fogligt. [T. lind.] 
icke någon förändring j quarnetullen eller 
Lille Tullen göra, fast än . .. medh execu- 
tionen skulle lint procéderas. A. Oxen- 
stjerna (HSH 24:24t). Ähr utskrifningen 
allaredo begyntt moste man see till att hon 
gåår fort,. . . doch moste theruthi för thenne 
gången lindtt procéderas. Dens. (24 : 251).

Lineslagare, m. Repslagare. Gust. 1 
reg. 13:179.

Linflaga, f. Linfjun. All herligheet för
svinner och fladrar sin koos såsom een lijn- 
flaga. Schroderus Casm. 334.

Linkläde, -kläder, n. Linnekläde, -klä
der. [Isl. linklceöi.] swepte honom vthi itt 
linklädhe. Luc. 23: 53. fick han see linklä- 
dhen (svepdukarne) liggiandes allena. 24:12. 
beklädd med besta lijnklädhe. Hes. 16:13. 
then mannen som lijnklädhen vppå hadhe. 
9:11. så skola the dragha lijnklädher vppå, 
och haffua intet vllet vppå. 44: 17.

Linnare, m. Lindare (fisken). P. Erici 
3:9a. Comenius Tung. 167. Lind Ord.

Linnen, adj. Af linne. [Mnt. linen.] en 
dreng j en linnen lijffkiortel. I Sam. 2:18. 
köp ligh en linnen giording. Jer. 13:1. Dauid 
hadhe en linnan kiortel vppå. 1 Krön. 16 
(15:27). giorda sigh medh itt linnet belte. 
3 Mos. 16:4. itt klädhe ... ware sigh vllet 
eller linnet. 13:47. klädher, ee hwadh the 
ära vllen eller linnen. 13:59. droogh honom 
then linna kiortelen vppå. 8: 7. haffua thet 
linna nedherklädhet vppå. 16:4. mannen j 
the linna klädhen. Hes. 10:6. haffua linna 
huffuor på sijn hoffuudh. 44: 18 — Subst. 
giorde ... nedherklädhet aff twinnat hwitt lin
net (linnegarn). 2 Mos. 39:28.

Linse, f. Lins. [T. linse.] Lens, lintze. 
Var. rer. voc. N 2 a. förde ... torkat ax, bö
nor, linze ... til spijsning. 2 Sam. 17: 28. 
ther war en åker full medh linze. 23:11.

Linverk, m. Linne, linneväf. Han giorde 
ock en förlott aff. . . lijnwerk. 2 Krön. 3: 14.

Linväfvare, m. Linneväfvare. the lijn- 
wäffuares slechter. I Krön. 4:21.

Lip, m. Underläppens utskjutning eller 
förvridning till tecken af begabberi eller 
förtrytelse. Ät stoorskrytare plägar man göra 
lijp. Bordrim A 6 a. Om man råkar nu at 
kalla den ringaste borgaredotter jungfru, 
så får man straxt se en sur lip. Stjernman

(Sv. bibi. 3: 308). när leijofolcket bliffuer 
straffat (bannadt), vredgas the och see surt 
uth en dagh eller flere, vilia icke tala itt 
ord, hängia lijpen. E. Erici F2b.

Lippelapperi, n. F jäs ? sliddersladder? 
[Jfr T. lippenlapp, “thörichter mensch.“ Se 
Grimm Wort.] en Venuspilt, Som kan på 
intet annat sij Än leek, smeek, lippelapperij. 
Lucidor Rr3a.

Lirka, tr. Hopfoga. [Jfr Isl. lerka.] Hon 
(svalan) ■ ■ ■ samlar sig thet virke, Hvaraf hon 
kan sit verk (boet) rätt konstigt sedan lirka. 
Spegel G. verk 204.

Lisavatten, n. (Judas) som reknade 
kropsens dödh för itt lijsa watn, (i origi
nalet: ein lauter Külwasser), emoot siä- 
lennes dödh. P. Erici 2: ho b.

Lise, m. Hvila, ledighet, rast, här är 
huarken roo eller Ijjse. L. Petri 1 Post. 
B 4 b. man seer hwad mödho thet kostar 
een menniskio för än hon kommer til brödz, 
så at hon hwarken dagh eller natt giffuer 
sigh lijsa. 2 Post. 242 a. wij haffue ingen 
lijsa medh fråtzande och drickande ... til 
thes thet (förrådet) är förslöst. P. Erici 
4:8 b.

Lisk? [Jfr T. litze, litsche, litzchen Nt. 
lizz; “ausser beim weber gilt litze beim 
seiler, wo der plural die einzelnen schnüre 
meint, aus denen die taue gedreht werden“. 
Grimm Wort.] den hampa, som til lisk, li
nor . .. och segelgarn spinnas skall. Stjern
man Com. 5: 481. Lisk . ■. och segelgarn skall 
af den finaste Rigiske hampan spunnet vara. 
Ders. 482 (1694).

Liska, se Le ska.
Lisle, se L i t s 1 e.
Lisma, tr. ee hurv gott han seger for 

them, dhå är thet lichuell icke annet än 
ijdell bedregerij ock schalkhett, på thet han 
kan lisma thorn vtaff huad dell the haffue. 
Gust. 1 reg. 12:112.

Lisman, f. Lismande, then Siren som 
tig med liuflig lisman dödar. Spegel G. 
verk 296. den dunst försvunnit, med hvilken 
lissman och fruktan honom omgifvit. Tessin 
Bref 1:223.

Lisning, f. Lisa. Dem siukom hälsa 
böds,.. . försmäcktadom god lisning. Kol- 
modin Qv. sp. 2: 315.

List, f. 1. Konst, skicklighet. Genom 
hvilkens vijsdoms list och mogne råd Mång’ 
argvillig’ andars grep Äre störd’ och störte. 
Stjernhjelm Fredsafl anm. — 2. Konst
grepp, svek. vptenckte the någre lister, ge
nom hwilke the wille biuda till att föra sijn 
saak i någen fordeell. Svart Kr. 66. Edre 
fienders hemliga lister. Phrygius Tillegnan 
af Svarts Årepred. Astrild ... klok och snäll 
uti lister och arghet. Stjernhjelm Here. 
333. Satan ... med sina arga lister. Spegel 
G. verk 46.

Lista, f. List, bård, kant, rand. [Isl.
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lista.] Limbus, lista eller bräm nedhan om 
clädhen. Var. rer. voc. E 6 a. Altarkläde af 
hvitt Sårduck med hvite lister utkastat. Fant 
Observ. 33 (1516). ett språngat handkläde 
med silckes lister. Ders. 34. een skijffua 
war offuer stenenom ... och een lista gick 
ther alt om kring, een halff alen breedh. 
Hes. 43:17. tu skalt göra . .. ena listo om
kring (bordet), een handbreet högh, och en 
gyllene krantz omkring listona. 2 Mos. 25: 25. 
ther gingo listor om kring (borden). Hes. 
40: 43.

Listeliga, adv. Listigt. [Isi. listuliga.] 
wij wilie listeligha förleggia (förgöra) them. 
2 Mos. 1:1(). skal han listeligha handla medh 
honom. Dan. 11:23.

Listesko, m. List, kant, remsa, sko- 
ning. Brunt Ängelskt... till listeskor under 
frökens bruna damaschekiortill. Murberg 
Kläd. 97.

Lita, intr. [Isl. lita.] 1. Se, gifva akt 
(på). Alle thesse lijta vppå sitt handwerck, 
och hwar och en winlegger sigh, at han 
må kunna sitt arbete. Syr. 39 (38:35). — 2. 
Lita till, besinna, betänka. Thet tu haff- 
uer giordt må tu til lijta, Tu haffuer thet 
ingom androm wijta. Tob. com. C 1 b.

Lits, Litsa, f. Frans, träns, snodd, snöre. 
[T. litze.] Frantzar (silkesvippor, litzer). Co- 
MENius Tung. 518. Hon var klädd uppå 
Fransk . .. med spitsar och litsor. Stjern- 
hjelm Here. 35. hvarjehanda slags litzer 
på tiänarenas liverier. Stjernman Com. 
3:717 (1668). Hvad bröstlapp the ock ha, 
galoner, band och litzar. Kolmodin Qv. 
sp. 1:117. theras pälsar ... the hvarken medh 
hechter eller knappar igenkneppa eller 
hechta, utan med litzor them tilbinda alt 
ifrån halsen intil median. Petrejus Beskr. 
5:2. gyllne litzar. Keder 360.

Litsle, adj., best. sing, af Litil, liten.
I skolen ingen person ansee j domen, uthan 
skolen höra then litzia såsom then stora.
5 Mos. 1:17. Thet litzia som en rettferdigh 
haffuer är bättre, än monga ogudhachtighas 
stora håffuor, Ps. 37:16. haffuer tu litet, 
så giff doch aff thet litzia medh godho hierta. 
Tob. 4: 9. thenne min litzle bondegård. 
Schroderus Hoflef. 251. i lisla (på en 
liten) stund. Stjernhjelm Here. 197. I för 
litzle stund mig sågen siuk och sorgfull. 
Fredsafl 17 intr. Jag ville ei för 2 ducater 
mista den litzia latin jag kan. Lagerström 
Mad. Apr. 68.

Litsqvard, m. Bräm. [Holl. liskoord, 
litskoort. — Se Q val, Qvard.] Allom som 
höra under bårgerlige ståndet vare förbudit 
at draga något borderevärek, pärlestickat ar
bete af guild eller söllfver, spitzer, galloner 
eller litzqvardh. HSH 31:83 (1661).

Liveri, n. Livré. [T. liberei.] Aska, 
damb och stofft thet liveriet blifver, Som 
han åt alt sitt folk och följesvenner gifver. I

Spegel G. verk 164. tienare, them vi se 
klädde vara 1 solens Iiverij, och rätt som 
hon förgylte. Ders. 176. Jfr under Lits.

Ljom, Ljum, Lom, m. och n. Doft 
ljud; klang; genljud. [Isl. hljåmr, m.] Dygd 
utan dadlige mildheet een dunst är,... een 
fyllning af vind, ett hliom. Stjernhjelm 
Here. 452. Hliom är ett dumt (doft) liud 
eller dön, som höres hlioma efteråt, sedan 
een klocka hafver slagit. Ordl. till Here. 
The stora klockors liomm med sorgzna öron 
höres. Borneman 44. Jagh mäd häpenheet 
fekk höra oliuds liomm, Som til mitt öra 
mäd halff bruten klagröst komm. Lucidor 
Bb 1 a. Det är ju blott ett flychtigt Horn, 
Som du så mycket efftertrachtar. Brober
gen 261. Jagh siunger om en harpa, Hon 
hafver stränger siu; The äro väl stinne och 
skarpa, Men liummen är dogh liuf. Bureus 
Nym. X: l. han (presten) upfylte heela kyrekian 
med lium. H. Hans. dröm. Dia. Tilbaka 
vändandes och igenliudandes dohn (tonus) 
kallas lomm (echo). Comenius Tung. 332.

Ljomma, Ljumma, Lomma, intr. 
Ljuda, genljuda. [Isl. hljöma.] så liommar 
i mit öra, Lijk (liksom) skulle iagh ... sorge- 
klagan höra. Lucidor V 4 b. Hvi liommar 
klokkors röst mädh sorgligt bing, bang, bong. 
Dens. Ee 1 a. Min öron liomma än af mång 
basuners liud. Kolmodin Qv. sp. 1. 222. 
vallhornen liomma i bergen. J. G. Hall
man 214. så tyckes thenna rösten altijd 
liumma vthii mijn öron. P. J. Gothus 
Enchir. Cc 7 a. de vinläggia sig mehra om 
ett liummande taal, än sanningens vittra 
uthletande. U. Hjärne Vatt. A 3 b. Ther- 
före lommar mitt hierta offuer Moab såsom 
een harpa. Es. 16:11. en retsinnigh taneke 
om thenna Gudz tiensten ... lommar widhare 
och fiermeer, än alla trommor. L. Petri 
Om nattv. C 2 b. trommetars och skalmeyors 
lommande klang. Comenius Tung. 710. 
Stedse lommar i mit öra: Kom och svara 
för tin bråt. Lucidor Yyla.

Ljoten, m. best. Hin onde. [Isl. Ijotr, 
ful, stygg. Se Rietz Ljot. Rydqvist SSL 
6:271.] Hvar ästu afund kommen frå? .. . 
Från Blåkulla, af Hliotens stam. Columbus 
Poet. skr. F 4 a. Fru Lusta har en lund, på 
Hiotens grund belägen, Bort åt blå kullens 
gräns. Kolmodin Qv. sp. 2:122.

Ljud, n. Öronljud, gehör, tystnad (att 
en talande kan göra sig hörd). [Isl. hljöS.] 
Jagh haffuer o Konung någhot hemlighit tala 
widh tigh, Han badh giffua liudh, Och the 
gingo alle vth som stodho om kring honom 
Dom. 3:19. tå the hörde, at han taladhe på 
Ebreisko til them, thes meer liwdh gåffuo 
the honom (blefvo de tysta). Ap. gern. 
22:2. Ty giffuen liudh och giffuen godh 
acht På thet som vidare varder sacht. Jos. 
hist. 5. Stegh så vp M. Moens Sommar.. . 
klappade liudh (äskade ljud medelst klapp-
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ning), beddes loff aff höga och låga att han 
motte tala, och att the wille verdigas toleliga 
honom höra. Svart Kr. 130.

Ljud, adj. Ljudlig, högljudd. De nijo 
systrars hoop med sidt, utslaget håår Och 
liudan klagesång ... fölgde kungens båår. 
Eurelius Vitt. 67. Så härlig triumfs leek, 
den glömskan ey skall tära, Men alle tijders 
tijd med liude munnar ähra. Ders. 71.

Ljuda, Luda, intr. Låta sig 1., låta 
förljudas, låta förstå. [Mnt. sik luden laten.] 
han haffuer ... laathit sigh saa liwdha at 
han paa nyth wil argha in paa oss. Gust. 1 
reg. 3:168. the latha sig ludha saa som the 
inthit wtaff wisthe om thet forræderij. 3:113.

Ljudt, adv. Ljudligt, öfverljudt. han alt 
för liudt ropar och skrijar. Schroderus 
Hoff. väck. 68. Konung Carl Af himmlens 
hvijta hand bleef fram i liuset dragen, Där 
ved sig gladde liudt så mången tapper Jarl. 
Eurelius Vitt. 16. Lät Kung Carl liudt utj 
sin fällt-trumpeta blåsa. Ders. 17. Grååt liudt 
.. . och lät dig ey hugsvala! Ders. 77. bägge 
sade ljudt ut (rent ut), at der var ej... 
liknelse til transportens befordran. M. Sten
bock (Lönbom Anek. 2:163).

Ljuf, adj. Vänlig, mild. herrans tienare 
ey skal trätta, vtan wara spakferdig och liwff 
widh alla. O. Petri Sänd. B 6 a.

Ljuflig, adj. Vänlig, blid. Herrans tie
nare skal icke wara trättosam, vthan liuffligh 
widh hwar man. 2 Tim. 2:24. Beren för- 
hölt sigh alt emoet honom alt liuffligh och 
ödmiuck. Svart Kr. 87.

Ljuf liga, adv. Ömt, hjertligt, mildt. han 
hadhe pighona kära, och taladhe liuffligha 
medh henne. / Mos. 34:3. prediker oss 
lirtffligha. Es. 30:10. Hör then fattigha gerna, 
och swara honom liuffligha och sachtmodhe- 
ligha. Syr- 4:8.

Ljuflåtig, adj. Ljuf, vänlig. Een liuf- 
låtigh quinna gläder sin man. L. Petri Sir. 
bok 26:16.

Ljufnad, m. Ljufhet. Menniskian är 
född til gemenskap; utom dän skulle... 
livet vara utan liufnad. Hermelin C l a.

Ljugaktig, adj. Lögnaktig, sätter jngen 
tro tiil noghet liugactight tall. Gust. 1 reg. 
6: 55.

Ljugarärm, f. Lösärm? liugarärmar Af 
cambrysduuk, cotton. Lucidor B 3 b.

Ljum, adj. Dof. När man i skogen . .. 
hör ett liumt dån. Rålamb Ad. öfn. 13:35. 
— Jfr L j o m.

Ljumma, se Ljomma.
Ljumsint, adj. En gudfruktig tiggare äger 

hos Gud vida mera anseende än en i dess 
dyrkan liumsint konung. Tessin Bref 1:176.

Ljumsk, adj. Ljum. The Svenske och 
besynnerligh Uplänningar äro mästedeels 
liumske (tepidi), late. Tempeus 95.

Ljumsk, Ljömsk, adj. Lömsk. Samvete, 
som kommer som dee liumske hundarna,

när det sijr sitt ram. Columbus Vitt. 244. 
Dess gång är ljumsk och tyst. H. C. Nor- 
denflycht 49. ljumska anläggningar. J. G. 
Hallman 21. et ljumskt bedrägeri. Dens. 
142. synden ligger liömsk, vid trösklen, uppå 
lur. Kolmodin Qv. sp. 2:211.

Ljungan, f. Ljungande, ljungeld. Han 
skal lata regna öffuer the ogudachtiga liun- 
gan, eeld och swaffuel. L. Petri Dav. ps. 
11:6.

Ljunge, m. Liten båtsmansknif. Lind 
Ord.

Ljurånger, se Luranger.
Ljus, n. en partt vtaff wore Skytter haffue 

eriigenn och manneligann bewisät sig j 
thenne fägdhe Saa må tw kalla offuer en 
siidho (afsides) Oloff Ericson och flere aff 
them som haffwe warit framme och tagit aff 
liusenn (d. v. s. visat tapperhet mot fien
den, gjort honom afbräck) j sommer . .. 
Öch seg them thet tiil paa wora weghenna 
atuj wele och skola wara them for en gün
stig och nådhig herre. Gust. I reg. 10:306. 
Jfr under L i d i n g.

Ljusaktig, adj. Ljus. när nw tit ögha 
är enfallugt, thå wardher och all thin krop 
liwssactug. NT 1526 Luc. 11:34.

Ljusflyktig, adj. Ljusskygg. [T. licht
flüchtig.] Liusflychtige . . . skalkar. P. J. 
Gothus Rel. art. 437.

Ljuske, m. Ljumske. [Isl. Ijåski. B. 
Hald.] Inguen, liwske. Var. rer. voc. A 8 a. 
Qvinnan hafver myckin värck hoos sina 
liuskar. A. Månsson Åderl. 55. Dy hväs- 
sar han (enhörningen) sit horn, och när han 
ämbnar strida, Då pekar han med flit åt 
elephantens sida Samt tunna liuskan. Spe
gel G. verk 222.

Ljuskista, f. Förekommer såsom skymf- 
lig benämning. Ty kallar ock then ene then 
andra vthan all försyyn hwad han wil, prac- 
kare, stympare, skiffting, liusakisto och an
nat sådant som är fast slemmare. L. Petri 
Dryck. B 8 a. Hwar the (som hållas i borg
läger) siig anners emothe tiig eller någhen 
annen wår wndersåthe beuisa en tiilbörliget 
är, medt friid, sämie oc endrectiigheth, wele 
wii ther wtöffuer jcke ostraffe late, oc biude 
tiig att tw oss thet tiilkenne giffuer wiid wår 
ogwnst, oc theslikis jnge Liwsekistar hollan- 
dis i borgeleige. Gust. 1 reg. 6:23. vore 
rådeligast ath en myndug karil fore offuer 
mett breffuit tiil Hertug Christiann, eller 
godmann aff Rådith, then ther nogot kunde 
vtretta med munnen och forfara granneliga 
all ärender, thy huad är thet värt at mann 
szender en flokot liuszekysta ther hen, szom 
intit forstår sig på någon deel vtan later 
Iiuga sig full. 10:11. (han) med grundelig 
bevis och argument Förlagt Papister och Cal- 
vinister Och andre sådane Liusekister. L. 
Laurentii (Bring 3:292).

Ljusknipa, Ljusnipa, Ljusnäpa, f.
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Ljussax. Liusekniper. Hallenberg Handl. 
149 (1625). liuusnijpan ... medh hvilken nyyp 
aff liuset. Comf.nius Tung. 745. lampor 
medh theras liusanäpor. 2 Mos. 37: 23. 
Liwsaneponar ther man medh afftagher. 
Sach. 4: 12.

Ljuslig, adj. Klar, tydlig, såsom vij på 
thesse orter äro föga vidh chymiske saker 
vane, så böör ther om . .. een liusligh för- 
mälan skee. U. Hjärne Surbr. företal 3 a. 
ett liusligt exempel. Anl. 410. han med sin 
förvirrade orthographie haar velat vårt klara 
och liusliga språk til ett lastvärdigt mörcker 
återbringa. Orth. 132.

Liusliga, adv. Klart, tydligt, lagen äre 
swa Huslig med oss at ther kan inthet doll 
föregonge. H. Brask (HSH 13:78). lagen 
swa huslige holle med oss. Ders. oorden 
j scrifftenne finnas stundom icke så liwsligha 
satt, ath man all ting clarligha förstår. NT 
1526 försp. 4 a. skalt scriffua på stenanar 
all tesse iaghsens ord clarligha och liusligha. 
5 Mos. 27:8. Gudz ord är understundom 
reenere och liusligere j bruk än som under
stundom. Carl 9 Bevis Kla.

Ljuslösa, f. Brist på ljus. thet är skeedt 
om natten aff owetenheet och liwsslöso. P. 
Erici 4: 6 b.

Ljusna, f. Ljusne, m. Låga, flamma, 
sken. Lind Ord.

Ljusnipa, Ljusnäpa, se Ljusknipa.
Ljömsk, se Ljum sk.
Lo, Lod, f. Ludd, dun. Bolstret... är 

upfylt medh loo (eller kasduun). Comenius 
Tung. 572. foglar och andre diur äre altijd 
siuke, när the ombyta sina kläder, thet är 
fiädrar, lod och ull. Lindestolpe Matk. 46.

Lobasker? [Nt. lobatsch (Frischbier 
Preuss. Wörterb.)-, jfr Dania 3:101.] Nå du 
måtte då vara en rasande dum Lobasker, 
som intet har förnuft til at raisonnera med. 
Modée Fru Rangsjuk 89.

Locka, intr. taladhe the til Simsons 
hustru, Locka för tinom man llocka din man) 
at han vthsägher oss gåtona. Dom. 14:15.

Lockbete, m. Alla de hedersstälien, som 
han utdelade, voro såsom lockbetar, hvar
med han lockade och retade dem tilhopa 
emot hvarandra. Mörk Ad. 2: 67.

Locke, se Låcke.
Lod, f. Lo, lugg (på kläde), [lsl. lo, 

löö.] Tomentum, cledhalodh, offuerskerare 
lodh. Var. rer. voc. 16a. Lod. Lind Ord.

Lodpil, se Fy r p i 1.
Lodsk, adj. Trög, lat. (Se Spegel Ord. 

lodsker; Rietz låsk; H. Lindroth i Språk 
o. stil 12:92.) Oxar och öökar äre lodske 
och machtlöse om våren. Brahe Oecon. 103.

Lofgirig, adj. Äregirig. [T. lobgierig.] 
vardt han ... så loffgirigh, at han offta far
lige onödige krijgh begynte, allena för then 
orsaak, at han ville ther aff i fremmande 
land berömmas. Petrejus Beskr. 2: 97.

Loflig, adj. Lofvärd, prisvärd, berömlig. 
Herren är stoor och fast loffligh. 1 Krön. 
16:25. Vthi Gudz hand ståår, om thet lyc
kas medh en Regent, han giffuer honom 
ock en loffligh Canceler. Syr. 10:5. Altså 
haffua the alle j sin tijdh lofflighe warit, och 
medhan the leffde, högt achtadhe. 44: 7. Tu 
äst hela folckens ära, At tu een så loffligh 
gerning giordt haffuer. Judith 15: It. Hoo 
kan vthtala Herrans dråpeligha gerningar? 
och prijsa all hans loffligha werck? Ps. 
106: 2.

Lofliga, adv. Lofvärdt, berömligt. Thet 
... gåår weileligha och loffligha til j hans 
Helghedom. Ps. 96:6. Konung Götstaff som 
Swerigis Rijke så loflige .. . regerat och före- 
stådt hafwer. Svart Kr. 1. ther endeels 
loffliga och endeles straffeliga handlades. 
P. Erici 1:109 b.

Lofsmessa, f. Tacksägelsegudstjenst. 
lathe säge gudi til äre oc rikesins helge 
patronor nogre loffsmesser Tackende hanom 
för the nader (han) nu oc altiid oss oc rikena 
giort haffuer. H. Brask (HSH 17:117). The 
Loffsmessor, såsom man haffuer plägat them 
nämpna, skola icke meer widh en sådana 
grund som skeedt är, nemligha, lika som 
syndoffer warda håldna. L. Petri Kyrkord. 
36 b.

Lofsångare, m. (Bland Leviterna funnos) 
fyra tusend loffsångare Herranom medh 
strengia spel. / Krön. 24 (23:5).

Lofta, Lufta, intr. Lukta, liuffuare loff- 
tar än roser. P. Erici 3:32 a. Eghet loff 
lufftar gemeent R. Foss 17. Ey luftar luff- 
ten thär lijk (liksom) voor han parfumerad 
Mäd musc. Lucidor Hh2a. mandelträd 
en lucht ifrån sig dufta, At sig ther af en 
siuk til hälsan måtte lufta. Kolmodin Qy. 
sp. 1:117. tu ser, hörer, luftar, smakar, kiän- 
ner. Rydelius Sed. 11.

Lofva, intr. och tr. [Mnt. loven.] 1. 
Ansvara, gå i borgen. Om tu än wille 
haffua borghan aff migh, hoo wille loffua 
för migh? Job 17:3. En from man loffuar 
för sin nästa. Syr. 29:18. — 2. Försäkra. 
Hwar the thet icke göra med wilia och wen- 
skap, motthe wi thaa tenckia ther annor 
raadth tiil, ligeruiiss som tiilbörlighet ær 
emoth them som siin rettha Herra och siith 
fædernes riike icke mera hulheth beuisa 
wilie ... Ther maa tw aluarligha foruara them 
wtinnan, wii loffue tiigh att wii her med 
inthet skempt mene. Gust. 1 reg. 1:209.

Lofvadsman, Lofvetsman, m. Löftes
män, borgensman. [Isl. lofadsmadr.] Vades, 
borgesmän, loffuadzmän. Var. rer voc. C 8 b. 
warder tu loffuetzman för tin nästa. Ord. 
6: l. En ogudhachtigh förer sin loffuitzman 
j skadha. Syr. 29:22. Gudz Son... är för 
oss worden icke loffwetzman allena, vthan 
sielffue gellenären. L. Petri 4 Post. 16 a.

Lofvan, Lofven, f. Borgen, [lsl. lofan.)
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Then som gåår j loffuan för en annan. L. 
Petri Sal. ord. 11:15. The wille settia lijff 
och siäll i loffuen för honom. Svart Kr. 165. 
utsätt icke tin låven för en annan, ty måtte 
hända, du skall inlösan för tig siälf. Her
melin E l a.

Lofve, Lofven, m. Tro, tillit, förtroende. 
[Mnt. love.] wij ... settie ganska ringa iijt 
eller loffue til them. Gust. 1 reg. 4:341. 
Eij heller giffua theris tall eller framsetnin- 
ger någhen loffue. 6:104. wij haffue endels 
en tun loffue till the bisper i Danmarck. 
9:141. the Tysker haffwe en ring loffwe til 
oss Swenske. 10: 310. effter the Danske 
hadhe een twnn loffuen til the Svenske, 
therföre kunde Konung Gustaff icke heller 
ställa stoor loffuen til them. Tegel Gust. 
I hist. 2:113.

Lofve, m. Loge. [Isi. lofl, Idfi.] När 
man affskär axarna, på them icke taal är, 
hurw stoor loofva må man ther medh fylla? 
Forsius Esdr. »6.

Lofve, m. Handlofve. Brukas äfven 
om björnens ramar. Vp då reess den hvite 
biörn Och klapper honom medh sine loofvar. 
Sv. forns. 1:124.

Lofvelös, adj. Som ej håller lofven. 
[Mnt. lovelos.] (han) emot all hans tilsäijelse 
bleffuet K. M. troolöss, loffuelöss och ähre- 
löös. Tegel Gust. 1 hist. 1:200.

Lofven, se Lofvan, Lofve.
Lofvetsman, se Lofvadsman.
Lok, f. 1. Vattenstråle. 2. Litet stående 

vatten. Lind Ord. Jfr Rietz.
Loka, f. Loke, m. [Fi. luokka, hop, 

klass, sällskap; jfr Rietz 411 a, Saxén i 
Sv. landsm. XI. 3:169.] 1. Klass (i skola).
Loka, Class, Classis. Schroderus Lex. 39. 
Scholan är en värckstad, uti hvilken the unge 
. .. fördelas uthi lokor (classer). Comenius 
Orb. pict. 199. Loke. Lind Ord. Jfr G 1 u n t- 
loka. Skrifvarloka — 2. Svår belä
genhet, knipa, i hvad loka må du nu vara 
kommen? Aldrig nånsin har du förr råkat 
så illa ut. Modée Dår. 5.

Loka, tr. och intr. Sloka. [Isl. löka, 
hänga. B. Hald.] Hanan . .. lookar halsen. 
Stjernhjelm Here. 501. sedan ... the itt 
kiäckt mootstånd funnit, hafva the låtit vin
garna looka. P. Brask Puf. 246. the loka 
med sina vingar. Colerus 2:178.

Lokatt, m. [Med. lat. locatus; Mnt. 
locate; Isl. lôkâtr; D. lokdt (Kalkar).] 
Hypodidascalus, hörare eller locatt, vnder- 
lärare. Var. rer. voc. C 6 b.

Loke, se L o k a.
Lokeranka, f. Ett slags seltyg. (Se 

Rietz Loka 4 och Rank 2.) min Frues 
nådz (drottning Katarinas af Sachsen- 
Lauenburg) siede mett Loke Rancke. Gust. 
1 reg. 11:193. Rätt som en lookeraneka I 
ryggen, när hon vanekar På golfvet af och 
the (tilb. Holmström 200.

Lokörad, p. adj. Slokörad. (Jfr L o k a, v.) 
Flaccus, lookörat, then som hengiande öron 
haffuer. Var. rer. voc. C 1 a.

Lom, s., se L j o m.
Lom, adj. Lomhörd. mine förmaningar 

äre uthi dööfve och lomme öron infaldne. 
Schroderus Liv. 725.

Lomma, v., se Ljomma.
Lomma, f. Ficka. Lind Ord. Rietz.
Lopp, n. 1. Rörelse, omvexling. här är 

inte bestånd i verlden, och alt är i loppet. 
Stjernhjelm Here. 60. — 2. Anfall, storm
ning. lupo ... til storms och förlorade i lop
pet et tusend man. Girs Joh. 3 kr. 43. 
lemnade de Suenske uti lopet 160 man som 
slagne blefue. Hert. Carls slakt. Ee 3 a. — 
Blifva i loppet, omkomma. [Mnt. in dem 
lope bliven.] han måste blifva i loppet och 
förgjord. S. Elofsson 148. uti båda be- 
lägringarne voro nijetusend Rysser blefne i 
loppet. Girs Joh. 3 kr. 21. i krijgh ... ju 
altijdh månge oskylldige blifva med i loppet. 
J. Rudbeckius Kon. reg. 298. — Sätta i 
loppet, sätta till, förlora. Konung Gustaff 
... iagade honom (Ryske storfursten) hufvud- 
stupa heem igen, doch moste han mesta 
parten aff sit krigzfolk setia uthi loppet. 
Petrejus Beskr. 2:53.

Loppa, f. Få loppan i örat, draga 
öronen åt sig, bli het om öronen. [Jfr Fr. 
avoir la puce à l’oreille.] begynte the få 
loppona i örat och tenekia sigh om vthi huad 
farligheet the stadde wore. Svart Kr. 108. 
wij få tå ... loppon j örat, och bliffuer oss 
nogh göra, til at taga oss wara. L. Petri 
2 Post. 283 a. uthaf bij instruetionens pro
position skole Polackerne visserligen så vidt 
få loppan i örat, at the icke skole kunna 
stillestondet utslå. Gust. Adolf Skr. 491. 
— Sätta någon loppor i öronen, 
myror i hufvudet. [Jfr T. einem einen floh 
ins ohr setzen.] jag hafver satt honom lop
por i öronen. Österling 2:259.

Loppajern, Loppejern, n. Se Söder- 
wall loppe iärn. Biskop Brask nämner 
bland varor, som vore tjenliga att utföras 
till Holland: Järn och helst Loppa iärn eller 
iärn teener. Gust. I reg. 4 : 405. — the skole 
giffue oss ... aff forme Jernbergwerckzbruck- 
ning, aff allt thet godz ther giortt bliffuer, 
huartt tolffte skeppund rentt och luttredt jern, 
anthen vdj fatedt (infatadt) åsmundz iern, 
loppejern, eller och i tackejern. Fin. handl. 
6:236 (1542).

Lopplats, Löpeplats, m. Samlingsplats 
för krigsfolk, mönstringsplats. [Mnt. lop- 
platz, T. laufplatz.] Om Casackernes in- 
qvarteringh i Liflandh, sin lopplatz. Gust. 
Adolf Skr. 221. the ville då see huru be:te 
värffuade här och ther på landet eller j 
garnisonerne goffues .. . löpeplatzar. HSH 
32:278 (1634).

Lorbärträd,. n. Lagerträd. [T. lorbeer.]
33
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Daphne, Hon vardt ett lorbär-trä. Stjern- 
Hjelm Fång. Cup. 5 intr.

Lorenkrans, tn. Lagerkrans. Stjern- 
hjelm Lycks. är. cartel.

Lorfva, f. Ful, vårdslös, osnygg qvinna. 
Torfva giffter lorfva. Grubb 813. (Ordspråket 
har äfven skorfva. Se Rietz.)

Lorfvig, Lorfvog, adj. Lurfvig. Lorf- 
vige lönträän. Ung A 3 b. lorffvoga gran- 
trää. U. Hjärn à Vitt. 165.

Lorsk, adj. Lat. Lind Ord. Jfr Lodsk.
Lossa, tr. Förlossa, han (Gud) hielper 

mich .. .och lossar vtaffwåda. Psalmb. 153629.
Lotseri, n. Lotsverk. behörigen at in

rätta Lotzeriet. Stjernman Com. 4:225(1680).
Lotsman, m. Lots. [Mnt. lotsman; T. 

lotsmann.] eedzsvorne Lotzmän. Stjern
man Com. 4: 225 (1680). 1 lotsmans farvatten 
må fartygs-chefen använda lots. Regi. för 
flottan 1875, III, § 319.

Lott, m. 1. Lottning. läta spå för sigh, 
skiwta medh pijlar om lott (glossa: försökia 
tekn såsom medh skiutande och acht giff- 
uandei hwart vth pilen falla wil). Hes. 21:21. 
— 2. Del, andel, hans rike warder vthrotat, 
och skal komma fremmandom til lott. Dan. 
11:4. the skola få syndernas förlåtelse, och 
lott jbland them, som helghadhe äro genom 
trona til migh. Ap. gern. 26:18. haffua lott 
med honom och warda deelachtigh aff hans 
rike. L. Petri 3 Post. 101 b. — the som 
hafva fådt (lånat) bonden någon spanmåhl 
at så til låtte (mot andel i af kastningen), 
skola icke mera fordra och kräfia i betalning 
igen än fierde parten af thet som af samma 
sädh fallit är. Och medan genom en sådan 
låttsäd då varder den menige man utarmad 
. .. derföre skall härefter vara förbudit at up- 
taga och uthså sådane sädh til låtta. Stjern
man Com. 1:447 (1597).

Lottagande, p. adj. Delaktig. [Isl. hlutta- 
Icandi.] gör oss lottagande aff then ewiga 
herligheetenne. P. J. Gothus Kors M4a.

Lottagare, m. Arftagare. [Isl. hlutta- 
kari.] blifve Eders Kongl. Höghet en vär
dig låttagare af et urgammalt konungarike. 
Tessin Bref (tillegnan).

Lottagen, p. adj. Delaktig, gamble Ko
nung Christierns anhang och förwanter... 
haffwe i sinnet att bekrige . .. Danmarkz rijke 
... Så måge wij Swenske och wäl förlathe 
oss ther till, att wij bliffwe och något lottagne 
ther aff. RR 2,/o 1545. han sigh ey förtryta 
Läter, thet alt medh oss byta Och ther aff 
lottagna göra, Som honom allena tilhöre. 
O. Petri Jesu pina L 4 a. Brudh och Brud- 
gumme . . . bliffua lottagne aff hwar annars 
godz och ägodelar. L. Petri 2 Post. 279 b.

Lottbroder, m. Medbroder. Tu haffuer 
elskat rettferdugheeten och hatat wrångheeten, 
therföre haffuer gudh thin gudh smoort tigh 
medh glädhenes olio offuer alla thina lott- 
brödher. NT 1526 Ebr. 1: 9.

Lottfisk, m. Andel i fiskfångst, thu 
begärer, at wij tigh gunsteligen vnne wele 
then eene noot thu hafuer vthi wår och 
Cronones almenning, frij för then lättfisk, 
som Oloff Trotteszon ther af till Slotted be
gärer. Fin. handl. 8:107 (1552). skaall och 
vpscriffuuas ... huad för Risk ther tagz vti 
alle partzeler, ther aff K. Ma:ttz schatt och 
lååth Risk vpbäras skall. Landt. instr. 4 (1556).

Lottgîfven, p. adj. Gifven till del. the 
skola icke warda dieffuulenom lottgiffne. P. 
Erici 1:15 b.

Lottkafte, m. Kafle som brukades vid 
lottning. Poicko ghårdh ähr medt lotth och 
lottkafle allsammen fallenn framlidne Knutt 
Kappes hustru vpå enn systerdeell till. Hist, 
handl. 13. 1:204 (1565).

Lottlös, adj. Oantastad. bespanandis 
effter bisp hanss braskes budh ... och breff- 
dragare at the jcke slippe ther lotlösze. 
Gust. 1 reg. 6:331.

Lottsäd, f., se under Lott.
Lubbig, Lubbog, adj. Tjock, klumpig. 

(Rietz.) lubbig eek. Eurelius Vitt. 16. 
lubboge tallen. Palmfelt Virg. 30.

Luck, adj. Lucker, porös. [T. luck.] De 
höga bergen äro alramäst medh poris och 
små lönholl öpne och i sina rötter heel luck. 
U. Hjärne Anl. 150. jorden ... blijr ju 
längre ju mera luck och svampig Ders. 370.

Lucka, tr. Tillsluta. [Isl. Idka.] Hon 
(ostran) lucker eij sit ypna skal. Lucidor 
Rrlb.

Lucus? Swartt Lucus Sammet. Hist, 
handl. 12. 1:68.

Lud, Luder, m. och n. Lur. [Isl. Idör.] 
Ludhar (plur.) L. Petri Kyrkost. 35 a. ett 
luder (biåshorn). Comenius Tung. 413. När 
han (hästen) hörde ludren, så reste han up 
et hurtigt hufvud. Dalin Vitt. II. 6:110.

Luda, se Ljuda.
Ludra, intr. Blåsa i lur. Lind Ord.
Lufta, se Lo ft a.
Luftstrek, n. Eg. hugg i vädret; tomt 

skryt, skräfvel. [T. luftstreich.] Luft-strek, 
stor-spräkerij. Stjernhjelm Here. 398.

Lufva, f. Luf, lugg. han togh thet (le
jonet) i lufvan och ledde thet i sin kula. 
A. Laurentii Verld. speg. 494.

Lufva, f. Qvinlig och manlig hufvud- 
bonad, mössa. Rica, luffua eller hwijff. 
Var. rer. voc. E 8 b. the röda lufvor wore 
fallne vtaff the biskopz stolarna här i rijket. 
Brahe Gust. 1 kr. Min (gamla Sveas) 
långa lufva .. . var gjord efter mitt egit mön
ster. Dalin Vitt. 3: 244. Han skall för migh 
taga af sin luffua. Doct. Simon 8.

Lugna, f. Lugn. på stormen föllier lugna. 
Rudbeck d. y. 90 fiskar gå och leeka I 
lugnan (lugnvattnet) utmed hvass. Eure
lius Vitt. 29. Och tusend’ tankar fler hans 
trogna satte an, De dem ur lugnan bårt i 
tvifvelvågor förde. Frese 13.
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Lugnad, m. Lugn, frid. hiertatz lugnad 
fram af alt mit ansicht lyste. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 355.

Luka, f. Port, dörr? [Jfr Isl. loka, Fsv. 
luka.) Ther skiutes at thet hörs til allas 
hus och lukor (rimord till pukor), At staden 
fylles up med frögd och glädierop. Arrhe
nius 155.

Luka, f. ? föllo tu torn . .. öfver ända, 
och trängde Macedonerne sigh sedan igenom 
theras skräp och lukor (rainas) in uthi slottet. 
Sylvius Curt. 674.

Luka, tr. ? [Jfr Mnt. luken, draga, rycka, 
slita ] kan werlden luka the fromma Christna, 
så kan han (Gud) ock plåga henne. Balck 
Krist. ridd. D 8 b. [Skem tig tu Lorthunder, 
för mit håår tu hafver dragit, iag skulle fuller 
Lukat tig igen, men then skallote är inthett 
godh att plåcka. Vexiö domk. akter 1674, 
nr 223.]

Luka, tr. Runcare, luka, rensa. Linné 
Sk. resa 427. (Jfr Rietz.)

Luka, intr. Draga upp fisknot i båt eller 
på land eller i isvak. när the luukade... 
var myckitt folck på nooten. Gyllenius 
160.

Lukevak, f. Vak på isen, der vinternot 
dragés upp. Gyllenius 160.

Lukor, f. pl. 1. Däck. Fori, offuerlop, 
lwkur. Var. rer. voc. P3a. lukor, öfver- 
lopp, fori. Comenius Tung. index. (Se 
Schiller-Lübben 6:205 luke.) — 2. Roddar
bänk. Lukorna (transtra). Tempeus 111.

Lukt, f. Luft. [Mnt. lucht.] spädh barn 
.. . nepliga altijd skola kunna skadalöst för
draga luchten eller wädret, hwar the så wordo 
öffuer hela kroppen blottat (vid döpelsen). 
L. Petri Kyrkord. 16 b. tillpyntte enn så- 
danne röök som man kastar jnn i stadhen 
och förgifftte luchten medtt. Adlersparre 
Hist. saml. 2:3 (1562). Pestilentiens för- 
gifftiga lucht. Colerus 1:195.

Lukt, f. Gudhi ware loff, som . .. vppen- 
barar luchten aff sin kundskap genom oss 
allestädz. 2 Cor. 2:14. wij äro Gudhi een 
godh Christi lucht, bådhe jbland them som 
salighe warda, ock så jbland them som för- 
tapadhe warda, Thessom een dödzlucht til 
dödhen, men them androm liffzens lucht til 
lijffs. 2:15,16. j haffuen giordt wår lucht 
illa luchtandes (gjort oss förhatliga) för 
Pharao. 2 Mos. 5:21.

Lukta, intr. och tr. 1. Israel luchtadhe 
illa Ivar förhatlig) för the Philisteer. / Sam. 
13: 4. Han haffuer giordt sigh illa luchtandes 
för sitt folck. 27:12. Ammons barn sågho, 
at the woro illa luchtandes wordne för Dauid. 
2 Sam. 10:6. Kong Cristierns nampn luch- 
tade här iu altijdh illa hoes alla Swenska. 
Svart Kr. 166. Judar städs’ af upror luktat 
illa. Kolmodin Qv. sp. 2:522. — 2. Wild- 
åssnana stå på berghen, och luchta effter 
wädhret. Jer. 14:6. Herren luchtadhe een

sööt lucht. 7 Mos. 8:21. man må luchta 
tijn godha saluo. H. Vis. 1:3. dieffuulen 
luchtadhe j Dauidz hws een sådana steek 
(Kristus). P. Erici 1:62 a. Maximinus, för 
then orsaken skull at han luchtade hugg,... 
kunde igenom alzintet trugh drifvas til at 
begifvâ sigh in uthi Italien. Schroderus 
J. M. kr. 378. Lät intet märcka, thet tu nå
gon fara luchtar. Kolmodin Qv. sp. 1:205. 
han (satan) begynte lukta, At Jesus var den 
man, som honom kunde tukta. 2 : 385. Så 
säg mig då ehr mening; ty jag kan intet spå 
eller luchta den. A. Nicander Gifterm. 30.

Luktan, f. Lukt. Olfactus, luctan. Var. 
rer. voc. B 4 a.

Lull, m. Sömn, lur. Ty vil iagh här nu 
lägga migh om kull Och see om iagh kan 
fåå een sötan lull. Rondeletius 14.

Lulla, intr. Blåsa. Han fölgde hiordarne 
i skogen, och lullade på sitt herdahorn. 
Mörk Ad. 1:84.

Lullhorn, n. Vallhorn, ingen är, som 
meer i luur och lullhorn tutar. Eurelius 
Vitt. 60.

Lumber, Lummer, n. (Wallenius) och 
m. (Lind). Lumber, pulmentum piperatum, 
ius atrum. Helsingius. Lumber, gepfeffert 
Muss. Schroderus Lex. 44. Lumber (T. 
lungenmuss). Comenius Tung.m. Lummer, 
en rätt giord af blodh och krydder. Walle
nius Gram. F 5 a. Lumber, ein Gemüse oder 
bestandener Safft, aus Blut, Syrup und Würt- 
zen zusammengekocht. Lind Ord. (Rietz 
lummer, soppa af blod och mjöl. Se Mol- 
bech Gloss, lummer; Schiller-Lübben 
lumbel.)

Lumhörd, p. adj. Lomhörd. Varer hörige 
idra föräldrar och förmyndare, varer icke 
lumhörde, uthan alt thet the säya idher, thet 
gören medh flijt. J. Botvidi Brudpred. 17.

Lump, m. Länd. [T. lumpe.] The slogo 
them väldigt på lumpen. Hund Er. 14 kr. 
v. 266. stöte på lumpen, v. 465.

Lumpa, f. Trasigt klädesplagg, palta. 
[T. lumpe.] Ther hade iagh thet aldra skö- 
nesta regenteklädet, nu måste iagh bära ena 
grweliga heluetes lumpa. P. J. Gothus 
Fastapred. 553.

Lumperi, n. [T. lumperei.] 1. Lump- 
månglare medh sitt lumprij (sine gambla 
förlagda bohagzting). Comenius Tung. 492. 
— 2. Lumpenhet. Printzen achtade sådanne 
försichtige och vahrsamme förslagh för lutter 
kleenmodigheet och lumperij. Sylvius Curt. 
106.

Lumpig, adj. Lumpen, usel. [T. lum- 
picht.] Den ene stålt i ord en herdedikt 
hoprörer, Af sine dygder dig ett lumpigt för- 
tahl giörer. Düben Boil. sat. 2.

Lumpverk, n. Skräp, strunt. När man 
slijke qvinnors huus och hyddor genomler.tar, 
finner man ailment ther uthi intet annat än 
ijdelt lumpevärck, brokote kläder, otuchtige
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slöyare, lättferdige drächter. Schroderus 
Albert. 4:271.

Luna, f. Stång, stock. [Isl. hlunnr, m.]
(Jakten) lät iag släpa öfver smörde luner 
(“supra factum ex stipitibus bene deunctis 
quendam quasi pontem“). Rudbeck Atl. 
1:670. (Jfr Schlyter lunnar, Rietz luna 
och lunnar.)

Luna, f. Lynne, nyck. (Se Rietz.) Jer
ker var envis och sjelfklok: alt som lunorne 
togo honom, satte han et par långa fördärf- 
veliga sporar i sidan på kreaturet, at bloden 
spratt ut. Dalin Vitt. II. 6:107.

Lunagod, Lunalös, adj. Ombytlig till 
lynnet, nyckfull. (Se Rietz.) Rhodin 66.

Lungsotig, adj. Lungsigtig. Hon (lakrits- 
roten) gör them lungsotigom väl. A. Måns
son Ört. 123.

Lunsa, intr. Gå tungt. Lind Ord. Rietz.
Lunsfisk, m. ? Gropar til at förvara fruch

ten, såsom rofvor, morötter och annan frucht 
och säd, brukas ännu här i Sverige på några 
orter. Och lunsfisk up i Dalarna (“In Dalia 
quoque pisces condunt“). Rudbeck Atl. 
1:645. [Lundsfisk beredes så, att om vårtiden, 
då fisk fås till större qvantitet än användes 
till daglig föda, rimsaltas han uti eget blod
vatten i träkar och gömmes till vintren^ ned- 
grafven i skogen och jorden som kål, då 
han har ungefär samma art som sur ström
ming eller sur sik. Linné Ungd. skr. 2: 274. 
Jfr Dens. Skr. 2:77.]

Luntebössa, f. Luntebössor påtändes 
med lunta, i stället för att slå eld med flinta. 
Hallenberg Mynt. 100.

Luntehane, m. en långh bössa, med 
sine låås, och två haner, som är eldhane och 
luntehane. Stjernman Com. 1:518 (1607).

Luntelâs, n. De långa skjutgevären hade 
särskilda namn efter låsens olika beskaffen
het, hvilka voro ... luntelås ... Adlersparre 
Afh. 221.

Lupa, tr. Lura, bedraga. [Mnt. lupen.] 
Så lupade bonden prästen, för thet han intet 
hade lärt Calendarium. Lindner 92.

Lur, Lure, m. Lufver, skälm. Sätt icke 
troo til någen lur. En liten Crön. K 7 b. 
bedräghelighe lwrar. Joh. Erici E 5 b. Han 
hade och en broder vid namn Thure, En 
ähreförgäten luhre. Carl 9 rimkr. 69. bon
den är een luur. Beronius C 3 a. Han 
är een listig luur och gäck. Lindschöld 
Vitt. 118. den luuren, Troo fritt han ser 
vähl, fast han intet märcka låss. Wexionius 
Vitt. 401.

Lur, m. ? biude wij tich, att tu icke slår 
lur eller dölssmål på ett eller annett, hwadt 
tu hörer ther vppe. Dipt Dal. 2:265(1543). 
Een ond saak kan jagh (juristen) göra godh, 
Even så een godh tvert emoot. Jagh slår 
tå them många lurar före, At the ey veeta 
hvadh the sku göra. S. Brasck Förl. sonen 
F la.

Lura, f. Lura, en i Finland ganska be
gärlig drick. Dalin Vitt. 6: 68. (the) gåå så 
rusige, så rasote och glade, At man tor tänkia 
the Finsk-Lura drukkit hade. Spegel G. 
verk 238. Han blijr ett apespeel, en gäck, 
och sidst ett svijn, Ehvad han supa må tiock 
Luura eller vijn. Achrelius Moral. C 2 a.

Luranger, Ljurånger, Ljurångel, m. 
Ett slags spjut, the træddhe i land med v 
vtslagne fenekar ... i hwilken speess mar- 
grewens folk enskijlth skicket var med ... 
hellebarderoch lwranger. HSH 20:201 (1507). 
Her Götstaff... lärde them göra sigh spetzer, 
them the på then tiden plägade kalla liur- 
ångrar eller liurångerstenger. Svart Kr. 23. 
Liurånglar eller Liurångle stenger. Brahe 
Gust. 1 kr. —- Röding (s. I6i) förmodar, att 
dermed menades det samma som eljest kal
lades knäfvelspjut. — Jfr Söderwall lur- 
angel.

Lurant, m. En som ligger på lur, spejare; 
partigängare; försåtlig, falsk person. Sijne 
heemlige budh och luranter hade han altijdh 
uthi landzändarne, som inblåste uthi meenige 
man myckin vedervillia. Girs Gust. 1 kr. 
59. Konungen i Pålandz luranter, som sigh 
hålla anten in på gränsen eller elliest låta 
finna sigh här i landet. Stjernman Riksd. 
1:711 (1617). Lurant eller patente dragare. 
Ders. Speijare eller lpranter. Ders. på det 
de (evangeliske och påfviske predikanterna) 
icke måtte på predikestolen upkomma svar- 
löse mot hvarandra, hade de bägge sine 
luranter, som berättade hvad för tal och orda- 
sätt uti predikningarne voro förde. J. Wer- 
wing 1: 197. the uproriske, och hemlige 
fridzförstörare genom luranters [coryphœo- 
rum] tilskyndan (upäggelse, inblåsande) uth- 
sprijda prachtiker (stämplingar) och partij. 
Comenius Tung. 691. Vänner blifva luranter. 
Schroderus Hoflef. 158.

Lus, f. plur. lyss. L. Pet. Gothus 
54 b. [Isl. pl. li/ss.]

Lusborg, m. ? blefue soldaterna medh 
corporalskaper commenderade på öffverlopet 
(däcket) på lwssborgen mitt i skepet. Hist, 
handl. 8. 3:7 (1620).

Lusig, adj. Usel, lumpen. [T. lausicht, 
lausig.] The äre förmöglade vthi thet lwsiga 
Papisterijt. P. J. Gothus Krist. ridd. F4 b.

Luska, Lyska, tr. Löska. han hafver 
draghit sine klädher aff och luskar them. 
Marcolphus B l a. Bildl. Han luskede mykit 
the Swenskes taske. En liten Crön. G 7 b. 
Han luskade rätt käckt hans låck och tiåcka 
lugg. Kolmodin Qv. sp. 1:303. hon hafver 
honom effter nöttorfften lyskat, plåckat och 
tömt honom pungen. Schroderus Hoflef. 
231. Luska ens pung. Lind Ord.

Lusloke, m. Nedersta klassen i en skola. 
Lind Ord.

Lusta, tr. 1. Förlusta. För thet oss lu- 
stat mäst, få vi nu svårast svida. Kolmodin
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Qv. sp. 1:209 — 2. Refl. a) Förlusta sig. 
öfva och lusta sig uthi the saker, som till 
lust och tijdfördrijff tienligit vara kunna. 
Brahe Oecon. 17. När Alexander var 12 
åhr gammal, begynte han sigh aff krijgzsaker 
märckeligen lusta. Sylvius Curt. 6. han 
lustade sig med gästebod. Ders. 38 b) Låta 
sig lusta, /i lust (till), hvar och en giffue 
sigh nu väl til fridz medh thet som Gudh 
honom beskärdt haffuer, och låte sigh icke 
lusta elfter nykommen spijs. Leuchowius 
224. Ingen skal hafva hierta (mod) at tasta 
oss ann, och ther nogon sådant låthe sigh 
lusta, skulle vij ickie högdt hafva att respec
tera eller fruchta them. A. Oxenstjerna 
(HSH 24: 376).

Luste, m. Lusta, lust. [Isl. losti.] the 
fåkunnoghas luste dräper them. Ord. 1:32. 
werlden förgåås och hennes luste. 1 Joh. 
2:17. hon ... brann j lusta til sina bolar, 
hwilkas luste war lijka som åssnars och 
hestars. Hes. 23: 20. Tu skalt icke haffua 
lusta til tins nästes hws. 2 Mos. 20:17.

Lustelig, adj. Behaglig, angenäm. [Mnt. 
lustelik. Isl. lystiligr.] lusteligha harpor. 
Ps. 81: 3. Wijn och strengiaspel frögda hier
tat, men wijsheet är lustelighare än the 
bådhen. Syr. 40:20.

Lusteliga, adv. Behagligt, angenämt. 
[Mnt. lusteliken. Isl. lystiliga.] När maghen 
widh måtteligheet hållen warder, så soffuer 
man lusteligha. Syr. 31:23.

Lusten, Lösten, p. adj. Lysten. the 
lustne wordo, och beeddes kräselig mat. Sal. 
vish. 1536 19: 11. thet (efter kött) lustna 
folcket. 4 Mos. 11:34. Dauid wardt lösten 
och sadhe, Hoo wil hemta migh dricka aff 
thet watn j Bethlehems brunn? 2 Sam. 
23:15.

Lustgäng, m. Spatsergdng. [T. lust- 
gang.) En dag naturen sielf til lustgång ut 
mig lockar. Kolmodin Qv. sp. 1:116.

Lustig, adj. 1. Som har lusi, benägen. 
Christus haffuer wäret mechta lustigh til 
sådana predican. L. Petri 2 Post. 60 b. then 
helge ande hiertat vptender och gör thet 
lustugt til ath göra wel. O. Petri I Post. 
61 a. — 2. Sinnlig, lustigh begärelse. 1 Thess. 
4:5. — 3. Ljuflig, kostlig, behaglig, ange
näm. Amenus, lustugh. Var. rer. voc. 
R 8 a. allahanda trää, lustugh til at see.
1 Mos. 2: 9. thet itt lustugt trää war, effter 
thet gaff förstånd. 3: 6. landet ... är lustugt. 
49:15. Dauid ... en lustugh Israels dictare.
2 Sam. 23:1. tine retter (stadgar) äro lu- 
stighe. Ps. 119:39. Hennes (vishetens) wä- 
ghar äro lustughe wäghar. Ord. 3:17. O huru 
lustigh äro all hans (Guds) werck. Syr. 43 
(42: 23). mitt ook är lustigt, och mijn börda 
är lett. Matth. 11:30. Sij, huru gott och 
lustigt är thet, at brödher boo endrechte- 
ligha tilsammans. Ps. 133:1. een skön och 
lustig grön äng. L. Petri 2 Post. 45 a. aff

sådana wilda ökn göra itt fruchtsampt och 
lustigt Paradijs. P. ERlCi6:87b. ett lustigt 
soolskijn kommer effter ovädret. P. J. Go
thus Tål. Gib. lämpna fäderneslandet 
blomstrande, lustigt och mächtigt i sine effter- 
kommandes händer. StjerMMan Riksd. 2: 
890 (1634). så snart thet blefve en lustigh 
dagh, så ville han förraska fienden uthi hans 
lägher. Schroderus Liv. 365. Des (brun
nens) belägenhet är myckit lustig. U. Hjärne 
Vatt. 62. — 4. Glad, förnöjd, tu icke haffuer 
tient Herranom tinom Gudh medh gladt och 
lustigt hierta. 5 Mos. 28:47. soffuer man 
lusteligha, så kan en bittijdha stå vp om 
morghonen, och är lustigh widh sigh sielff. 
Syr. 31:23. Jagh war lustig vthi all ting, 
thet giorde Wijsheten, som war min led
sagare. L. Petri Sal. vish. 7:12.

Lustigt, adv. 1. Behagligt, vackert, en 
siöstadh, widh Genezaretz haaff lustigt be
lägen. P. Erici 2: 337 a. — 2. Gladt. haffuer 
han gott j sinnet, så seer han lustigt vth. 
Syr. 13:32.

Lustljuflig, adj. Lusttiuflig Venus har 
them henne nog beröma. Spegel G. verk 
168.

Lustmat, m. Läckerhet. Man tarfvar ey 
kring byn i alla gårkök snoka För krås och 
lust-maat skull. Lucidor A 2 a.

Lustmäte, n. Läckerheter, iagh icke äter 
aff theras lustmäte. L. Petri Dav. ps. 141: 4.

Lustrik, adj. Ljuflig, angenäm. [T. lust
reich.] Hans ögon vende intet åter att see 
... på det lustrijka rummet (stället), der han 
med henne icke långsedan vaar gången. 
U. Hjärne Vitt. 52.

Lustsjuka, f. Njutningslystnad. [T. lust- 
seuche.] then verldzlighe lustsjukan. Schro
derus Casm. 24.

Luta, intr. Luta under, underkasta 
sig, vara undergifven. [Isl. låta undir.] the 
landzskap som haffua most lutat vnder then 
Romerska kyrkiona. L. Petri Dial, om mess. 
56 b. — Luta för, böja sig för, vara under
dånig. Himmel och helvete måste Lyd’ och 
luta för oss (Venus och Cupido). Stjern- 
hjf.lm Fång. Cup. 3 intr.

Luta, adj. Lutande. [Jfr Isl. låtr.] [En 
vthgammal man går lutha och är steen- 
gammal. Comenius Tung. 234 (1640). (Den 
vissna blommans) knopp hänger luta, och 
hon kan sig intet upresa. Ehrenadler 
Tel. 251 (1723).] aldrig förachta the gamla och 
svaga, som gå krokota och luta. Spegel 
Sal. pred. 393. Jfr Luto, Kryplut a.

Lutenist, Lutinist, m. Lutspelare. [Mlat. 
lutinista, T. lautenist.] lutenist, fidicen, 
lyricen. Comenius Tung. index, en lute
nist och harpaslagare icke ställer strängiarna 
för hårdt, på thet the icke brista. P. J. Go
thus Sax 61. Han haar en lutenist i bar
men (har godt samvete). Grubb 312. Cor
nelius Hoffman ... för en Lutinist troligen
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och eerligen tiena skall, och vtij alle motte 
wachte vpå szin tijeneste,... så offte som 
wij ther på eskiendis worde, Han skall och 
forplictig wara Riteligen och effter then rette 
kunst ath läre then dreng både på Luthe 
och harpe, som wij till honum satt haffue. 
Gust. 1 reg. 12:191.

Lutepåse, m. ? Huru vil en predikant 
straffa drinckare, när han är sielff en diefvuls 
lutepåssa, dricker både halfft och heelt uth, 
och ther medh ligger både under och öfver. 
A. Laurentii Hust. 61.

Luteslagare, m. Lutspelare. [T. lau- 
tenschläger.] Luthslaghare. Helsingius. 
Stratonicus, den aldrakonstigste harpoleka- 
ren eller luteslagaren i sin tijd. U. Hjärne 
Orth. 94.

Luteslagerska, f. Lutspelerska. Come- 
nius Tung. index.

Lutheri, n. Luthers lära. [T. lutherei.) 
Om nogot luterij veth hans nade intet ath 
segie, annath en hans nade haffuer befälet 
predika gudz ord och thet hælga Ewan- 
gelium. Gust. 1 reg. 4:178. Att icke nägen 
ny troo eller Lutthery motte them bliffua 
påfördt. Svart Kr. uo.

Luto, adv. (?) I lutande ställning, drogh 
en säck på sin krop, och fastadhe ... och 
gick lwto. 1 Kon. 21:27. Jagh gåår krokot 
och iuto. Ps. 38: 7. een siäl som swårligha 
bedröffuat är, och luto och ömkeligh gåår. 
Bar. 2:18. Jfr Luta.

Lutter, adj. [Mnt. lutter; T. lauter] 1. 
Ren, obefläckad. hans . .. leffuerne bleff för 
andeligh och werldzligh rådh och rätt til 
thet strengesta förhördt. Men thet wardt så 
luttert och reent funnet, at all witne ther 
öffuer bestodho medh skammen. P. Erici 
1: 228 a. — 2. Pur, idel. the Svenske ... toge 
medh lutter voldh samma boijort igen. Tegel 
Gust. I hist. 2: 70. han achtade alt prål och 
stoffering för lutter slagg och fåfängia. Syl
vius Curt. 55.

Ly, adj. Ljum. [Isl. hlyr.] Then (delen 
af elementerna).. . som var tunn, genom- 
skijnande och lyy (lium) nämde han väder. 
Comenius Tung. 25. Lydt vatn. Lind Ord.

Ly, n. Ljud. Gifva ly. Lind Ord.
Lya, tr. Ljumma. Lya vatn. Lind Ord.
Lyas, dep. Lyssna. Lind Ord.
Lycka, tr. Stänga. [Isl. lykja.] så skal 

Presten lyckia honom (den spetälske) inne 
j siw daghar. 3 Mos. 13: 4. Herren ... lycker 
himmelen til, at intet regn kommer. 5 Mos. 
11:17. j lycken dörena igen. 2 Kon. 6:32. 
dieffuulen . . . Befliter sigh margtaldeligh, At 
han migh j snaron må lyckia. Psalmb. 
1572 102 a. — Jfr Igenlycka, Innelycka, 
Tillycka.

Lycka, intr. Lyckas. [T. glücken.] Dine 
stycken lycke dig aldrig. Stjernhjelm Fång. 
Cup. 5 intr. — Refl. impers. Skulle thet lycka 
sigh medh honom? Hes. 17:15. then som

fruchtar Gudh, honom lyckar thet sigh medh 
wener. Syr. 6:17.

Lyckesprång, n. Lyckträff, han ville 
... hela sitt rijkes macht och välfärd allenast 
ett lyckesprångh alt på en gång intet under
kasta. Sylvius Curt. 240.

Lyckgirig, adj. Lycksökande. et hof al
drig är öde ifrån lyckgirugt folk, som söka 
sin upkomst i andras fall. Tessin Bref 
1: 251.

Lyckletare, m. Lycksökare, förtjenst- 
lösa lyckletare. Tessin Bref 2:101.

Lyckosanilig, adj. Lyckosam, lycklig. 
thet war icke lyckosamligare folck til j heela 
werldenne än the woro. O. Petri Ed. A 2 a.

Lyckosamliga, adv. alt thet han giorde, 
lät Herren gå lyckosammeligha til medh 
honom. 1 Mos. 39:3. Dragh tijt vp och faar 
lyckosamligha. 1 Kon. 22:15. Lycksamligha 
gånge tigh. Ps. 45: 5.

Lyckosamlighet, f. medh krafft och 
löckosamligheet regera. L. Petri 1 Post. 
T 8 b.

Lycksalig, adj. Lyckosam, ther hans 
(Gustaf Erikssons) Herre förbemelte Her 
Steen syntes honom bruka i krigxhandlingar, 
war han icke alenast ther till wiliogh, vtan 
och ganska lycksalig, så att när han war 
medh i hoopen hade the Swenske iu öffuer- 
hondene. Svart Kr. 3.

Lycksäll, adj. Lycksalig. Strax vij, o vijse 
Lärgudinnor, edert rychte Förnumme i vår 
land ... Så gläddes vij ther vid och oss lyck- 
sälle tykte. Stjernhjelm Parn. tr. 1:6.

Lyda, intr. Lyssna. [Isl. hlyöa.] lydha 
widh dörena. Syr. 21:26. han . . . lydher til 
medh skalka öron. 19:24. iagh lydde til 
then mannen. Dan. 12:7. han meente at 
han hadhe soffuit... och han lydde til om 
han någhot rörde sigh. Judith 14:13. Jagh 
lyder på then fagre sångh. Messenius 
Blank. 12. på Jesu tal hon lydde. Kol- 
modin Qy. sp. 2.294. Om ehr täcks lyda 
til, så vet jag mycket säja. 1:4. hon lydde 
ängsligen efter, om hart ännu skulle andas. 
Malmborg 733.

Lyda, intr. 1. Ljuda. [Mnt. luden. Isl. 
hljööa.] trummeten lydher. Job 39:27. basu
nen skal lydha. 1 Cor. 15:52. Pipor och 
harpor lydha wel. Syr. 41 (40:21). strengenar 
på itt Psaltarespel om hwar annan klinga, 
och doch wel lydha tilsamman. Vish. 19: 17. 
tu äst ock en Galileesk man, och titt måål 
lydher ther effter. Marc. 14:70. sångarenar 
loffuade (Gud)... medh theras röst, så at 
thet lydde ihoop (sammanstämde) ganska 
liufligha. L. Petri Sir. bok 50:20. oduglige 
och illa lydande klockor. Laurelius Kyrk
ord. 426. — 2. Syfta (på), hafva afseende 
(på), thenna synen lydher vppå endans tijdh. 
Dan. 8:17. — 3. Höra (till), dieffuulen ly
dher til heluetet. L. Petri 2 Post. 57 b. 
Ther lagedes till på alle sider Alt hwadh
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som till stormen lydher. Hund Er. 14 kr. 
v. 156.

Lyddare, Löddare, m. Gycklare, puts- 
makare, komediant. [Isl. loddari.] Se på 
comoedier, se lyddare och gäckar. Spegel 
G. verk 282. ordets lärare them achta the 
så ringa, At värsta lyddare har nästan bättre 
sak. Åt. par. 22. Lyddare vel Löddare. 
Spegel Ord.

Lydja, f. Lödja, såsom benämning äf- 
ven på annan hårbeklädnad än fårull. 
Räfven varder först om våren baar och 
hårlöss (mister lydian). Comenius Tung. 
203. fåre- och getelydian. Ders. 584. — Jfr 
Löd i a.

Lydn, f. Lydnad, lydn och hörsamheth. 
Gust. 1 reg. 4: 8. wndrycthe syg Danmarcks 
rikitz inbyggere wndhan hans (kon. Kristi- 
erns) lydn ock herrewälle. 3:142. biude wij 
eder Strengeligen och widt högste lydn för- 
mane eder. RR “/» 1544.

Lydna, f. Lydnad. [Jfr Isl. hlyöni, f.] 
lydhna är bätre än offer. / Sam. 15:22. hoo 
är ibland alla tina tienare sådana som Dauid, 
troghen ... och gåår j tinne lydhno. 22:14. 
såsom för eenne menniskios olydhno äro 
monge wordne syndare, så warda ock för 
eens lydhno skul monge retferdighe. Rom. 
5:19.

Lydsam, adj. Lydig, hörsam, en lydh- 
satn och troghen Läriunge. L. Petri 2 Post. 
132 b.

Lydskyldig, adj. äre mig lydskyldig’ och 
hörsam’ Alle the kraffter i högdenne boo. 
Stjernhjelm Lycks. är. 1 intr.

Lygna, intr. Lugna, stillna. [Isl. lygna.] 
stormen lyngde på. Kolmodin Qv. sp. 1: 261.

Lygna, f. Lugn, vindstilla. [Isl. lygna. 
B. Hald.] tekn, som föregå jordbäfningen, 
... at några dagar föruth plägar vara een 
stoor lygna och stillhet af vädret. U. Hjärne 
Anl. 151.

Lykt, Lykta, Lyktan, f. Ändalykt. [Isl. 
lykt.] Med Gud alzingen skiämta må, Han 
läter sig ei giäcka, Thet vil på lychten illa 
gå. Svedberg Vitt. 3». the ... på lyctan vore 
honom gerna quitte. Gust. 1 reg. 9 : 320. 
genom tidhen tidh sit måhl ok lyktan fåår. 
Lucidor Bb4b. På lychtone, sedhan the 
sågho sigh intet kunna göra fienden moot- 
stånd, gofvo the sigh. Schroderus Liv. 
560. (de) drifvan å lykton ur husom. Stjern
hjelm Here. 325. på lychtone befinna sig 
hafva samblat kohl för gull. Lycks. är. 3 intr.

Lyktelse, f. Ändelse. The foeminina, 
som hafva andra lychtelser än a. Svedberg 
Schibb. 121. casus. .. med sine lychtelser. 
Ders. 153.

Lykteman, m. Lyktgubbe. [D. lygte- 
mand.] lysa och löpa i mörkret som lykte- 
män. Dalin Arg. II, n. 8.

Lymning, f. Ljud, ton, melodi. [Jfr Isl. 
hlymja, glymja, klinga. Jfr Ljomma.] then

alrasköneste Musica och lymning aff monga- 
handa stemmor, groffua och granna tilhopa, 
som man pläghar them kalla Bassus, Tenor, 
Discantus och Altus. Balck Catech. M 5 b. 
lymning och sångare art (moduli et numeri). 
Verelius Run. 2. Runisk lymning (rytm?) 
och rim (moduli et numeri runici). Ders. 3.

Lyn, n. (?). Jfr Lynde. heela jorden var 
toom . .. Var utan lyn och skick. Spegel 
G. verk 33.

Lyna, f. 1. Min. Hon (Venus) teer sig 
jämväl fram med allraliufste lynor. Spegel 
G. verk 63. Ther äre ögnalock med sina 
ludna brynor, Med hvilka menniskian gör 
margahanda lynor. Ders. 248. ostadig ... han 
(månen) är i färg och lyner. Ders. 169. Flina, 
giöra styggelige lynor (grimaser) med mun
nen. Ordlista till G. verk. — 2. Lynne. 
(Jfr Lu na.) Finna en vid goda lynan. Lind 
Ord.

Lynde, Lynne, n. [Isl. lund, lyndi.] 
1. Sätt, art. Hon kom medh tree sijne 
döttrar... här-an i sådana lynde: Een var 
tröger å foot... Stjernhjelm Here. 14. 
Liungeldens slag skeer i åthskillige lynder. 
U. Hjärne Anl. 185. vij hafva beskådat ber
gens lynde. Ders. 199. Orsaken til så många 
pestilentiens lynde är ingen annan, än väder
leken, som effter åhrsens tijder med hetta 
och köld förandras. Lindestolpe Pest. 55. 
Matkarne, som finnas i menniskians kropp, 
äre af åthskilligt lynde och skapnad. Matk. 8. 
— 2. Skick. Om vi beflitade oss om, at på 
ett rett sett skrifva lärda, vackra och upbyg- 
geliga böker i vårt språk, som de fremmande 
giöra: så skulle vårt ädla språk snart komma 
i lynde, och få sin tilbörliga vyrdnat, och 
vinna sina fullkomlighet och prydnat. Sved
berg Gram. försp. 22. vårt språk får skick 
och lynne med sig. Gram. 4.

Lyn ka, f. (Jfr Rietz.) 1. Krok, bugt, 
krumbugt. Ach, Lycka, när du slår så månge 
bögde lynkior. Eurelius Vitt. 31. (floderna) 
ginge deras gång Nu ändalångs sin koos. nu 
uti kröökte lynekior. Ders. 43. — 2. Veck, 
fåll. Til hvad mig tiente bäst, gaf spegeien 
mig råd, Som dömd’ i tysthet om hvar 
lynekia och hvar våd. Kolmodin Qv. sp. 
1:118.

Lyra, f. Skada, förlust, (se Rietz Lyra 2.) 
En kan til pungen mer, än flickan, kärlek 
bära, Och täneker sedan guld med grofva 
knifvar skiära, Men kan också thervid en 
så skarp lyra få, At han i all sin tid har 
nog at blåsa på. Kolmodin Qv. sp. 1:80.

Lysa, tr. och intr. 1. Upplysa om, visa, 
uppenbara. Gud han är ährones Gud; Gudz 
ansichte lyser oss ähran. Stjernhjelm Here. 
368. — 2. Framlysa, visa sig. vinläggiandes 
sigh, at uti theras embeters förrättande lysa 
de dygder, hwilka Apostelen af allom Christ- 
nom . .. fordrar. Emporagrius 266.

Lyska, se Lu sk a.
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Lysn, f. 1. Sken, flamma. (Jfr Rietz 
Lyssn, s. 408.) the förfärlighe sken och lyss- 
ner, som om nattetijdh synas på himmelen; 
Thesse lysner haffua i någre näst förledne 
åår hafft blodzfärgha. L. Laurentii Nyårs
pred. B 2 a. — 2. Ljus, upplysning. Det and
lige Huset, Ded som oss Skaparen i vårt 
bröst hafver eldat och uptändt Til vår salig- 
hetz lysn. Stjernhjelm Here. 375. Svea 
til een lykta, Til lysn. Jubelsång.

Lysna, intr. Ljusna, dagen lysnar up. 
Svedberg Dödst. 274. alt mer och mer det 
lysnar och det dagas. Hesselius Erik 6.

Lysna, f. Lysna, Sken, Lux. Schro- 
derus Lex. 1.

Lysna, intr. Lyssna, höra efter, göra 
sig underrättad om. Skal Biskopen .. . uppå 
en sådana försambling itt vakande öga bära, 
lysnandes effter hvadh som görs eller för- 
sumes. Emporagrius 315.

Lysning, f. [Isl. lysing.] 1. Belysning, 
lyshållning. the bära til tigh then aldra 
klaresta olio ... til lyssning. 2 Mos. 27: 20. 
boomolio til lyssning. 3 Mos. 24:2. — 2. 
Ljusning, dagning. om morghonen j lys- 
ningenne. NT 1526 Joh. ev. 8:2. I lysnin- 
genne ståår mordaren vp. Job 24:14. wente 
effter lysningen och bekomme henne icke. 
L. Petri Jobs bok 3: 9. Thenne (stjernan 
Venus) nämner man, när hon i lysninghen 
synes, morgonstiernan. Comenius Tung. 40. 
en morgon i första lysning. Malmborg 293.

Lyst, Lysta, f. Lyste, m. Lust, begär, 
lystnad. [Isl. lyst, f.] Den sijne seder och 
ord, sijne lyster och anfödde sinne Inte 
vet håll’ uti töm. Stjernhjelm Here. 441.
(Ordlistan till Here, har dock lystar.) vij 
haffue .. . forslykt vår appetith och lyste på 
thetta regimenth. Gust. 1 reg. 4:184. hon 
(okyskheten) leder oss ... effter sin egen 
lysta. Hermelin C 6 b.

Lysta, Lösta, intr. Hvem skulle än nu 
lysta leffua? 1 Macc. 2: 13. åkerhöns til 
kost, ther the löste effter. Vish. 16:2. wij 
.. . giordom hwadh kötet och sinnet löste. 
Eph. 2:3. wijnet. .. står så rödt, och fergar 
sigh j skålenne, så at en må åt lösta. L. 
Petri Sal. ord. 23: 31. Kättia . . . Skal tig 
föra på jagt, som hiertat och lijfve må lysta. 
Stjernhjelm Here. 167.

Lysta, intr. 1. Lyssna. [Isl. hlusta.] Du 
veet ey hvem han vaar, män lysta lite på, 
Så skal tu mäd få ordh i kortheet thet förstå. 
Lucidor Bb 1 b. — 2. Lysta åt, göra sig 
underrättad. En räf... löper öfver ingen 
jis, Han lyster först åt, om han bär. Luci
dor Qq l b.

Lysternål, n. Lustmåltid, kalas. Hwil- 
ken som håller lekestugor eller lysttemåhl, 
böte Konungen tre mark. Thyselius Handl. 
2:194 (1544).

Lyster, adj. Lysten. våra nymphers täcka 
hop med lystra ögon si. J. G. Hallman 185.

Lyster, n. Ljus. [F. lustre.] hon ett 
lyster var för denna käringskara. Livin 87.

Lysteri, n. Lystnad, åtrå. Hvad gagner 
tigh titt lysterij? A. Olai 20.

Lystlig, adj. Begärlig, smaklig. [T. läst- 
lich.] lystlige drycker. Stjernhjelm Here.
215.

Lystna, intr. Lystnas, dep. Vara lysten. 
jag har . . . lystnat efter mitt eget ryckte. 
Sv. Nitet n. 8. Den som åth sådan lust ey 
lystnas. Lindschöld Vitt. 153. lystnas efter 
magt. J. G. Hallman 103.

Lystra, intr. Vara lysten. [T. lüstern.] 
våra fiender lystra derefter att få tillfälle at 
giöra oss suspecta hos våra bundsförvandter. 
Lönbom Sv. arch. 2: 127 (1688). mången 
poet säljer beröm för en riksdaler, och väl 
mindre, arket; huru mycket af den varan 
böra de då förvänta, som derefter lystra, och 
den med gull... kunna belöna. Tessin Bref 
1:274. En konung bör ej lystra efter under- 
såtarnes egodelar. 2: 81. Tyrannen trädde nu 
up ... at änteligen emottaga den kronan, 
effter hvilken han så länge lystrat. Celsius 
Gust. 1 hist. 1:71.

Lystra, intr. Lysa. Uthaf dhe tusen 
blåss, som hela natten gnistra. Så skönjes 
icke ett, när solen börjar lystra. G. Ceder- 
HIELM 99.

Lystra, intr. Brukas af Stjernhjelm 
i samma bet. som L. lustrare. Ästu så ly- 
stin å jagt, tarfst aldrigh dyrka Diana, Lystr’ 
och sökia te skogs. Here. 164. (Ordlistan 
har: “lustrare sylvas. Lystra är egentligen 
granligen höra til, i stillheet“.)

Lystra, intr. Lyssna, (the) lystra så at 
the vist tykkias kunna höra Hvad Jomal hvi
skar i sin kära Junos öra. Spegel G. verk 
154. lystra på songen. Palmfelt Virg. 11. 
lystre E. K. Höghet med upmärksamhet uppå 
goda och välmenta råd. Tessin Bref 2:9. 
lystra efter alla rychten. Mörk Ad. 1:82.

Lyta, tr. [Isl. lyta.] 1. Göra lytt, van- 
skapa. then andre gerna skadhar och lyter, 
Han får på thet sidsta thet samma byte. 
R. Foss 131. Hvad fordom skönt var, för 
vårt öga Iyttes. A. G. Silverstolpe Skald. 
66., Refl. när han (barnungen) ovist fram 
mån tulta, kan han bryta Af sig bå arm och 
been och sig hel skiändligt lyta. Verld. 
fåf. speg. 5. — 2. Lägga lack och lyte på, 
belacka. En vågar sig, går fram, och isen 
sönderbryter, Har mödo, våtskodd blir, om 
icke skada tar. En annar i thess fiät med 
mak igenomfar, Men är oskiälig visst, om 
han then förra lyter. Svedberg Gram. 
försp. 30.

Lytelös, adj. 1. Fri från lyte, fel. [Isl. 
lytalauss.] en lytelös brudh. Bureus Nym. 
XII: 6. ingen utan fel och lytelös är. Sved
berg Schibb. g la. Kan ei heller Gud giöra 
allom i behag, mykit mindre en menniskia, 
som lytelös icke är. Försvar 140. lyteslös.
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Ders. 3. — 2. Obelackad. tu, för hvilken 
än ey någon lytlöös slapp, Fördömda smäde- 
käfft! Rudeen 251.

Låcke, Locke, m. Spindel. (Jfr Rietz 
418.) locke, aranea. Comenius Tung. index. 
Låcke, Locke, det är en spinnel. som genom 
sit konstega näät fångar alla flugor och myg
gar. Rudbeck Atl. 1:619.

Låckenät, n. Spindelväf. [Fsv. lokka 
nät.) Comenius Tung. index. Förbannat 
ware then man, som sätter sitt håpp vppå 
menniskiors macht... Förty thett är falskt 
och owist, Iijka som ett låckanäät. P. J. 
Gothus Bön. MJb. Synden är emoot Gudz 
barmhertigheet icke annat än itt låckanäät, 
hwilket aff itt litet wädher warder sönder- 
riffuit och bortblåst. Catech. F 8 b.

Låda, intr. Klibba sig. stofftet är wått 
wordet, så at thet til hopa löper, och klim- 
panar lodha tilsammans. Job 38: 38. Theras 
hwdh lodher in til (klibbar fast vid) theras 
been. Jer. klag. 4: 8.

Låda, f. Lavett. [Mnt. lade ) Cammer 
stycker . .. med kijler, lader och alt annet 
hwad ther till hörer. RR 28/i 1543. Halff 
slange medt hiull och loda. Adlersparre 
Hist. saml. 1: 6 (1556). Kanonerna fördes på 
så kallade lådor eller lavetter. — Skepps- 
lådorna hade rullar i stället för hjul. — 
Lådor tillverkades af de till rustkammare- 
personerna hörande Lådemakare. Hamilton 
281.

Lådeka, Lådika, f. Låda. [T. lädchen.) 
Cistula, lådheka. Var. rer. voc. I 6 a. Lådicka, 
Låda, Theca. Schroderus Lex. 39. Behåll, 
til at förvara saker uti, äre: kistor, skåp, .. . 
lådor och lådikor (capsulce). Comenius 
Tung. 552. 1 ladeke sucker. Fin. handl. 8: 
213 (1555). ett skåp medh åtskillige lådicker. 
Civ. instr. 316 (1626).

Lådemakare, m. Se under Låda. En 
Lådemakares embetes mästerstycke skal vara 
en lång förbeent kortbyssa, och ett skifve- 
rör, väl inlagt. RR 6/i 1607.

Låder, n. Lödder. [Isl. laudr.] Lind 
Ord.

Låding, m. Vår, vårtid. Låding, Ver. 
Montanis ita dicitur. Schroderus Lex. 2. 
Lådingsnätterna (den 15, 22 och 24 febr). 
Colerus 1:26. — Jfr Ladig.

Lådra, intr. Lådras, dep. Löddra sig, 
skumma. [Isl. lauöra.) vatnet föll, så fra- 
dan månde lådra. Spegel Öpp. par. 68. Är 
ock ett proff (på vattnets renhet), då man 
tvettar, när tvålet eller såpan väl lådras. 
U. Hjärne Anl. 4.

Lådrig, adj. Löddrig. Lind Ord.
Låga, f. Kullfallet träd; vindfälle. [Isl. 

låg, f.; jfr Rietz 402.] Paine löpper måsser 
och Paine löpper moo, Öfver dee höge låger. 
Sv. forns. 2:76. Rinnaren snuppla (sprin- 
garen snafvade) moot låge. Eurelius Vitt. 
95. the (vilddjuren) begifva sigh ... uthi sine

skrubbor, lågor (bråtar), hohl. Comenius 
Tung. 189.

Låge, m. Låga. [Isl. logi.] en eeld är 
vthgången aff Hesbon, en loghe aff then 
stadhen Sihon. 4 Mos. 21:28. kerleken är 
... en Herrans loghe. H. Vis. 8: 6. tå loghen 
vpgick aff altaret åt himmelen, foor Herrans 
ängel ock vp j altarens logha. Dom. 13:20. 
menniskiors barn äro loghar. Ps. 57: 5.

Lång, adj. han nu hadhe warit ther en 
tijdh long. 1 Mos. 26:8. Jfr Långt.

Långa, intr. Längta. [Isl. langa.) Honom 
böriade longa. Psalmb. 1536 24 När dhe 
åhren vore framgångne, Så börjer Inga lilla 
fast at långa. Sv. forns. 1:169. Bed henne 
hvarken längta eller långa. 2:133 Nu haffue 
j funnit... Thet j effter långe. Sv. folkv. 
1: 457. Den högtid stod i dagar månge, 
Sedan begynte hvar till sitt att långe. Carl 
9 rimkr. 86.

Långbak? (Syftar väl på dåtida prästers 
långa kappa.) så komme til migh thesse tre 
Långbaaka (Apostlarne, kristna lärans pre
dikare), The begynte uppå migh snorka och 
påcka. Och säya at arbeta är förment Om 
söndagen. S. Brasck Ap. gern. Llb.

Långbyssa, f. Ett slags skjutgevär. (Jfr 
Kortbyssa.) Herr Sten (hade) en lång
byssa på axlen. Tegel Er. 14 hist. 272. 
Hakar och långbössor, hvilkas kulor 30 till 
antalet vägde ett skålpund. Adlersparre 
Afh. 223. J fr Hake.

Långdrägtighet, f. Långmodighet. gudz 
långdrectugheet. NT 1526 1 Pet. 3:20.

Långdröjas, dep. Finna tiden för lång, 
ledas. Lind Ord.

Långdurig, adj. Uthållig. Engelske och 
Spanske hästar äro intet långdurige. Risingh 
69. J fr D u r i g.

Långe, se Långo.
Långfasta, f. Den stora fastan före 

påsk. [Isl. langafasta.) the xl (40) dagha 
man kallar longafaston. O. Petri Svar till 
P. Elice h 4 b. ther (i Rom) är kött faltth 
i alle longfasthon. Gust. 1 reg. 6:150. Han 
achtadhe Longfastan, han åt inthet kött om 
fredagarne. Bureus Påv. stämpl. A 3 b.

Långharpa, f. = Hackbräde (se detta 
ord), hackebräde (långharpa, sambuca). Co
menius Orb. pict. 204. (Äfven kallad Lång
spel, “bondspel med en sträng och några 
underliggande tangenter af ståltråd, samt tre 
iösa strängar, hvarpå knäppes med fingret.“ 
Sundel.)

Långhet, f. Längd. [Mnt. lankheit.) sta
dhen ligger fyrahörnat, och hans långheet 
är så stoor som och bredheten. NT 1526 
Upp. 21:16.

Långkrydda, f. ? På måltidhen vil han 
en dryck Aff långkrydder brygd edher 
skänckie. R. Foss 60. (Här menas ett kok 
stryk.)

Långled, adj. Ledsam, långtråkig. Mång
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tröttsam, långled stund kan vinet giöra kort. 
Kolmodin Qv. sp. 1:46.

Långleda, f. Ledsnad, vantrefnad. Uti 
en ödemark och med oss sielf allena Lång
leda skulle snart alt nöije oss förmena. 
Düben Boil. sat. 62. En stygg långledas soth 
. . mannen monde bry. Boil. bref 20.

Långledas, dep. Hafva ledsamt, van- 
trifvas. jag går nu allena här i Stockholm 
och långledes. Dalin Arg. I, n. 28.

Långlifhet, f. Lång lefnad. [Jfr Isl. 
langlifl.] the gamla Svenskas långlijfhet ge
nom ingen ting så mycket är förkortad vor
den, som genom the Indianska knappnåhlar, 
jag menar pepar, ingfer, canel, neglikor och 
mera sådant. Lindestolpe Skörb. 2».

Långlifvog, adj. Länge lefvande. [Mnt. 
lanklivich, T. langlebig.] på thet ath tigh 
skal welgå, och bliffua långliffuogh på ior- 
dhenne. NT 1526 Eph. 6:3.

Långlig, adj. Lång; smal. [T. länglich.] 
smida Dalepilar ... medh snede slindor och 
icke så longlig vdd. Svart Kr. 28. småå 
långlige matkar. Lindestolpe Färg. 33.

Långliga, adv. 1. Länge. [Isl. langliga.] 
thet gamble förbund oc bröderscap mellen 
tessen iij rikisins rad longlige varit haffuer. 
Gust. 1 reg. 1:51. — 2. För länge sedan. 
hans egna böker som han både longliga och 
nyliga scriffuit haffuer. O. Petri Svar till 
P. Eliœ b 1 b.

Långlina, f. ? tå tu beslåår en tiänare 
medh groffue laster,... så skal tu föruthan 
myket munbruuck slå honom medh långe- 
lijnan. Schroderus Cogn. 19.

Långmeta, f. Ändpunkt. [L. meta.] Lö
pare kringa sigh medh een hast från målet 
til långmeetan. Comenius Tung. 946.

Långo, Långe, adv. För länge sedan. 
[Isl. löngu, fyrir löngu, eg. dat. neutr. af 
langr.] hadhe sådana kraffter warit giorda 
j Tyro och Sidon, som j idher giorda äro, 
the hadhe longo vthi säck och asko giordt 
synda bätring. Matth. 11:21. then Scrifften 
moste fulbordas, som then helghe Ande 
longo sagdt hadhe genom Dauidz munn. 
Ap. gern. 1:16. Min brodher ... Långe för- 
tiänt en galgebalck. Messenius Signill 22. 
thet för longe beslutat war. Svart Kr. 7.

Långsalig, adj. Långvarigt lycklig. [T. 
langselig.] komma tiil en godh Iongsalig 
friidt. Gust. I reg. 1:198.

Långsam, adj. 1. Långvarig. [Mnt. lank- 
sam, T. langsam.] stora och longsama plå- 
ghor, . . . onda och longsama krankheter. 
5 Mos. 28: 59. Konungen hade altijdh nogh 
till att skaffa, honom bleffue icke leeffde 
monge longsamme tijdher till roligheet. 
Svart Kr. 158. man förundrat sig öfver hans 
långsama uteblifvande. /4s. Ban. 2:345. — 
2. Långt uthållen. man hörer itt longsampt 
liudh. 2 Mos. 19:13. — 8. Lång, vidlyftig. 
mordh, brandh, rooff oc andre ocristeligha

geminghar, som longsampdt waare wtaff ath 
scriffua. Gust. I reg. 3:256. Min tid ej hin
ner til vidlöftigt at beschrifva All diur, och 
thetta värk för långsamt skulle blifva Så 
framt iag hararna på sporren skulle föllja. 
Spegel G. verk 232.

Långsamhet, f. Vidlyftighet. Jag har 
väl hållit på min longsamhet uhrsächta, Och 
reda sagt at iag ej fleere rim kan mächta 
Om diuren schrifva fram. Spegel G. verk 
239.

Långsamlig, adj. Långvarig, ett querna- 
dyke som varith haffwer j laanghssamlig 
trætthe emellom clerken ... och bönderna. 
Gust. 1 reg. 4: 9.

Långsamliga, adv. 1. Långsamt, wij 
longsamligha seglat hadhe j monga daghar. 
Ap. gern. 27: 7. — 2. Dröjsamt. tu dömde 
them longsamligha, och [ät them haffua rwm 
til bätring. Vish. 12:10. — 8. Vidlyftigt. 
R. Cancellarius långsambligen ständerna före- 
drogh denne tijdz olägenheet. Adlersparre 
Hist. saml. 2:164 (1644).

Långskärpt, p. adj. the oskälighe diur, 
medh spitzighe horn, longskerpte tänder. 
L. Paul. Gothus Mon. turb. 159.

Långslind, adj. Långrund. Välten (val
sen, cylindern) är långslind (aflång). Come
nius Tung. 759.

Långspel, n. Se Långharpa, (han) leer 
åt långspeels klang. Eurelius Vitt. 63.

Långt, adv. thet waradhe j siw daghar 
longt. 2 Mos. 7:25. widh en tijma longt. 
Dan. 4:16. tu skalt warda blind och icke 
se solena en tijdh longt. Ap. gern. 13:11.

Långtidig, adj. Långvarig. [T. lang
zeitig.] vilia the ... icke giärna til förtrete- 
ligit långtijdigt arbete låta sigh bruka. P. 
Brask Puf. 295.

Långtåga, f. Häckladt lin. Item är till 
spunnit effter 3 Ipd Långtoge och 3 lpd Blår, 
Språngetrådh 4 lpd. HSH 37: 63 (1548). (Jfr 
Hesselman Ordl. t. Columbus Ordesk.)

Långvara, f. Långvarighet. [Isl. lang- 
vari, m.] Sådana lycka unner och gifwer 
Gudh till någon långwaro hälst them som 
fromme äre. Brahe Oecon. 35.

Långvaraktig, adj. Långvarig, det lång- 
varacktige och mödosamma arbete, som dhe 
hafft och förrättat hafva. Stjernman Riksd. 
3: 1916 (1683). fruchtandes at theras tapper
het skulle förmedelst then Iångvarachtiga 
friden förfalla. Peringskiöld Jord. 64.

Långvarde, adj. ? Som länge uppehållit 
sig på ett ställe? (af vara, vistelse?) För
denskull föreslås, om icke Kongl. Maij:t 
kunde anslå een viss summa i staten som 
kunde delas i tree terminer, som först om 
våhren, sedan om midsommaren, och sidst 
om hösten då farkåstarna gå härifrån, då 
een och annan långvarde kunde bekomma 
någon soulagement. Civ. instr. 135 (1684).

Långvräken, Långvräkt, p. adj. Lång-
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sint. [Isl. langrcekinn, langrcekr.] han var 
en styfsint, hård och bullersam, häsk, long- 
vreken och trättodryg man. L. Petri Kr. 183. 
vindicatif, hemdgirug, longvräkt. Sved
berg Schibb. 802. Långvräkte menniskior 
. . . vredsamt vedergälla Then orätt them är 
skiedd. Spegel G. verk 227. långvräkt hat. 
Rudeen 200.

Långväga, adv. Långt bort. Han är 
bortfaren longwägha. Ord. 1.19. Tu ... sen
der tijn bodhskap longwägha. Es. 57: 9.

Långvägs, adv. Långt ifrån, the frem- 
mande som fierran longwegs komma. 5 Mos. 
29: 22.

Lånkrätnare, m. Procentare. Dalin 
Vitt. 4: 4.

Låpa, f. Tossa, enfaldig qvinna. Nu 
tiänte grann myssa och kåpa, Att tu ey för 
andra må gå som en låpa. Törnevall 
E 4 b. Där han i dygdens stad (ställe) tar 
vällust uti famn, Eli och, i stad för vett, 
en låpas vackra hamn. Eldh Myrt. 73.

Lår, n. Låring. (Jfr Kalkar.) sedan 
kom han (skeppet Amiralen) dragandes på 
Troilus, låts stå ackt på låret framför ka
jutan. R. Ludvigsson 275. et Lybskt skepp, 
som låg ackter på låret om Mars. Tegel 
Er. 14 hist. 122.

Låre, m. Lår; lada, kornhus. Horreum, 
kornlada eller låre. Var. rer. voc. M 3 a. sä- 
dhen ligger än nu j låranar. Hagg. 2:20. 
(Öfv. 1878 kornboden.) församblande hwetit 
vthi sina lårar. NT 1526 Luc. 3:17. (Bib. 
1541 sina ladho.)

Lårfoder, n. Kalsonger? (Klädd) i en 
nattröja och lårfoder. J. G. Hallman 126.

Lårskena, Lårskärfva, f. Lårharnesk. 
Lårskerfvor eller lårskenor. Adlersparre 
Afh. 215. Se Kräfveta.

Låsadrag, n. Regel. Pessulus, låsa- 
dragh. Var. rer. voc. G 2 b.

Låta, Läta, tr. och intr. 1. Lemna. The 
. .. läta them intet offuerteckelse, j frostena. 
Job 24: 7. iagh ... låter een ewigh åmin
nelse när mina effterkommande. Vish. 8:13. 
intet (skall) låtas quant in til morghonen. 
3 Mos. 7:15. Här skal icke låtas en steen 
på then andra. Matth. 24:2. — 2. Aflåta, 
sälja, haffwer then ena dyra waren wollith 
att then andhra ær och dyr lathen. Gust. 1 
reg. 1:208. — 3. Underlåta, uraktlåta, tu 
skalt säya them mijn ord, ehwadh the hörat 
eller låtat. Hes. 2:7. Så kan jag icke låtha, 
hans persohn E:s Kongl. Maij:tt underdåh- 
nigst att recommendera. A. Oxf.nstjerna 
(HSH 37:1*3). Allt huad E:s Kongl. Maij tt 
mig eliest befaler att taga i acht skall jag 
inthet låtha. Dens. (Ders. 37:176). —4. Upp
höra med, bortlägga. En feltöfverste gifve 
så sträng lag och ordre, som någonsin gifvas 
kan; soldaten låter intet sitt okynne. Stjern- 
hjelm Lycks. är. 3 intr. — 5. Med prep. och 
adv. a) Låta af, se Aflåta. b) Låta i,

gjuta i, hälla i, slå i. Mose toogh ... blo- 
dhit, och • lät thet vtiii itt becken. 2 Mos. 
24:6. man altijdh ther aff (af oljan) läter 
j lamporna. 27:20. ingen låter nytt wijn vthi 
gamla flaskor,... vthan nytt wijn skal man 
läta j nyia flaskor. Marc. 2: 22. c) L. ifrån, 
aflägsna, afvisa. lät honom (läkaren) icke 
jfrå tigh, effter tu dock behöffuer honom. 
Syr. 38:12. d) L. in, släppa in. Lät icke 
sorghena in vthi hiertat. Syr. 38:21. e) L. 
ned, släppa ned, hissa ned. lät them (klä
derna) nedher medh itt reep til Jeremia j 
kulona. Jer. 38:11. slepte honom offuer 
mwren, och läto honom nedher vthi en 
korgh. Ap. gern. 9: 25. f) L. på, gjuta på, 
hälla på. Thet quartt är... aff olionne, skal 
han läta på hoffuudhet aff then rensadha. 
3 Mos. 14:18. watnet i Döpelsen, när prä
sten låter thet på barnet. Ernhoffer 33 a. 
g) L. t i 11 : a. gifva tillträde, lät läkiaren 
till tigh. Syr. 38:12. ß. tillsluta, stänga. 
hans portar lätas intet til om daghen. Upp. 
21:25. 7. lita på. hwar wij kunne arga paa 
honom . .. ther wile wij læggia oss win ok 
macth om ... ther laater (förliten) eder ful- 
komligha tiil. Gust. 1 reg. 1:103. 3. med-
gifva. Doch lät han honom thet til, at 
Laghen är then yppersta och besta predi- 
canen, när man wil vnderwisa folket om 
goda gerningar. L. Petri 2 Post. 225 b. 
n) L. tillbaka, låta bli, underlåta. Tå 
tenckte iagh ... platt förgöra them, men iagh 
lät thet tilbaka för mitt nampn skul. Hes. 
20:14. i) L. under, lemna, sätta under. 
alt thet han hadhe lät han vnder hans hen- 
der. 1 Mos. 39:4. k) L. ur, drifva, släppa 
ut ur. Tå lät Herren Gudh honom vthu 
Lustgårdenom. 1 Mos. 3:23. Låter thet gamla 
vthu idhar munn. 1 Sam. 2:9. — 6. L. illa 
på, vid, förebrå, banna. läto illa på henne 
(för det hon gjutit smörjelse på Jesu huf- 
vud). Marc. 14:5. gör hwadh tu wilt, Doch 
at tu intet ondt gör, och widh ingen illa 
låter. Syr. 32:16. — 7. Reß. Om een quinna 
läter sigh in til (inlåter sig med, beblandar 
sig med) någhot oskäligt diwr. 3 Mos. 20: 16. 
— 8. Låta, Låtas (dep.). Låtsa, han lät 
som han intet hörde thet. 1 Sam. 10:27. 
the haffua låtet så, som the göra wille Sacra- 
mentet stora ähro, när the settiat in J gyllene 
Monstrantz. L. Petri Om nattv. D3b. the 
latas wara meenlöse som fåår vthwertes. 
O. Petri 2 Post. 130 b. låtas lijka som han 
wille fridh medh them hålla. 1 Macc. 7: 27. 
lan låtz wara wijs. Försp. till Sal. han 
sågh vppå them, och kende them, och lätz 
wara fremmande emoot them. 1 Mos. 42: 7. 
wachtare, som lätos wara rettferdighe. Luc. 
20:20.

Låter, m. pi. Later. [Isl. låt, n. pl.] 
skickelige, stadige och alwarsamme låter. 
Brahe Oecon. 8. the hafwa lagt sig ifrån 
barnsliga låter. Ders. så lät sigh och uthi
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alla hans låter och åthäfvor förnimma en 
sådan uprichtigheet, som man uthri en först- 
ligh person fordra plager. Schroderus 
J. M. kr. 40.

Läck, m. och n. Läcka. [T. leck, m. 
Isl. leki, m.] När magen svag och kall kan 
kroppen ei bespisa, Si, tå får lifvets skiep 
en läck och far i qvaf. Spegel Åt. par. 24. 
skiepp ... genom hemlig läck Så druckit af 
den salta bäck. Rudeen 312. bota några 
skepp som tagit läck. Hallenberg Hist. 
2:472. Et läck. Lind Ord.

Läck, adj. Skipet blifver läkt. Sjölag 
1667 Skipm. B. 11.

Läcka, tr. Öfvergjuta salpeterjord (med 
urin). [T. lecken.] man lather vprätthe sallt- 
pethersiudningh och så besteller ... hwss att 
läcka vdj. HSH 27: 111 (1565). läcktt och 
oläcktt iordh. Ders.

Läckerkrämare, m. Som idkar handel 
med läckerheter. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 781.

Läckerlust, f. Holland thet Frantzöske 
vijnet och bränevijnet icke kan umbära,... 
therföre at thet menige mans största läcker
lust är. P. Brask Puf. 288.

Läckermat, m. Läckerheter. Ieckermaat, 
cupedia, pulpamentum. Comenius Tung. 
index, pasteier och lekermat. Petrejus 
Beskr. 5: 5. J fr L i c k e r m a t.

Läckesäck, m. Colum, leckesäck eller 
siil som sijlas igenom. Var. rer. voc. G 7 b.

Läckvin, n. [T. leckwein, tropfwein.] 
Aff vijnsteen (uthpressat vijnbärsskaa!) blif
ver läckevijn och spijsvijn [lora seu posca], 
Comenius Tung. 448.

Läd, n. Lä. en liuflig skiepshamn, som 
förmentes kunna inrymma och uti trygt läd 
bärga väl tvåhundrade femtijo skiep. Pe- 
ringskiöld Jord. 65.

Lädergjord, f. Lädergjording, m. 
Lädergördel, en lädhergiord (var) om hans 
lender. 2 Kon. 1:8. Johannes hadhe ... en 
lädhergiording om sina lender. Matth. 3: 4.

Lädermakare, m. Garfvare. [T. leder- 
macher.] Coriarius, ledermakare. Var. rer. 
voc. D 1 b. Lädhermakare. Ap. gern. 9:43; 
1°: 6.

Lädermus, f. Flädermus, läderlapp. 
P. Erici, 1:184 b; 2:124 a.

Läfla, Läfleri, se Lefla, Lefleri.
Läga, f. 1. Läger, bädd. Jagh...wäter 

mijn lägho medh mina tårar. L. Petri Dav. 
ps. 6: 7. — 2. Hide, the (vilddjuren) liggia 
j kulorna, och lönwachta j theras läghor. 
L. Petri Jobs bok 39:2. diuren ... komm’ 
uhr lägan. U. Hjärne Vitt. 155.

Lägd, f. Däld, lågt liggande äng vid 
foten af en höjd. Rietz. [Isl. Icegö.] mitt 
uppå then norre öön aff Uthön är een legdh, 
och östan för samma legdh itt lijtet steen- 
kummel. J. Månsson 4. Hooborgh är ... 
een högh och brant bergudd, hafver een

legdt emellan sielfva landet och berget. 
Dens. 51.

Lägda, f. Linda, igenlagd åker. I Hel
singe- och Ångermanland bruka de mäst at 
så linfrö på nyplog och lindor, eller som de 
kalla dem, läggdor eller svalland. Carle- 
son 414.

Lägenhet, f. [Mnt. legenheit.] 1. Belä
genhet, läge, beskaffenhet. Adami Bremen- 
sis book om Danmarks lägenheet. Rud- 
beck Atl. 1:442. ortens lägenhet bespeija 
ganska noga. Spegel Tillsl. par. ill. — 
2. Belägenhet, ställning, medh honom var 
hvarken thet sinnet eller förstånd ... som 
then farlige lägenheeten tå var, och krafde. 
L. Petri Kr. 74. — 3. Beskaffenhet, art, 
egenskap, plichten bleff... förwandlat effter 
brotzens läghenheet och stoorleek. Falck 
1H b. Så varder kraffdt, att en lärare ställer 
och rettar alla sina predicor på sina åhö
rares lägenheet. P. J. Gothus Hust. 50.

Lägerflyktig, adj. intoge så theras läger 
medh våld, och jagadhe then lägerflychtige 
fienden effter uthi hamn och hääl. Schro
derus Liv. 76.

Lägermästare, m. Lägermästaren om
besörjde ett lägers inrättande och befästande. 
Adlersparre Afh. 362.

Lägg, m. [Isl. leggr.] 1. Fot. läggen 
aff liusastakanom. 2 Mos. 25: 34. liusastaken 
war aff tett gull, bådhe hans legg och hans 
blomor. 4 Mos. 8: 4. — 2. Ätt, slägt. Denne 
herren härstammade af en gammal adelig 
lägg uti det Tyska riket. Celsius Gust. I 
hist. 1:258.

Lägga, tr. Bestämma, komma öfverens 
om. the sine emellom leggia och lagha 
skulle, epter huars och ens rentho, huad 
och huru monge karle huar och en ther aff 
holle skall. Gust. 1 reg. 11:44. — Lägga 
råd, rådslå, the Phariseer . .. Iadhe rådh 
emoot honom, huru the måtte förgöra honom. 
Matth. 12:14. — Lägga på, tilldela, tu 
legger loff och prydhelse vppå honom. Ps. 
21:6. Teslikes Iadhe the ock straff på Joas. 
2 Krön. 24:24. — Lägga på sig, ådraga 
sig. the skola halla mina stadhgar, at the 
icke skola leggia synd vppå sigh. 3 Mos. 
22:9. leggia misgerning och skul på sigh. 
22:16. — Lägga ifrån sig, fria sig från 
(en beskyllning o. d.). hans nåde met sin 
skelige suar redelige sig ifrå lade all the 
stycker the honum förekastath hade. Gust. 
I reg. 6:185. Kristofer olsson skal haffua 
befört (anklagat) idher med sin scriffuelse 
til oss, och biudhe j til at leggia idher thet 
redheliga j frå. 7:233. — Lägga åt, ligga åt. 
the Iadhe åt medh stoort roop, och begäradhe, 
at han skulle korssfestas. Luc. 23:23. Pre- 
dica oordhit, lägg ååt, j tijdh och j otijdh. 
NT 1526 2 Tim. 4:2. — Lägga sig nära, 
vinnlägga sig. Monger legger sigh thet när 
noogh, och fijkes effter rijkedomar. Syr. 11:
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11. — Läggas ned, lägga sig ned. Pine- 
has hustru war haffuandes och skulle snart 
leggias nedh (på barnsäng). 1 Sam. 4:19. 
Såsom en beck wthlöper och förtorkas, så 
är een menniskia tå hon leggs nedh {pä 
dödsbädden), och warder intet vpståndandes. 
Job 14:12.

Läggeråg, m. Den råg, frälsebönder 
skattade till kronan, kallades i en del lands
orter läggeråg. Hallenberg Mynt.203(1538).

Läggeskäppa, f. = Läggeråg. Förle- 
ningx breff för Lårens Brömps på Legge 
skepone hoc anno (1533). Gust. 1 reg. 8: 278.

Läglig, adj. Lämpligt belägen. [Mnt. 
legelik.] dreffuo the Judanar vthu Festen 
och leglighom byiom. 2 Macc. 10:15. Fin
nar hafva uptagit lägelige torpställen, som 
inthet liggia våre boolbyar til förfång. Stjern- 
man Com. 2: 56 (1636).

Läglighet, f. [Mnt. legelicheit.] 1. Be
lägenhet, läge. wii personligen stadde woro 
wtij wor stadth Nylösze, beeseaendis stadzens 
legligheeth. Gust. 1 reg. 3:81. wij ackte 
thet (förfallna slottet) lathe settie på en 
annan stad ther på landit ther better leglig- 
heth och bequemmare rwm vara skal. 4:189. 
— 2. Beskaffenhet, tillstånd, förhållande. 
man moste weta . .. hurudana landzens legh- 
ligheet war, hwadh ther war för folk, och 
huru til sinnes. Försp. till Es. Så moste 
wij vnderstundom effter sakennes legligheet 
förandra thet wij tilförenna budhit haffue. 
St. af Esther 4: 9. wore {våre) fwlmyndughe 
... j thenne och alle andher ærendhe epther 
landzens leglighetther schall wetha och rama 
alles edhers bestha. Gust. I reg. 3:48. — 
3. Angelägenhet, omständigheter, han tiigh 
paa wore wegna wnderuiszendis wardher 
baadhe om schat och all anner leglighet 
szom wij honum befallet haffue tigh giffua 
tiilkenne. Gust. 1 reg. 3:49. eriich kwgh 
borgare her j Stocholm haffuer för noghra 
hanss leglighetther schwldt faath wilia och 
aastwndan tiil ath byggia och boo wthij waar 
stadt nyelödesiö. 2:66.

Lägra sig, refl. Lägga sig. någhor aff 
folkit hadhe läghrat sigh medh tinne hustru. 
1 Mos. 26:10. Han haffuer nidherbögdt sigh, 
och läghrat sigh som itt Leyon. 49: 9.

Lägre, n. 1. Läger, bädd. tu haffuer 
vpstighit j tins fadhers läghre. 1 Mos. 49:4. 
mijn säng skal trösta migh, mitt läghre skal 
lijsa migh. Job 7:18. leggia migh på minne 
sängs läghre. Ps. 132:3. — 2. Läger, fält
läger. thet rwmet ther Saul hölt sitt läghre. 
I Sam. 26: 5.

Lägring, f. Läger. På bergen diuren ha 
sijn lägring. Stjernhjelm Parn. tr. 1:10.

Läja, tr. [Isl. lœgja.] 1. Göra låg, sänka. 
Berghen äro högh och dalarna läyas. L. Petri 
Dav. ps. 104: 8. —. 2. Förnedra. Herren för
armar och rijktar, läyer och vphöyer. Ders. 
s. 198 a.

Läkeböte, n. Läkemedel, botemedel, vet 
man ey annat at tahla om, än kryddevin och 
peparroths öhl, såsom the tvänne bästa scher- 
wentzler och läkeböthen til thenna kräm
pans fördrifvande. Lindestolpe Skörb. 1. 
skylla på läkaren och läkeböthet, ther något 
annat än väl sig tijma skulle. Ders. 26. ther 
man eij grijper til ett säkert läkeböthe, 
kommer siukdomen igen. Frans. 69.

Läkefinger, n. Ringfinger. [Isl. lœknis- 
fingr.] Digitus medicus vel anularis, läkie- 
finger. Var. rer. voc. A 7 b. then åder som 
är ... emellan thet minsta fingret och läke- 
fingret. B. Olavi 38 b. läkiare fingret. Dens. 
46 a. ringfingret (läkiefingret). Comenius 
Orb. pict. 81. — Förekommer äfven såsom 
namn pä lillfingret. Medelfingret {långfing
ret) nåår längst fram, emellan hvilket och 
thet minsta (Läkefingret) är Ringfingret. 
Comenius Tung. 262. Jfr Rietz.

Läkerska, f. vthi Room var een läkerska, 
som kunde bota ögnesiwka. Schroderus 
Kysk. speg. D 2 b.

Läklig, adj. Som kan läkas, botas, en 
läkeligh kranckheet. Schroderus Albert. 
2: 108.

Läkt, f. Läkte, n. 1. Ribba. Tigillum, 
lekte. Var. rer. voc. G 4 b. licther och bord 
{bräder). Gust. 1 reg. 2:203. — 2. Bräd
ställning, estrad? Lechte, Pegmata, die 
Bühne. Schroderus Lex. 32. — 3. Läk
tare, balkong, the på stolpar upsatte Lech- 
ten [podia], Comenius Tung. 546.

Lälingknekt, m. ? Ty kommo the Hei- 
duker strax till foot Och föllo tå alle med 
ett fart The innpå Hertig Carls Läling- 
knechter hardt. Hist. o. pol. visor 199.

Lämma, tr. Slå sönder, bryta sönder, 
krossa; förlama, försvaga. [Isl. lemja; T. 
lähmen ] Watnet sönderlämmer stenarna. 
L. Petri Jobs bok 14: 19. Läm honom 
{Astrild) vingarne. Stjernhjelm Here. 335. 
Lämma, förlama, bryta lemmarne ur led, 
luxare, mutilare. Ordl. till Here. Vist är 
honom hiärnan lämd. Fredsafl 7 intr. tiil 
sit liff lempdhet {lämdad, lämmad) eller 
limlasthet. Gust. 1 reg. 10:53. Än hafver 
Gudh sin hoop, fast om han mykki ringa, 
Then satans lämde gadd ey mehr förmår at 
stinga. Lucidor Aa 1 a. Een pigas altför 
stålta dräkt Haer mången ungersvän afskräkt 
Och all hans god förhopning lämt. Dens. 
Qq 2 a.

Lämma, f. Slag, lamhet. [T. lähme.] 
Lämma vthi alla lemmar. L. Petri Dryck. 
D 2 a.

Lämpa, f. 1. Lämplig åtgärd, lämpligt 
sätt. nogen god lempe kwnne fynnas till 
nogen förwandling vtj en annen bætre motte 
om köpenskapen. Gust. 1 reg. 1:251. en karl 
... then ther skal haffua konst och lempe 
(skicklighet, behändighet) til at gå vnder 
watnet på siöbotnen och tagha ther vp huad
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deel ther nedhre komen är. 7:220. fogle- 
fängere, the ther god lempe och förfarenhet 
haffwe till att tage och fonge allehonde 
fogler. Fin. handl. 7:114(1544). bruke någre 
lister och lämp (fint, fintlighet) til att öffuer- 
komma och beslå samme forme selle. Dipl. 
Dal. 2:266(1543). Konungh Sigismundus med 
sitt anhangh icke hvijlar att föra oss förderff 
och påveskt och Pohlniskt ook, brukandes 
der till våldh, list och lämpa. Stjernman 
Riksd. 1:703 (1616). Astrild snarfota skal tijn 
garn upställa med lämpa. Stjernhjelm Here. 
175. — 2. Godt namn och rykte. [Jfr Mnt. 
ere unde limpe.] tu achtade ... bedraga migh 
frå min ähra och lempa och besmitta min 
redeligheet. Gust. 1 reg. 7: 560.

Lämpliga, adv. Skickligt, behändigt. 
Breffuet sende han vth medh sin Cappelan, 
sömandes thet mycket lempelige i hans 
eläder. Svart Kr. 160.

Lämpning, f. Tillämpning, the förkla
ringar och the lempningar...som närvarande 
tid fordrar. Svedberg Dav. o. Nath. E 5 a.

Läna, tr. Låna. [Mnt. lenen, T. lehnen; 
jfr Isl. léna.] tu länar mino folcke peninga. 
2 Mos. 22:25. Lät oss läna penningar på 
rento til Konungen. Neh. 5: 4. Om någhor 
länar aff sin nästa,.. .tå skal han giffua thet 
igen. 2 Mos. 22:14.

Läna sig, refl. Stödja sig. [T. sich leh
nen.] staffrar... ther widh wij oss läne och 
stödie. P. Erici 5: 7 a.

Länare, m. Långifvare. [T. lehener.] 
then som borghar han är länarens trääl. 
Sal. ord. 1536 22:7.

Lända, intr. [Isl. lenda, T. länden.] 1. 
Landa, landstiga, han nw kommen är och 
lendatt ther j eders landzenda. Gust. 1 reg. 
6:132. — 2. Anlända, the icke lenda til 
andre hambner at kiöpslaga än til upstä- 
dernes. Stjernman Com. 1:696 (16 1 7). the 
som medh sådane vahrur ifrån upstäderne 
til siöstäderne lända, siöledes eller land
vägen. 1:947 (1626). — 2. Sträcka sig, nå. 
the åkrer, som lende nidh til hafvet. Schro- 
derus Liv. 494. — 4. Föra, leda till ett 
slut, mål, syftemål; häntyda på, gå ut 
på. Så wandradhe the j mörkret och wiste 
icke hwart thet ländadhe. O. Petri 2 Post. 
174 b. all then grund som ther inne (i Da
vids psaltare) är ländar och drabbar iw ther 
vppå, at alle the som settia tro och lijtt... 
in til gudh, the få hielp aff honom. Sal. F l a. 
thenna predicanen tijt lender, at Christus är 
sanner Gudz Son. L. Petri 2 Post. 118 a. 
Tijt lendar titt taal. Dial, om nattv. B 2 b. 
wil wara aff nödhenne, at han (predikanten) 
medh alt sitt taal lender in på någhon fram
satt och förberörd artikel j Catechismo. 
Kyrkord. 4 a. Propheter och then helgha 
Scrifft Alt in på honom (Kristus) lenda. 
Psalmb. 1572 89 b. Och lende saken på 
sidstonne tijt, at... P. Erici 5:172 a.

Ländestad, m. Landningsställe. [Isl. 
lendistöö.] De Svenskas skepshamn och 
ländestad skulle vara Rewel och de Pålers 
Riga. Girs Joh. 3 kr. 73. Lendestaden dijt 
the först ankommo ... kallas Troja. Schro- 
derus Liv. 3. oss ... haafzvågarna til thenna 
önskelige lendestadh drijfva. Hels. beg. 
skattk. 8. Eenfaldig koosan fram till him
lens ländstad finner, Ståltkloker miste går, 
den sälla hamn ey hinner. Liljenstedt 
Christ. A 4 a.

Länga, tr. 1. Förlänga. [Isl. lengja.] 
daghen lenges och steckes. Vish. 7:18. the 
Gallier och the Romare ... voro först lijke 
och jemngodhe. Men sedhan stridhen läng
des, vardt intet emellan them jämnlijkt. 
Schroderus Liv. 649. trädets ädla frucht 
har skolat lifvet länga. Spegel Öpp. par. 17. 
Han uppehölt mitt lif och längde mina dagar. 
Kolmodin Qv. sp. 2:56. — 2. Längas, dep. 
impers. Längta. [Isl. lengist.] migh lenges 
ther effter. Luc. 12:49 (glossa). Nu längest 
mig Jill min jungfru. Sv. forns. 2:221.

Längd, f. 1. Fullständigt, helt innehåll. 
öffueruäga huad sielffue texten och hans 
lengd medgiffuer. Nov. ord. eccl. 192. — 
I, efter längden, i sin helhet, allt ige
nom, fullständigt, utförligt. [T. nach der 
länge.] wij befalte tich skicke hijt Staffen 
Larsons rekenskap j längdenn och icke så
dant ... Extracht. RR 20/e 1544. Wij för- 
merckie aff tijn skriffwelser ... huru samme 
sak sich i längden förloppen är. Fin. handl. 
7:123 (1544). huru ... tin löse grund är om
kull slaghen, haffuer tu nu j lengden wel 
förnornmet. L. Petri Dial, om nativ. G 5 a. 
efterskrefna articlar... som uti detta bref uti 
längden förmäles. Stjernman Riksd. bih. 
201 (1568). Thenna historia haffuer iagh efter 
längden förtält. A. Laurentii Verld. speg. 
580. Aff edre breff och memorialer förnimme 
vij effter längden tillståndedt der uthe. HSH 
38:358 (1636).

Länge, adv. Så länge: 1. Under det 
att, medan. Herren hadhe förtorkat Jor
dans watn för Israels barn så lenge the 
gingo ther offuer. Jos. 5:1. Sitter här, så 
lenge iagh gåår tijt bortt och bedher. Matth. 
26: 36. — 2. Till dess. åkermannen wenter 
effter then kosteligha iordennes frucht, tole- 
ligha bidhandes, så lenge han fåår itt mor- 
ghonregn och afftonregn. Jac. 5: 7. hwar 
j gån j een stadh eller by, så bespörier 
hoo ther är werdigh, och bliffwer ther så 
lenge j gån ther vth. NT 1526 Matth. 10: 11. 
han så (i fängelse) sittiandes blef i siu åhr, 
så lenge hans son Kon. Håkan giorde honom 
löös. L. Petri Kr. 100. — Se Länger.

Längelse, Längsel, f. Längtan, oro. 
[D. længsel.] schal thu formoda honum 
(din gemål) personligan tiil tiigh meedh thet 
aldra förstha. behöffuer tw för then schuldt 
inghen lengilsze tagha tiigh före j noghen
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mottha thess for innan, wthan war aldelis 
wel till friidtz. Gust. 1 reg. 2:222. Skall 
jag i daglig längsei lefva fort och fort. 
Lucidor Tt 2 b.

Länger, adv. komp. af Länge. Längre. 
[Isl. lengr.] hadhe the ... intet watn meer, 
... så at thet en dagh lenger reckia kunde. 

Judith 7:11. honom borde icke leffua lenger. 
Ap. gern. 25: 24. medh onda menniskior och 
bedraghare warder thet jw lenger jw arghare. 
2 Tim. 3:13. Jesus gick tädhan lenger fram. 
Matth. 15: 29. fram lenger. Jer. 40:5. wilie 
wij nw ey gerna låta lenger bedragha oss 
som här tili skeedt är. O. Petri Klost. F 2 b.

Längta, impers, (med dat.) Minne siäl 
lengtar ... elfter Herrans Gårdar. Ps. 84:3. 
Jagh .. . begärar tijn bodh, ty migh lengtar 
effter them. 119:131. migh lengtar effter at 
see tigh. 2 Tim. 1:4. oss lengtar, at... 
2 Cor. 5:2.

Länherre, Länesherre, m. Förlänare, 
längifvare, länsherre. [T. lehenherr, lehens- 
herr.\ iagh (Maria) giorde orätt, om iagh 
sådana bewijsta ähro (Elisabets helsning) 
kleemde på migh, och skiuter thet icke 
ifrå migh til Gudh, såsom then rijka Län- 
herranom, som alt giordt och giffuit haffuer. 
P. Erici 3: 95 b. Gud var then rette iänes- 
herren .., af hvilkom the altsammans hade 
i förläning. Svedberg Sabb. ro 2:1130.

Läning, f. Stöd, räcke, skrank, galler
verk. [T. lehnung.] All lähning på altan 
förgyld och svarfvad är. Düben Boil, skald. 3.

Länka, f. Bugt, “lynka“. Svennen ka- 
stadhe sin hest åmkringh I lenckior och 
andra små kroker. Sv. forns. 2: 232.

Länka sig, refl. Vända sig, vrida sig. 
[T. sich lenken.] hwar som twå eller trä 
stode och taledis wiidh, thå lenckett han 
siig och ther tiil och wilie höre huad the 
sade. Gust. 1 reg. 13:14. förventar nu medh 
lenchtan hvart edre fredstractater vele sig 
länkia. A. Oxenstjerna Bref 2: 271. vägen 
. .. sigh ingestädes nidh til haafvet läneker. 
Schroderus Liv. 699. Satan . . . plägar 
komma i fårakläder och läneker sig in 
(innästlar sig) til dess han kan komma 
sitt upsåt. i väreket. Raimundius 94.

Länkliga, adv. Behändigt. Jag smög mig 
så länkliga framåth. Leyonstedt 29.

Länman, Länesman, Länsman, m. 
Läntagare, vasall. [T. lehnmann, lehens- 
mann.] en upbläst och öffuermodigh lähn- 
man. Schroderus Pac. IK), then Romer
ska keysaren är påvens lähnman. Laure- 
lius Påf. anat. 96. the vore länesmän, men 
Gud var then rette länesherren och rådande, 
af hvilkom the altsammans hade i förläning. 
Svedberg Sabb. ro 2: 1130. En länsman 
moste vara sinom förlänings herra hulder 
och troogen. P. J. Gothus Verldsl. öfv. 17.

Länsa, f. Lans, pik? [Isl. lensa. B. 
Hald.] the Lybeske marskalkar kastade

fotanglar och läntzor på bryggian in på 
(skeppet) Mars. S. Elofsson 268.

Länsa, v., se Lensa.
Läppad, p. adj. Lappig, trasig. [Jfr Isl. 

leppr, lapp.] klädningen är ... så leppadt 
och sönderhackat, som fienden hade varit
1 ferd med henne. Svedberg Ho tror 13.

Läppja, tr. Lapa. [Isl. lepja.] Hwilken
som läppiar watnet medh sijn tungo såsom 
en hund läppiar. Dom. 7: 5.

Läpplätt, adj. Obetänksam i tal, lös- 
munt. någor är så läppelätt och djerfver, 
Som frågar hvi Gud til sitt arbete betarfver 
Så många dagars tid. Spegel G. verk 32. 
Han är läppelätt, er redet allzufrey, er hält 
seine Zunge nicht im Zaum. Lind Ord.

Läppslammer, n. Sqvaller, sladder. 
Spegel Ordl. till G. verk.

Läppsqvaller, n. Pladder, ordsvall. 
(Bönen skall icke vara) ett onyttigt och få- 
fengt läppa sqvaller, vthaff bookenne eller 
bookstaffuenom läsin. P. J. Gothus Sätt 
att bedja G 4 a.

Läraktig, adj. Skicklig att lära, under
visa. Så skal nu en Biscop wara ... lär- 
achtigh. I Tim. 3:2. Herrans tienare skal 
wara . . . lärachtigh. 2 Tim. 2:24. han skal 
wara lärachtig, thet är, at han icke allenast 
sielff förstår Christi Läro, vthan är ock så 
skickeligh til at lära andra. Falck Förspr.

Lärdom, m. 1. Lära. Tå sporde öff- 
uerste Presten Jesum om hans Läriungar, 
och om hans lärdom. Joh. ev. 18:19. j haff- 
uen vpfylt Jerusalem medh idhar lärdom. 
Ap. gern. 5:28. Måghe wij icke weta, hwadh 
thenne nyie lärdomen är, som tu lärer? 
17:19. Gudz ordz rena lerdom motte vt- 
spridas. Svart Kr. 124. then rene Euan- 
gelij lärdom. Ders. 145. Luthers lerdom. 
Ders. 166. — 2. Undervisning, all Scrifft aff 
Gudhi vthgiffuin, är nyttigh til lärdom.
2 Tim. 3:16. Jesus ... hade hafft en long 
och merkeligh lärdom för sina läriungar. 
O. Petri 2 Post. 36 a. — 3. Andliga stån
det, presterskapet. [Isl. lœrdômr.] effther 
en twedreeth (om Lutherska läran) opkomin 
är ... haffuer hans nadhe altid gerna liidett 
ath lerdommen ther om församblas åff hela 
Rikith och ransaka huad som rettast kan 
wara. Gust. 1 reg. 6:144.

Lärdomssyster, f. Sånggudinna. Ty 
sku och Lärdomssystrar sjunga . . . Ulricas 
ädla dygders mängd. Dalin Vitt. 3: 279.

Läredräng, m. Lärgosse, lärling, ingen 
embetzman (handtverkaré) skall antaga nå
gon lähredräng, then han ey veet hvar han 
är född. Stjernman Com. 1:263 (1576). En 
lärodreng kan straxt ei göra mesterstycke. 
Hammarberg 3.

Lärefader, m. [Isl. lœrifaüir.] 1. Lärare. 
Lärefadren (prœceptor) sitter vthi lärostolen, 
lärjungarne på låga bänekiar. Comenius 
Orb. pict. 199. Aristoteles var Alexandri
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Magni lärefader. Rudbeck Atl. 1: 859. — 
2. Andlig lärare, prest. Kyrckehärrer och 
christelige lärefädher. Thyselius Handl. 
2:183 (1543). Gudh alzmechtigh giffue woro 
biscopar och lärefädher en rätt kundskap 
j sin helga ordh. O. Petri 2 Post. 223 a. 
kyrkionnes lärefädher och föreståndare. L. 
Petri Skyld. A 8 a. — 3. Kyrkofader, monge 
helge . .. lärefädher haffua lärdt och påbudhit 
ath ächteskapet skal wara prestomen frijt. 
O. Petri Àkt. Cia.

Läremoder, f. Lärarinna. [Isl. lœri- 
môdir.] Läremoder i pigescholen. Link, 
bibl. handl. 2:316 (1630).

Lärepiga, f. Lärflicka, manga lære- 
pigher . .. j drage in vppà closterens kosth. 
Gust. I reg. 4:312.

Lärerska, f. Lärarinna, goda Lärerskor. 
Tit. 2:3. Der stäldes lärerskor til barnens 
undervisning. Kolmodin Qv. sp. 2: 542.

Läreskole, m. Lärdomsskola. vprettar 
godha och Christeliga Läreskolar och för- 
sörier them med lärda Scholamestare. L. 
Petri Krön. pred. B 3 a.

Lärgudinna, f. Sånggudinna, o vijse 
Lärgudinnor. Stjernhjelm Parn. tr. 1: 6.

Lärjunginna, f. Ap. gern. 9: 36. största 
heder blir för alla christna qvinnor... at 
värfva namn af Jesu lärjunginnor. Kol
modin Qv. sp. 2: 470. Dygdernas . .. lärjun
ginna. U. Rudenschöld 361.

Lärsam, adj. Läraktig. [T. lehrsam.] 
hvem mig läs med lärsamt välbehag. C. G. 
Cederhielm 28.

Läseband, n. Radband. Then Suenska 
Messan må wel wara godh, doch huar wij 
skole alt så grant achta ther vppå huadh 
ther haffs förhender, så försume wij wår 
läsebond. L. Petri Dial, om mess. 83 a. 
Våre läseband vij ey förachta, Der på vij 
våre böner betrackta: Ave Maria och Pater 
noster. S. Brasck Förl. sonen Ila. Thetta 
läseband kommer til pass, När jagh lääs 
horas canonicas. Dens. Ap. gern. Lia. Läse
band, them the kalla rosenkrantzer. Laure- 
lius Påf. anat. 118. Läseband bestå aff sina 
wissa til thalet coral eller annat slags små 
steenar. Opusc. 3:17.

Läsemästare, m. [T. lesemeister.] 1. 
Professor. Comenius Tung. index. H K. M. 
migh haffuer förordnadt til Läsemästare uthi 
Ubsala Academia. Messenius Disa, till- 
egnan. — 2. Lektor. Skolord. 1693. Lector, 
läsmestare. Svedberg Schibb. 281.

Läska, f. Läskedryck. Nu väl, så kom
men hit och eder läska tagen, I själar, I, 
som er för andlig törst beklagen. Kolmo
din Qv. sp. 2:77.

Läsning, f. 1. Beläsenhet. Konung Erik 
(14:e)... hade mycken läsning. Dalin Vitt. 
II. 6:185. — 2. Besvärjelse. The som um
gås med lefvjerij och lässningar eller annan 
vidskieppelse. Widekindi 225.

Läsp, Läspot, adj. Läspande. Blesus, 
lesp. Var. rer. voc. C1 b. Bättre är vara 
.. . läsp än dumbe. Comenius Tung. 282. 
Jag blir gärna läsp och stam (stammande), 
Eloquencen går bakfram. Dalin Vitt. 6: 236. 
lespot i sitt taal. Sylvius Er. 01. 151.

Lästy f. Ett slags mått. Se Hallenberg 
Mynt206. Jernkont. ann. 1845, s. 115. Summa 
summarum ... war wiidh viij lestter penin- 
ger. Gust. 1 reg. 1:125.

Läst, se Lest.
Lästland, n. Jordrymd för utsäde af 

en läst spanmäl. thet ene pundeland jord, 
som nu vprot och såt är, thet skulle icke 
ware ett pundeland, vthan en heel eller 
halfannen lesteland. RR Vio 1545.

Läta, se Låta.
Läte, Läti, f. Lättja. [Isl. let i, f.] äre 

och monge j closter som haffua aff rette 
läte giffuit sich ther til, på thet the skulle 
haffua godha daghar, clädhe och födho vtan 
arbete. O. Petri Klost. F 3 b. Hon seer 
til huru thet j hennes hws tilståår, och äter 
icke sitt brödh j läti. Ord. 31:27. för läti 
skul förfalla bielkanar, och för försumeligha 
hender skul warder hwset drypande. Pred. 
10:18. _

Läting, m. Lätting. [Isl. letingi.] Huru 
lenge wilt tu tå soffua, lätinger? L. Petri 
Sal. ord. 6: 9. alle lätingar ... äro tiuffuar. 
Falck 24 a.

Lätsliga, adv. Lättjefullt, försumligt, 
overksamt. Som wij förnimme ... så tagha 
the danske kong Christierns nedherlegning 
ganska letzligha före. Gust. 1 reg. 8:33. 
J fr L a t s 1 i g a.

Lätt, adj. Lindrig, billig. [Isl. léttr.] 
atj wele skaffa oss jgen för thet betzsta och 
lettiste köp, i thet bekomma kunne, huad 
dell ther wij behöffue. Gust. 1 reg. 8:279.

Lätt, adv. Billigt, för godt pris. köp
man som först köper lätt och selier sedan 
dyrt. Var. rer. voc. D 3 b.

Lätta, intr. Öppna till hälften, gubben 
Iätte på en dörr. Sv. folkv. 1:499. Strax 
lättes blanka dörren opp. 1:501.

Lätta sig, refl. Lätta, blifva lättare. 
opskeppe 2, 3 eller 4 lester, till thes skep
pet sigh lätter och flyter genom strömmen. 
Stjernman Com. 1:417 (1594).

Lättare, m. Liktare, lastpråm. [T. leich
ter, lichter.] Lättare, en farkost eller pråm, 
hvarmed et lastadt skjepp lättas. Lind Ord. 
honom som kiöper må vara fritt och tillåtit 
vahran och godzen genast uthur skeppet i 
farkosten inlada låta, doch så att det icke 
kastas uthi lättare eller promare, att der 
varda någon tijdh liggiandes. Stjernman 
Riksd. 2:1403.

Lätteliga, Lätteligen, adv. Lättsinnigt, 
obetänksamt, hoo som swer letelyga om 
gudh böte j (V«) öra, men ten som swer 
medh alwar böte j (ett) öre. Skråord. 119
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(1545). Oss icke lijthet ligger i sinnedt och 
på hiertedt, ath huad Vij nu i så mong åhr 
med störsthe försichtighet hafue betänckt 
och betrachtedt för alles eders welferd skull, 
skall nu så lätteligen tages före, missbruket 
och förachtedt blifue. Stjernman Com. 
l:lno (1546). Tag icke lättliga råd af den 
dig içke bekänd är. Stjernhjelm Here. 287.

Lättelse, f. sg. och n. pl. Lättnad, lin
dring. han mykit heller wille wara sina 
vndersåtar til lettelse än til tunga. O. Petri 
Kr. H2. han fått någor lettelse på sitt qwaal. 
L. Petri Chr. pina. O 2 b. kroppen til hwilo 
och lättelse. Brahe Oecon. 17.

Lättfärdig, adj. [T. leichtfertig.] 1. Som 
kan lätt färdas, snabb, the skickeligste 
och lättfärdigste skide karer (skidlöpare). 
Fin. handl. 4:118 (1556). — 2. Lätt att föra. 
småt och lättfärdi'gtt skytt, som i marken 
til Fäldhskytt tiäne kunne, och sådant, som 
medh en hast kunne ryckes aff och till. 
Fin. handl. 8:228 (1555). — 3. Lätt att för
färdiga ; obetydlig, värdelös, the fremmande 
icke före hijt in i rijket... sådane pertzeler, 
som then menige man till någon nytto eller 
gagn vara kunne, uthen en hoop lättfärdigt 
kram och barnalekan. Stjernman Com. 
1:273 (1577). — 4. Lättsmält. Kål giorder 
aff Beta är en lättfärdigh maat, tienar väl 
them som hafva en ondh och skröpeligh 
magha. A. Månsson Ört. 98. — 5. Lätt- 
ledd, lättrogen, obetänksam the hade gjort 
dårliga, att the hade warit så lättferdige, att 
the stelte troo till en slijk person. Svart 
Kr. no.

Lätthelgdag, m Helgdag, som firades 
med mindre högtidlighet. Lätte och half- 
heliga äro desse helgedagar kallade för den 
orsak, at sedan fålcket förrättat sin tidegärd, 
fingo de uthan straff gå til sina lätte syslor,
. . . men der emot var grofft, tungt och block
arbete dem förbudit. Dijkman 7o.

Lätthet, f. Lättfinne, oeftertänksamhet. 
hans nadis kallelse ... til mötis ... icke skedt 
ær vthåff nogon lasthett, vthan åff vppenbåra 
nöd och för vietuga saker skuld. Gust. 1 
reg. 4: 200. han forme stycker inthet haffuer 
föregiffuit vthåff noger letthet... vthan åff 
retta aluårda mening. 4: 215. samma receess 
ecke wart giordt åff noghon Iätthetth, wthan 
åff berodne mode. 6:153.

Lättlynt, p. adj. lättlynte och icke stickne. 
Emporagrius 38. var lättlynt med förnufft. 
Hermelin E 7 a. Lättlynt, freundlich, bey 
guter Laune, gelind, willig. Lind Ord.

Lättresig, adj. Som kan lätt resa, fär
das, lätt utrustad, berget... är fult medh 
månge brante bergzklöffter och ojemne plat- 
zer, at en blått och lätresigh vandringzman 
kan svårlighen finna ther uthöfver vägh och 
framfärdh, myckit mindre någhon krijgz- 
macht. Schroderus Liv. 5t'5.

Lättsinnad, Lättsinnig, adj. Lätt till

sinnes, gladlynt, munter. [T. leichtsinnig.] 
Hon var ... icke spotsk, utan lustig och lätt
sinnad. Tegel Er. 14 hist. 158. så gör 
then helge ande them så frijmodigha och 
letsinnogha j hiertat. O. Petri 2 Post. 95 a. 
war han (Gustaf 1) en liufflig, lustig och 
lättsinnig herre thil at vmgå både med snack 
och taall. Brahe Gust. 1 kr. (sid. 1 i Ahn- 
felts uppl.; jfr HSH 4:331 tå läth Konun
gen biuda till sigh alt Rijksens Rådh till 
Gripzholm, ther giorde han them gestebudh 
... och giorde sigh ther lättsinnigh och gladh 
medh sine trogne män. Gust. 1 kr. (57). 
man wille dhå beställedt... att huar (krigs
man) finge een godh drück, opå thett att 
the thäss oförfärede ware motte och lättsin
nige till att griipe fienderne ahn. Fin. handl. 
8:322 (1555).

Lävis, se Levis.
Löddare, se Lyd da re.
Lödder, n. Gyckel, narrspel. (Jfr Lyd- 

dare.) Hon synes som hon är, och är som 
hon bör vara, Enfaldig, slätt och rätt, och 
låter lödder fara. Spegel G. verk 39.

Löder, m. och. n. Lödder. [Isl. lödr, n.] 
Lind Ord.

Lödja, tr. [J fr Rietz Lydi o. Lydä (s. 409), 
Vendell Ordb. öv. östsv. dial., Feilberg 
Ordb. låd.] (To dag sheep . . . lydia får. 
Serenius Diet. Anglo-Sueth.) om våren, 
vid den tiden fåren villa fälla sin ull, bruka 
de at lödjas, det är draga ut med händren 
den lösa ullen. Linné Gotl. resa 284. Gäs
sen lödjas här aldrig, derföre ser man öfver 
all fälten ... at fjädrarne ligga tappade, som 
kunnat conserveras. Sk. resa 186. — Jfr 
L y dj a.

Löfsprång, n. Löfsprickning. som löff- 
språnget lijder, så lider kornet til at mältas 
i jorden. Brahe Oecon. 104.

Löfte, n. Borgen. 700 mark som the 
ginghe j lyffthe före. Gust. 1 reg. 2:148. 
Gå i löffte, haffuer monga rijka menniskior 
förderffuat. Syr. 29:24.

Löftesmessa, f. Se Lofsmessa. Siäle- 
mässor, Års mässor, Löfftes mässor och 
Likstohls mässor äro afsagde. Thyselius 
Handl. 2: 192 (1544).

Lög, f. Bad, badvatten. [Isl. laug.] hon 
(modern) så stora mödho medh oss hade ... 
med tystande, waggande, lögande,... at intet 
vnder wore, om hon oss strax j första lögen 
fördrenekte. P. Erici 2:263 b.

Löga, f. Löja. Colerus 1:161 m. fl. st.
Lögeho, m. Lutrum, löghehoo eller 

trog. Var. rer. voc. I 4 b.
Lögna, intr. Blixtra. [N. lygna, D. lyne.] 

var himmelen klar, doch lijkväl lögnade och 
blekade förskräckeligen. Gyllenius 274.

Lögnande, n. Blixt, de knall, de lögn
ande och knaak. Eurelius Vitt. 20.

Lögnfärdig, adj. Lögnaktig. [Mots, sann
färdig.] Gud höre min önskan, at de (dyg-
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derna) kunde tig upväcka så stor lust til 
sanning, som unga gemenligen lögnfärdige 
äre. Hermelin D2b.

Lögnförare, m. stemplare, lögnförare 
och forrädhare. Gust. 1 reg. 6:270.

Lögnhals, m. [T. lügenhals.] jag mun
nen til på ondskans sqvallerrychte Och afunds 
lögnehals med mina dygder tryckte. Kol- 
MODIN Qv. sp. 1:631.

Lögnmun, m. [T. lägenmaul.) the lögn
munnar skola tilstoppadhe warda. Ps. 63: 
12. Fly din väg, du lögnemund. P. Brask 
Vitt 281.

Lögnskarf, m. Men så är folcks maner, 
som alt vil tadla, tugga: The äro aldrig ju 
på lögneskarfver niugga. Kolmodin Qv. sp. 
1: 89.

Lögnspådom, m. tu lät säya tigh falska 
syner och lögnspådom. Hes. 21:29.

Lögobalja, f. Caldarium, lögobalya. 
Var. rer. voc. I 4 b.

Lögovad, n. Badställe. Piscina, lögho- 
wadh. Var. rer. voc. I 3 b.

Lögta, tr. Skylla för lögn, säga att nå
gon ljuger. [Kalkar Legte.] hon hade 
sagt det drengen hade låfuat henne echten- 
skaph, och han lögtade henne. Rääf Ydre 
3:174 (1629). (han) uthan betenkiande löch- 
tade sin vederpart... för retten. 3: 204 (1662).

Löje, n. Och Sara sadhe, Gudh haffuer 
giordt migh itt löye (till ett åtlöjé), ty huil- 
kin thet fåår höra (att jag på ålderdomen 
födt barn), han fåår lee åt migh. I Mös. 
21:6.

Lök, m. afvundz män ... som altijdh vilia 
en löök leggia på annors arbete, the ther 
äro snarare til at lasta och skemma än til 
at hedra. A. Laurentii Hast, (försp.) läg- 
gia andra menniskior... een lök uppå baken 
och ährlige oskyldige menniskior förtaala. 
Verld. speg. 472. Hennes dagelige öfning är 
at ... kuxa genom fönstren och läggia löök 
på alla. Schroderus Albert. 4:322.

Lön, neutr. pl. [lsl. laun, n. pL] penin- 
gana (för den friköpte träten) skola reknadhe 
warda effter åratalet sedhan han såldes, och 
skola hans löön medh inreknas för hela 
tijdhen. 3 Mos. 25:50. giffua honom we- 
dhermödho til löna Igenit. pl.). Job 20:10. 
hwadh giffuer migh Gudh til löna offuan 
effter? 31:2. the lön som oss skola warda 
giffuin. O Petri 2 Post. 45 b. Lönen äre 
stoor. Ders.

Löna, tr. Dölja. [Isl. leyna.] Man torf 
sig icke löna, när en skicker sigjätt. Her
melin D3b. — Part. prêt. Lönd, Lön, 
Lönn. Dold, fördold, hemlig. [Isl. leyndr.] 
lönda synder. Svedberg Catech. 550. för 
den Högstes syn står alt ert lönda bart. 
Kolmodin Qv. sp. 2:83. smyga listigt in 
igenom lönda hål. 2:205. The kastade ho
nom i Söderström, Hvilket skulle vara så 
lön. Hund Er. 14 kr. v. 396. Han viste

hvad ther lönt i allas hiertan var. Spegel 
Åt. par. 7. honom var i lönno (i hemlighet)■ 
sagt, at . .. Stjernhjelm Arch. A 4 a.

Lönare, m. Vedergällare. gudh ... är 
lönare them som sökia efter honom. NT 
1526 Ebr. 11:6.

Lönd, f. Det som är lönligt, fördoldt. 
[Isl. leynd.] then lenge haffuer warit j lönde, 
han är nw oppenbar. Psalmb. 1536 88. — 
1 1 ö n d o m (dat. pl.), i det fördolda, tin 
fadher som j löndom seer, wedhergeller tigh 
thet vppenbarligha. Matth. 6:18.

Löngirig, adj. the onyttige och löngiruge 
arbetare. P. Erici 1:172 b.

Löning, f. Aflöning. Officerares och 
andre ämbetsmäns löning. Hallenberg 
Hist. 1:109.

Löningsherre, m. Penningeaflöningen 
förrättades i början af särskildt förordnade 
löningsherrar ... som under fälttåg ständigt 
åtföljde krigshären. Adlersparre Afh. 360.

Lönsak, f. Hemlighet, arcanum, lön
sak. Svedberg Schibb. 250. mysterium, 
hemlighet, lönsak. Ders. 285. the nyfikne, som 
lönsaker efter gapa. Spegel G. verk 31.

Lönsk, adj. 1. Lönlig, fördold, der iag 
går hemlig, lönsk och still. U. Hjärne 
Vitt. 64. De många lönska sandräfl. Ders. 
149. utgrunda saker lönska. Spegel Sal. 
vish. 11. — 2. Lömsk, the ginge och såge 
snedt vppå them som andra lönska hunda. 
Svart Kr. 157. äliest går hon (afundenj 
lönsk Och glupar under musk. Stjernhjelm 
Parn. tr. 2:7. Med smilan han så fromt 
sin falska nåd beter, Som tigren, när han 
lönsk de späda lejon ser. Dalin Vitt. II. 
5:19. Egennyttan fram med lönska fjät sig 
vred. II. 5: 37.

Lönska, f. Lönlighet. Föhren migh uthi 
itt heemligit kloster, at iagh uthi lönsko må 
skillias ifrån thenne bedröffuade verldenne. 
Fortun. 260.

Lönsnara, f. The stålte settia lönsnaror 
för mig. L. Petri Dav. ps. 140:6.

Lönvaka, f. Lönligt nattvak. Een dotter 
gör sinom fadher mykin lönwako. L. Petri 
Sir. bok 42: 9.

Lönvakta, intr. Lönligt vakta, lura. the 
(vilddjuren) liggia j kulorna, och lönwachta, 
L. Petri Jobs bok 39: 2. wij wilie lönwachta 
effter blodh. Sal. ord. 1:11.

Löp, n. Löpande. Hvad efter Hagar blir 
för ränn och löp. Kolmodin Qv. sp. 1:57. 
Hvad hafven j för edart löp? Lind Ord.

Löpa, intr. 1. Ang. kronohästars förande 
till utfodring (se H ä s t e 1 o p p). han lather 
löpa thee hushesther som plega löpa. Gust. 
1 reg. 4: 87. — 2. Belöpa sig. Summan för 
kläde, peninger, hester löper wiidtt xxm mark. 
Gust. 1 reg. 1:125. hans häär lopp til talet 
wel tusende sinnom tusend. L. Petri Krön. 
pred. F 8 b. Vil tu thenne unge drengen 
köpa, På honom kunne ej många penningar
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löpa. Jos. hist. 10. — 3. Löpa öfver, 
vara till öfverlopps. thet är ingen som nogh 
haffuer för sigh sielff, än sidher honom något 
skulle löpa öffuer til at skiffta medh andra. 
L. Petri 4 Post. 84 a. — 4. Refl. Förelöpa, 
tilldraga sig. Jagh veet icke huru thet sigh 
lop. Hund Er. 14 kr. V. 71.

Löpa, tr. Afflâ. all huden in på kiöttet 
vart förbrändh och sammanskrympt, lijkasom 
lupin näfver. L. Petri Kr. 22.

Löpare, m. Ett slags segel. Blindan 
eller löparen. Comenius Tung. 463.

Löpeplats, se Lopp lats.
Löpgäld, n. Värfningspenningar. [T. 

laufgeld.] opbringa honom (öfversten) till 
löpgeldt sex rikzdaler på mannen. RR 18/o 
1629.

Lör, m.(?) Lödder. (Se Löder.) [Jfr 
Vendell Ordb. öv. östsv. dial.] tvätta (lärf- 
tet) uthi heet såpelöör. Colerus 1: 187.

Lös, adj. 1. Lossad, allas theras boyor 
wordo lösa. Ap. gern. 16: 26. — 2. Fri. skola 
the wara löse jfrå tienistennes embete. 4 
Mos. 8:25. Jagh skal göra idher löös jfrå 
all idhor oreenheet. Hes. 36:29. gör tigh 
löös jfrå tina synder. Dan. 4: 24. — 3. Ledig, 
vakant. nogre prelature eller prebender va- 
cere eller bliffua löse. Gust. 1 reg. 4:319. 
Biskoparne skulle försöria sochnekyrckian, 
som löös vore, medh dugeligan präst. Girs 
Gust. 1 kr. 89. När Professio eller Lectio 
Theologica blifver lööss uti Gymnasio. Lau- 
relius Kyrkord. 446. — 4. Upplöst, upp- 
häfd. Han ... gör the mechtighas förbund 
lööst. Job 12:21. haffua frijheet til at slå 
thetta förbodet löst. L. Petri Skyld. A 6 b. 
— 5. Slapp, en löös boghe. Ps. 78: 57. — 
6. Haltlos, opålitlig, fdfänglig, lättfärdig. 
man icke sthoor throo kan setthia tiil the 
danske för then lösa loffuen som the oss 
altiidt beuiist haffua. Gust. 1 reg. 2:190. 
Tine Propheter haffua tigh prédicat lösa och 
dårachtigha syner. Jer. klag. 2:14. han 
bliffue icke hengiande in til blotta orden 
eller Historien, sitt lösa forwett til botande. 
Försp. till Dan. the lösa och förachtadha 
menniskiors barn. Job 30: 8. the löse för- 
achtare komma på skam. Ps. 25: 3.

Lösa, tr. 1. Förlossa, befria, j måghe 
lööste warda jfrå idhra fiendar. 4 Mos. 10: 9. 
Gudh löse Israel vthaff allo sinne nödh. 
Ps. 25: 22. — 2. Betala, löna, ersätta, thet 
kan lösa omaket. Gust. 1 reg. 10:163. Refl. 
Betala sig, löna sig. Almanach wore wel 
nyttigh Men tryckiaren sägher at slicht prent 
löser sigh icke. L. Petri (Thyselius Handl. 
2: 241).

Lösa, f. Brist (på något), på thet att 
regementerne . . . måtte sterckias och rijket 
för krijgzfolckz lösa skuldh icke sättias i 
fahra. Gust. Adolf Skr. 310. — Före
kommer ofta i sammansättningar, såsom 
bergningslösa, dikeslösa, handelslösa, kläda

lösa, ljuslösa, matlösa, medellösa, minnes- 
lösa,_penningelösa, sömnlösa, vinlösa m. fl.

Lösaktig, adj. 1. Som står på lös grund, 
ostadig, tanklös, the olärde och löösachtighe 
förwerra (det som är svårt att förstå i Skrif
ten). 2 Pet. 3:16. then ey lust haffuer til 
lösachtigha läro. Ps. 24: 4. — 2. Haltlös, 
värdelös, the synda, när the sådana löös- 
achtigh ting (Vulg. “fragilia vasa“) och belete 
aff iord och leer göra. Vish. 15:13. — 3. 
Tygellös. Then som stålt och offuerdådigh 
är, han kallas een lösachtigh menniskia. 
Ord. 21: 24.

Lösaska, f. Lös- eller spisaska. Stjern- 
man Riksd. 3:2674 (1727). Tullbetienterne 
vid askans förtullande skola giöra åtskilnad 
emellan lös- och påtaska. Ders.

Lösdrifva, intr. [Mnt. losdriven.] lös- 
drifvande embets (handtverks) folck. Gust. 
Adolf Skr. 89.

Lösegäld, f. Lösepenning. [T. lösegeld ] 
the medh ingen annan ransoning eller 
lösegäld kunde återlösas än medh Jesu 
Christi dyrbare blodh. Schroderus Kegel. 
185.

Lösen, f. 1. Återlösning. all Gudhfruch- 
tigh hierta j Jerusalem, som bidde effter then 
lösn, som Gudh hadhe vthloffuat. L. Petri 
1 Post. G 6 b. — 2. Afföring, löst lif. Är 
thet (taskegräs) them gott som förmyckin 
lössn hafva. A. Månsson Ört. 173. lösen 
och buuklop. Ders. 232. Om någhon är 
förstoppat och gerna vil hafva lösn och stol
gång. Ders. 2i8.

Lösgångare, Lösgängare, m. Lösdrif- 
vare. [Mnt. losgenger.] Stjernman Riksd. 1: 
687 (1613). Lättingar och lösgångare. Schro
derus Pac. 86. straffas som löösgängare. 
Hoff. väck. 204.

Löshet, f. Lösaktighet, lättsinne. [Mnt. 
losheit.] j lösheet liffua war hans ijdt. Psalmb. 
1536 11. lata bruka sich til alla the flettio 
som enne menniskio epter hennes lööshet 
och affgudiska wanart kommer j sinnet. L. 
Petri Vigv. B 2 a.

Löshylt, p. adj. Med löst hull, kött. 
små och löshylt fisk. Sparman Sund. sp. 
267.

Lösk, adj. Otuktig. een löösk kona. L. 
Petri Sal. ord. 23: 27.

Löskisman, m. Som ej har viss bonings
plats. warder och någer ... griipen som lös
kisman är, som eij haffuer fultt wederwåga 
och eij for (får) borghen för sigh, thå må 
han fongas. Gust. 1 reg. 7:140

Löskona, Lösqvinna, f. Sköka. NT 
1526 Matth. 21:81, 32; Ebr. 11: 81. vppenbara 
syndare, lösakonor och andre flere som icke 
achta giffua sitt onda leffuerne vthöffuer. O. 
Petri 2 Post. 70 b. en lööskona eller frilla. 
Comenius Tung. 827.

Löslifhet, f. lösliffheet som nempnes 
på Latin Diarrhea. B. Olavi 67 a.
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Löslåtig, adj. Lättfärdig, komma öffuer 
thet skedhet, vthi hwilko mestadeels alle 
pläga wara lööslåtuge och ostaduge til sinnes. 
L. Petri Om nattv. A 4 a.

Lösmoder, f. Barnmorska. Lind Ord.
Lösningekarl, m. Lösdrifvare. soldera 

the löszninge karla the ther bekomma kunna. 
Gust. 1 reg. 7: 445. ath ingen Löszninge- 
karll eller Legedreng, skall epter thenne dag, 
gä her opå Landzbygden ibland bönderne, 
ath tijäne for daga lön. 13:1.

Lössinnighet, f. Lättsinnighet. monde

iagh thet göra aff någhon löössinnigheet? 
2 Cor. 1:17.

Lössint, p. adj. Lättsinnig, lössinte och 
lättferdige sällar. Raimundius 10».

Lössöfd, p. adj. Lättsöfd. Lind Ord. 
Rietz.

Lösta, se Lysta.
Lösten, se Lusten.
Löstryckt, p. adj. ? Och achta grantt pä 

skötedt mett them (Dalkar lar ne), för ty wij 
förnimme att the äre fast löstrychte (snare 
att trycka av). Gust. 1 reg. 7:134.

M.
Machejer, m. Ett slags gröfre ylletyg. 

(Se Schiller-Lübben macheier.) the som 
ringere äre och oförmögnere måge draga 
kläde, saijen och macheijer. Stjernman 
Riksd. bih. 239 (1589). ullen grofgrönt eller 
Turkesk macheyer. Ders 238. är wår willie 
att thu offwerschicker till oss ett stycke eller 
tuu ... aff then beste och granneste Mackeer 
som then köpman haffwer, som i Porttugall 
skall hemen ware. RR 2/i 1545.

Madall, m. Ett slags smycke i form af 
en penning (medalj), med figurer, buret i 
kedja om halsen. (Se Grimm Wort. Medeie. 
Berch i Sami. 4:424.) En Madall med en 
Perlemor, såsom en half beväpnet man — 
En Madall med 2 Perlemor, såsom en Tur
kisk mans hufvud, med en rubin — En 
liten Madall, med en Camhij (kamé), såsom 
en half människe, med 4 Turkoser. Lön
bom Uppl. 2:61,62 (1580).

Madam, Madamma, f. Dam. (Jfr Dama.) 
Han (Jason) höll een Madam för alla kär. 
Kisa (tr. 1642). Han (Sardanapalus) satte 
sigh nedh til rock och teen För een Ma
dammas kärleek alleen. Ders. Ibland ma
dammer mångha, Som för min ögon gångha, 
Ingen tin lijke är, Anna, min hiärtans 
kiär. Wivallius 254. All motgång, Martz, 
tu richtar an Eemot så mången braff ma
dam, Nähr tu en sven i kriget månde senda. 
Ders. 265. the hade ... hafft fördantzer medh 
Madammor. Brahe Gust. 1 kr. (54). then 
rijke . . . Gånger i dans hos the guld- 
glänzande dyre madamer. Stjernhjelm 
Bröl. 20.

Mager, adj. Obetydlig, ringa. Konung 
Christierns slächtt och wenner som äre 
Pfaltzgraffwen hertig Albricht aff Mechel- 
borgh och flere aff the magre Förster för- 
sterckie sigh flux. Fin. handl. 7:153 (1545). 
Hvad är emoot mijn (krigsgudens) macht 
hin’ andres fattige gudars Magre bestånd? 
Stjernhjelm Fredsafl l intr.

Maghof, n. Måttlighet i mat och dryck. 
then menniskia som icke weet magahooff,

haffuer altijd qwaal aff sömpnlöso. L. Petri 
Sir. bok 31:24.

Magna, intr. Magra. Lind Ord. Rietz.
Magsjuk, adj. Stomachicus, maga- 

siwk. Var. rer. voc. E 2 a. Läkare biuda 
däm magsiuka litet och offta äta. Hermelin 
B 4 b.

Magsog, n. Sugning i magen. Dågher 
ey thet (vinet) åt gumman nogh Til att bota 
henne magha sogh? Rondeletius 14.

Magstark, adj. 1. Hårdsmält. till ölet 
ej skulle tagas för mycket malt, utan dess 
mer humla, att det icke måtte blifva för 
mycket magstarkt och motståndigt. Hallen
berg Hist. 4: 625 (1617). — 2. Bukstinn. 
(Bacchus) Rödbrusot, magestark, af starka 
drufvomusten Helt drucken, stinn och mätt. 
Spegel G. verk 180. sitter en så magestark 
och diger. Ders. 238.

Magstjelpa, tr. Vända upp och ned, 
kasta öfver ända ; öfverbevisa, vederlägga. 
Lind Ord.

Maja, tr. Pryda med blommor. (Jfr 
Mey.) Kejsarkronor ... voro satta på hvar 
enda stol i kyrkan vid pingsthelgen, så att 
hela kyrkan var dermed majad. Linné Sk. 
resa 141.

Maja, Moja, f. Koja. [Finsk., Estn., Lett. 
maja, Liv. mai, moi, hydda, boning, hushåll. 
Jfr Ahlqvist De Vestfinska språkens kul
turord, s. 97.] Se Fiskare-, Fog la-, 
Rök-, Torparemaja.

Majestät, n. Majestät, late wii hengia 
worth magestats secreth nedan för thetta 
breff. Gust. 1 reg. 1:172. Gudh haffuer lå
tit oss see sina herligheet och sitt maiestat. 
5 Mos. 5:24. Loffat ware tu Herren Israels 
wår fadhers Gudh,... tigh tilhörer Maiestat 
och macht. / Krön. 30 (29:11) the achta 
thetta höga maiestatet icke mera än thet 
wore theres wederlike. O. Petri 1 Post. 
19 b. — Ordet majestät förekommer äfven 
såsom fem. Alt... måste tilbedia wår Maye- 
stet. Stjernhjelm Fdngne Cup. 3 intr. Där 
ser du dygden i sin heder Och äran i sin
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majestät. Dalin Vitt. I. 3:48. Hur man för 
mig sig skulle grufva Och krypa för min 
majestät! 3: 91.

Majestätspall, m. Dagen efter krönin
gen skiedde hyllningen på slottsborggården, 
der eden ständerne förestafvades af Erik 
Sparre, som stod hos Konungen på et up- 
högdt golf eller en så kallad majestetspall. 
Dalin Hist III. 2 : 299. lät han byggia en 
majestetzpall på torget, der han hölt bur
språk och tog edh af then gemena man. 
HSH 10:25 (1595). vände fursten sig till 
riksens råd, bisperna, ridderskapet och ade
len, som med honom stodo på majestetz 
pallen. 10:28.

Majgrefve, m. (Se Schiller-Lübben 
meigreve.) giorde han (konungen) Archie- 
lectum till meiengreffue, settiandes på honom 
en stoor krantz ... ther effter hölt han maien- 
greffue ööll ganska ståtelighe. Svart Kr. 102. 
bemälte erkiebiskop, af Kongl. M:t giord till 
Mayngreffve, på pingesdagen hölt sitt Mayn- 
greffs collatz. HSH 21:291.

Mak, n. [Mnt. mak.] 1. Maklighet, ro. 
Monger... fijkes effter rijkedomar,... Twert 
om, gör monger sigh maak then wel hielp 
behöffde. Syr. 11:12. man haffuer... be
kommet maak och godha daghar. L. Petri 
Om nattv. A 8 b. läte dieffuulen idher wel 
bliffua j maak, och ... intet ondt giorde idher. 
3 Post. 104 a. Han gifver mast och kiööl och 
margahanda timmer, 1 hvilket man med 
maak kring heela verlden simmer. Spegel 
G. verk 118. — 2. Rum, gemak. Tiil nieiss 
oison paa Stægeborgh, at han later byggia 
ith mack tiil worth behoff, ther wij wtij 
bliffua kwnne. Gust. I reg. 3:218. Brudh- 
gummen gånge vthu sinom kamar, och bru- 
dhen vthu sitt maak. Joel 2:16. Gården åt 
Herrans Hws, och ... all maken om kring. 
1 Krön. 29 (28:12). Vi förvarade konungen 
inneläst I ett konungzligit mak. Carl 9 rimkr. 
40. Krigz rådet och Ammiralitetet holles på 
Blasiushalmen hvartdera uti sitt förordnade 
mak. Stjernman Riksd. 2: 898 (1634). Alle 
desse ransakninger, möten och rättegånger 
skole ordinarie holles i ett särdeles där till 
förordnat maak på Stockholms slott. 2: 913. — 
3. Afträde. For i ca, almenneligit maak, 
hemlighws. Var. rer. voc. L 5 a. tå man på 
hemligh maak gåår. 1 Sam. 24:4 (glossa).

Makad, p. adj. Makad t råd, tillställ
ning, komplott, sammangaddning. thet ge
nom konungh Amundhs stemplingh och 
makadhe rådh skulle skedt vara. L. Petri 
Kr. 46. alt thet han i så motto medfoor, 
icke annat var ähn itt löst omslag och ma
kat råd. Ders. 97. then (lagen) the Gallier 
genom giordt och maakat rådh ville för- 
kränckia. Schroderus Liv. 653. begynte 
een stoor deel af officererne att vele gåå 
sin koos, så att under åthskillige regementen 
alle ryttmestare och capiteinerne . .. fordrade

sin afskeed. Däraf nogsampt syntes alt vara 
makedt råd. A. Oxenstjerna (HSH 36:385).

Makare, m. Förfärdigare, tillverkare. 
[Mnt. maker.] Och een potta sadhe til sin 
makare, Han kenner migh intet. Es. 29:16.

Make, m. 1. Like. tu makan aff (maken 
till) någhon blind j hela werldenne aldrig 
någhon tijd spordt haffuer. L. Petri 1 Post. 
T 7 b. En slik enfaldighet, hvars makan jag 
ej sedt. Palmfelt Qv. skol. 11. Nej hör 
huru munviger hon är! Aldrig har jag nån
sin hördt makan. Modée Fru Rangsjuk 57. 
— 2. Maka. tu förachtar tina kära hustru, 
.. . then tin make är. Mal. 2:14.

Makeboi, n. Beqvämlighet, fördel, wår 
käreste nådigiste herre, sig och sine effter: 
de ärffwinger till läglighett, makebooll och 
ewerdelige ägo, måå och schall niuta, bruka 
och beholla tesse effterme Cronones godz. 
Gust. 1 reg. 7:31. han till szinnes är, siig 
till eth makeboll, ath byte prestegieldh medt 
her Joen. Thyselius Handl. 2:156 (1540). 
Swante Sture ... sig till lägenhet och Make- 
boell hafwer af oss begäret att wij honom 
en wår och Cronones landbo gård . .. vnne 
och efterlåthe wille. RR "/> 1546.

Makel, m. [T. makel.] 1. Fläck, han 
alt bort åth reeff och krattade sin kropp 
medh en hård duuk, kunnandes icke heller 
lijda på honom then ringaste makell eller 
orenligheet. Sylvius Er. Ol. 131. — 2. Men, 
skada, the olägenheter och makler som 
krijget efter sig lembnat hafver, måge af- 
strykas och botas. Gust. Adolf Skr. 205.

Makeråd, n. Se Makad, ett make-råd 
och stämpling haas för händer, Som till 
den enas fall och annans upkomst länder. 
Rosenfeldt Vitt. 239.

Makfärdig, adj. Maklig, trög. wåra 
swagha och maakferdiga troo yterligare för- 
sökia och framlocka. L. Petri 2 Post. 309 b. 
menniskiors tanckar äro maakferdighe, och 
wåra meningar fehla. Sal. vish. 9:14.

Makrel, (^-t), m. Makrill. [Nederl. ma- 
kreel, D. makrel.] Spegel G. verk 196.

Maksamt, adv. Utan svårighet, lätte- 
ligen. [Mnt. maksam.] så varder tu mak- 
sampt mångehanda färghor seendes. Franc- 
KENIUS C 5 a.

Makt, f. 1. Styrka, kraft, förmåga, ingen 
macht war meer j honom, ty han intet brödh 
ätit hadhe j then hela daghen. 1 Sam. 28: 
20. Jagh wil settia för tigh en beta brödh, 
at tu äter, och kommer til macht igen. 28: 
22. min hyy wardt förwandlat på migh, och 
iagh hadhe ingen macht meer. Dan. 10:8. 
wij wore förtungadhe offuer måtton, och 
offner machten. 2 Cor. 1:8. Tagh icke tyngre 
bördo på tigh, än tijn mact tilsäger. L. Petri 
Sir. bok 13:2. the wilia tagha slott och län 
igen med mact (våld), om the icke elles 
fåå thet med godho. Gust. 1 reg. 6: 246. 
Bildl. Så fast wexte tå Herrans ord, och
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kom til macht. Ap. gern. 19:20. Testamen
tet bliffuer gilt genom dödhen, annars haff- 
uer thet än nu ingen macht (gällande kraft, 
giltighet), så lenge han leffuer, som Testa
mentet giorde. Ebr. 9:17. Han haffuer be- 
driffuit macht (kraftig verkan, mäktiga ting) 
medh sinom arm. Luc. 1:51. fonde gruffue 
motte vprenszedt warde och komme til 
machte (i godt stånd) jgen. Gust. 1 reg. 
7: 150. then tijd berget (Bispberg) stood i 
sin betzsta macht. 7:19«. ther talar then 
Swenska Crönekan intit om, och weet man 
icke huru mykin macht (vigt, betydelse) 
man samme legende giffua skal i thetta 
•stycke. O. Petri Kr. 53. —- 2. / fråga om 
hufvudbonad. skal quinnan haffua ena Macht 
på hoffuudhet. (Glossa: Thet är, doken eller 
hoffuudhklädet, thet här kallas macht, til at 
tekna, at hon är vnder manzens wold). 1 Cor. 
11:10. (Öfv. 1882: ett magtens tecken.)

Maktbref, n. [Fsv. =]. 1. Skriftlig full
makt. [Mnt. machtbref.] tine medharffwin- 
gers macthbreff, i hililcke the göra tig fvl- 
myndigan till sådant jorde skiffthe. Gust. I 
reg. 7:48. —■ 2. Tillståndsbref. Fick iöns 
knwthson ith macth breff at han maa och 
schal wedherkennes alth thet gotz. Gust. 1 
reg. 2: 63.

Maktliten, adj. Svag. Machtliten, til at stå 
emot. Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat. B l b.

Maktlös, adj. Kraftlös, utan laga kraft. 
huilket dombreff vij oc såå her medh döde 
mactlöst oc tilinthetgiöre vti alle motte. 
Gust. 1 reg. 6:141.

Malderlös, adj. Utan mäld. när qvar- 
nen Går toom och malderlös, sielf-egne 
steenar tär. Columbus Vitt. 133. (Jfr Rietz 
Malder, slösäd.)

Maledielse, f. Förbannelse. [L. male- 
dictio.] Wij haffuom wedh maledijelse be- 
plictat oss sielffua ingen ting smaka till 
thess wij haffuom dräpit Paulum. NT 1526 
Ap. gern. 23:14. han skal få ... maledielse 
heller än welsignelse. L. Petri Vigv. C 2 b. 
han (Jesus) war kommen j then acht at han 
skulle frelsza oss jfråå then swårheet och 
maledielse som wij låghe vnder j thet wij 
hade giordt emoot gudz bodhord och lag. 
O. Petri 2 Post. 25 a. the Gudz maledielse 
öffver sjgh til lijff och siäl icke reeta och up- 
veckia vele. Stjernman Riksd. 1:246 (1560). 
Presterne . . . folcket medh en grufveligh 
maledielse sång skulle föregå. Schroderus 
Liv. 402.

Malja, f. Spänne; häkta, hyska, vore 
borgerskors (kjortlar) vijda, the ther fram- 
man til ifrån brystet och nedh til fotterna 
medh fyrekantige förgylte spänger eller mal- 
ior på både sidor besatte voro. Tempeus 
190. Mallia, Hyskia, Spinther, Hafft. Schro
derus Lex. 29. Alt varder när så behöfves 
medh .. . häckten, hyskior (mallior)... sam- 
manhächtat. Comenius Tung. 515.

Malm, m. Stoft, grus. [MGot. malma, 
sand; Mnt. melm, stoft.] wij äre alle affen 
malm, vthaff eenne iord äre wij alle giorde. 
L. Petri 2 Post. 218 a. the usle verldsens 
trälar, Som uti mull och malm begrafva sina 
siälar. Spegel Åt. par. 29.

Malmasie, Malmasier, Malmesi, Mal- 
mersi, Malmersin, n. Malvasiervin. Mal- 
uaticum, malmasier. Var. rer. voc. I 2 b. 
Malmesij, vinum Aruisinum, vulgo Malua- 
sinum, alias Creticum vinum. Helsingius. 
itt kosteligit Malmasie. P. Erici 2:41 a. medh 
huru sött sucker och Malmarsier Herren 
Christus tempererar korsens amperheet. 2: 
53 a. ett åhm Malmersij. Stjernman Com. 
1:812(1581). malmersijn, vinum creticum. 
Comenius Tung. index. (Malvarsij. A. Lau-
RENTII Hust. 63.)

Mamma, f. Qvinnobröst. [L. mamma.] 
Kiära Syra, lät mig få Klappa tina mammor 
små. Moræus 421.

Mammeluk, Mammeluck, m. Affälling. 
(Se Grimm Wort.) Och haffuer hans K. May.
. .. vthkastat en openbar mammeluk ... ifrå 
Predico stolen. A. Andreæ Försp. till L. 
Petri Kyrkost. A 6 b. theres hoop, som open- 
bara Euangelij fiendar och infödde Mamme- 
lukar äro, dagligen ifrå Påweske Scholer... 
ökas. Ders. B 3 b. Her Arffue Göstaffsonn 
. .. kallade hann en mameluck, liehe som 
den ingen troo hadhe. Fin. urk. 2. 1:76 
(1596). affällingar och mammalucker, som 
länekia theras lära och bekennelse ad vo- 
luntates & nutus potentum. P. L. Gothus 
2 Uti. 22 b. Gudz försmädare, kättare, Mam- 
melucker och affällingar. Schroderus 
Casm. 429. mameluck, affellig. Svedberg 
Schibb. 283.

Mammeluckerij, n. S. Olai Dia.
Mammoföl, n. Manotreptus, then 

som lenge diir, mammoföl. Var. rer. voc. 
C 3 a.

Man, m. 1. Komma till manna 
(genit. pl.), mans, till manlig ålder, the 
til manna kompne äro. 1 Sam. 2:83. så 
kommen til mans, som man plägar säja, 
det han kunde bära harnesk och vapn. J. 
Werwing 2:222. —■ 2. Såsom pron. Herre, 
... gack icke fram om tin tienare, man wil 
hemta idher litit aff watn. 1 Mos. 18:4. 
I sinom tijdh wil iagh komma til tigh igen, 
om man leffuer. 18:14. förr än man til äro 
kommer, moste han lijdha. Ord. 15:83. Man 
arbete huru han wil, så kan man intet meer 
vthretta. Pred. 3: 9. När man giffuer sich 
til elösterliffuerne forloffwar han echteskap. 
O. 1 ETRi Klost. Dia. man moste haffua 
flijt och vmsorg om the saker som honom 
macht vppå ligger. L. Petri 1 Post. B 6 a.

Man, Men, adv., såsom fyllnadsord. 
(Bara, nu, gärna.) [Mnt. man, men.] vj 
vele holla ider szom krigxlyder tilhördt, ther 
i mann ellies skicke ider erliga. Gust. 1
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reg. 10: 26. kneckterne skole ther medt (med 
solden) well wara till friidtz, när the mann 
få thet mynt thorn behager. 10:157. Begraff 
man tin dödha. 1 Mos. 23:15. höör man 
tu mina röst. 27:13. Lät migh man finna 
nådh för minom herra. 33:15. lät oss man 
byggia hws. Hes. 11:8. Sender migh man 
vnder jordena j graffuena. 2 Macc. 6:23.
halt tich man faste in til Christum. O.
Petri Handbok E 4 a. Bedher man tröste- 
ligha j mitt nampn, och j skole fåå. 2 Post. 
«7 a. segh man strax vth som tu menar. 
L. Petri Dial, om mess. 40 a. Han wäghe 
migh man på een rett wågh. Jobs bok 
31:6. Tu skal få döö, troo tu man migh. 
S. Brasck Ap. gern. 11 a. alle stilleståndh 
äre man ther hen mente at man hvila och 
icke förlickas vil. Gust. Adolf Skr. 490. 
Haf tolamod och läs, thet varar man en
tima. Spegel G. verk 159. See thetta är
med fåå oord förståndet aff thetta euangelio, 
huilkit wij men offuerloppit (flyktigtgenom
gått) haffua. O. Petri 1 Post. 112 b.

Man. n. Manna, som daggen fallen war, 
sij, tå lågh ther någhot j öknenne tunt och 
smått, såsom rimfrost på iordenne. Och tå 
Israels barn sågho thet, sadhe the til huar 
annan, Thetta är Man, ty the wiste icke 
hwadh thet war. (Glossa: Man vthtydhes 
een gåffua.) 2 Mos. 16:15. Israels hws kal- 
ladhe thet Man, och thet war såsom Cori
ander fröö och hwitt. 16:31. Israels barn 
intet Man mera hadhe. Jos. 5:12. lät regna 
Man til them til maatz, och gaff them him
mels brödh. Ps. 78: 24. — 1 Nya Test. bru
kas formen Manna, äfven den såsom neutr. 
äta aff thet fördolda Manna. Upp. 2:17. Joh. 
ev. 6: 31.

Manbar, adj. Bemannad, sterckiandes 
rijkzens flotta til siös med gode manbare 
skiepp. Stjernman Riksd. bih. 305 (1639). 
Jfr Värbar.

Mandel, m. Ett antal af 15 stycken. 
[T. mandel.] Een Mandell haffuer 15. A. J. 
Gothus Räkn. 183. Bönderne räckna . . . 
genom mandlar (medh femton, per quinde- 
nas) och skocker. Comenius Orb. pict. 207.

Mandelkar? till mandelkar kunde ej 
tillräckligt kläde anskaffas utan de (krigs
folket) måste hjälpa sig med det vadmal, 
som Jesper Matthsson hade pålagt bönderne 
att utgöra i stället för lärft. Hallenberg 
Hist. 2:506. J fr D v e 1 k.

Mandom, m. [Isl.manndômr.] 1. Men- 
niskonatur. Han toogh aldrigh på sigh ängla 
natur, vthan mandom, tå han wardt men- 
niskia. Ebr. 2:16 (glossa). Christus först och 
fremst för then skul haffuer taghet mandom, 
at han skulle hielpa siälenne ifrå synd. 
L. Petri 2 Post. 217 a. Sin mandom bewijste 
han (Jesus) j thet, at han här aff tröttheet 
soff. P. Erici 1:150. — 2. Menniskokärlek, 
välvilja, the Barbärske bewijste oss icke

liten mandom, vnfångandes oss alla, och 
vptände en godh eeld ... för köldhena schul. 
NT 1526 Ap. gern. 28: 2. — 3. Mannaålder. 
Vår ungdom brusar fram såsom en större 
bäck,... Vår mandom ... Går som en stilla 
flod. Spegel Åt. par. 24.

Manelse, f. 1. Kräfvande. vij måtte 
blijffua åff med theris (Lybeckarnes) daglige 
kraff och manelsse. Gust. 1 reg. 4: 333. — 
2. Frammanande (af andar), beswerning, 
manilse. L. Petri Vigv. C la.

Mangel, m. Strid. [Mnt. mangel.] Hwadh 
wore thet for ena troo ath iach ginge her 
till och hade jngen fruchtan eller mangel j 
hiertat, ther min troo skulle öffua sich medh 
och winna seger offuer? O. Petri 1 Post. 
20 a. Simon Jude brodher kom til mangels 
medh Nicanor, och Nicanor hadhe fult när 
slaghen wordet. 2 Macc. 14:17. Jagh moste 
ock med dödhen en gång til mangels. L. 
Petri Om nattv. E 8 b. Dauid . . . driste- 
ligha gaff sigh til mötes och mangels medh 
then förfärligha hieltan Goliath. Krön. pred. 
D 4 b. Kon. Erik måste vara i vändning och 
mangel emot de Danske. S. Elofsson 134. 
Thenna tijdh vore the Svenske örligzskip 
allena välleligen i mangel medh fienderne. 
Tegel Gust. 1 hist. 2: 63. han medh sitt 
resetygh kom i mångel medh the Romare. 
SCHRODERUS Liv. 243.

Mangel, m och n. Brist. [T. mangel.] 
then stora mangel som var på allahanda 
nödtorfter. Gust. Adolf Skr. 140. lijda stort 
mangel på penningar. Stjernman Riksd. 
3:2055 (1689). stor mångel på spannemål. 
Schroderus Pac. 323. Min gåfva är väl 
ringa, men hiertat mycket godt, Den förra 
har stor mangel, det senare fullt mått. 
Lindschöld Vitt. 218. Den din nästa fattig 
giorde, förlänte dig förmågo at underhiälpa 
hans mangel. Frese 365.

Mangill, adj. Manbar. En mangill piga. 
Lucidor Pp3b. mangill mö. Kolmodin 
Qy. sp. 1:122.

Mangla, intr. Fattas, brista. [T. man
geln.] så skall på mijn flijt och pådrijfvande 
inthet mangla. HSH 31: 24 (1663). intet här 
skal mangla på min pligt. Törnqvist Lycko- 
pris E 4 a. Hvad är tå som honom manglar? 
Moræus 468. Dem manglar Sacramenternas 
bruk. Lönbom Uppl. 3:33 (1717). honom, som 
Gud haver, mangier intet. Hermelin B 4 a.

Mangling, f. Handgemäng, strid. [Mnt. 
mangelinge.] wij hadhe reszeghetygh nogh, 
men the kunde icke komma j manglingen 
med. Gust. 1 reg. 8:62. wore någre aff 
wore (vårt folk) tiil månglingz mett the 
Lubske. 10: 243. wårtt krigzfolck ... ware i 
manglingh medh samme Rydzer. Fin. handl. 
8:222 (1555).

Mangrant, adv. Till hvar man, allmänt. 
han böriar på at ... sprida mangrant ut tin 
sak. Kolmodin Qy. sp. 1:135.
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Manhaft, adj. Manhaftig. [T. mannhaft.] 
Tu manhafte Diana, Som brukar pijl och 
spiut. Stjernhjelm Fägnesdng. Manhafte 
krigesmän. Fdngne Cup. 5 intr.

Manhet, f. Mannamod, tapperhet. [T. 
mannheit.] han hadhe kunnat . . . förjagha 
Konungen i Syrien Antiochum bådhe frå 
land och folk, huar hans manheet och för
stånd hadhe warit så gott som honom lyckan 
godh war. Uti. pä Dan. 503. iag eder till 
manheet mot fienden ... formant. Gust. 
Adolf Skr. 188. Alexander... räds at ingen 
ting blijr kuaar, Hvar han kan tee sigh fram 
sin manheet at bevijsa. Lucidor T 2 b.

Manhäld, Mannahäld, n. 1. Manna
mod. se vi en soldat som har alsintet märke 
Af krigetz hårda lek . .. Tå tro vi han har 
glömt sitt manhäld hos sin amma. Spegel 
G. verk 280. — 2. Manligt behag. I som 
om manna-häld och fägring kunnen dömma. 
Spegel G. verk 262. Se Häld.

Maning, f. 1. Kräfvande. [Mnt. man
inge.] ledhug och löss ... for alt ythermera 
tiiltall, kraff eller maningh om förscriffne 
tryhundrade mark örtuger. Gust. 1 reg. 6: 
13. then för Lagsens maning och skul frij 
är. Försp. till Rom. — 2. Frammanande 
(af andar), besuerningar och maningar. L. 
Petri Vigv. C 3 a.

Maninna, f. Karlaktig qvinna. [T. män- 
nin.] Maninna, Virago. Schroderus Lex:. 84.

Manketag, n. Eg. tag i manken; kraf
tigt, dugtigt tag. Ther var ingen som uthi 
strijden giorde sigh tankar til at fly, uthan 
allesamman til at vinna segren. Ingen för
trodde sig på sina fötter, uthan på sina armar 
och mancketag. Sylvius Curt. 21. här gäl
ler intet at vara snäller och färdig med tun
gan, uthan medh handen til ett redeligit 
mancketagh. Ders. 189. Slikt (lefnadssättet
1 forna dagar) gaf så grofva lemmar, Så 
hårda manketag, At våra granna klemmar 
Skull’ dö af minsta slag. Dalin Vitt. II. 
6:6. Tar han ett manketag, tro säkert at 
det käns. Sv. Nitet n. 23. mädh sådane 
hädeord intaga (de) och fånga then fåwiske 
almoge, Och är (det) wäll ett rätt wider- 
döperskt, sacramentereskt och Jwdiskt manc
ketagh. Ernhoffer 46 b.

Manketagande, p. adj. uthi hinderhåldet 
hade han hoos sigh ett starckt, ett mächta 
skönt, stridbart och manketagande folck. 
Sylvius Curt. 245. manketagande krijg. Ders. 
299. en berömmeligh fächtemäster ... hvilken 
för sin särdeles starckhet och mancketagande 
armar skull var hos konungen väl bekandt. 
Ders. 669.

Mankön, n. 1. Menniskoslägtet. gudh 
skapadhe mankönet såå ath thet skulle wara 
man och qwinna. O. Petri Äkt. A 2 b. heela 
mankönet war aff syndenne platt forderffuat.
2 Post. 71 b. Gudh . . . haffuer giordt alt 
mankönet aff itt blodh, til at boo på hela

jordenne. Ap. gern. 17:26. — 2. Hankön. 
tu skalt läta komma jn i Arken allahanda 
diwr aff alt kött, jw itt paar, mankön och 
quinkön. I Mos. 6:19. alt thet som ... 
förstfödt är jbland booscapen, thet som man
kön är. 2 Mos. 13:12.

Manlig, adj. Menniskoälskande, kärleks
full. them wil iach sända ath the framföra 
idhra manligha hielp (yaptv) till Hierusalem. 
NT 1526 1 Cor. 16:3.

Manna, n., se Man.
Manna, f. hon (qvinnan, Eva) skal heta 

Manna, ther före, at hon är taghen vthaff 
mannenom. 1 Mos. 2: 23. (Luther: männin.)

Mannaharnesk, n. packa j tynner xl 
manne harsk åfif wåre röstning mett all tyg 
och szå mång glaffuen ther till hörer. Gust.
1 reg. 8:270.

Mannamen, n. Menniskors skada. Thetta 
(jagten) är een ährlig ijd Uthan synd och 
manna-meen. Stjernhjelm Fdngne Cup.
2 intr.

Mannas, dep. Taga man, gifta sig. 
Lind Ord. Rietz.

Mannavif, n. Ett kortspel. Det bekanta 
spelet Mariage ... på Svenska benämnes 
Mannavif. Dahlgren 1:220.

Manneken, Manniken, m. Liten man. 
[T. männchen.] Ach manneken! hvij går 
tigh så? Stjernhjelm Hängde Astrild 5. 
Tomtegubben (förestäld i en balett) var en 
öfvermåttan liten manniken, att man näpligen 
såg mera än hatten och fötterne på honom. 
HSH 22:300 (1652).

Manneliga, adv. Med undersåtlig lyd
nad. [Mnt. manlike.] wj tacke eder alle 
ganscha kerlighe för edher weluillioghet, tro
het, hulscap och mannscap, j ossz alltid 
trolighe och manneligha beuisth haffue. 
Gust. 1 reg. 2:251. Jfr Manskap.

Mansdei, m. 1. Hvar särskild persons 
del, andel, folcket förökes ... och hemmanen 
klyffwes j månge deler, så thet löper opå 
mandzdelen ganske lithet. Stjernman Com. 
1:78 (1546). — 2. Hvad någon åligger för 
hans del. han (bergsfogden) ingestädz will 
göre rätt för sich eller achte sin mandzdeel. 
RR okt. 1544.

Mansdjup, n. Ett djup sd stort som 
en mans längd. Mången ställer sigh uthi 
thenna verlden gladlynt utvertes, men hiertat 
är sänkt itt mansdiup under jorden. Schro
derus Kors. 10.

Mansdrägt, m. Jfr Drägt 4. alth thet 
hwar bonde haffwer till iordh skall summe- 
res tilhope, så får man see hwru skatten 
vtgår, like eller olike, och ther effther kan 
man dhå göret och laget, så att mansdrätten 
bliffwer lagdh effter jordetalet, och icke eff
ther mantalet. — Item motte ransakes ... 
hwru monge årlige dagzwercker ... vtgöres 
effter en mansdregt, och hwru mykin jordh 
medt rätte gör en full mansdregt. Fin. handl.
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9: 205 (1556). hann haffuer niutedt och bruc- 
kedt ett skatte hemenn (i Finland) ... frijtt 
för enn heell mandzdrecht och såledis swij- 
keligenn vndendraget och vndendolt cronones 
ränte och rättigheett. Hist, handl. 13. 1: 
259 (1566).

Manse, Månsen, m. 1. Liten gosse. 
[Se Rietz. Jfr Grimm Wort, mannsen.] 
Hur lilla månsen ren kan pappa, mamma 
stamma. S. Triewald 18. Hvem kan lilla 
månsen neka Hvad hans öga leker på. Daun 
Vitt. 6:126. — 2. Knös. rijka mansar, som 
ey skillias gierna veder Ded de med ocker 
och ftnanz tillhopa lagt. Rosenfeldt Vitt.
225.

Mansedel, m. Qvitto på erlagd afgift? 
Alle skep, som ifrån Hålland komma .. . 
skole haffua medh sig... thet Sundiske pas
set och thes tilhörige maanzedel. Stjern- 
man Com. 2:258 (1640).

Manshjelp, f. 1. Tjenare, arbetsbiträde. 
riket til vern och försvar må uttagas sådant 
folck af drengiar, löse karlar, inhysesmän 
och andre som dertil tienlige och duglige 
äre, doch icke bondens enda manshielp. 
Stjernman Riksd. bih. 275 (1612). Och 
skall i synnerheet achtes, att knechter tages 
af den som beste manshielpen hafver, eller 
minste hemmanet besitter. RR '/i 1618. 
thet är besvärligit först för Adelen och Prä
sterskapet, att the sin manshielp tillsätta 
måste (genom utskrifning) och för allmogen 
att the sine sönner, mågar, bröder och ven- 
ner mista måste. Gust. Adolf Skr. 310. 
Se Hallenberg Hist. 1:145. — 2. Manskap. 
militien både med manshielp at understödia, 
såsom och uti krigshielper af spanmål och 
penningar. Stjernman Riksd. bih. 345 (1657).

Manskada, f. Manspillan, intogo ock 
Caroli krigzmän St. Pol och Monstreuil medh 
en stoor manskada för Frantzoserne. P. 
Brask Puf. 57.

Manskap, m. Trohet, undersåtlig lydnad. 
[Mnt. manschap, T. mannschaft.] Seya oc 
seriffua up then hulskap oc manskap han 
haffuer loffuat Kongen aff danmarch. — 
Hans Nade haffver sakt Riket oc mik hul
skap oc manskap. Gust. I reg. 1:3. the 
wiile nu gierna endrächtelige ... tilsäia ho
nom huldskap, troskap, mandskap och lydno. 
Svart Kr. 17. bleff honom och ther lydna 
och mandskap med vprächte händer tilsworet. 
Ders. 18.

Manslag, n. Mandråp. [T. mannschlag.] 
H o m i c i d i u m, manslagh. Var. rer. voc. 
P2a. Anders nielsson giick lagh sielff xiij: 
de för thet manslagh som honum tiil lagdis. 
Gust. I reg. 3: 73. thet manslagh han wthij 
kommen ær för sin granna. 3:303. thet 
mandzslag han bedriffuit hade på Anders i 
Bondeby. RR 4/81643.

Manslagare, m. Mandråpare. [T. mann- 
schläger.] Gust. 1 reg. 4:241. mansläghare.

NT 1526 1 Tim. 1:9. En manslagar... slogh 
Biskopen ihiäl. Messenius Christm. 249.

Manstad, m. Stå i manstad, vara 
föreståndare, fulle j alle bådhe ridderskapit 
och then meneman til hans nade j Strengnes 
och badh ath han skulle bliffua hårda wijd 
regimentet och stå en nw j manstad som til 
förna. Gust. 1 reg. 4:202. [Jfr Mnt. man
stat, “Stellung eines homo, Vasallen; in 
oder an manstat, nach Lehns-, Homagial- 
recht". Schiller-Lübben.]

Mantal, n. 1. Antal menniskor, personer. 
göra ther it registrum vppaa (på uppbörden) 
med alt mantalit. Gust. I reg. 1:254. thet 
stora mantalet j stadhenom skal förminskas. 
Es. 32:14. Wardtt och infördtt vdi hans 
(fogdens) wikukosth fultt mantaell hele åhredt 
egenom, alle dager och måltijder, så att inge 
aff borgeiegzhoffmennerne, fogtetienerne eller 
gårdzfolck haffwe någenn måltijdh waredtt 
bortte. Hist, handl. 13. 1: 198 (1565). när 
Rijksens rådh ... uthi landet reese moste, 
skole the och blifve förfordrede, så starcke 
til mantall och hester, som lagh förmå. 
Stjernman Com. 1:432 (1595). — 2. Hus
håll. Hvar och Heere boo upå ett hemman, 
då räknes hvart mantaall för sigh, och sedan 
tages utt en knecht af hvarie tijo skatt och 
chronebönder och hvarie tiugu freisesbönder. 
RR Vi 1618. Se Hallenberg Hist. 4: 546.

Mantelmur, m. Krenelerad ringmur. 
thet stycke aff mantell muren nidfal lit är. 
Fin. handl. 6:206 (1541).

Mantla, tr. Bemantla. [T. manteln.] (han) 
mantlade och betäckte sitt hemlige skälmerij 
medh tittel och anseende aff en märckelig 
underdånig tiänst. Sylvius Curt. 409.

Mappa, f. Karta. [Mlat. mappa. T. 
mappe.] Wij haffwe och fået then mappe 
eller vttkastningh på then grentz. Fin. handl. 
7:154 (1545). jag vil kortt upräkna Och hvad 
som nyttigt är på thenna Mappan tekna. 
Spegel G. verk 88. Volaterran, som ei sitt 
minne plägar tappa, Har likväl intet satt 
det landet (paradiset) på sin mappa. Öpp. 
par. 6.

Mara, n. Bitter dryck, sorgekalk. När 
alt ditt Mara så til glädievin förvandlas. 
Kolmodin Qv. sp. 2:154. (Ordet är hemtadt 
från Ruth 1:20: Kaller migh icke Naemj, 
vthan Mara. Glossa: Naemj vthtydhes mijn 
lust. Mara bitter eller bedröffuat.)

Marg, adj. Mången, mycken. [Isl. margr.] 
marg skalk kan ock wel gå j Templet. 
L. Petri 2 Post. 207 a. honom tyckte wara 
omenniskligit att dräpa så margt oskyldigt 
blodh. Svart Kr. 45. Her Götstaff hade nu 
så niarg Slott och Fäste her i Rijket be- 
stallat. Ders. 57. the än finnes marge, som 
om alt ondt befiijta sich. Psalmb. 1536 32. 
thet margge ommack som thet ståndet (kri
garens) medh sigh hafver. Gust. Adolf 
Skr. 41. Gudz marga och dråpliga velgier-
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ningar. Svedberg Schibb. a 2 a. Äro ock 
nästan sâ margfalliga och åtskilliga uttyd- 
ningar här öfver, som lärarena äro marge 
och åtskillige til. Ders. a 4 a.

Margahanda, adj. Mångahanda, finnes 
margahonde varor som icke kwnna til no- 
ghen longligh tijd bliffua ofordarffwede. 
Gust. 1 reg. 4:66. han medh margahanda 
anfechtingar bepröffuat war. Judith 8: 22. 
j som nu en liten tijd lijdhen bedröffuelse, 
j margahanda försökelse. 1 Pet. 1:6. Han 
hafver gifvit oss mackt och margehanda för- 
mon utöfver andra. Spegel Pass. and. 87.

Margaledes, adv. Pä mångfaldigt sätt. 
the haffua marghaledhes faret wille. L. Petri 
Chr. pina E 5 a.

Margalunda, adv. = Margaledes. Genom 
stora krafft warder iagh marghalunda klädd. 
Job 30:18. Abraham marghalunda försökt war. 
Judith 8:22.

Margfald, Margfall, Margfallelig, 
Margfallig, adj. Mångfaldig, mycken, flsl. 
margfaldr, margfaldligr.] På berghen är 
itt margfalt roop, såsom af itt stoort taal 
folck. L. Petri Jes. proph. 13:4. Herren 
effter sijn marghfalla wijsheet. Sir. bok 33: 
11. Min broder är iag plichtig margfald tack. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr. thet 
marghfalleligha affgudherij som ibland thet 
folket offuerhanden fått hade. Försp. till Es. 
Gudz margfalleligha wijsheet. Eph. 3: 10. 
såsom godhe then margfalleligha Guds nådz 
Skaffare. 1 Pet. 4:10. vthi henne (visheten) 
är en ande som förståndigh är, heligh, enigh, 
marghfalligh. Vish. 7: 22. Regementet . . . 
stoort och margfalligt mootstånd lijdhit 
hadhe. Försp. till Sach.

Margfalleliga, adv. På mångfaldigt sätt. 
[Isl. margfaldliga.] Haffuer iagh icke marg
falleligha scriffuit tigh före, medh rådh och 
läro ? Ord.. 22:20.

Margfallighet, f. Myckenhet, våra syn
ders margfallighet förskräcker oss. Spegel 
Pass. and. 365.

Margfikande, p. adj. Som fikar efter 
mycket. Enom margfijkiande och oroligan 
vore thet fast bättre, at han begofve sigh 
til hofva, än at han skulle boo uthi the små 
städher. Ty ... hofftiänsten hafver ähra och 
nytta medh sigh. Schroderus Hoflef. 125.

Marghet, f. Myckenhet. Innevåhnernes 
marghet. P. Brask Puf. 294.

Margtalig, adj. Mångordig, pratsam. 
[Isl. margtalaör.] The marghtalighe bladhra 
thet icke mykit til sakena tienar. Syr. 21: 27.

Margäll, se Markgäl d.
Marig, adj. Förkrympt, vresig. På hög- 

länd, stenig och grund mark ... blifva gran 
och tall mariga, senväxte och odugeliga. 
Carleson 706.

Mark, n. [Isl. mark.] 1. Märke, alle 
guldsmeder skulle förplichtede varda slå 
theres stämpel och marek på theres arbete.

Stjernman Com. 1:443 (1596). — 2. Bevis. 
The kraffter som han sedhan giorde, Jämte 
widh Apostlanars orde, Woro alle witne 
starck Och til vpståndelsen ful wiss marek. 
O. Petri Jesu pina L t b.

Mark, m. Mask. Qvalster är een lijten 
rödh mark. Colerus 2: 43. Tu vsle muld 
och marke maal. Psalmb. 1572 (Någhra an
del. wijsor A 5 b.), marka maat. A. Lau- 
rentii Verld. speg. 325.

Mark, f. 1. Skog; obanad mark, vild
mark. Esau gick vthi markena at han skulle 
tagha willebrådh. 7 Mos. 27:5. åssninnan 
week aff wäghenom in på markena. 4 Mos. 
22:23. Herren . . . leedde oss . . . vthi een 
ödhe wilmarck, vthi een torro och mörko 
marek, vthi the marek ther ingen wistadhes. 
Jer. 2:6. Szå lopp han i marken blandh 
andre diur. Hund Er. 14 kr. v. 432. — 2. 
Fält, slagfält. Ryttere ... äre dragne uthur 
mareken och ifrå theres fahner. Stjernman 
Com. 1:470 (1602). han bleff så illa sargat, 
at han moste vijka uthur marken. Schro 
derus Liv. 91. tå fann han alzingen fiende 
uthi marken. Ders. 108. the Samniter vordo 
slagne på flychten, och the Romare behöllo 
marken. Ders. 214. thet är fast itt dårli- 
ghare spel, när en moot Gudh sigh sättia 
wil, Gudh wil doch marken winna. Psalmb. 
1572 (Någhra andel, wijsor A 5 a).

Markarl, m., se under Marskalk.
Markatt, m. Markatta. Markat. Var. 

rer. voc. P 7 b. Balck Krist. ridd. H6a.
Markgångig, adj. Enligt markegång be

stämd. [T. marktgängig.] han sellier kop
paren, som han in deposito hafver, effter 
marckgångit. A. Oxenstjerna (HSH 30:22). 
det i länet markgångige priset. Stjernman 
Riksd. 3:2265 (17 1 9).

Markgäld (skrifves äfven, men orätt, 
Margäld), n. En skatt, som uppkom år 
1389, då drottning Margareta, för det bi
stånd hon lemnat Sverige under ofreden, 
fick sig beviljad en gärd af 1 mark på 
hvar bonde och landbo, att utgå antingen 
i penningar eller i varor, såsom bl. a. jern 
och skinn. Gärden kallades i början drott- 
ningamark. ath han anthwardher Erich pä- 
dherson borgmesthere j Vestherås alth mark- 
gelleth j järn som faller j baade bärke 
och grænge j thetta år. Gust. 1 reg. 4:44. 
beflijtandis tigh at wij kunne få wår skatt 
margellet vth j tijd och tima. 7:236. vtgöra 
wår skatt och margell. 7:545. margeltzpe- 
ninger. 7:120. 22 timber gråwerk Margeltz- 
skin vtaff Dalana. 7:120. haffue Wij... vndt 
och jnrympt Wijborgz borgere wårt kongl. 
och årlige marchgeld. Fin. handl. X : 248 
(1542). om sotnaren, när margelds pening 
vpbärs. 8:39 (1545). all skatt och markgeldh 
j årligen vtgöre pläge. Dipl. Dal. 3:176 (1556).

Marknad, m. Bildl. Strid, slagsmål. 
[Jfr Grimm Wort. Markt 6 b).] Gör ther



Marknadsgång — 539 — Mashund

een marknat medh mordh och sverdh, At 
the Christne minnas tu ha varit ther. S. 
Brasck Ap. gern. C 4 b. Vij skole nu, Pluto, 
göra een marknadh Som skall hoos menni- 
skior svijda och värkia. T. krig. B la.

Marknadsgång, m. Markegång, mark 
lärefft (gafs i byte) för mark wadhmal, eller 
annat sådana, epter som marknadz gongen 
haffuer warit. O. Petri Kr. 42.

Marknadshus, n. Marknadsbod, salu
bod. görer icke aff mins Fadhers Hws itt 
marknatz hws. Joh. ev. 2:16.

Marknadsskrik, n. [T. marktschreierei.] 
Charlataneria eruditorum .. . betyder en hop 
lärdas marknadsskrik eller fiolliga skryt. 
Rydelius Förn. öfn. 145.

Markpund, n. Pund. [Mnt. markpunt.] 
Domens wågh och wigt är aff herranom, 
och all markpunden äre hans werk. Sal. 
ord. 1536 16:11.

Markskriare, m. Charlatan, skojare. 
[T. marktschreier.] Desse uppenbare marck- 
skriare ... som utan blygsel fördriste sig at 
missbruka och hafva sitt apespel med de 
ting som menniskiorne hålla uti högsta värde 
och anseende. Lagerström Tart. 20.

Markstycke, n. Markmyntet började först 
myntas efter en myntordning af 1537, och 
efter en ny myntfot. Det bestod af hela 
markstycken, som svarade mot 8 öre, halfva 
markstycken, som svarade mot 4 öre, och 
fjerdedels mark eller två öresstycken. Hal
lenberg Mynt 148.

Marra, intr. Morra; knorra. [T. marren.] 
Isl. marra, murra, brumma, knorra, knota.] 
marra såsom hundar. Dav. ps. 1536 59:7. 
wildiuren marra och skälla. Balck Krist, 
ridd. F 7 a. Jagh skulle marra och buldra, 
fräsa och så onder wara, at ingen skulle 
få itt gott ord aff migh. Ders. G 2 a.

Marsa, f. Märssegel. [Mnt. marse, f. märs, 
mastkorg.] Strax bockta (bugtade) marssan 
sig, och Fockan giordes stinn. Eurelius 
Vitt. 48. tå vinden vidrigt spelar, Han stryker 
marssan ned. Kolmodin Qv. sp. 1:458.

Marskalk, m. Märsgast? the Lybeske 
Marskalkar kastade fotanglar och läntzor på 
bryggian in på (skeppet) Mars. R. Lud- 
vigsson 268. På samma ställe förekom
mer markarl liktydigt, då äskade han någre 
långrör af sin dräng och sköt på samme 
markarlar att de fölle nedh af merserne.

Marteler, Martiler, m. Martyr. [Mnt. 
marteler.] Martyr, witne, marteler. Var. rer.. 
voc. A 2 b. helgha martylers forböön. O. 
Petri Svar till P. £7iœh2a. then merke- 
lige biscopen och martiler S. Cyprianus. 
Klost. F 3 a. the göra marteler aff them som 
Gudh straffar, lijka som the lijdhe thet för 
Gudz skul. Hos. 7:6 (glossa).

Martelse, f. Marter. Hunger och torst 
är och stoort straff, plåghe och martelse. 
P. Benedicti B 4 a.

Marterhus, n. [T. marterhaus.] Sathanas 
vil... göra oss ett marterhus aff thet timme
liga korszet. P. J. Gothus Tål. Fl b.

Martersplats, m. Men thesse (skolorna) 
äre icke, såsom the vetlöse (fåkunnige) mena, 
martersplassar (pijnerum) uthan en leek, så 
framt then lärachtige lärjungen får en ... 
lährförfahren lärefader. Comenius Tung. 725.

Martervecka, f. Påskvecka, Kristi li
dandes vecka. [T. marterwoche.] han giorde 
så aff then gladeliga Julen een sorgfull 
marterweko, at man mäst j all hws hörde 
mordskrij och blodhbadh (det Bethlehemi- 
tiska barnamordet). P. Erici 1:102 a.

Martilera, tr. Martera. [Mnt. martelen.] 
göra samwetena ångest och martilera thet. 
O. Petri 7 Post. 132 a. Hwem är hårdare 
martyleret än then frome Hiob? P. Erici 
5: 121 a.

Martla, Martra, tr. Martera. [T. mar
tela, martern.] Jacob martlade sigh häff- 
tigt til at bekomma een degligh qvinna. 
Schroderus Albert. 2:27. mit närvarande 
elände, der jag lika som til döds martlas. 
M. Stenbock (Lönbom Anek. 2:144). Tu 
wast jämmerligha martrader. P. J. Gothus 
Bön. X l a. Jfr Utmartla.

Martroll, n. Hafsfru. der kommer hon ; 
nei se du, hur hon beglar Och likt ett 
mare-tråll på ymsa sidor speglar. Hesse- 
lius Zal. 37.

Martyrelse, n. pl. Martyrskap. Om tu 
än hadhe alla iomfruers kuskheet, all mar- 
tirelse och alla godha gerninga som all 
helgon j hoop noghon tijdh giordt haffwa. 
O. Petri 7 Post. 73 a.

Martyrinna, f. [T. martyrin.] Martyrer 
och Martyrinnor. P. J. Gothus Tål. G 2a.

Marvad, m. Marvatten. [Isl. marvadi, 
m.] skepet geck i marvad (skipit mardi). 
Björner Kämp. Frith. 21. I marvade Möd
des fartyget (er marvada moeddu Rånar 
jod). Ders. 25. Men Ellidas stam, Utaf hva
len stött, Går i marvad fram. Tf.gnér 1:95. 
(Jfr Cleasby-Vigfusson.)

Mas, adj. Klen, skral? (Jfr Hjelmqvist 
Förnamn o. familjenamn 202, ävensom 195, 
där för ex. från Gyllenborg betydelsen 
anges vara: pank.) Bödlen må vara maas: 
Kom nu, nu vill vij taas Intil alt är drukkit 
up. Lucidor Ss 3 a. efter en så vacker 
man, som ni, säijer, at jag måste betala 
halfsiette Carolin, så är Juncker Torbiörn 
intet mas eller (heller), at han icke förmår 
komma ut med de halförarne. C. Gyllen
borg Sprätth. 70. — Månne ordet är subst. 
m., Knusslare? Se Maser under Mas
hund.

Mashund, m. Gnidare, knusslare, smul
gråt. [D. Mads hund (Kalkar).] Haffuer 
han intet gått geffua, så heter han en Matz- 
hund. P.J. Gothus Psalt. C4a. Han moste 
kallas en dåre, En armling och maashund,



Maska — 540 - Matljugare

... Som icke orckar dricka och svälgia. L. 
Laurent» Nyårspred. E 2 a. (der anfördt 
ur “en gammal visa“). Vist man säger bon
den är een maashund. Chronander Surge 
B 3 a. Tu kan ock väl see pâ hans mund, 
Han är en stoor padda och maszhund. 
Ders. D3a. Jagh slätt ingen maasshund är, 
Är gerna friska bussar när. S. Brasck 
För/, sonen B 2 b. Mashund, maser, ein kar
ger Filtz, ein Knicker, Knauser, Lauser. 
Lind Ord.

Maska, f. Nät. Gudh giffue oss fiske 
ij maske. Gjörwell Saml. 9:160 (1569).

Maskesäck, se Matkesäck.
Massa, f. Beständsämne, materia. Chri

stus .. . är kommen ifrå den osynliga him
melens thron til oss . . . j wår eghen natur, 
substantz och massa. P. Erici 1:59 a.

Massla, f. Massel, m (?). Blemma, ut
slag på huden, skorf, skabb. [Mnt. masele, 
massele.] Papula, matzla. Var. rer. voc. 
Elb. Masslor. Comenius Tung. 286. Mäss- 
len å hufvud och kropp högst smärtar de 
spädaste lemmar. Oxe 14.

Masslog, adj Skorfvig, skabbig. matz- 
logh (menniska). 3 Mos. 21:20. maslogt
(får). 22:22. Maslig (fnaslig). Lind Ord.

Mastfjäder, f. Fettfjäder. [T. mastfeder.] 
Först man sätter them (sångfåglar) in (i bur), 
skola mastfiädrarna uthdragne warda. Co- 
LERUS 1:290.

Mastning, f. Gödmat. [T. mastung.] Sko
gen aff...eeker, booker, hassel etc. gifva 
nötter, ållen och mastning för svijn. Rl- 
SINGH 66.

Masträ, n. Masur. maasträä, rumpo- 
tinum. Comenius Tung. index.

Mat, m. Och tu skalt til tigh tagha alla- 
handa maat (lifsmedel). I Mos. 6:21. hemta 
migh willebrådh, och gör migh en maat 
(rätt) såsom iagh gerna wil haffuat. 27:4.

Mata, f. Matvaror. [Isl. mata.] huad 
spannemåll, matw och all annen deell som 
forme Hoffslän therutaff renther. Gust. I 
reg. 7:108.

Matband, n. Brist på lifsmedel. [Jfr 
Aasen matbann.] wppaa thet att then mene 
fatige man skall icke skee något mattbondh 
i then måtten (genom förbud mot landsköp) 
. . . giffue wii eder alle . .. orloff ati mågen 
söke och köpe eders berning huar i kunne 
vppaa bygden. Gust. 1 reg. 6:42.

Matfader, m. Vthi Hwsregemente är ... 
Maatfadher, Maatmoder. Lælius Jung. sp. 
B 4 a. Huusfader (maatfader, husbonde). Co
menius Tung. 609. Drenger och pijgor skola 
vara lydiga theras matfädher och matmödrar. 
J. Botvidi Brudpred. 25. the (fiskar) sägz 
lära snart sin maatfars röst at kenna Och 
låta tämia sig. Spegel G. verk 194.

Matfisk, m. Färsk fisk. (Ordet förekom
mer i motsats till tunnafisk, insaltad fisk.) 
Matfisk 16 skippund. Gust. 1 reg. 7:117.

Matfrågen, p. adj. Hungrig. Lind Ord. 
Rietz.

Matgirig, adj. Glupsk. The maatgirige 
(edaciores) äta morgonvard, middagsmåltijdh, 
qvälsvaal och afftonmåltijdh. Comenius 
Tung. 568.

Matgärd, f. Gärd af matvaror. (Jfr 
Kostgärd.) om then matgiærdh som vth 
giordis j fiord maa thw granneligh forfara 
hwre hogth hon resthe baadhe mett quickt 
och oquickth, som ær hwro manga oxar, 
paeninghar och alth annet ther tiil giordis. 
Gust. 1 reg. 4:40.

Mathofva, f. Lystmäte. Här kund’ Api- 
cius kråsmäte nogsamt nå, Ok siälff Caligula 
sin mathova rätt få. Lucidor E 4 b.

Matig, adj. Kärnfull, mustig, i förstone 
... var icke alt damb, som i vädret, regn 
och sniö fans och sig satte, så fett, matigt, 
dyut (dyigt) och mustigt såsom det seder
mera är blifvit. Rudbeck Atl. 1:139.

Matk, m. 1. Mask. [Isl. maökr.] Så 
fruchta tigh nu intet tu matker. Es. 41:14. 
iagh är en matk och icke menniskia. Ps. 
22:7. förtäras aff matk. Job 4:19. Tå wexte 
ther matkar vthi, och wardt luchtande. 2 Mos. 
16:20. — 2. Insekt. Väggelöss äro slemma 
matkar. Colerus 1:33.

Matkelefvor, f. pl. Qvarlefvor efter 
mask, maskfrat? the kalla them (Jesui
terna) Catechismi förfalskare, skalkar, ondt 
och skadeligitt folck, ohyror, matckelewor. 
Ernhoffer 46 b.

Matkemat, m. Maskmat. visseligha är 
iagh arme maikamaat icke wärd en beta 
brödh til at äta. P. Erici 3: 54 b.

Matkesäck, Maskesäck, m. hwadh kan 
doch en fattiger matkasäck mykit berömma 
sigh aff, som är icke annat än mull och 
aska? P. J. Gothus Catech. I 5 a. Min 
kropp, then usle matkesäcken. Schroderus 
Kegel. 449. en menniskia, en maskeseck, 
är stolt emot Herran Gud. Svedberg 
Catech. 404.

Matkräslig, adj. Kräsmagad. En mat- 
kräslig skådar medynksamt på en renlagad 
rätt. Tessin Bref 1:126.

Matksmugen, p. adj. Maskstungen. [Isl. 
maöksmoginn.] matksmughen, vermiculatus. 
Comenius Tung. index.

Matlag, n. 1. Bordssällskap. Uthi vår 
maatlagh satt tå främst vår broder. Schro
derus J. M. kr. 147. — 2. Hushåll. När 
något hionelag skall hushåll sitt inrätta, Tå 
vil ther mycket til, hvad tror man tå om 
thetta, Ther tvänne kongabarn sitt matlag 
skulle börja Och ganska mycket folck för 
heder skul försörja. Spegel Sal. vish. 15.

Matljugare, m. Som hycklar för, smick
rar någon för att blifva bjuden till hans 
bord; snyltgäst, ähreförgiätare, landzlöpare 
och maathliughare. Joh. Erici E 5 b. heem- 
lighe Iagh och speelhuus, ther alle förlorade
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unga sällar och lättingar eller maatliugare 
plägha finnas och sambias. Schroderus 
Pac. 85. Acol. hvar jungfru täncker, han 
blijr väl min; Therför iagh plägas, går iagh 
uth eller in... Apoll. Jagh hörer, tu är 
een maatliugare. Chronander Bel. Elb. 
The blefve ... pickhogade at fylla munn på 
thessa maatliugare. Lindschöld Gen. A 4 a. 
Håll mun på dig, din matljugare. Kanskie 
du nu är hungrig igen. Modée H. Smul
gråt 48.

Matlösa, f. Brist på lifsmedel. nödgedes 
wij för mathlöse skull late wårt krigzfolk drage 
ifrå Naruenn. HSH 38: Cl (1590). medan han 
(fienden) kringh Riga ligger . . . och förtager 
oss al tilföringh ... altså skulle och staden 
icke utstå ringa fara för mattlösa och siuck- 
dom skuldh. Gust. Adolf Skr 502.

Matreda, intr. Tillreda mat, anrätta 
måltid. [Isl. matreiöa.] vi hade vår egen 
kokerska, som matredde för oss. Sh. Ro
senhane (Nya Sv. bibi. 2: 528) Een skipare 
är skyldigh låta tre gångor om dagen maat- 
reeda för sitt folck. Sjölag 1667 Skipm. 
B il. Huru matreder man icke, at vara 
med venner glad på högtiden? Svedberg 
Sabb. helg. 33. Thet är matredt för tijo per
soner. Lind Ord. — Bildl. då kommo fien- 
derne, och efter de sågo, at de Svenske 
hade, där de lågo, någon fördel och väl 
matredt för dem, derföre fördristade de icke 
besöka (anfalla) dem. Tegel Er. 14 hist. 
162. The ville oss biude till geste, The 
hadhe så väl för oss maatrett, Thet skulle 
svide i hvarien ledh. Hund Er. 14 kr. v. 154.

Matredning, f. Anrättning, undfägnad. 
varom hofsamme och måttelige uti matred
ning, uti ätande och drickande. Svedberg 
Ungd. reg. 195. — Bildl. Ther begynte han 
them at geste; Han slogz medh them i da
ger två, En ondh matredhningh the finge 
thå. Hund Er. 14 kr. v. 94.

Matröte, n. Matödare. en öffuerflödigh 
hoop tiänstefolck skal bliffua affskaffat, hvil- 
ket 'ntet annat är än maatröte och sådana 
som göra itt tompt visthws. Schroderus 
Cogn. 29.

Matskap, n. Matlag Tå bödh han them, 
at the skulle settia sigh alle j maatskap 
j gröna grässet. Marc. 6:39. Läter them 
settia sigh nedh, j hwart maatskapet femtiyo. 
Luc. 9:14.

Matskapi, n. [NI. maatschappij.] 1. Säll
skap, kamratskap, han (konungen) skulle 
icke settia them (Dalkarlarne) någon fouta 
. .. aff sine hoffmen, vtan någen aff. .. theras 
eget matskapij. Svart Kr 160. thenne ... 
Borgere i wår Stad Stocholm . .. någen skä
lig handell och mattskapie (kompani, bolag) 
vprettedt haffwer med en Borgere vdi Ly- 
becke. RR 26n 1545. j giordn medh Rei- 
nick förbund, Och villen i itt maatskapij 
Troligha stå hvar annan bij. R. Foss 20.

Giorde vij mathskapij ... I troo svore vij 
thette, At stå hvar annan bij. Ders. 168. — 
2. Maskopi, sådane förbudit matskapi och 
hemlige handlinger. Stjernman Com. 1:118. 
(1550). tastade han (S. Norrby) flux an öffuer 
hela Östersiön (medelst fartygs uppbrin
gande) . .. Enkanneliga hade han lust att 
hålla sådana matskapij medh the Lybske. 
Svart Kr. 78.

Matskoning, f. (Konungen) badh them 
(Dalkarlarne) att the intedt bekymber skulle 
göra sigh om lerdomen (Lutherska läran) 
och maatskoning (afhållande ifrån att äta 
kött om fredagen eller lördagen), ty the 
hade ther intedt förstond vppå. Svart Kr. 111.

Matskräppa, f. Matpåse, matsäck. Hund 
Er. 14 kr. v. 240.

Matslig, adj. Matnyttig, alt var förtärt 
hvadh iblandh them var matsligit. L. Petri 
Kr. 17. Spanmål, brödh, ööl sampt andra 
matzlighe vharor. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 744. pomum i gamla tider betydde 
all matslig trädfrukt. Brovallius Holb. 21.

Matsmessa, f. Matthei dag, den 21 
September. Dijkman 149.

Matstilla, tr. Gifva mat. Matstilla et 
barn med bröstet. Matstilla boskapen. Lind 
Ord.

Mattia, tr. Matta. Han matlas uth aff 
vakan. Sparman Sund. sp. 209. han matlade 
sigh medh aff och an uthi hiertat omkring 
gående tanckar och anslagh. Sylvius Curt. 
728.

Matvisa, f. Han kan sin maatvijsa, i. e. 
han håller vänskap för maaten skuld. Grubb 
307.

Maxa, intr. Stå bi, hålla ut. köp Mer- 
curium, gena (gif henne), sägh dä är socker, 
du ska vetta hon mächtar inthe länge maxa 
moot hää (det), för än hon får siältågen. 
Prytz O. Skottk. Dia. — Maxa fram, 
punga ut. [Jfr Rietz under magta.] Jag 
betalte för siu stop, Men han sade: Hör tu 
gloop, Mera skall tu maxa fram, Eller får 
tu tänders skam. Moræus 430.

Med, prep. och konj. 1. Ibland. Hwilket 
vnder är itt medh the största som j hela 
Scrifftenne befunnen warda. Försp. till Es. 
thenna är een med the största odygder. 
L. Petri 2 Post. 139 b. thenna förargelsen 
är een icke med then ringesta. Ders. 221 a. 
samme strijdh skall hafva varit een medh 
the allersvåraste. Kr. 29. Kyrkan är med 
de längsta träkyrkor jag sett. Linné Ungd. 
skr. 2:192. — 2. Medan. Och begaff sigh 
medh Apollos war j Corintho, ath ... NT 
1526 Ap. gern. 19:1. thet moste wedher- 
faras oss, ä huad thet skeer med wij leffue 
eller när wij skole döö. O. Petri 1 Post. 
78 b. Medh natten är ... Beredom hvadh som 
giörs behof. Messenius Svan. 10.

Medan, konj. Emedan, nu komme j 
til migh mädhan j ären j bedröffuilse. Dom.
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11:7. Hwj döper tu tå, medhan tu äst icke 
Christus. Joh. ev. 1: 25. Medhan wij nu 
retferdighe wordne äro aff troonne, haffue 
wij fridh medh Gudh. Rom. 5:1.

Medborgare, m. Borgare i samma stad. 
thenne edher (Kalmar borgerskaps) medt- 
borgare haaquon benctson. Gust. 1 reg. 2:88. 
Borgere vtij wor stadt Nylödisze haffue giff- 
uit oss tilkenne, hurulunde en stoor part aff 
theris medborgere i forme Lödösse haffua 
lidit stoor schada til sziöss på skiip och 
godz. 13: 214. tilsagdis Borgamesterne, att 
the schulle... handla mett theris metborgare 
um stadzens gagnn och beste. HSH 29: 93 
(1540).

Medbön, f. böner för öffuerhetenne 
mågha haffua sin retta gång, så at hon 
sielff med någhot ogudhachtigt wesende them 
icke förhindrar och förswaghar, vthan heller 
genom Gudheligheet och sina eeghna medh- 
böner trooligha förfoordrar. L. Petri Krön. 
pred. F 8 a.

Medbör, m. Medvind. [Isl. byrr, god 
vind ] o vij arme menniskior, huru kunna 
vij af lyckonnes medbörd förändras. Gust. 
Adolf Skr. 77.

Meddela, tr. 1. Dela med sig. Förgäter 
icke göra wel, och medhdela, Ty sådana 
offer teckes Gudhi. Ebr. 13:16. — 2. Gifva, 
tilldela, haffuer hon bidhit Gudh fliteligen, 
at han wille henne en son medhdeela. 
Lælius Res. 1:108. Guld och peningar ey 
feelar, Ty them migh fadher meddeelar. 
Chronander Surge B 3 a.

Meddelan, f. Handlingen att dela med 
sig. prisa Gudh ... för idhra eenfalligha 
medhdelan medh them och allom. 2 Cor. 
9:18. äghors medhdelan. P. Erici 2:332 b.

Meddelning, f. clokheet (kommer)... 
aff hennes (vishetens) meddeelning och tale 
(meddelanden och samtal). Sal. vish. 1536 
8:18

Meddotnare, m. Christus ... sijn helgon 
såsom medhdomare bruka skal. P. Erici 
2: 355 a.

Meddragtug, adj. Som drager, drifver 
med (om vind), förlig, the väre (voro) j 
mange wicker vthe j siön fören thij finge 
medtdragtugth och vildhe vædher. Gust. 1 
reg. 4: 46.

Medel, Midel, Middel, n. och m. [Mnt. 
middel; T. mittel.] 1. Midt. Tijdzens be
gynnelse, enda och medhel. Vish. 7:18. Gud 
vare början af alt, och Gud vare medel och 
ände. A. Nicander Vitt. 169. — 2. Mellan
ting. Dvala ... är ett medel emellan lijfvet 
och döden. Stjernhjelm Ordl. till Here. — 
3. Mellankomst. Utan medel, omedel
bart. Nw lära oss somblige gåå til fadhren 
vtan midhel genom wora gerningar, huilkit 
icke annat är än förkasta Christum. O. 
Petri 1 Post. 93 a. kallelsen kommer också 
ifrå Gudh ... doch likwäl icke vthan medhel

och menniskiors medhwerkan. Falck 127 a. 
synder, som vthan medhel skee emoot Gudh, 
effter the try bodhen j första taflonne. P. 
Erici 6:26 b. — 4. Bemedling, förlikning, 
medelväg, the lubske ramadhe en midhell 
emellan eder och oss. Gust. 1 reg. 2:255. 
tw rwm, eller twå wäghar, som är then ena 
för the troogna, then andra för the otroogna, 
Emillan them är jntit middel, såsom ey 
heller emillan dödhen och lijffuet. O. Petri 
Sakr. 31a. — 5. Förmedling, nedsättning, 
minskning, vår Canceller til kenne giffuit 
om the 100 oxar som tw vthlåffuat haffuer 
för tin forlæning etc., ath tw trösther them 
icke komma åstadh, Saa kwnne wij inthet 
medel ther med göra j thetta åreth. Gust. 1 
reg. 4: 78. haffua ... begerat någett affslag 
och midell i theris årlige skatt. 13:214. fåå 
nogit middell vppå fönde Rikisins skatt. 7: 9. 
fodringen är them för hög satt, och begäre 
förthenskuld någet meddel. RR so/i 1543. 
thenn menige mann begärer någett medell 
på wichtenn. Fin. handl. 10:114 (1565). — 
6. Något mellankommande; förbehåll, vilkor. 
vij loffue och svärie, huldskap, troskap och 
manskap altijdh stadigt, fast och obrotzligen 
föruthan alt medel eller utflucht at holla. 
Stjernman Riksd. 1:181 (1544). besluta ett 
fredsfördrag på olidelige medel. Girs Joh. 
3 kr. 4. — 7. Medlemmar, skola Borgme- 
stare och Rådet utkesa af sitt medel en 
Borgmästare och 2 af Rådet. Stjernman 
Com. 1:745 (1619). Allmogen aff Upland... 
affärdade så aff sitt medeel några goda männ 
up til Dalarna. Girs Gust. 1 kr. 78. Våre 
officerare ... stått däropå, at jag och felt- 
marschalken skulle tillåtha att tvänne af 
deres medel motte gå öfver till Churfursten. 
A. Oxenstjerna (HSH 36:357).

Medel, Midel, adj. Melierst. [Mnt. mid
del, T. mittel.] Brukas blott i best. form. 
han förordnade alle Hispanier uti medle 
hopen. Schroderus Liv. 339. aldenstund 
tribuun och borgmästare hvar på sin sijdha 
droge alt åt sigh, så lemnadhes thet medle 
ståndet alzingen macht. Ders. 100. man vil 
tig (Eolus) och i nedra luften stengia, Dock 
plägar tu tig tidt in i then medla trängia. 
Spegel G. verk 70. Then nedherste gän
gen war fem alna breedh, och then med- 
leste sex alna breedh. 1 Kon. 6:6. j midh- 
Iesta portenom. Jer. 39: 3. bådhe thes endar 
förtärer eelden, och thes midhelsta brinner 
vp. Hes. 15:4. man gick vthaff then ne- 
dhersta (gången) vp vthi then medhelsta, 
och vthaff them medhelsta in vthi then öff- 
uersta. 41:7. Beste, medelste (mellansorts), 
ringeste loskinn. Stjernman Com. 1: 241 
(1574).

Medelbalk, m. Mellanbjelke, mellan
vägg, skiljevägg, han (Kristus) aff bådhom 
haffuer giordt itt, och haffuer nedherbrutit 
medhelbalken. Eph. 2:14.
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Medelbast, m. Mellangärde. Diaphragma 
eller Medelbastet. Lindestolpe Matk. 36.

Medeldel, m. Mellersta del. staden ... 
är på trenne särskilte orter grundader: på 
then första kallas han Ravenna, ytterst 
Classis, uti medeldelen namnes han Caesa
rea. Peringskiöld Jord. 66. centren eller 
krigshärens medeldel. Dalin Hist. 111. 1:578.

Medelfinger, m. och n. Mellanfinger, 
långfinger. [T. mittelfinger.] the try första 
fingren, såsom tuman, peekafingren och me
delfingren. P. J. Gothus Edsvärj. A 4 a. 
Medelfingret nåår längst fram. Comenius 
Tung. 262.

Medelgång, m. Mellanvåning. [T. mittel
gång] een dör war... mitt på Husena, så 
at man vpgick genom en windsteen vp j 
then medhelgången, och jfrå medhelgången 
vp til then tridie. 1 Kon. 6: 8.

Medelgård, m. Förgårdens mellersta 
del. medhelgården som war för Herrans 
Hws. I Kon. 8:64; 2 Krön. 7:7.

Medelhalt, m. Store män på jorden äro 
rara, Men folk af medelhalt gör ut den 
största skara. Celsius Gust. Vasa 44.

Medelhär, m. Center, medelhärens an
förare. Dalin Vitt. 5:329.

Medelkammare, m. Mellankammare. 
rwmet j the nedhra och tnedhelkamranar 
war icke stoort. Hes. 42: 5.

Medelkrets, m. Eqvator. [T. mittelkreis.] 
Comenius Orb. pict. 212.

Medelljud, n. ett anceps eller medel- 
liudh. U. Hjärne Orth. 138.

Medellös, adj. Kyrckiokistan mehren- 
deels medellöös plägar vara. Stjernman 
Riksd. 3:2005 (1686).

Medellösa, f. Kejser Julius... intet torde 
stå länge i Tysland för medellösa på säd för 
sitt krigzfolk. Rudbeck Atl. 1:593.

Medellöshet, f. medellöösheet på alle 
saker som af nödenne äre. Gust. Adolf 
Skr. 528.

Medelmått, n. 1. Förmedling, nedsätt
ning. Och kwnnom wj intet annet medel- 
måt ther wppå (på gärden) göra wtan som 
wårt elskeliga rikis råd ther om beleffwet. 
Gust. 1 reg. 3: 325. — 2. Medelmåtta. De 
som til medelmåt och ei däröfver hinna. 
S. E. Brenner Dikt. 1:32.

Medelmåtta, adj. [Mnt. middelmate.] 
Mediocris, medelmåtta. Var. rer. voc. Sia.

Medelmåttig, adj. 1. Tillhörande medel
klassen, simpel, ringare, the i medelmottigt 
stand stadde äro, såsom . .. borgare. Uti. på 
Dan. 594. Detta är en invention för medel
måttigt folck, som behielpa sig måtteligen 
fram, -.men intet för de stora herrar. U. 
Hjärne Ved. 45. — 2. Som innehar mellan- 
grad, mellanmått. the äro til ålders medel- 
måttighe (medelåldrige). L. Paul. Gothus 
Mon. turb. 233. Ancipites eller medelmåt
tige äro de vocales, som hvarken äro långa

eller stakotta, men mitt emillan. U. Hjärne 
Orth. 63.

Medelmåttighet, f. Måtta, lagom mått. 
vredhen håller aldrigh medelmåttigheet. R. 
Foss 415. Dygden består uthi medelmåttig
heet. Comenius Tung. 797.

Medelmätig, adj. Medelmåttig. [T. mittel- 
mässig] the bäste, medelmätige eller rin- 
geste giäld (prestgäll). RR lah 1544. Han 
haffuer en medhelmätigh och skickeligh 
menniskios längd. A. Simonis T 3 a. the 
uthi ingen måtto tänckte uthi sitt sinne på 
någet som skulle vara medelmätigt (hålla 
måttan, medelvägen) emillan hoppet och 
fahran, uthan på höge saker. Schroderus 
Liv. 94.

Medelnät, n. Mellangärde. [T. mittel
netz, diaphragma.] Thesse offre inelfver 
skiljas ifrån buken genom medelnätet. Co
menius Tung. 276.

Medelpelare, m. Melierst varande pe
lare. the twå medhelpelare på huilka hw- 
set hengde. Dom. 16:29.

Medelprick, m. Medelpunkt. Gullet och 
penngen hör rätt till Den medelprick, hvart 
åt alt vill. Lucidor Rrlb.

Medelsak, f. Likgiltig, indifferent, hvar
ken god eller ond sak. Adiaphora eller 
medelsaker, them en uthan sitt samvetz 
förkränckelse holla kan. Laurelius Påf. 
anat. 576.

Medelstråt, m. Medelväg. [T. mittel
st rasse.] Så stoort platz är finna och hålla 
medhelstråten. L. Petri Chr. pina G 8 a. 
wij hålle then rätta medelstråten emellan 
säkerheet och fortwifflan. P. Erici 2:162 b.

Medeltid, f. Mellantid, begynnelsen, me
del tijdhen och änden. P. L. Gothus / Uti. 
Cc 4 b.

Medelting, n. — Medelsak. [T. mittel- 
ding] Adiaphora, thet är medelting. Falck 
124 b. Vårt samvet är frijat ifrån medelting 
(hvilka kallas Adiaphora), att vij kunnom 
them bruka eller icke bruka. P. J. Gothus 
Rel. art. 263. Vatndoopet är ett fritt medel
ting, hvilket må varda brukat eller icke 
brukat föruthan allan saligheetennes faara. 
Ders. 357.

Medfara, tr. 1. Fara med (något), med
föra, hafva med sig. widherkennes alth thet 
the haffua meedt fara. Gust. I reg. 2:183. 
thet sölf heller guld, som samme guldsmeder 
hafue med fare. Stjernman Com. 1:250 
(1576). mista skipp och godz thet han medh- 
far. 1:760 (1620). granneligen ransache alle 
the breff the hafwe medfahre. HSH 27: 53 
(1563). Bildl. bliffua deelachtigh aff thet 
goda som Christus haffuer med fara. L. 
Petri 2 Post. 287 b. så marghanda bedröff- 
uelse, som thetta liffuet haffuer medfara. 
Ders. 8 b. Then nödh, som dödhen haffuer 
medh fara, är så stoor och förfärligh. 3 Post. 
20 b. then stora Gudz nåd och margfalliga
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gåffuor, som Döpelsen haffuer med fara. 
Kyrkord. 15 a. all machten ... ligger icke på 
bördene, uthan vårdar fast meer, hurudana 
seder, umgänge och åthäfvor een sådana 
person hafver medhfara. Kr. 64. — 2. Före- 
hafva, befatta sig med, ombesörja, the 
inthit annat haffua medhfara een (än) kö- 
penscap. Gust. 1 reg. 3:141. the ther hafve 
anliggiande värff och ärender medfare. 
Stjernman Com. 1:146 (1556). wår Herre 
Christus kommen är vthan pråål och werldz- 
ligh herligheet, och intet annat haffdt med- 
fara, än blotta ordet. L. Petri 1 Post. C 5 b. 
alt thet wij medfare icke annat är, än skrym- 
terij. 2 Post. 17 b. alt thet wij medhfare 
bådhe j lekamliga och andeligha saker. 
Exorc. E 2 a. — 3. Förfara med, behandla. 
Her vdinnen begærer jach eders och Here 
gode herris raadh hwre her besth skall med- 
faris. HSH 20:97 (1507). at vår Frälsare 
skulle så medfaras, thet hade sina vissa 
skiäl. Spegel Pass. and. 334. Medfaras 
ganska grymt, som en förtviflad skalk. 
Kolmodin Qy. sp. 2 : 432.

Medföra, f. Hvad som medföres? Upp
förande, handlingssätt? [Jfr Isl. medför.] 
forwisa the wtlenska (munkarne) hem tiil 
theres fædernes landt ighen, ranszaka theres 
meedtforor och .. . wetha hwre the siig her 
j landit hafft haffua och j huadt mottho the 
her wth komma. Gust. 1 reg. 2:128.

Medfången, p. adj. alt thet han hadhe, 
thet deladhe han medh sina medhfångna 
brödher och frender. Tob. 1:3.

Medfärd, f. 1. Uppförande. [Isl. med
förd.) war likare vtaff hans medfärdher på 
then tijd, ath han hadhe warit her Ture 
Jönssons budh än idhart. Gust. 1 reg. 7 : 349. 
— 2. Högtidligt tåg, högtidlighet. (Eller 
månne medfölje?) fördes Kon. Gustafs och 
bägge drottningars lik ifrån Stockholm med 
slik medfärd och ceremonier, som personer
nas myndighet... krafde. S. Elofsson 123. 
Hwar han (Kristus) ock heller hadhe welet 
ridha (vid intåget i Jerusalem), kunde han 
thet wel haffua giordt för sigh sielff, vtan 
sådana medhferder, som her vthi Historien 
omtalas, ther sigh til honom församblat 
hadhe en så stoor hoop folk, hwilke alle ... 
honom offuerliwdt vthropadhe för en Ko
nung. L. Petri l Post A 6 a.

Medföljd, f. Hemgift. En rijker skal 
icke see uppå en stor medfölgd. Schro- 
derus Albert. 2:53.

Medgift, f. Hemgift. [T. mitgift.] Mor 
gongåfva (heemfölgd eller medgifft). Come- 
nius Tung. 590. brudskatt och medhgifft. 
Stjernman Riksd. 1:616 (1605). Pijgor... 
bekomma hvarthera ottetijo, ja vel hundrade 
eller meera croner til medhgifft. Laure- 
lius Påf. anat. 246.

Medgifva, tr. Gifva med, gifva uppdrag 
åt. wij thet . . . haffue medtgiffuit thenne

breffuiszare . .. eder att wnderuisa. Gust. 1 
reg. 6:33.

Medglida, intr. Glida, slippa undan, 
ur händerna. Låta medglida, släppa 
ur händerna, han beuisar sigh som en 
leghoherde, huilkin ingen fara wil vndergå 
för hiordzens besta skul, then ther strax 
flyr, thet är, låter medhglidha huadh som 
helst then glupande vlffuen Dieffuulen vppå 
faller och begierar. L. Petri Dial, om 
mess. 82 b.

Medglidande, n. Eftergift, jcke giffuan- 
dis them (Holländarne) medglidendhe til 
formykit vilkor... besynnerlige med friheth 
på twllen. Gust. 1 reg. 4:144.

Medhandla, tr. Behandla, handtera. ath 
någre flere vtaff edert Län skulle her ware 
grepne, eller vtilbörligen medhandlett. Gust. 
1 reg. 13:14.

Medhang, n. Anhang, kong Cristierns 
medthang. Gust. 1 reg. 5:137. vederdöpare 
och theras medhang. Spegel Sal. pred. 284.

Medhjelp, f. [Isl. medhjälp; T. mithülfe.] 
i skole therudinnen göre Oss selskap, med- 
hielp och bijstånd. HSH 34:94 (1585). Der 
hoos skole och till medhhielp blifva bru- 
kadhe någre andre trogne män. Stjernman 
Riksd. 1:611 (1605). han (mannen) skal be
sinna och veta, at hon (hustrun) är hans 
medhhielp. Schroderus Albert. 2:193. vår 
medhielp erfordras till fäderneslandsens nöd
torfter. HSH 23: 93 (1650).

Medhåll, n. 1. Medhållare, anhang, 
medfölje. Konung Cristiern oc hans med- 
holdt. Gust. 1 reg. 1: 158. laghen haffuer 
fulla itt stoort medhåld och en stoor hoop 
barn, men intet thera är arffuinge j Gudz 
hws. P. Erici 4:124 a. the handladhe medh 
almoghen huru the kunne komma rege
mentet och Cronon anten til sigh eller them 
som j theras medhhåld vore. Skytte Or. 
D 2 a. öfvergaf... hws och heem, och drogh 
medh alt sitt medhhåld, hustru och barn,
... til Cappadocien. Ders. — 2. Stöd, under
stöd. thenne bygger itt Cappal eller kyrkio, 
then stichtar ena messo, then gör thet och 
then andre thet, doch vtan alt medhåll vthafF 
gudz ordh. O. Petri 1 Post. 122 a.

Medhängare, m. Anhängare. Kwngh 
cristiern ok hans medhaengiare. Gust. 1 
reg. 1:102.

Medjegård, m. Mellangård, borggård. 
Midt uppå medie gårde, Der axlar han sin 
skinn, Och så gångar han i förstugan in. 
Sv. forns. 2: 221.

Medjesvang, m. Veka lifvet. [Isl. svangi, 
ljumske.] Och Tafvel han drog sin bruna 
brand, Han högg å Stolts Adelin i medje
svang. Sv. forns. 2: 55.

Medla, Midla, tr. och intr. Förmedla, 
nedsätta, minska, huar saa hende ath nogre 
frælsismen waare saa fattighe ath the icke 
formecthe at holla rostningh epther laghen,
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szee wij thaa gherna athij midie medh them 
epther theres magth och formaaghe. Gust. 1 
reg. 3:253. j haffwe taxeret menighe Cler- 
cherijdt... på wårt behagh och förbetring, 
om osz så syntes met någre midla eller 
föröka. 3:322 i begären atuj wille medla 
eders skatt til 900 mark. 7:8. wij wele någet 
midie medt them i theres skatt. RR 10/4 1544. 
Medh thetta trösteligha beslutet aff Johannis 
kors skole wij Christne wårt kors och älende 
midla och öffuerwinna. P. Erici 3:131 b. 
man medlar och gifver något efter på uth- 
lagorna. _ Bergius Nytt förråd 10 (1637).

Medlida, intr. Lida med, taga del i 
en annans lidande, tu... haffuer medhlidhit 
hwar som helst min fadher lidhit haffuer. 
1 Kon. 2:26. Warer alle widh itt sinne, 
medlijdhande (medlidsamme). 1 Pet. 3: 8.

Medlidande, n. 1. Gemensamt lidande. 
wij haffue i then motte (ang. Danske ko
nungens död) med eder (Danska rådet) eth 
stortt medtiidende, Forty wij ther mist haffue 
wår gode wenn och nåbo. Gust. 1 reg. 8: 328. 
skulle någon lem vara siuk och svag, tå 
hafva alle the andre lemmarna medlidande 
med honom. Svedberg Sabb. ro 2:1536. — 
2. Fördrag, tålamod, ther peninger icke 
tilräckie, så att heele hopen kunne strax 
afflönte bliffwe, Szå måste the som bäste 
råden haffwe, opå någen tijdt haffwe rrredt- 
lijdende, till täss ... the kunne bekomme 
theris betalning. Fin. handl. 9: 270 (1557). 
hwar än någhra vppenbara brister kunde 
med Regenterna befundne warda,... tå skal 
en rettsinnigh och from vndersåte likwel 
ther öffuer icke strax hetzligha skriya och 
ropa,... vthan han skal haffua medhlijdhande 
och vthi hwadh måtto han kan öffuerhöliat 
och skylat. L. Petri Krön. pred. F 5 b.

Medlidelig, Medlidig, adj. Medlidsam. 
[T. mitleidig.] medhlijdeligit hierta. Schro- 
derus Hunn. 356. Om the än icke alltijdh 
gifva honom en almoso, eller then gifva för
må, så afferdiga the honom lijkväl... mildt 

: och medlijdeligit. Albert. 4: 335. wij . . . någre 
merkelige gäldh, som the oss plichtige 
wore, vppå theras margfallige och flijtelighe 
böön ganska medlijdigh benådet och för- 
skonet haffue. Tegel Gust. 1 hist. 2: 260 
(1545).

Medling, Medlung, Meiling, m. [Isl.
miOlung, f., midlungr, m.] 1.. Den mellerste 
(af tre). Högg han ihiäl den äldsta, Så högg 
han ihiäl den yngsta, Mällingen låter han 
leefua.. Sv. folkv. 1:384. — 2. Mellanting. 
Tu (påfven) äst ey Gudh, ey heller man, 
Medling är en kötzligh sathan (Nec Deus es, 
nec homo; quasi neuter es inter utrumque). 
L. Paul. Gothus Mon. turb. 199. — 3 Midt. 
vphoff, enda och medhlung på tijdherna. L. 
Petri Sal. vish. 7:18.

Medlungsdräng, m. Halfvuxen dräng. 
En stadig och fullväxt dräng gifves till lön

om året 30 daler ... En medlungsdräng 15 
daler. Stjernman Com. 4:1003 (1687).

Medlyding, m. Konsonant, consonans 
eller medlyding. Svedberg Schibb. 7.

Medlåta, tr. Tillåta, medgifva. effter- 
som förmögenheeten hafver medlåtet. HSH 
31:145 (1667).

Medlåtare, m. = Medlyding. Medlåtare, 
Consonantes. Columbus Ordesk. 43.

Medmaskapi, m. Kamrat, han kom .. . 
til sin medhmaskapij och medhbroder Theo
dore. Fortun. 283. Jfr Matskap i.

Mednaturad, p. adj. Af naturen med
delad. thet salta haf, omskiönt thet alla 
dagar Uti sitt öpna skiöt thet färska vatnet 
tager, Behåller likavist en mednaturad sälta. 
Spegel G. verk 290. modersmålet... såsom 
ett medfödt och mednaturat ting. Svedberg 
Gram. förspr. 10.

Medsittare, m. Bisittare. [T. mitsitzer.] 
Medsittiare och domare blifva Öffverheten 
och alla the, som lagligen till Mötet (kyrko
mötet) kallade äro. Emporagrius 298.

Medstridare, m Medkämpe. [T. mit- 
streiter.] min medhielpare och medhstrij- 
dhare. Philipp. 2:25. Philem. 2.

Medstånd, n. Bistånd, wij haffue inthet 
metstondt, huarken aff eder eller andre, som 
i the saker borde ath stå öffuerhetene man- 
neligen bij. Thyselius Handl. 2:116 (1539).

Medståndig, adj. Bistående, behjelplig. 
om the ... sätte seg wp emote oss igen, 
wilien i thå icke wara them medstondigä 
wthan heller falla them emott. Gust. 1 reg. 
6: 79.

Medsvensk, m. han nu söckte (begaf 
sig) till några sine lanboar ... förmanandes 
thenne såsom sine medswenske ... till kär- 
leek, sämie och endrechtigheet inbyrdes. 
Svart Kr. 9.

Medsälle, m. Kamrat, stallbroder. [T. 
mitgeselle.} Thenne Melchior ... hoff an 
ther att predica ... The andre hans medh 
sällar predicade och. Svart Kr. 97. straf
fandes ... sin medhsälla, then andra röffuaren, 
som Jesum försmädde. L. Petri Chr. pina 
1 4 b.

Medsällskap, n. wåre tro Men och Råd 
Her Erich Flemming, Niels Grabbe medt 
theris metselskap. Gust. 1 reg. 9: 216.

Medträterska, f. Trätosyster. Lijka som 
tu ena quinno fråghadhe, huru man hennes 
medhträtersko wenlighen wara skulle. Syr. 
37:12.

Medverkare, m. [T. mitwirker.] Wij 
äre Gudz medhwerckare. L. Petri 2 Post. 
122 a.

Medynka, f. Medömkan, haffua med- 
yncka medh them. P. J. Gothus Kors 
E 6 b.

Medärfd, p. adj. Ärftlig, medherffd 
siukdom. P. Erici 2:333a.

Medömklig, adj. Ömkansvärd. Fruchten
35
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uppå marken at förödhe, städher och byjar 
förstöra, menniskior så väl såsom oskälighe 
creatur röfva och aff landet föra, thet mehra 
medhömkelighit än effter krijgzbruck obilligt 
är til at uthstå och lijdha. Schroderus 
Liv. 210. Drottningens renunciation skedde 
om morgonen den 6 Juni. Det var en med- 
ömklig act. Brahe Tänk. 92.

Mek, Meker, m. 1. Mjäkig, flepig per
son? Skall uti skalders konst jag föra fram 
en meker (Faut-il d’un froid rimeur dé
peindre la manie)? Düben Boil. sat. 36. En 
meker {un esprit languissant de mollesse) 
tahlar så som arghetzandan rider. Ders. 50. 
— 2. Mek, mes. Han är rätt en meker för 
karl, er ist eine rechte Mämme vom Kerl. 
Lind Ord.

Mekligt, adv. Flepigt, omanligt. Den 
mekligt, smekligt vil om allas händer lindas. 
Broms 381.

Mekot, adj. Mesig. Lind Ord.
Mellanskede, n. Mellanrum, the be- 

gynte at föllia borgmästarens häär effter, 
medh någhot millanskeedhe. Schroderus 
Liv. 650.

Meiling, se Medling.
Mellomst, adj. superl. Melierst. Under 

Gudz Alzmechtighes hand äre tree booningar: 
then öfuerste, then nidreste, then mellomste. 
Phrygius Hirn. lif. 64.

Mellomåt, adv. Emellanåt, mellom åt 
moste iw något fattas. L. Petri 1 Post. 
Z 4 b.

Men, n. [Isl. mein.] 1. Lyte, fel, brist. 
wij alle som sådana meen (som den döf- 
stumme) icke haffue, vthan kunne wel både 
höra och tala. L. Petri 2 Post. 218 a. Gud 
skapade then första menniskio ... utan synd 
och mehn. Svedberg Sabb. ro 2: 886. Re
gementen på jordenne äro stundom uthi 
floor, undertijdhen lijdha the stort meen och 
bräcklighet. L. Paul. Gothus Mon. pac. 
147. — 2. Skada. The ledho meen uppå 
korn och frucht. Schroderus Liv. 592. — 
3. Hinder, the meen gudz ära förhindra, 
måge äff wägen rödde warda. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Kyrkost. B 2 a.

Men, adj. och adv. Falsk, falskt. [Mnt. 
men, mene.] Jfr Schlyter Ord. men 3. 
hans edh är reen och icke meen. Dom. 
regi. 34. fly edher ok swär ey meen. Tideb. 
78. Jak haffuir ty wär swrit mik opta men. 
Ders. 100. Tu skalt icke swäria tigh meen. 
Matth. 5:33. man sworit sigh witterliga meen. 
L. Petri Kyrkost. 43 a.

Men, adj. Gemen, allmän, menig. [Fsv. 
men; Mnt. mene.] thet mene bestha. Gust. 
I reg. 3:261. mene adelen och jæmuel then 
meneman. 4:335. mene Rikisins skada. 6: 
162. alt mene clerkeriid. 6: 277. Rikisens 
rådh och mene Rikit. 6: 282. mene frelsed. 
6 : 305. Både then meneman och herrar. 
Dav. ps. 1536 49: 3.

Men, n. Sammankomst, samtal; mön
string. [Fsv. men Söderwall Ord. mene, 
D. men (Kalkar); jfr Men, adj.] hölt waar 
nadigiste herre meen med borgerene wpa 
sancte gertrudz gillestuge och ther samtychtes 
at ij (2) borgere skole sendes med breff i 
Dalerner. O. Petri Tänk. 94. hålla meen, 
samptaal och rådhslagh sigh emellan. Tegel 
Gust. 1 hist. 2: 309. han holler huar annan 
dagh meen med suenerna Så the göre ingen 
offuerwåld eller skalkheth. Gust. 1 reg. 4: 
187. Tå nu the Swenske wore så förste 
gongen affweckne, hölt kong. Götstaff ett 
litedt meen medh them, talade them ganska 
hordt till och sade thet intedt werdt wara 
medh theres krig. Svart Kr. 90. lät J ören 
Pedersson hålla meen med knecktarne och 
förböd dem vid högsta straff, att de intet 
skulle vittna eller hålla med honom {Nils 
Sture). HSH 4:102 (1566). han skulle på 
en dag beställa alt krigsfolket uppå en plats 
till att hålla med dem meen. Lönbom Uppl. 
1:81 (1566). kom Hertug Karll till Calmarna 
och hölt meen medh krigsfolket på Skälby 
ängh. Link. bibi. handl. 1:119 (1599).

Men, konj. Utan. pijghan är icke dödh, 
men hon soffuer. Matth. 9:24. somlighe 
sadhe, Han är godh, Och somlighe sadhe, 
Ney, men han förförer folcket. Joh. ev. 
7:12.

Men, konj. Medan, han ecke vesthe 
hwadh hans fogte hade footh {fått) thel pe- 
ninge vdaff lænen mæn han war bortaa. 
Fini. 510 (1511). spisningh . .. maathe komme 
her indhen porten {på fästningen) nw men 
föredh är. Ders. 663 (15 1 7).

Men, adv., se Man, adv.
Meneda, adj. Menedig. the äro döpte 

och troo intet, och warda på Christo meen- 
edha. P. Erici 1:94 a.

Menedighet, f. Edsbrott, trolöshet, the- 
ras emoot Gudh och fäderneslandet meenee- 
dighet (blef) straffat. Gust. Adolf Skr. 125.

Menför, adj. Vanför. Gestil var både 
uthaff ålderdom, såsom och ohelsa fast meen- 
föör. Schroderus J. M. kr. 119.

Menhugad, p. adj. Illasinnad, om en 
elak och menhugad tages up bland förstens 
vänner, så trygga de värsta borgare sig vid 
hans hjelp. Roman 85.

Menig, adj. Gemen, allmän, vanlig, thet 
menige besthe. Gust. 1 reg. 6:155. thet 
oordhet (nykter) är icke allstinges menigt 
(gängse, vanligt). NT 1526 försp. Gudh 
haffuer affskildt idher (Leviterna) jfrå then 
menigha Israel. 4 Mos. 16:9. Wij wilie 
dragha then menigha stråtena. 20:19. Then 
som wil ... hielpa sig med menigt förståndh, 
then får ock ... blifva wid ringe och menige 
mans säten och anseende. Brahe Oecon. 
27. menigt arbete. Ders. 55.

Menigt, adv. Gemenligen, vanligen. Men- 
niskiorne menigt mycket upbläsas aff hög-



Menlig — 547 — Mer

färd. Brahe Oecon. 15. Nykommet är 
menigt wälkommet. Ders. 32. hwad för- 
nemligast hwar månad kan 'menigst skee 
heela åhret igenom. Ders. 99.

Menlig, adj. 1. Gemensam, allmän, ingen 
aff them sadhe någhot wara sitt aff thet han 
åtte, vthan all ting woro them meenligh. 
Ap. gern. 4:32. Huilken som haffuer plantat 
en wijngård, och haffuer icke än nu giordt 
honom meenlighan (glossa: Tå är han meen- 
lighen, när huar må nyttian). 5 Mos. 20: 6. 
the (Israels barn) haffua taghet theras (hed- 
ningarnes) döttrar och theras söner, och 
giordt then helgha sädhena meenligha (blan
dad) medh folcken j landen. Esra 9: 2. 
bedreff tu horerij, så at tu giorde tigh meen
ligha hwariom och enom. Hes. 16:15. een 
meenligh Prophetia om Christum. Försp. 
till Nah. all Andeligh embete skola meen
ligh warda, . .. och icke meer allenast aff 
Leuj slecht. Försp. till Sach. iagh haffuer 
... tå iagh född war, taghet anda til migh 
aff thet meenligha wädhret (luften). Vish. 
7:3. the höllo ena meenligha böön. 2 Macc. 
8:29. iagh gerna wille en meenligh fridh 
hålla. 9:21. thet tungomål som allom al- 
moganom meenlighit och kunnogt war. L. 
Petri Dial. om. mess. 62 a. — 2. Vanlig. 
Jagh haffuer ingen meenligh brödh vnder 
minne hand, vthan heligh brödh. 1 Sam. 
21: 4. Lögn ... är meenligh när otuchtadhom 
menniskiom. Syr. 20: 26. wore ... huariom 
och enom christnom rådhelighit, at han them 
(vissa af Nya Test. böcker) aldra först och 
aldramest låse, ath the worde honom så 
meenlighe som hans daghligha brödh. NT 
1526 försp. 3 b. — 3. Oren. hans Läriungar 
åto brödh medh meenligha (thet är) medh 
otwagna hender. Marc. 7:2. Thet Gudh 
haffuer reent giordt, thet behöffuer tu icke 
kalla meenlighit. Ap. gern. 10:15. ingen 
ting äro aff sigh sielff meenligh, vthan then 
som håller thet för meenlighit, honom är 
thet meenlighit. Rom. 14:14.

Menliga, adv. Gemenligen. han skaar 
sitt håår aff (thet skeedde meenligha hwart 
åår). 2 Sam. 14:26.

Menlös, adj. 1. Oskadlig. Roffoglar ... 
sönderslijta ... turturdufvan och the andre 
meenlöse foglar. Comenius Tung. 148. At 
tu här efter Meenlös lefver i späkt. Stjern- 
hjelm Fångne Cup. 5 intr. — 2. Oskyldig. 
han lidher en meenlööss dödh som Christus 
leedh, och icke en förtient dödh som röff- 
uaren giorde. O. Petri Handbok H 3 a. — 
3. Lättrogen, enfaldig, lygnactugt tall war 
komyt tijl gongx i blandh then menlösa och 
enfoldug almoga. Gust. 1 reg. 2:162. iagh 
hafver giordt tigh förståndigh, och icke meen
lös. SCHRODERUS Hoflef. 86.

Menlösa, f. Menlöshet. Christi meen- 
lösa, fromheet, rettferdigheet. L. Petri 4 
Post. 33 a. The fromas meenlösa beledher

them. Sal. ord. 11:3. om menniskian hade 
bliffuit stondandes j then retferdigheet och 
meeniöso som gudh henne skapade. O. 
Petri 2 Post. 164 b. han skyler alla tina 
synder medh sinne oskyldigheet och men
löso. Gerson B 3 b.

Menniska, f. Man. Gudh skapadhe 
menniskiona sigh til itt beläte, til Gudz be- 
läte skapadhe han honom. 1 Mos. 1:27. 
Gudh bygde ena quinno vthaff reffuet, som 
han vthtaghet hadhe aff menniskionne, och 
hadhe henne fram för honom. 2: 22.

Mens, adv. Med pock (absolut, nödvän
digt). Vi förfechte gerna vårt vedertagna 
maner, och vilje mens hafva vårt fram. 
Svedberg Schibb. 78. Hon vill mens sielf- 
rådande vara. Ders. 80. han förde hård 
klagan emot presten, viljande mens at Hans 
M:t honom hårdt tiltala skulle. Sabb. ro 1: 
b 1 b. Ett parti ... hofvo sig uproriskt vis 
up,... viljande mens tilvella sig regementet. 
2:1807. jfr Rietz Manns.

Mensam, adj. 1. Menlig, skadlig. [Isi. 
meinsamr.] skulle wij ... tueka om man 
slijk meensam och hinderlik stycke skulle 
affleggia? L. Petri Kyrkost. 45a. sådana 
onyttiga Påueska Ceremoniers behollelse är 
meensam och skadelig. A. Andreæ (tillägg 
vid L. Petri Kyrkost. 52 b). — 2. Full af 
hinder, obanad. Gack icke på meensamma 
wäghar, at tu icke stöter tigh ther stenogt är. 
L. Petri Sir. bok 32: 25.

Menskmöjlig, adj. Möjlig för en men
niska (ett förstärkt möjlig). [T. mensch
möglich.] att hvar och en sitt anförtrodde 
embete ... så vijda menskmöyeligit är för
rättar. Civ. instr. 89 (1694).

Mensten, m. Sten som är till men, 
hinder, när jag här och ther hafver funnit 
något kiapur eller mehnsten, hafver jag ... 
then undanrögdt, och giordt vägen jemnare. 
Svedberg Schibb. f2a.

Menta, Mänta, tr. Garfva, bereda. Men- 
tadt hudh. Hist, handl. 12. 1: 94 (1573). 
beeta, mänta och bereda huder och skinn. 
Ders. 107. barka och menta hudar med 
vijdebark. Lindestolpe Fross. 51. Menta 
deg, den Teig kneten. Lind Ord. Menta 
1er, Leimen schlagen oder treten. Ders.

Menväg, m. Obanad väg. för the store 
hinder och meenvägar skull som lågho åth 
then landzändan var ingom lätt at komma 
dijt. Schroderus J. M. kr. 261.

Mer, Mera, adj. och adv. komp. och skal 
her effter ingen meer flodh komma. 1 Mos. 
9:11. honom icke skal wedherfaras meer 
skam. Dan. 11:18. Icke allena thetta som 
tu begärar, vthan mykit meer äro och gott 
wil iagh tigh och tino folcke göra. 1 Macc. 
11:42. Tu skalt wara offuer mitt hws, . . . 
allena j mitt konungsligha säte wil iagh wara 
meer (förmer) än tu. I Mos. 41:40. Then 
ther troghen är j thet minsta, han är ock
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troghen j thet meer (större) är. Luc. 16:10. 
han fick weta thet mera medh thet mindre. 
Uti. på Dan. 388.

Mera, tr. [T. mehren.] 1. Formera, öka. 
förwandla, mera, och minska creaturen. L.' 
Petri 1 Post. Z4a. efter som nödhen är 
stoor til, ther efter skal krijgzfolcket meeres 
eller förminskes. Stjernman Riksd. 1:537 
(1602). han altijdh närade och merade kär- 
leeken. U. Hjärne Vitt. 50. Bättra må 
iagh migh då, när åldren meras och åhren. 
Ders. 81. then isklädde köld ... i hafvet 
dimban merar. Spegel G. verk 100. Kongar 
. .. som i sitt rike hälst Gudzfruchtan velat 
mera. Sal. vish. 12. — 2. Votera (genom 
rösternas flertal besluta). man skulle mera 
och rösta, hwartt (antingen) man skulle draga 
till Stocholm eller till Calmarna. HSH 2: 
39 (153 •).

Merendels, adv. Till större delen. [T. 
mehrentheils.] Hans lefnads timeglas var 
merendels utrunnit. Spegel Sal. vish. 7. 
denna Comoedia ... är merendels en öfver- 
sättning. Palmfelt Qv. sk. förord.

Merg, Märg, m. iagh wil giffua idher 
aff alt thet godha, som j Egyptj land är, at 
j skolen äta merghen j landena. 1 Mos. 
45:18. (Öfv. 1878: landets fetma.) the Longo- 
barder . . . voro märgen (kärnan) uthaff hans 
häär. Schroderus J. M. kr. 413.

Mergstycke, n. [T. markstiick] legg 
(i grytan) ... the betsta stycken, lååret och 
boghen, och fyll henne medh betsta merg- 
stycken .. . och iät mergstycken wel kokas 
ther vthi. Hes. 24: 4, 5. (Öfv. 1878: de bästa 
af benen.)

Merling, m. Segelgarn. [Mnt. merlink.] 
Jfr Rietz. Till papper, blek, lius och mer
ling. Riksarkivets stat 1642.

Mes, f. Korg eller annan inrättning, 
hvari bördor buros på ryggen. [Isl. meiss, 
m.; Mnt. mese, meise, f. Se Rietz Meis.] 
(Dragarelön) för en mess koppar att slå til- 
hope Och 4 skeppund j messene ... 2 öre. 
Skråord. 321 (1546). meth almoghans taerffwa 
höffwe mees. P. Månsson (Hist, tidskr. 
8:169). När höns skola gödas, skal man 
sättia them uthi en korg, ... eller hengia 
them uthi en mees (kasse?). Colerus 2: 
196. Ondt stoppa tranan i mees. Grubb 647. 
Jfr Söderwall Ord.

Mesa, f. Knippa. (Jfr Mes.) En mesa 
träfat, trätallrikar, diskbunkar, askar, byttor, 
embar. Stjernman Com. 2:132 (1638). 1
mesa eller knippa träfat à 12 stycken. 4:758 
(1687).

Mesa, Messa, intr. och tr. Mysa. Mesa 
medh munnen (små lee). Comenius Tung. 
845. Ther stod en Cederskog, här Persic, ther 
Cypresser, Samt Mespil, Ambricot, hvar åt 
man munnen messar. Spegel Öpp. par. 10.

Meshätta, f. En fågel af messlägtet, 
Parus palustris. När Meeshättan vil värpa

så stoort som Tranan, så rempnar hon baak. 
Grubb 585. Der voro tvenne slag: talgoxar 
och meshätter. Livin 101.

Messa, f. Nattvard, herrans natuard 
som man nw kallar messe. O. Petri Svar 
till P. Eliœ c 3 a. halla messo, thet är wor 
herres Jesu Christi natwardt. 2 Post. förord 
6 a. wij kalle med the Påueska Herrans 
Natward Messo. L. Petri Kyrkost. 5 b. af 
de skrymtare Liturgisterne vardt den torra 
Messan (sicca missa), det är, den ingen af 
församlingen begår, gillad och stadfäst, och så 
småningom hållen i miugg. Raimundius 111.

Messa, intr. Messa eller vthskifta Christi 
nattward. Troil 3:19l (1564). messa medh 
wattn och vtspisa sacramentit ther medh. 3:192.

Messbok, f. Her Peder i Alffte (skänkt 
ett hemman till kyrkan)... vnder nogre con
ditioner och vilckor szom yttermere szamme 
Her Peder j theris messe boock haffuer 
bescriffua latid. Gust. 1 reg. 10:156.

Messhakel, m. Messhake. [Isl. hökull.] 
Blåt mess hakell. Fin. handl. 8:157 (1554).

Messofall, n. Nattvardens inställelse. 
göra messofall för wijnlöso skul. L. Petri 
1 Sänd. B l b.

Messo mål, n. Tid da messa hålles. 
[Isl. messumdl.] Jfr Rietz, vnder messa- 
mål. Uti. på Dan. 583.

Messorede, n. Messredskap, hvad som 
hör till messans, till nattvardens förrättande. 
the mässerede och korkåper ther (i klostret) 
äre. Thyselius Handl. 2:256 (1544). them 
vnne och effterlathe eth Mæsse redhe iffro 
Wiborgx slott, effter ther äre fyre eller fem 

I ... the doch liggie och förmultna. Fin. handl. 
3:164 (1552). the gyllene Messoreede, mon- 
strantz, kalkar etc. L. Petri Om nattv. C 2 b.

Mess-särk, m. Messkjorta. [Isl. messu- 
serkr.] Mess serek. Fin. handl. 8:157 (1554). 
mässesäreker. Hist, handl. 13. 1:108 (1563).

Messvin, n. • Nattvardsvin. [Isl. messu- 
vin.] kyrekior icke äru mächtige at hålla 
sig nödigt mässewijn. Stjernman Riksd. 
3:2371 (1720). I alla tider tilförena kallades 
thet bätste, utvaldeste och skiöneste Spanska 
vin messevin. Nu är thet, ju (åtminstone) 
i vårt land, ther til kommit, at sämsta och 
slemmesta kokvin kallas messevin. Sved
berg Dav. o. Nath. H 1 a.

Mest, adj. superi. Hwar nü någhor talar 
medh tungomål, thet göre han sielff annar, 
eller på thet mesta (högst) sielff tridie. 1 
Cor. 14:27. är ock måttan här vthi (i be
gagnandet af postillor) godh, så at man 
rådher sigh een Postillo ... eller åt mästo 
twå. L. Petri Kyrkord. 4 a.

Mestarm, m. Ändtarm. [Jfr Mnt. mes, 
träck. T. mastdarm, i äldre språket mas- 
darm.] Tage malört, wijnruda, steensöta 
hwart thera een handful, siude thet vdi 
watn, ... sättie thet nedan til j mestarmen. 
Lemnius B Sa.
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Meta, tr. Sätta bete på {krok), agna. 
Hannibal. .. hölt thet så före thet han hadhe 
här medh metat kroken för the Romare, på 
thet the skulle honom sedhan thess snarare 
nappa och upsluka. Schroderus Liv. 269.

Meta, f. Mål (vid bollspel). Lind Ord.
Meta, f. Bringstycke, das Bruststück vom 

Vieh. Lind Ord. (Jfr Rietz bringmeta,
S. 453.)

Meting, m. Metmask? [Jfr D. mading.] 
Thet är mykit lögeligit, när een ringa och 
onyttigh människia tilägnar sigh höga per
soners dygder och myndigheet. Om sådana 
plägar man säija: Beröm tigh, metingh, tin 
fadher var en kåålmacht (-matk). Balck 
Esop. 215

Metister, n(?). Fläsk? [Jfr Mnt. met, 
svinkött.] Acta ... til gäss oc mätister the 
kaar the scola i saltas. H. Brasks Calend. 
{Link. Bibi. handl. 1:271). Lu can i ca, 
mettisterkorff. Var. rer. voc. H 2 a. Kött- 
eller Metisterkorf (T. bratwurst). Comenius 
Tung. 421. Grynkorf eller metisterkorf, bo- 
tulus. Wallenius Gram. B 7 a. Metister
korf, die Mettwurst, Knackwurst. Lind Ord. 
(I en kungl. spisordning af 1623 förekommer 
mettkorf för metvurst. Gf.ete Ordkl. 29.)

Mey, m (?). Eg. maj månad; gröna qvistar, 
löfruskor, använda till prydnad vid högtider; 
äfven blomster. [Mnt. me i, mey, m.; T. 
maie, meie, m. och f.] Herren pryder hög- 
tijdena med mey. Dav. ps. 1536 118:27. 
the höllo medh glädhe ottadagha helgh, så
som j Löffhyddohöghtijdhenne,... Och båro 
mey och gröna quistar och palm. 2 Macc. 
10:7. iach haffuer vpsmuckat mitt läghre 
med mey, mirram, aloes. Sal. ord. 1536 
7: 17.

Meyeblomster, n. Majblomster. Lät oss 
icke försuma Meyeblomstren, Lät oss bära 
krantzar aff vnga roser. Vish. 2: 7.

Meyeran, m. Mejram. Amaracus, 
meyeran. Var. rer. voc. R 5 b. Meyran. 
Comenius Tung. 133

Michelsmessa, f. Mikaels dag, den 29 
september. Dijkman 150.

Micka, f. 1. Klyka. Casteria, Micka, 
ther man legger åronar vti när man intet 
brukar them. Var. rer. voc. P3b. [T. micke. 
Jfr Rietz mikka.\ — 2. Ställning att lägga 
kanon på? [Jfr T. micke, riktkil på kanon.] 
lathe göre än thw eller 300 dwbbelte haker 
och Mickehaker ... huilke haker wij achte 
att lathe brwke till en Wågenborgh (vagnborg) 
opå Bocker och mijcker. Fin. handl. 8: 228 
(1555). Falkenet medh loder och michor. 
Adlersparre llist. saml. 1:7 (1556).

Mickhake, m. Ett slags kanon, nickhake. 
Mickhaken var af 6 punds vigt och laddades 
med “/» marks blykula. Adlersparre Afh. 
238. rychte så manligen til fienderne, lät 
affgå två mickhakar på them. Tegel Gust.
1 hist. 2: 312.

Midafton, m. Klockan 6 e. m. [Isl. midr 
aptan, miöaptann.] ther bleff een skarp 
törning then ther begyntes tideliga om mor
gonen och warade in till midaffton. Svart 
Kr. 50. Thit kommo vi om medaftons tida. 
Carl 9 rimkr 27.

Middel, Midel, se Medel.
Miderne, n. Mellangärde. [Mnt. midder.] 

Diaphragma, miderne, midärne. Var. rer. 
voc. B l b, B 3 b. midarnet (best. form). 
Lindestolpe Surbr. n, 35.

Midjedel, m. Mellandel. iagh haffuer 
alzintet til att berömma migh, antingen aff be
gynnelsen, midiedeelen eller ändelychtenne. 
P. J. Gothus Catech. 1 8 b.

Midjeväg, ni. Medelväg, man skal drabba 
midievägen uthi barnsens uptuchtelse, så att 
föräldrarne icke förskräcka theras barn . . . 
medh theras otijdiga hårdheet. icke heller 
skole the genom altförmykna blötheet öpna 
them dörena til ondskona. P. J. Gothus 
Rel. art. 295. Jfr.’Midväg.

Midla, se Medla.
Midlan, f. Mildring, lindring. [Jfr Isl. 

midlan.) then rike mannen ... j heluitis 
pino allahanda medhel föreslogh, om honom 
kunde ther vth holpet warda, eller midlan 
wederfahras. P. Erici 2:270 a.

Midsomtnarsmånad, m. Juni månad. 
Var. rer. voc. A 4 b.

Midväg, m. Midten af vägen. [Mnt. 
midwech.] hon icke wil eller kan bliffua 
på retta midhwäghen, vthan dragher sigh iw 
affwäges, antingen på then högra sidon eller 
then wenstra. L. Petri Dryck. D7b. hålla 
midhwäghen. Chr. pina E6a.

Midväges, adv. [Mnt. midweges.] 1. 
Midt på vägen, wandra midhwäghes. L. 
Petri Dryck. D 8 b. — 2. Halfvägs. mid- 
wæges j wathnidt. Gust. 1 reg. 2:216.

Midälder, m. Medelålder. (han var) i 
sin midålder. Dalin Vitt. I. 3:181. Man
nen var en midålders karl. Malmborg 69. 
medålders folck. Lindestolpe Pest. 30.

Mila, f. Mil. [Isl. mi7a.] om någhor 
nödhgar tigh ena milo, så gack twå medh 
honom. Matth. 5: 4L the än äro tiyo mijlor 
eller lenger hwart jfrå andro. L. Petri 2 
Post. 265 a.

Mild, adj. Barmhertig, the almoser och 
milde gåffwer, som gott folk them (kloster
folket)I till theris nödttorfft och vppehelle 
gerne giffua och vnne wele. Gust. 1 reg. 
13:216. almoser, Testamente och andre så
dana mille gåffwor. Ders.

Milde, f. Mildhet. [Isl. mildi, T. milde.] 
aff synnerligh nåde och milde. Gust. 1 reg. 
6: 286.

Mildrik, adj. Mild, vänlig. [T. mild- 
reich.] Then edle herre fick gledien stoor, 
Thå han hörde hans (konungens) mildrijke 
ordh; Hund Er. 14 kr. v. 417.

Mildrikhet, f. Gifmildhet. han delar ut
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först en så annan gåfva, At man hans mild- 
rikhet må städse se och lofva. Spegel G. 
verk 335.

Milstock, m. Milstolpe. Mijleståckar 
eller taflor til dhe resandes säkerheet... 
underhållas måtte. Stjernman Riksd. 3: 
l90t (1682).

Min, pron. pers. gen. sing, (af Jag). Jagh 
beder eder, mina väner båda, 1 vilia fölia 
migh hem til min. Tisbe 8.

Mindra, tr. Minska. [T. mindern ] stier- 
norna.. . ei formeras eller mindras. Spegel 
G. verk 152. månens sken af jordens skugga 
hindras. Men ei hans väsende i någon måtto 
mindras. Ders. 181. Så Satan icke må tin 
pris och ähra mindra. Tillsl. par. 119.

Mindre, adv. förbödh honom altijdh tala, 
ey thes mindre at (oaktadt) han än talade 
sanningena. L. Petri 2 Post. 24 a.

Minister, m. Föreståndare. Doctor Jöns 
Sancti francisci ordens ministher. Gust. 1 
reg. 2: 198. når nogheç brodher (i klostret) 
dör, thaa annamer theris forman hans penin- 
gar... Sa haffue wij nw för thenna sack 
skwld och andra flere affsath then ministher 
som nw haffuer varith. 4: 70.

Minna, tr. [Isl. minna.] Påminna. Thet 
samma minner mig om stora Jordans floden 
Beskrifva några ord. Spegel G. verk 107. 
Minna på. Jagh minner idher på Euan- 
gelium. 1 Cor 15: l. iagh wil minna idher 
vppå, at j en tijdh thetta skolen weta. Jud. 5. 
Minner them vppå, huru wår fadher Abraham 
marghalunda försökt war. Judith 8:22. Så 
stå då, Stockholms slott, til verldens sista 
stund Och minn oss på vår nit om kungs 
och rikes bästa. Dalin Vitt. 1. 2:147. — 
Minnas, dep. [isl. minnast.] Minnas på, 
påminna sig, komma ihåg. han skulle ... 
bewisa barmhertigheet medh wåra fädher, 
och minnas på sitt helgha Testamente. Luc. 
1:72. Herre mintz vppå Edoms barn. Ps. 
137:7.

Minna, tr. Älska. [T. minnen.] O dygd- 
sell man, som får en dygdfullkommen qvinna, 
Som honom aff sin siäl ok han af hiertat 
minna Kan. Lucidor A 2 a.

Minna, tr. Kyssa. [Isl. minnast.] Du 
minn mig på munnen och lofva mig tro! 
Sv. folkv. 1: 343.

Minne, adj. komp. Mindre. [Isl. minni.] 
mett minne (om icke). Gust. 1 reg. 11:181.

Minne, n. [Fsv. minne, Isl. minni, Mnt. 
minne.] 1. Samtycke, medgifvande. han 
motthe kennes wiidt the godtz som bencth 
iönsson tilhörde tiil thess hans arffuingha 
kwnnä faa myn herres nadtz mynne ther paa. 
Gust. 1 reg. 2-190. — 2. Godvillig öfverens- 
kommelse, förlikning, aff thaïe med thöm 
(sändebuden) thette obestondh ... i venskap 
och eth fulkomligith mynne vthan allen ræth 
æller retgangh och ey sigh ther vtgiffue (be- 
gifva sig ifrån sammankomsten) för sen thet

mynne vore kommith till en fulkomligh aende. 
HSH 19:146 (1506). sedan förlictes saken 
om hon kwnde i reet eller mijnne. Gust. 1 
reg. 1:159. I ... haffuer eder tilegnat nogen 
deel aff cronones iord, för huilken i ecke 
haffue varit i minne oc atnöye med heredz- 
höffdingen. 1: 227. (han) haffwer waridt i wårt 
mijnne (ingått förlikning med oss) före then 
sak och mishandil som han vtj kommen war 
Så atuj haffue öffwerseet med honum och 
tagit honum til node. 7:19. han bliffuer j 
wårt minne mett en summa päninga for thet 
han sig så emott oss forseet haffuer. 8:114. 
the ära vthi minne med oss ... for thet hoff- 
torn the oss giort haffua. 8:116. — 3. Minnes
skål (som plägade drickas till hedniska 
gudomligheters eller ock helgons m. fl:s ära 
och hvarvid vanligen sjöngs någon visa 
af andligt eller verldsligt innehåll). Odens 
skåål och Frigga minne Dricker iagh i thetta 
sinne. Prytz O. Skottk. C 2 a. Och drickom 
lustigt thenne dagh Förlorade sonsens minne. 
S. Brasck Förl. sonen M2 a. Then loflige 
seeden, at brudgumme och brudh dricka 
huarandra til then H. Treefaldigheets minne. 
Laurelius Kyrkord. 243. thet är mykit bätre, 
at Christit folck altijdh brukar sådana Psal
mer j gestabodh och andra slijka samquem- 
der, än som nu (ty werr mykit öffuas) the 
ohöffueska elskogs wisor, eller och ... the 
ochristeligha minne, som nu är sedh. L. 
Petri Dial, om mess. 71 b. skola och Landz- 
presterna beflita sigh ther om, at the mågha 
affskaffa the ochristeligha Minne, som Bön
derna mykit pläga bruka j theras gestebod, 
och komma them til at bruka i samma sta- 
dhen någhra aff thessa Swenska Psalmer, 
eller förwandla samma Minne, så at the 
dragha öffuer eens medh Scrifftenne. Kyrk- 
ord. 45 b.

Minne, n. Kärlekssång. [T. minne, kär
lek.] Thetta minne må siungas j brudahusen. 
Psalmb. 1536 76.

Minnesbok, f. Häfdebok. Slår minnes- 
böckren upp: kan man mig väl een vijsa. 
Som alla nöije giort, som alla munnar prijsa? 
Leyoncrona 178. det redan blifvit I ärans 
minnesbok med vördsam fingran skrifvit. 
Törnquist Lykkopris E4a. Så får tu många, 
som titt namn väl skola skrifva 1 ärans taflor 
och all tiders minne-bok. Kolmodin Qv. 
sp. 1: 168.

Minneslösa, f. Minneslöshet. L. Petri 
Dryck. D 2 a.

Minnesskrift, f. Promemoria. Minne- 
skrifft som wij hafwe medgifuit wåre trogne 
män och tiänere, som till then Rydzske 
grentze äre förordnede, om elliest Rydzen 
biuder sigh til någen handell. HSH 38: 100 
(1591). lemnade Farensbach en minnesskrift 
om vilkoren (för sitt inträde i svensk tjenst). 
Hallenberg Hist. 4:651.

Minnesstabbe, m. Minnesstod. [Isl.
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stabbi, stock.] afsked jag från Oceanen tager, 
Ty stora landet mig fast bättre nu behagar, 
Ther jag som Hercol vil mig minnes-stabbor 
fästa. Spegel G. verk 98.

Minnig, Minnog, adj. Minnesgod. [Isl. 
minnigr.] Minnigh, memor. Helsingius. 
Hvadh iagh bortglömt hafver, må han migh 
til minnes föra som är minnigh. Comenius 
Tung. 349. en liughare bör vara minnogh. 
R. Foss 212.

Minningsmärke, n. Minnesmärke, min- 
ningsmärken af min nit och åtanka. Tessin 
Bref 2: S80.

Minsann, se Sann, f.
Minst, adj. superi. Åt minsto, åtmin

stone. Tu skalt ... klaghogråt hålla ... åt 
minsto en dagh eller twå. Syr. 38:18. Kunde 
iagh åt minsto tagha på hans klädher, tå 
wordo iagh helbregda. Marc. 5: 28. Är iagh 
icke androm en Apostel, så är iagh åt minsto 
idhar Apostel. 1 Cor. 9: 2. the vthbåro på 
gatonar siwka menniskior, ... at tå Petrus 
kom gångandes, måtte åt minsta hans skugge 
skyggia på någhon aff them. Ap. gern. 5:15. 
som thesse giordhe eller åtminsto iu budho 
till att vilia görat. Svart Kr. ni. Till 
minsta brukas i samma bet. af Dalin. — 
I minstone. U. Hjärne (Hist, tidskr. 2:265). 
til thet minstone. SAH fr. 1786 1:29.

Miskmask, n. Mischmasch. O hvad för 
bländningsblod och miskmask thetta giör! 
Kolmodin Qv. sp. 1:48. Hvart grässtrå, trä 
och diur sin vissa klädnad har; Allenast 
menniskian et miskmask efterfar. 1:601. hon 
tahlar förnufftigt uti en ringa kiökspigestyhl, 
men I framförer bara miskmask uti en lärd 
styhl. Lagerström Mad. Apr. 13.

Miskundare, m. Förbarmare. [Isl. mis- 
kunnari.] herren han är ganska barmhertugh 
och en miskundare. NT 1526 Jac. 5:11.

Miskundsam, adj. Om sak. the ingen 
miskundsam gerning ... giordt hafua. L. 
Petri 2 Post. 243 a.

Miskundsamlig, adj. Barmhertig, al- 
mosogifft och andra miskundsambliga ger- 
ningar. L. Petri Kyrkord. 31 b.

Mispelten, m. Mistel. [Jfr Isl. mistel- 
teinn.] Mispellten som växer uthi eek, apel 
eller päranträä. A. Månsson Åderl. 12.

Missbedref, n. Missbedreft, f. Miss
dåd. O Herre ... var mig syndar nådig, 
Förlåt mitt misbedref. Rosenfeldt Vitt. 78. 
mina misbedref, som mig min svaghet skyn
dat Motvilligt at begå. Ders. 107. the för 
theras missbedreffter skuld utdreffne äro. L. 
Paul. Gothus Mon. pac. 942. Politische 
missbedreffter, som monarchen må straffa 
genom krigzvapn. Mon. turb. 190.

Missbehag, n. Misshag. Dhe uthan 
missbehagh . .. Frambära för sin kungh itt 
offer af sin plicht. Gripenhjelm 274.

Missbjuda, tr. Illa behandla, förfördela, 
förolämpa. [Isl. misbjööa, Mnt. missebeden,

T. missbieten.] thet pläghar så wara, at när 
enom misgåår så misbiwdz honom. O. Petri 
Kr. 108. (Se samma talesätt Grubb 129, 588: 
“Motgång föllier föracht“.)

Missbruklig, adj. Mot det rätta stridande, 
oloflig, skadlig. [T. missbräuchlich.] slijk 
misbruklig stycke. L. Petri Vigv. A 2 a. 
thet warder ... bortlagdt som öffuerflöder och 
är misbrukeligit. Kyrkost. 53 b. i tilhengie 
fast mere the gamble Bispernes och Papisters 
misbruckelige förräderij, än thet sanne leflf- 
uandis Gudz ord och Euangelium. Gust. 1 
reg. 12: 255.

Missbrukliga, adv. Orätt, the j thesse 
måtto misbrukeligha handladhe. L. Petri 
Dial, om mess. 64 b.

Missbörd, f. [T. missgeburt.] 1. Miss
fall. En ung piga ... blifvit i välsignadt till
stånd och genom ett svårt fall fått missbörd, 
den hon i förskräckelsen kastat på en brasa. 
Rääf Ydre 3: 242 (1690). — 2. Missfoster. 
monstrum, missbörd. Svedberg Schibb. 
285. en vanskapelig missbörd och ett vid
under. Dav. o. Nath. K 4 b. poetiska miss
börder. Celsius Tal 30.

Missdrägt, f. Tvedrägt, missämja, then 
vbetenckt (oförtänkta) misdreckt och handel 
szom ... skeedt är emellom the godemenn i 
Damzike och oss. Gust. 1 reg. 10:57. vthi 
några landzendar än nu skal wara någon åt- 
skildnat och misdregt (olika mening) emellan 
Clerckrijt på någor aff the stycker, som vthi 
thenna Kyrkeordningen författat äro. L. Petri 
Kyrkord. försp. 7 b. emellan några af oss 
hafve varit tvist och missdregt. Raimundius 
6. thet är misshellighet och missdrecht i 
hiertan. Svedberg Sabb. ro 2:1589.

Missdräktig, adj. Misshällig, stridig, 
motsägande, the gambla Lärare äro sielffue 
oeens och misdrectige om sakena. L. Petri 
Kyrkost. 48 b. Thetta synes wel wara mis- 
dregtigt. 3 Post. 3 a. främlingar, som äre 
mäst missdrächtige medh oss uti religionen. 
Phrygius Him. lif. 179. the äro missdrech- 
tige och oense. Svedberg Sabb. ro 2:1371.

Missdädare, m. Missdådare. [Mnt. mis- 
deder.] store och grofve misdädere. Hist, 
tidskr. 7:196 (1541).

Missdäderi, n. Missdåd, latendes slike 
misdäderi alfvarligen straffat blifva. Hist, 
tidskr. 7:194 (1541).

Missfall, n. Olycksfall, olyckshändelse, 
olycka, misslyckande, olägenhet. [Isl. mis- 
fall.] ati wele giffue eder tiil oss medt then 
störste makth hester, folk oc rostningh som 
... i kunne fare seker medt, siendis eder 
wel före ati komme icke i något misfall. 
Gust. 1 reg. 6: 68. tw misfelle hende honom 
... först thet at han wardt affslagen och 
driffuin ifrå then stadh som han hadhe be
lägrat ... Thet andra misfallet war thet, at 
hans Feldthöffuitzman hadhe tappat strijdhen. 
Uti. på Dan. 347. Falke flygandet (falkjagten)
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.. . hafver mongahanda olyckor och misfal 
medh sigh. Schroderus Kon. förär. 71a. 
honom ther igenom (genom giftermålet) 

margehanda svåra och vedervärdighe anstöter 
och missfall tilstundade. Albert. 2: 60. Miss
fall, olust, mödho och arbete finner man på 
alla ortar. Hoflef. 178. månge skadher och 
missfall sigh offta tildraghe genom försternas 
oförståndigheet. Liv. 813. then aldraklokaste 
man Ther misfall (misstag) vedherfaras kan, 
Medh lögn låter öffuertala sigh. Messenius 
Ret. A 3 b.

Missfara, tr. och intr. Förfara, illa med- 
fara; fara illa. [Isl. misfara ] ther än nå- 
ghot sådant aff försumelse skeedde ... at 
Sacramentet eller thes element förkomme, 
förspiltes eller ock eilies misfores. L. Petri 
Dial, om nattv. D 3 a. hans land bonde 
hadhe igenom vanskötzlan latit missfara och 
förfalla hans affuelsgård. Kemner 68.

Missfel, n. Felaktig mening, villfarelse. 
[D. misfejl (Kalkar).] wij wele ... skicke 
så atj skole ingen misfeell haffue att eder 
skal iw allom fatighom och rikom vidher- 
faras lagh och rett. Gast. 1 reg. 6:290.

Missfela, intr. Missfelas, dep. Taga fel, 
fara vilse, huffuudhsumman vthaff bodhit 
är kerleken af itt reent hierta, och aff itt 
gott samwet, och aff en oskrymtat troo, aff 
huilkom effter somlighe missfeladhe, wende 
the sigh til onyttugh squaller. NT 1526 1 
Tim. 1:6 (Sift. 1541: haffua farit wille). icke 
late christna menniskier misfelas j falskan 
lärdom. O. Petri Svar till P. Galle 1 3 a.

Missfirma, tr. Vanvörda, förakta. (Spe
gel.) Förr skola örnarna sitt bo i hafvet 
bygga ... Än jag, o högste Gud! titt bud 
missfirma skal. Spegel Öpp. par. 56.

Missfälla, intr. Fela, bryta. Ey kunna 
alla umgälla Thet som någhra få missfälla. 
Prytz Gust, I H 3 b.

Missfälle n. [Fsv. misfälle.] 1. Bräck
lighet, brist, fel. allerdomss misfelle. H. 
Brask (Gust. 1 reg. 3: 408). Wi hafve månge 
siukdomars missfälle så at för än ett släpper 
tager 2 vider. Dens. (Link. bibi. handl. 1: 
150). så matgahanda brist, feel och swagheet 
warder han ther (hos sig sjelf) finnandes, 
at han icke eens skal kunna komma ihogh 
eller achta hwadh en annar haffuer för mis
felle. L. Petri 2 Post. 158 b. — 2. Olägen
het. siwkdom, fattigdom och annor sådana 
misfelle. L. Petri 1 Post. U l a. — 3. Miss
öde. Mich är alt emoot... så stor är mijn 
misfelle (plur.). Psalmb. 1536 25. Gudh ... 
bevare för olyckor och misfelle. A. Oxen- 
stjerna Bref I. 4:48. iag intet är kommen 
til eder såsom til at begabba edert missfälle 
(misferli) och olycka. Verelius Götr. 261.
I vrede stiärnor, I, som lee ått vårt missfälle. 
Eurelius Vitt. 20. Jfr Missfall.

Missfärga, f. Blekhet, brist på färg. 
Om misfärgha är vthi ögonen, så lät in-

drypa vthi them Natskatte lagh. B. Olavi 
173 a.

Missföda, intr. Få missfall, missföda, 
abortire. Comenius Tung. index.

Missfödsel, n. och f. 1. Missfall, om 
quinnor hafva oflfta missfödzel. Palmberg 
61. hon aff missfödzl bleff dödh. Schro
derus Albert. 2:88. een otidigh missfödzl. 
Kegel. 530. — 2. Missfoster, åthskillige van- 
skapeliga missfödzel ibland diur och men- 
niskior. U. Hjärne Anl. 120. En sådan, 
som modren var intet fullgången med, och 
en missfödsel. Svedberg Sabb. helg. 558. 
et gammalt missfödsel, som kallas Licentia 
Poëtica. Dalin Vitt. II. 6:192. missfödsler. 
Malmborg 509. det misfödslet af majestät 
och den skamfläck för alla regerande, den 
grymma Chaumigrem. yls. Ban. 2: 2.

Missfördel, m. Nackdel. Garnisonen 
... har dragit sig ut i tid och ej capitulerat 
till sin missfördeel, som först sades. Nordin 
Krigshist. 2:124 (1695).

Missförhållande, n. Felaktigt beteende. 
menniskian är underkastad thessa småå kräks 
(maskarnes) tyrannij och våldsamhet, meren
dels genom sitt egit missförhållande. Linde- 
SToi.PE Matk. 51.

Missförsyn, f. Försummelse, brist på 
förtänksamhet. genom hans missförsyn var 
myckit folck omkommit. Schroderus Liv.
521.

Missgunst, f. Missunnsamhet, a fund. 
[T. missgunst.] skola grader vara på ährona 
uthi thet eviga lijffuet, doch uthan alt nijt 
och missgunst. P. J. Gothus Rel. art. 404. 
en häfftigh missgunst för regimentet skuld 
skulle upväckia emellan bröder och förvanter 
alt fiendtlighit haat. Schroderus Liv. 36.

Missgünstig, adj. Ogunstig, missunn- 
samt stämd, afundsjuk. [T. missgünstig.] 
the uthi Carthago, som Annibali missgun- 
stighe voro. Schroderus Liv. 472.

Missgå, intr. och tr. 1. Gå illa, olyckligt. 
tå them misgåår, och theras synder straffadhe 
warda. Hes. 35: 5. om tigh begynnar misgå, 
så bijdhar han (en falsk vän) intet. Syr. 
12:14, thet är ingen så, at han haffuer jw 
noghon wen som thet tycker illa wara at 
honom misgår. O. Petri Kr. 34. Tigh går 
ey thes bättre, at tinom granne misgår. Uti. 
på Dan. 498. Om iagh haffuer... tyckt wel 
wara at honom misgick. L. Petri Jobs bok 
31:29. om så hade kunnet hendt, at tigh 
vthi någhro måtto hade misgånget. I Post. 
H 8 b. Otänkt oftare sker, men påtänkt sna
rare misgår. A. Nicander Vitt. 154. —- 2. 
Få missfall. Hafvande qvinnor achte sigh 
nu at them icke missgår. Colerus 1:44. 
— 3. Försumma. Hvilken aff skipsfolcket 
... försofver och missgår sin vackt. Sjölag 
1667 Skipm. B. 17. — Missgås, dep. 1. = 
Missgå 1. han fäller ey modet tå honom 
missgåås. Schroderus Casm. 54. Saken
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honom missgås och illa afflöper. Albert. 
2:58. — 2. — Missgå 2. j modherlijffuet 
var han (Jakob) j faara medh sin brodher 
Esau, så at hans modher Rebecka fruchtade 
at henne ther aff skulle missgås. J. Rud- 
beckius 3 Pred. C 2 b. — B. Vara ofull
gången. fostret misgås. B. Olavi 165 a. 
fem köör hafua miszgåtz theres folster. Rääf 
Ydre 3:155 (1608). henne skulle hafva miz- 
gåtz barn. 3:156 (1609).

Missgöra, intr. Göra illa, förbryta sig. 
[Isi. misgera.] them ordnas roos och tack, 
som för sitt fädernesland något godt uthrätta; 
och the til thet högsta straffas, som ther 
emoot missgiöra och bryta. Gust. Adolf 
Skr. 193.

Missgörare, m. Missdàdare. L. Paul. 
Gothus Mon. turb. ieo.

Misshag, n. Missämja. [Mnt. mishach.] 
komma twedregt och mishagh åstadh. L. 
Petri 3 Post. 148 b.

Misshaga, tr. Hafva misshag till, miss
tycka, ogilla, the kåsta mykit på thet nyia 
munster, thet andra affläggia och mishagha. 
Lælius Jung. sp. I 7 a. hon hafver mishagat 
ded du så hastigt syntes förgäta hennes dotter. 
A. Oxenstjerna Bref 2:428. han skal sielf 
sitt verck misshaga. Spegel Tillsl. par. 140.

Misshandel, m. Missgerning, förbrytelse. 
Then mishandil han hade giorth j danmark. 
Gust. 1 reg. 3:60. Tu borttagher tijns folks 
misshandi], och offuerskyler alla theras syn
der. Dav. ps. 1536 85: 3. Thens ogudhach- 
tighas mishandel skal grijpa honom. Ord. 
5:22. Ah wee thet syndigha folcket, thet 
folcket aff stoor mishandel. Es. 1:4. tu äst 
fallen för tin mishandel skul. Hos. 14:2. 
otfta henda pläghar, at gudh plåghar vnder- 
såterne för herrenes mishandel skul. O. 
Petri Kr. 24.

Misshandla, intr. Handla illa, förbry ta 
sig, förgå sig, fela. [T. misshandeln ] Ture 
Jönson och flere som emoth oss och rikit 
mishanlat haffua. Gust. 1 reg. 7:427. Hwadh 
haffuer iagh misshandlat eller syndat, at tu 
är så heter på migh? 1 Mos. 31:38. wij 
haffue mishandlat, och haffue ogudhachtighe 
warit. Ps. 106: 6. Konungen böör straffa 
sine fogder och embetesmen när the mis- 
handla j theres befalning. O. Petri 2 För
man. A 4 b. alle kiettare haffua mishandlat 
i scrifftenne, och brukat henne hwar epter 
sitt eeghit sinne. Gudsord B 2 a. thet och 
nästan omögeligit är, at the som til hoffua 
haffua myket til at biuda och befala, kunna 
göra hvar och en lijka och rätt, uthan miss
handla undertijden. Schroderus Hoff. väck. 
188. moot hvilcka puncter .. . grofligen både 
af konungen och hans ståtthållare uthi alla 
landzändar misshandlades. Gust. Adolf 
Skr. 88.

Misshandlare, m. Missdådare. [T. miss- 
handler, -händler.] Strängheten skal han

bruka emoot uppenbara misshandlare. Schro
derus Pac. 112. Sedhan desse misshand
lare hadhe såledhes uthståt sitt straff. Liv. 56.

Misshandling, f. Missgerning. [T. miss- 
handlung.] mandråp, hoor, mord, lönske- 
läge, svalg, drynckerij och andre mishand- 
linger. Stjernman Com 1:156 (1558). han 
var för månge misshandlingar skull ankla
ghat. Schroderus Liv. 428.

Misshandlingsman, m. Missgernings- 
man. En skadeligh misshandlingzman. 
Schroderus Liv. 908.

Misshopp, n. Misströstan, mishopp och 
förtwiffuelse. L. Petri 1 Post. P 3 a. Wij 
skole icke så j mishop falla. Tob. com. B 2 a. 
han var om sitt rijfce och välfärdh fallen 
uthi misshåpp. Schroderus Liv. 498. Vij 
haffue nu arbetadt på vår fredztractat medh 
Dannemark in på 7:de månaden, icke uthan 
mishop at nåå någon fredh. A. Oxen
stjerna Bref I. 4 : 200. vij, som fåår för
låtne, I misshopp lågo. Stjernhjelm 
Fägnesång.

Misshoppa, intr. Misshoppas, dep. 
Misströsta. [Mnt. mishopen.] the mishop- 
padhe allaredho, at hon skulle någhot (nå
gonsin) komma igen. Judith 13:15. månge 
misshåppades, thet han medh lijffvet skulle 
komma uthur then fahra. Schroderus Liv. 
416.

Misshugnelig, adj. en mishugnelig be
rättelse mötte honom, som innehölt, at alt 
hans folk blifvit... af fienden nedergjordt. 
Celsius Gust. I hist. 1:103.

Misshörsel, f. Dålig hörsel. Thet står 
och een Konung fast väl, At han sin hörtzel 
haar medh skääl, På thet han alt kan få 
höra, Som undersåterna månde göra, Ty 
misshörtzel haar offta bracht, At man rätt- 
vijsan ey haar i acht. J. Sigfridi Beb.

Missjemn, adj. Olämplig, som står i 
missförhållande till något. [Isl. misjafn.]
I de andra rödmåssar och myror är vatnet 
tiockt, missjemt och disproportionerligt emot 
gräsets föda. U. Hjärne Anl. 271.

Misskapnad, m. Missfoster, när man 
betrachtar de underliga .. . misskapnat, må 
en... stelna för skräck. U. Hjärne Anl. 
256.

Misskyndare, m. Som tillskyndar nå
gon ondt, missunnare, klandrare. förseer 
migh til hvar och en Christrogen läsare, at 
han thetta mitt välmenta arbete... vil för 
afvundzmannom och misskyndarom hand- 
hafva och försvara. A. Laurentii Hust. 
förspr.

Misslag, n. Olag, oordning, ehuruväl 
man hafver sina tijmar och naeterglaas, som 
uthi naeterhuset continuerligen vändes och 
achtas, så kan doch ofFta hända stor misslag 
med dem. Rosenfeldt Nav. 76. (Om kans
leren lemnade Tyskland) skulle ded hafua 
ett anseende, som ville man förlöpat (‘‘det
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Tyska väsendet“): Huilcket skulle göra een 
stoor disreputation och förorsaka ett vist 
misslag. A. Oxenstjerna (HSH 35:150).

Misslig, adj. Osäker, vansklig. [Mnt. 
mislik, T. misslich.] gansche misligit ær sig 
nu pa nogen daktingen forlatha. H. Brask 
(Gust. 1 reg. 1:301). herra gunst och hyllest 
ær mislighen. Gust. 1 reg. 7:493. tro och 
loffwe äre nu misslig i wärldenn. RR maj 
1544. huru misligit och lyckones ostadighet 
underkastat är thet algemena herredömme. 
Gust. Adolf Skr. 189. förlåthe sigh på 
venner ähr missligit. A. Oxenstjerna 
(HSH 24: 204). krijgedz uthgång och hän
delser äre misslige. Dens. (Ders. 33:125). 
medh vinden under tijden är något missligit. 
Dens. (Ders. 38: 392). Fredz värcket icke alle
nast ingen önskeligh framgång hijt in til 
dagz hafver kunnat taga, uthan och ett miss
ligit uthseende ännu behåller. Stjernman 
Riksd. 2:1775 (1678). i krig at bygga endast 
på Guds försyn är som oftast missligit. 
M. Stenbock (Lönbom Anek. 2:16i). • Män
niskors uträkningar äro alt stadigt missliga. 
Tessin Bref 2:198.

Misslika, tr. och intr. [Fsv. mislika.] 
1. Tycka illa om, misshaga, misstycka. 
[Isl. mislika.] Jokul reste tå hem och miss- 
lijkade sin färd. Reenhjelm 137. Nu miss- 
likade det kong Hrolf svåra, at kong Atle 
innehade alt hans arf. Björner Kämp. Rolf 
137. Mig hafver altid misslikat, at monge 
slå sig til at blifva bokmän, som intet hafva 
hofvud . . . ther til. Svedberg Schibb. 35. 
en sådan blygsamhet misslikar jag icke. 
Dalin Vitt. II. 6:27. Jag dristar ej att miss
lika hvad konungen behagat. Celsius (SAH 
fr. 1786 1:125). Paridi misslijkades thet (det 
misstycktes, förtycktes Paris), at han fram- 
drogh een för två andre. Schroderus 
Albert. 1:58. — 2. Få qväljningar. han stådt 
... näst intill bermte gåsse Hemming då han 
så mycket gaf öfver, at han däraf fådt ondt 
och misslijkat, och då något litet gifvit öfver. 
Rääf Ydre 3:292 (1722). — .Misslika vid, 
vämjas vid, hafva afsmak för. The sielar 
som mätta och här widh leedze äro, wämia 
och mislijka, them wil Gudh intet haffua. 
L. Petri Om nattv. B 1 b.

Misslikelse, f. 1. Misshag, ovilja, haat, 
affvund, groller och hvariehanda misslijkelse. 
U. Hjärne Surbr. 87. — 2. Vämjelse, de 
under drickande vid brunnen ingalunda (md) 
något hafva fram, som misslijkelse eller 
något obehag med sig kan draga. Neml. at 
de sig renlige och snygga hålla, achtandes 
sig för alt det som otäckt kan vara. U. 
Hjärne Under. 28.

Misslikhet, f. Olikhet, skiljaktighet, iagh 
andra Ciiristeliga Församblingars brwk och 
ordningar icke fördömer . . . (derföre) at the 
sigh medh wåra icke aldeles förlijka, Såsom 
ock (uthan twiffue!) samma Christeliga För-

sainblingar för sådana mislijkheet skul wår 
brwk och ordningar icke heller ogilla eller 
fördöma. L. Petri Exorc. E 3 b.

Misslikna, tr. Vara olik. De af oss an
förda berättelser (om underverk) öfverskrida 
åtminstone intet möjeligheten; ej eller miss
likna de medel hvilka den allsvåldige Guden 
undertiden har velat bruka till menniskors 
vinnande och sin läras befordran. Celsius 
1 Kyrk. 302.

Misslof, n. Belackande, förtal, misslof 
och ondt rychte. Svedberg Sabb. ro 1: b 3 a.

Misslofve, Misslofven, m. 1. Misstro
ende. [Mnt. mislove.] Hindriick schal icke 
behöffua noghen misloffwe haffwa, at her 
bærendt ær icke j siit frij wilkor. Gust. 1 
reg. 2:78. han noghen misloffue wille oss 
komma paa halsszen j blandt tyske och 
dansche. 2:99. wij någet tuiffuelzmåll och 
miisloffue till same breff droge. 13:282. — 
2. Ovänskap. then twist och misloffwan eder 
(S. Sture och G. Trolle) emellom är. HSH 
24:62 (1516). wij affsatt haffue all misloff- 
uan ogönst och ouilie then wij kwnna haffua 
hafft til verdug fader biscop hans. Gust. 1 
reg. 4:287. vi. .. wenth them til igen wår 
wilia och wenskap för then ogunst och mis
loffue the wdj kompne wåre för thet wpror. 
6: 278. om ider nådhe någon misloffwen 
haffuer til osz för wår försymmelsze skull. 
7: 545.

Misslycka, f. Olycklig belägenhet, miss
öde, motgång. E. K. Maj:t tilförende aller- 
nådigst .hafuer velat ansee sijn underdånig- 
ste ödmiuke tieneres misslycka. Stjern- 
hjelm (HSH 3:125).

Misslycklig, adj. Andra skatta sig miss- 
lyckeliga allenast af sin egen skada. Her
melin D 2 a.

Misslynas, dep. Misslynna, intr. Blifva 
misslynt öfver. ingen skal mislynas och 
förtryta, At något talas om the många egen
skaper, Som samma stierna (Venus) har. 
Spegel G. verk 168. torde E. K. Höghet ej 
misslynna at i detta mitt oskapeliga bref 
igenfinna et dess höga vård värdt ämne. 
Tessin Bref 1:295.

Misslytt, adj. Lytt. wanskapat eller mis- 
lytt. P. J. Gothus Bön. esa.

Missmak, m. Afsmak. han kunde gifva 
hänne så stor smak för lydna och så stor 
missmak för olydna, at hon aldrig skulle 
hafva blifvit felaktig. Fabricius 382.

Missmärka, tr. Misspryda, fleckar, som 
halsen, bröstet och buken missmerkia, och 
få ... namn af lefverfleckar. Lindestolpe 
Frans. 29.

Missnåd, m. Onåd. Hoos konungen faller 
j missnådh. Messenius Ret. D 2 b. märker 
han en vink af missnåde, då blir hielte 
sinnet förtviflande. Dalin Arg. I, n. 7.

Missnöjas, dep. Vara missnöjd, han 
missnögdes med all ting. Celsius 1 Kyrk.
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219. tusendetals människor missnöjdes med 
deras egne fädernesland. Er. 14 hist. 84.

Missnöjsam, adj. Misshaglig. Missnöj
samt gifte blir, när barnen trugas fria. 
Lohman 387.

Missräd, n. Oråd. ville iag att vij ack- 
tade oss för missrådh (Isl. vandrcedé). Reen- 
HJELM 57.

Misstacka, tr. Gifva otack. [Mnt. mis- 
danken.] oss hopes, ath the schola icke 
mistacka oss. Gust. 1 reg. 3:108. wele wij 
eder oc så redelige bethale så i oss jnthet 
skole mistacke. 6:70. vele wij szå skicke 
oss emot honom ath han oss inthet mis
tacke skal- 10:56.

Misstaga, tr. Af misstag tillegna sig. 
han skall haffue mistagit någre giäss. Hist, 
handi. 13. 1:206 (1565). thet vedergäld man 
gifver igen för det misstaget är af annars 
mans åker. Stjernhjelm Sv. o. G. mâles 
fat. B 4 b.

Missteg, n. Felsteg. At gifva thet men- 
niskliga förnuftet sina reglor och likasom 
ledstenger, hvarefter thet må kunna trefva 
sig fram., .'och vid all tilfelle taga sig til- 
vara för olyckelig misssteg. Rydelius Förn. 
öfn. företal 1.

Misstrefnad, m. Vantrefnad. olust och 
misstrefnad. Svedberg Catech. 93.

Misstrifvas, dep. Vantrifvas, icke finna 
sig väl, tillfreds, ther then ene delen skulle 
... hafva öfvervigten, skulle then andre miss
trifvas. Svedberg Catech. företal c 2 b.

Misstro, tr. Hysa otro till. han (Gud)
.. . beteer sigh them som icke mistroo ho
nom. Vish. 1:2

Misstro, f. Vantro. 'Medh trwg och hoot
1 intet göra, 1 mijstroo sku i migh intet föra. 
S. Brasck Ap. gern. M2 b.

Misstrogen, adj. X. Otrogen, utan tro. 
ett fåkunnigt och mistroget folck, som icke 
ännu haffua anammat doop och Christendom. 
Petrejus Beskr. 1:52. — 2. Otrogen, utan 
trohet, een mistroghen quinna. Syr. 26: 8.

Missträda, intr. Stiga miste. [T. miss- 
treten.] hafver aldrigh snafvat eller misträdt. 
Schroderus Hoflef. 122.

Misströst, f. Misströstan. [Mnt. mistrost.] 
Och än thå wij komme vnderstundom j så
dana . sorg och bedröffwelse at wij wete ey 
rettare än wij plat skole förgåsz, skole wij 
än doch icke falla j miströst. O. Petri
2 Post. 39 b. miströst til Gudh. P. J. Go
thus Rel. art. 153. Misströst uppå Gud. 
J. Rudbeckius Kon. reg. 174. the vordo 
komne uthi misströst och nu intet rådh 
viste. Schroderus Liv. 590.

Misströsta, tr. Ingifva misströstan, be
taga hoppet, vij af H. K:ttz vår elskelige 
Gemalins skrifvellse afftaga kunne att i 
(rikets råd) moste hafva giordt H. K:tt något 
vanhop om H. K:ttz reesa hijt ådt Pryssen, 
så vele vij att i H. K:tt der uthinnan intitt

misströsta. Adlersparre Hist. saml. 4:6 
(1628).

Misströstig, adj. Misströstande. [Mnt. 
mistrostich.] man skal icke wara miströ- 
stigh om honom. O. Petri Handbok A 3 b. 
(han) är miströstigh aff sin owärdigheet. 
Svar till P. Eliæ g 3 b. genom thetta varda 
alle miströstige til hoppet kallade. Spegel 
Pass. and. 331.

Misstycka, tr. Misshaga, j giorden thet 
migh mistyckte. Es. 65:12

Misstyckja, f. Misstycke, misshag. [Fsv. 
misthykkia, Isl. mispykkja.] han hölt then 
misstyckio, som han hadhe till honom, icke 
lengre inne medh sigh. L. Petri Kr. 74.

Misstäckas, dep. Misshaga, hwilkom 
Gudh behagar, han kan icke mistäckias 
Gudhi. P. J. Gothus Catech. K 3 a. thet, 
som Gudi hafver täckts, skall ey heller men- 
niskior misstäckias. Schroderus Kors. 270.

Misstämmig, adj. Icke sammanstäm
mande. olijke och miszstämmige meningar. 
Lindestolpe Frans. 24. Medici vore skillj- 
achtige och misstämmige. Ders. 63.

Missunst, Missynst, f. Missunsamhet. 
ther en stijgher någhot högt, varder han 
och medh månges missunst och affvund 
beladd. Schroderus Liv. 906. En blind 
affvund och missynst. Ders. 671.

Missvyrdan, Missvyrdna, Missvyrd- 
ning, f. Missaktning, vanvördnad. Sab- 
bathsens föracht och missvyrdan. Laure- 
lius Kyrkord. 229. Aff the Påviske . .. Scri- 
benter kan man see uthi hvad föracht och 
missvyrdna then helga Scrifft är i Påvedömet. 
Rel. speg. 36. Sacramentets bruk och för
rättande uti privat hus . .. kommer uti föracht 
och missvyrdning. Stjernman Riksd. bih. 
382 (1660).

Missvörda, tr. Missakta, vanvörda. miss- 
vörde och ringe achte vårt och rijksens 
mynth. Stjernman Com. 1:228 (1572). be
mätte Atheist Gudz ord missvördar. Laure- 
lius Rel. speg. 306. månge ... missvörda 
Guds helga hvilodag. Spegel G. verk 
282.

Missynst, se Missunst.
Missår, n. Missväxtår. the för missåhr 

skull icke kunne komma spannemålen til- 
väga. Stjernman Riksd. 2:1072 (1644)

Mista, tr. Undvara, umbära. Vi sielfve 
hålle tobaket för en onödig och heelt mi
stande (umbärlig) pertzel. Stjernman Com. 
2:703 (1653).

Mista, Miste, Misto, Mistom, adv. 
Miste, the hade icke alla lupet mista (utan 
mistning, skada) som ther vppå (på slottet 
vid stormningen) wore, the wore wehll halff- 
parten om halsen, och en stoor part wore 
lemelöösa. Svart Kr. 91. bleffue tå aff krijgz- 
folket... een hoop slagne ... Doch sluppe 
bönderne icke heller miste, uthan finge stoore 

1 hugg. Tegel Gust. I hist. 2:157. Theras pi-
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lar äro lijka som en godh krijgsmanz, then 
intet misto skiwter. Jer. 50: 9. Annor land 
och Rike som settia sigh vp emoot Christo 
och hans ord, skola ey heller fara mistom, 
vthan ock så komma på förderff. Uti. på 
Dan. 308. skiuta mistom. P. Erici 6:84 b. 
then retta kernan . . . tagha the platt mistom. 
Balck Catech. C 5 a. Thet skotet råkade 
icke mistom. Schroderus Albert. 2 : 222. 
om ens anslag mistom går. Lucidor Qq 1 b. 
han 1er för sig sjelf af sitt innersta, när 
någon berömlig person går mistom i något 
angelägit mål. Dalin Vitt. II. 5:122. han 
skutit mistom sin pil. Hist. 1:299.

Misting, m Som mister, är lottlös. the 
hafva hus och hem, penningar, mat och 
dricka hos andra, at the icke äro mistingar. 
Svedberg Catech. 336.

Misting, f. Mistning. Misting, skada, af- 
saknad, tapnad, jactura. Spegel Ordi till 
G- verk.

Mjeltsiktig, adj. Mjeltsjuk. [T. milz- 
süchtig.] Lindestolpe Surbr. frag. 33.

Mjeltsjukling, m. Dalin Arg. 2, n. 35.
Mjugg. Dauid fick see at hans tienare 

taladhe j miugg. 2 Sam. 12:19. Däcken ... 
kryper så iblandt them j miugh ifrå then 
ene och till then annen. RR 14/7 1543. the 
12000 mark . .. ther trätes i miug om. Hist, 
handl. 8. 2:104 (1566). Saul... war j hans 
(Davids) hender och doch icke j miugg drä- 
pen wardt. P. Erici 4: 65 b. the uthi miugg 
om the Muskoviters prachtiker och stämp- 
lingar hörde och förnummo. Petrejus 
Beskr. 2:172. the antingen hvitska i miugg, 
eller uppenbarliga säija. Phrygius Agon 42. 
Är någhot til lastandes, så skal thet icke 
skee uthi miugg, på baken. Comenius 
Tung. 920. Ungdomens åhr uthi brunst rasa 
fort, som en filande hvirfvel, Åldren i miugg, 
omärckt, sacht-smijlande, smyger i ställe. 
Stjernhjelm Here. 492. Detta kan inte ta 
lag, at liggia på soperne längre, Eller sittia 
bak ugnen i miugg. Lindschöld Gen. B 4 b. 
Om någon tå smyger fram som lismar uthi 
miugg. Ders. E i a. tu älskar helst then 
som kan vara tyster Och röjer intet alt thet 
tu i miugg bedrifver. Spegel G. verk 39. 
stöffvarn, Om han aff villsvijns spår fåår 
något vädr’ i nosen, Kan icke gåå i miugg, 
men faar och häftigt skeller. U. Hjärne 
Vitt. 155. När en förmäten hand får i en 
trägård komma, Så snappar hon i miugg en 
skön och dyrbar blomma. Kolmodin Qv. 
sp. 1:20. I fören i miugg et sådant lefverne, 
som aldeles icke är skickeligit. Lager
ström Tart. 4. Et välde som i miugg hans 
hierta eftertrachtar. C. W. Cederhielm 57. 
Tiufven kommer i mjug at stjäla. A. Nl- 
CANDER Vitt. 16. Mången super i mjugg. 
Ders. 181. flickan står i mjugg och tittar. 
G. F. Gyllenborg 1:235.

Mjugglisteligen, adv. Med lönlig list,

lömskt, the honom miuglisteligen mördade. 
Schroderus Hels. beg. skattk. 185.

Mjugglistig, adj. Bakslug, lömsk. Äro 
... otålige månge legioner och skockar mech- 
tige, miugglistighe, ilsnidighe, sveckfulle. 
Kemner tillegnan A 2 b.

Mjuggmord, n. Lönmord. Lind Ord.
Mjuggmordisk, adj. Lönmördande. på 

ett miuggmordiskt sätt aflijfva. Schroderus 
Hels. beg. skattk 234.

Mjuggmördare, m. Lönmördare, miugg 
mördare ... steglas. Comenius Tung. 669. 
Han haffuer ock tilstadt them hemligom 
miugmördarom, att the haffua dräpit Ju
darna. P. J. Gothus Apost. gern. 422.

Mjuk, adj. Mild, len. Itt miukt swar 
stillar wredhe. Ord. 151. han smeeker medh 
sitt miwka taal. 26: 25. Jagh lät them dragha 
itt lustigt ook, och gå medh miwka törnar. 
Hos. 11:4.

Mjuka, tr. Göra mjuk. Det gudaspråk 
poeter bruka Kan mod i matta hjertan ge 
Och derhos hårda klippor mjuka. Dalin 
Vitt. II. 4:207. Jag vil vältaligheten öfva 
Och dermed mjuka hårda sten.’ 6:63. Ack, 
kunde jag med verser mjuka Hvart hjerta, 
som tycks vara stål. 6:65.

Mjäser, m. Tölp, våp. Lind Ord.
Mjåsig, Mjåsot, adj. Tölpig, våpig. Lind 

Ord.
Mjäla, intr. Jama. Kattan miälar. Co

menius Orb. pict. 5. (Rietz )
Mjälajord, f Jord med fin sand; fin 

och oduglig sandmylla. Rietz (Mjälljord). 
I Bollebygd och Björketorp är mäst mjäla
jord. Lönbom Hist. arch. 6:56 (1758).

Mjödhutnla, f. Humla (“möhumla“). 
Lind Ord.

Mjöhund, m. 1. Vindthund, spårhund. 
[Isl. mjöhundr.] han som plegar ride ij jacht 
medh små miö hunder. Fin. handl. 8:27 
(1537). miöhund (jachthund). Comenius Orb. 
pict. 109. Haffuer hans herre lust til jagt, 
så skal han försöria sigh medh gode miö- 
hundar och stöffuare. Schroderus Hoff, 
väck. 126. — 2. Knähund. Miöhunden och 
Mässingzkiätilen gnälla snart. Grubb 528.

Mjölgraut, adv. Fint som mjöl. Then 
gråå Melindæ jord sägz och then kraften 
hafva At hon kan läka såår, ty vil man 
henne skafva Uthur then hårda moo och 
ganska miölgrant sella. Spegel G. verk 142.

Mjölkdeja, f. Föreständerska för mjölk- 
afkastningen vid en ladugård; mjölkerska, 
mjölkhustru. Hund Er. 14 kr. v. 399. Par
nassens nio mjölkedejor. Dalin Vitt. 5:118.

Mjölkmun, m. Mjölkätare, dibarn. [Mnt. 
melkmunt, T. milchmaul, skägglös karl, vek
ling.] Du moors-grijser, Du äst nappast 
afvänd än från tissarne,... du miölke-mun. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 8 intr.

Mjölkvägen, m. best. Vintergatan. [L. via 
lactea. D. Melkeveien.] Spegel G. verk 65.



Mjölning - 557 — Modig

Mjölning, m. Nedgräfd skatt. En gniare 
kan aldrig vara så rädd om sina miölningar, 
som gumman var om denna skatten (tuppen). 
Sahlstedt Sag. om tuppen4. Jfr Möling.

Mjölvacka, f. Mjöllåda. (Se Rietz 
Vakké). Stjernman Com. 2:843 (1658).

Mjöracka, f. = Mjöhund. Reenhjelm 63.
Mocka, tr. Gödsla. Mocka, stercorare 

agrum. Helsingius (der betydelsen upp
tages jemte den vanliga; stercus expurgare, 
exportare).

Mod, n. Gudh gaff Salomo .. . itt frijt 
moodh (frimodighet). I Kon. 4: 29. iagh skal 
göra honom itt annat moodh (sinnelag). Es. 
37:7. Fienden sadhe, Jagh wil iagha elfter 
them .. . och sleckia mitt moodh (min vrede) 
på them. 2 Mos. 15:9. Han är vår vän och 
ther til granne godh, Och bär til oss itt 
troget modh (sinne). Messenius Signill 11. 
Kesar carlus, den herre godh, Till vår landz 
christningh bar stort modh (behag, benä
genhet). Christm. 214.

Mod, n. Möda. han (Gud) så til oss 
sade, forwerffua med modh titt bröd. Psalmb. 
1536 82.

Mod, adj. Hågad, gester tilbodhne woro, 
men the wille icke komma, lätandes sigh 
modhare wara om theras åker och köpen
skap, än om sådana bodh. L. Petri 2 Post. 
304 a. at ynglingar hafva the öfningar för 
hender . . . som upfriska sinnen, som giöra 
them alt modare och hurtigare. Svedberg 
Ungd. reg. 60. Jfr Mod d, adj.

Mod, Möd, adj. Trött, utmattad. [Fsv. 
mo]>er, Isl. måör, Mnt. mode, T. müde] 
Herren . .. warder hwarken trött eller moodh. 
Es. 40:28. Hwij är den hästen så trötter, 
Och hwi är han så mod. Sv. forns. 1:214. 
the hade sig mode rent (vid torneringen) 
och trumeterne blåste afftog. Stock. Mag. 
3: 104 (1561). krijgzfolcket vore aff thetta 
tuget fast möde och trötte bleffne. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:186. iagh är och så mödh, 
Giff migh för mitt omaack någhot godt brödh. 
Messenius Disa 5.

Mod, m. o. n. Bruk. [L. modus, F. mode.] 
ehrt pudrade håår, ehra krusada låckar, Ehrt 
nya modo på alt. Lindschöld Gen. B 2 b. 
then ene then andra I modo jämt föllier. 
Törnevall D 6 a. Alt effter nytt modo tu 
klädren måst laga. Dens. E 4 b. hofbussar 
rätta sig efter moden. Ehrenström 72. en 
herre klädd efter nyaste moden. Dalin Vitt. 
4: 284. Moden regerar alt. 5: 3S0. hon är på 
moden. Stagnell Bank. 82. hon, som 
de gamla skräddarne, kommer ur moden. 
Ders. 83.

Moda, tr. Ingifva mod, uppmuntra. Han 
modade och tröstade them (animose eos 
colligens et consolans) på mångahanda sätt. 
Sylvius Er. 01. 339. han ... immerfort mo
dade och förmante sitt krijgzfolck, thet the 
skulle . .. fienden krafftigt ahngrijpa. Curt.

251. — Refl. Fatta mod. så modade the 
sig uthaff en god förtröstning och rusade 
på fienden. Curt. 356.

Modd, Modder, adj. 1 Modig, den tap
pert modda häär. Eurelius Vitt. 35. Pri- 
mislai fru, en karsk och modd Libussa. 
Kolmodin Qv. sp. 1: 242. modda kämpar. 
J. G. Hallman 174. En Abram modder var 
med sina raska drängar At tappert hämnas 
på et ströfvande parti. Risell 471. The 
stå nu här omkring, haifft skrämde, halfvägz 
modde. S. E. Brenner Jesu pin. 82. — 2. 
Hågad, benägen. Jag är nu rätt modder at 
tala vid folck. Lagerström Tart. 94. När 
jag är modder til at träta, så vil jag at man 
skal svara mig. Knöppel Alla men. vän 10.

Modd, n. Boss, ajfall af hö eller halm. 
[Isl. mod.] Modd, Boss, Palea, Spreu, Kaff. 
SCHRODERUS Lex. 4.

Modell, n. [T. modell, n.] ett lefvande 
modell. S. E. Brenner Dikt. 2: 26. Målaren 
kär i sitt modell (op. öfv. af Envallsson). 
Modellet var styggt och fult. Tessin Bref 
1: 82.

Moder, f., såsom förstärkande prefix (lik
som T. mutter). 1 vekor fyra rätt moder 
alleen (moi allena, T. mutter-allein). R. 
Foss 439. läto föra honom uth på torget 
för gemene man, leggiandes honom modher 
naknan (splitter naken, T. mutter-nackt) på 
ett bordh. Petrejus Ber. D3b

Modersmäle, n. Födelsemärke. [T. mut
termahl.] Modersmäle eller eeldmärcke. 
Palmberg 209.

Moderstock, m. Gustaver och Carlar, 
som så hjältemodigt satt det gamla Svenska 
namnet i sin glans, hafva tilskapat så store 
män och lemnat sådane fälthöfdingar, at et 
dygdigt folk gärna skulle, om möjeligt vore, 
göra deras aska åter lefvande med sina tårar. 
Det är oss likväl en tröst, at moderstocken 
til denna metall ej ännu är utgången. 
Dalin Vitt. 1. 3:200.

Modfall, n. Modfäldhet. ingen olycka 
giorde them så myckin harm och modfall, 
at the jw hade uthi sitt gode samvet mehra 
frögd och tröst. Schroderus Hels. beg. 
skattk. 90. Alla Gudälskande till hugnad 
och styrkia, alla Gudlöse till förskräckelse 
och modfall. Rydelius Vitt. 2.

Modfallen, p. adj. Modfäld. Wee them 
som äro modhfalne. L. Petri Sir. bok 2:15. 
för ålder skull... vara modhfallen. Schro
derus J. M. kr. 46. the äro blyge och mod- 
falne. Hoff. väck. 52.

Modfällas, dep. Fälla modet, the för 
hvart och itt ringa ting skull qvijda och modh- 
fällas. Schroderus Hels. beg. skattk. 50.

Modfällig, adj. Modfäld. uthi krijgzsaker 
var han . . . rädder och modhfälligh. Sylvius 
Er. 01. .513.

Modig, adj. Ansenlig, stor, mycken. Hans 
fader... thetta har församblat Medh modigh
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svett. S. Brasck Förl. sonen C 4 a. jag rö
ker min modiga pipa tobak. C. Gyllen
borg Sprätth. 68. han har kostat mig mina 
modiga styfrar. Ehrenström 88.

Modig, adj. Trött. [Mnt. modich.] Så 
modigh och trött var han dervidh. Sv. forns. 
1:154. Jfr Mod, Mödi g.

Modra, f. Modersjuka. Lindestolpe 
Surbr. frag. 35.

Modstjäla, tr. Göra modstulen. Freden 
är hin, som modstiäl mannen. Stjern- 
hjelm Lycks. är. 1 intr.

Mognas, dep. Mogna, blomstret... bit- 
tijdha på sommaren moghnas. Es. 28: 4.

Molk, m. Salamander. [T. molch.] 3 Mos. 
11:30. Salamander eller molk haffuer sitt 
lijff i eeid. P. L. Gothus Undervisn. 261.

Molka, tr. Mjölka, flsl. mjölka, molka.] 
Haffuer tu icke molkat migh såsom miölk. 
lob 10:10. skal en man födha en hoop köör 
...och skal haffua så mykit til at molka, 
at han smör äta skal. Es. 7: 22. han (påfyen) 
haffuer med sin hoop offuergiffuit födha 
Christi fåår, och haffuer j mong hundrade 
åår molkat, klipt och slachtat them. O. Petri 
Svar till P. Galle F 4 a. Stundom skall jag 
korna målka. Moræus 390.

Molke, m. Mjölke. Lind Ord.
Molle, m. (?). Molla. Atriplex, molle. 

Var. rer. voc. R 7 a.
Molma, tr. Sönderbråka, söndermala, 

grusa, pulvérisera. (“Röta och bråka i pul
ver och til svarta mull. Germ, zermalmen, 
sönderkrossa.“ Stjernhjelm Ordl. till Here.) 
Döden molmar i mull alt hvad här glimmar 
och gläntzar. Stjernhjelm Here. 67.

Molna, intr. Mulna. Molna, nubilari. 
Helsingius. Ögonen dunkla sin koos, och 
synen molnar i mörkre. Stjernhjelm Here. 
518. Det fagra solens skeen nu börja til at 
molna. Achrelius Vitt. 428. ett grufve- 
ligit uhrväder målnar up rundt omkring oss. 
Svedberg Sver. ol. 45. Åter molna’ tiockt 
i öster. Rydelius Vitt. 17. Himlen molnar 
til. Sv. Nitet n. 24. Hennes ansichte synes 
ofta molna i vrede. Mörk Ad. 1:319. Då 
vår molnade himmel änteligen klarnar. 2 : 326.

Molnbrott, n. Skyfall, molnbrott, eller 
et hastigt och oförmodande vatnflödande af 
himmelen, cataracta. Wallenius Gram. F5b.

Molnig, adj. Molndiger. en molnig storm. 
Celsius Gust. Vasa lio. En molnig dimma. 
Ders. 188.

Mon, n. 1. Värde, hwadh som helst thet 
wara kan för prydning, som hela werlden 
åstadh kommer och tycker mon om wara (för- 
tjena att värderas, skattas). L. Petri Om 
nattv. C 2 b. ther the hålla stoor mon aff 
(sätta stort värde på), thet är alzintet nyttigt. 
Jes. proph. 44: 9. — 2. Framgång, förmån, 
fördel, båtnad, öffuerheeten ... skole medh 
största omsorgh godhan ordning om Skriff- 
tennes öffning driffua, til thes the såge al-

mogen j läronne och tronne winna mon. 
A. Andreæ Försp. till Uti. på Dan. a 5 a. 
Magogh ... rådde för Svea medh stoor mon. 
Messenius Disa 2. Månss Smeek kallades 
härtig Erichz son, Sveriges rijke var han til 
föga moon. Blank, prolog. Så war thet fa- 
dhren både glädhi och mon. At han hade en 
froman och troghen son. Tob. com. A 4 a. 
Dhen ringeste mohn kan vara dhem en stor 
fägnad, och dhet minste meen gråt och kla
gan. Columbus Vitt. 151. Then beträngde 
vist förvänte mycken monn (af den rätts- 
lärde). Lucidor L1 3 a. niutandes . .. ingen 
för den andra någon monn eller fördeel. 
Stjernman Riksd. 3: 1877 (1682). thet är en 
stor mohn ... at man med sitt tal och sin 
skrifft kan strax gifva saksens natur och 
sammanhang til förstå. Svedberg Schibb. 
118. Oss sker icke en liten mohn, at Chri
stus...,är vår broder. Sabb. ro 1:517. — 
3. Behag, välbehag, min käre son, I hvilc- 
kom iagh hadhe myckin mon. Jos. hist. 13.

Mon, hielpverb (förekommer endast i près, 
och impf.) Månne. Mon Herranom någhot 
wara omöghelighit? 1 Mos. 18:14. När iagh 
legger migh, sägher iagh, När mon iagh skola 
vpstå? Job 7:4. mon tu wilia slå mig jhiäl. 
Ap. gern. 7: 28. Hwarföre mon min son så 
lenge bortto wara, Eller hwadh mon för
hålla honom? Tob. 10:1. Mon borgharenar 
j Kegila offuerantwarda migh j hans hender?
1 Sam. 23:11. Mone wij ock wara blinde? 
Joh. ev. 9:40. mona the skola offra? Neh. 
4:2. Sij, när wij nu ... offradhe för theras 
öghon, monde the icke skola stena oss?
2 Mos. 8:26. Tå iagh thetta så tenekte, 
monde iagh thet göra aff någhon löössin- 
nigheet? Eller mon mijn anslagh wara kötz- 
ligh? 2 Cor. 1:17. Monom wij och wara 
blinde? NT 1526 Joh. ev. 9:40. monen j 
och wilia wardha hans läryungar? Ders. 9: 27.

Mop, n. Gäckeri, begabberi. Räffs ilfund 
och moop. Olfson Christiern 83.

Mopa, Måpa, tr. Gäcka, bedraga, be
gabba. blef han tå moopadh som een fåne. 
L. Petri Kr. 56. Mopa Gudh, är itt fåfengt 
företagande, Han är skarpsynter och merker 
grant hwar nätet står, och huadh foglafän- 
giarenar haffua i sinnet. P. Erici 2:328 b. 
Ridderskapet märekte sigh vara uthaf honom 
mopat. Schroderus J. M. kr. 485. vidh 
hans (Kristi) ord och tröst håller iagh migh, 
... han mopar migh intet. P. L. Gothus 
Undervisn. 75. Thorde han slijk herre måpa. 
R. Foss 76.

Mopp ? [D. moppe, “et slags holländske 
mursten“ (Kalkar); Holl. mopsteen.] Mu- 
rarne (till tyghuset) äre satte på rostvärek, 
beståhndes dehls aff Fyenske, dehls Svenske 
mopper. WärnskÖld 1673 (HSH 35:409).

Morast, n (?). Moras. [T. morast, m.] 
Slottet var på en liten högd mitt ibland 
dessa moraster beläget. Mörk Ad. 2:265.
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Morbäraträd, n. Mulbärsträd. Morus, 
moorbäraträ. Var. rer. voc. R 3 b.

Morda, tr. Mörda. [T. morden.] Cupido 
... Som bandt, som mördade, brände Hvad 
han öfverkom uthi verlden. Stjernhjelm 
Fångne Cup. 6 intr.

Mordande, m. [T. mordgeist.] then mord
anden dieffuulen. P. Erici 1:21a.

Mördare, m. Mördare, han haffuer thenna 
moordaren hijt sendt, at tagha mitt hoffuudh 
aff. 2 Kon. 6:32. en mördare then ther 
blodh vthgiuter. Hes. 8:10. woldzwerkare 
och mördare. L. Petri Mandr. G 5 a.

Mordelig, Mordlig, Mördelig, adj. 
Mordisk. [T. mordlich, mördlich.] Stella 
thetta mordlighe anslagh uthi värket. Schro- 
derus Liv. 287. Diefvulsens mördeligha käff- 
tar. Phryoius Valetpred. Ela. — Mord
lig skada (T. mordlicher schaden), en 
mordeligh skade ... til lijff och siäl. P. Erici 
2:258 b. Altså haffua sigh effter D. Luthers 
dödh vphäffuit the Adiaphorister,. .. och så
dana kompane göra j wår tijdh en morde- 
ligan skadha. 1:30 b.

Mordeligen, adv. Grefve Svante och 
hans söner... blefvo mordeligen ihiälslagne. 
Tegel Er. 14 hist. 221.

Mordgarn, n. the oförfarne som hans 
ilfundigha skalkheet icke kenna, theste sna
rare skola komma uthi hans moordgarn. L. 
Petri Skyld. G 3 a.

Mordhugg, n. dieffuulens mordhugg. 
P. Erici 1: 21 b.

Mordig, adj. Mordisk. hela handelen 
syntes itt mordigt väsende mächta lijk. 
SCHRODERUS Liv. 93.

Mordkula, f. Mördarkula. [Mnt. mort- 
kule.] hans regemente må kallas een mord- 
kwla. Uti. på Dan. 314.

Mordsamligen, adv. man borde thenne 
listige... fiende, så snart man finge honom om 
händer, mordsamligen döda. Sylvi us Curt.lbV.

Mordskott, m. Theras falska tungor äro 
moordskott. Jer. 9: 8. the stå j måål för allom, 
och klädha så monga förgifftiga tungors 
mordskott. L. Petri Kyrkost. 1 b.

Mordskri, n. mijn siäl hörer ... itt 
moordskrij offuer thet andra. Jer. 4: 20. För- 
samler idher på Samarie bergh och seer til, 
hwilken stoor orett och mordskrij ther är. 
Am. 3: 9. man mäst j all hws hörde mord
skrij och blodhbadh. P. Erici 1:102 b.

Mordstig, m. Bakhåll, försåt. legatt i 
mordstigh ... för wår fougte Jören Jönsson, 
och förrättligen stolet honum liffwit ifrå. 
Fin. handl. 7:159 (1545). han stodh offta uthi 
mordstigh och ihiälskiöt mongen fattigh man. 
Tegel Gust. 1 hist. 2: 194. stelte sigh i 
mordstigh för Konungh Gustaffs befalningz- 
man. 2:233. som sigh för honom i mord- 
stijgh lagt hadhe. 2: 295.

Mordsting, n. dieffuulens förgifftige pi
lar och mordsting. P. Erici 2:121 a.

Mordstreck, n. Mordanslag? måste 
hvar och en Christen haffua sin dieffuul 
och lijdha aff honom mång mordstreck. 
P. L. Gothus Tröstpred. D3a.

Mordsvärd, n. Tu ... förlöser tin tienare 
Dauid jfrå thens ondas moordswerd. Ps. 
144:10. Itt moordswerd, een stoor slachtings 
swerd ... drabba skal. Hes. 21:14.

Mordvrede, m. förgifftigh mordwredhe. 
P. Erici 4: 74 b.

Moreman, Morman, m. Mor, Ethioper. 
[Mnt. morman.] black som moormän äro. 
Var. rer. voc. F 2 a. Moremännenar warda 
ther (i Babel) födde. Dav. ps. 1536 87:4. 
Moremannen som Bestien regeradhe (styrde 
elefanten). 1 Macc. 6:37.

Morerot, f. Morot, more root. Var. rer. 
voc. R 7 b.

Morgas, dep. Blifva morgon. [Isl. morgna, 
morna.] thet daghas och morghas. NT 1526 
2 Pet. 1:19.

Morgon, m. (jag) haffuer ståndet sedhan 
j morghons intil nu. Ruth 2: 7. thet war
der förwarat in til morghons. 2 Mos. 16:23. 
Måtte iagh doch leffua til morghons. Es. 
38:13.

Morgongift, f. Morgongåfva. hinder
dag var kommen, tå man bör Utfästa mor
gongift. Spegel Öpp. par. 45.

Morgonljus, adj. gingo offuer Jordan 
til tess morghonliwst wardt. 2 Sam. 17:22.

Morgonlysning, f. Dagning. alt ifrå 
morghonlyssningen in til middagh. Neh. 8:3. 
Joab medh sina män gingo then hela nat
tena, och komo j morghonlyssningenne til 
Hebron. 2 Sam. 2:32. Tå skal titt Liws 
vthbrista såsom een morghon lysning (mor- 
gonrodnad). L. Petri Jes. proph. 58: 8.

Morgonrode, Morgonrodne, m. Mor- 
gonrodnad. [Isl. morgunroöi.] vpgåår, så
som en morghonrodhe. H. Vis. 6: 9. mor- 
ghonrodhen vthbredher sigh offuer berghen. 
Joel 2: 2. Han gör morghonrodhan. Am. 4:13. 
morghonrodhans ögnabrun. Job 3: 9. tå skal 
titt liws vthbrista såsom en morghonrodhne. 
Es. 58:8. tijn barn warda tigh födde såsom 
daggen aff morghonrodhnan. Ps. 110:3. hans 
öghon äro såsom morghonrodhnans öghna- 
hwarff. Job 41:9.

Morgonvard, m. Frukost, tu hwarcken 
morgonward eller nattward haffua skalt. L. 
Petri Om nattv. G 2 a. Morgenvard eller 
frukost. T. Johannis Fästn. E 6 a. äta 
morgonvard. Comenius Tung. 568. Sedan 
nu af dagen liust blifvit var, stego the alle 
up och finge sig först mårgonvard. Pering- 
skiöld Heimskr. 1:661.

Morl, n. Mummel, knot. [Se Molbech 
Gloss. Murk] hördes ibland folcket uthi 
samquemmet knorr och mårl. Schroderus 
Liv. 804. Thetta morlet och knorrande lem- 
pade sigh ungefehr til ett farligit uproor. 
Sylvius Curt. 320.
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Moria, imr. Knorra sakta. Spegel Ord. 
Jfr Murla.

Morland, n. Morernas land, Ethiopien. 
[T. Mohrenland.] Moorlandit skal sina (len
der vthreckia til gudh. Dav. ps. 1536 68: 32. 
Moorland. L. Petri Jes. proph. 20: 3, 4, 5.

Morlik, adj. Lik modern. Stjernhjelm 
Here. 21.

Morlösa, f. Matstrupe på kreatur (Rietz). 
Spijsen, när han . .. tuggat är ... så neder- 
släppes han ... först til Moorlösan (L. rumen, 
T. koder). Comenius Tung. 267. Se Hatt 2.

Morman, se Mo re man.
Moro, f. Ro, nöje. [D. moro.] Snart 

vår ungdom återvänner Och all mooroo såfva 
går. Rudeen 219.

Morr, n. Mummel; knot. Morr, Murmur, 
Murren. Schroderus Lex. 23. Se Korr, 
alle saker... uthrättas medh knorr och morr. 
Schroderus Hoff. väck. 82. Sådant taal 
hadhe the sigh emillan medh mårr och knårr. 
Liv. 500. Jfr Murr.

Morra, tr. och intr. 1. Mumla, så gick 
han thermedh sin vägh och morrade (sub- 
murmurans) fullar thet, at han ännu en gång 
ville komma igen. Sylvius Er. 01. 401. — 
2. Knota, the setia näsona högt vp emoot 
syndarena, såsom phariseerna här giorde, 
ath the morradhe och knorradhe påå the 
oppenbara syndarena. O. Petri I Post. 121 b. 
wij wiliom knorra och morra vthi the aldra 
minsta stycke när wij någhon fögho ting 
lijdha. Ders. 142 b.

Morsqved, n. Moderlif. Snöd är en 
ädelman, den moorsqvedet adlar allena. 
Stjernhjelm Here. 489.

Morster, f. Moster (morsyster). Bijda, 
godh morster. S. Brasck T. krig. C 2 a. 
Kom hijt, godh morster. Ders. C 2 b.

Mortare, Morter, m. Mortel. Mor- 
tar i um, moortare. Var. rer. voc. G 7 a. 
Morter. Helsingius. Om tu stötte en dåra 
j mortare medh stötare såsom gryyn, så gåår 
doch hans galenskap icke jfrå honom. Ord. 
27:22. gyllene mortarer. / Macc. 1:23.

Mortla, tr. Krossa, stöta sönder fint. 
Örter giffua ingen lucht ifrå sigh uthan man 
them mortlar, rörer och vänder. P. L. Go
thus Tröstpred. E3a. godha krydder altijdh 
bättre lucht och smaak ifrå sigh gifva, när 
man them väl stöter och mortlar. 2 Uti. 3 b. 
hvilka (kryddor) the mortla uthi een trämor
tel. Colerus 2: 24. somlige af dem vordo 
tagne vid halsen och förde i hårda fängelse, 
... somlige vordo ynekeliga traeterade och 
mortlade (månne martlade, marterade?). 
Raimundius 15.

Mortsare, se Mös are.
Mos, n. [Mnt. mos.) vthskiffte .. . huariom 

och enom itt brödh och itt stycke köt, och 
itt mooss. 2 Sam. 6:19. (Öfv. 1878: en 
drufvokaka). hon toogh en deegh och kno- 
dhadhe och södh thet för hans öghon, och

kokadhe honom itt mooss. 13:8. (Öfv. 1878: 
gjorde deraf kakor och gräddade kakorna.) 
lät giffua oss mooss til at äta. Dan. 1:12. 
(Öfv. 1878: grönsaker.)

Mose, m. [Fsv., Isl. mosi.] 1. Mossa, 
mossväxt. Lanugo, mose, laaff. Var. rer. 
voc. R 3 a. — 2. Mosse, mosar och kiärr. 
Schroderus J. M. kr. 27.

Mossiagg, f. Se Kärrlagg. then vi- 
trioliska svarta jorden, som vid mosslaggar 
här i landet plägar upgräfvas til färgande. 
Lindestolpe Färg. 68.

Most, Must, m. [T. most.] 1. Saft. blööt 
frucht ther man gör most och drick vthaff, 
Såsom wijndruffuor, Oliuor etc. 2 Mos. 22: 
29 (glossa). man most finner vthi wijndruff- 
uonne. Es. 65:8. mwlbärs most. 1 Macc. 
6:33. — 2. Vin. förstlingen aff . . . tinom 
most. 5 Mos. 18:4. tine presser medh most 
offuerflyta. Ord. 3:10. jemrer idher alle 
wijndrinkare effter most. Joel 1:5. must 
then tiltäpt är, hwilken nyy faat sönderslåår. 
Job 32:19. när han (drufsaften) uthur tijnan 
aflåten är bort i wijnfatet eller lägelen, kallas 
han must. Comenius Tung. 440.

Mot, n. Möte [Isl. möt]; motighet, vi
drighet. om iach icke fruetadhe for skam, 
så låte iach cappon (munkkåpan) for itt ont 
moot, och lope ther j frå. O. Petri I Post. 
60 b. Wilt tu icke haffua lijffzens brödh,... 
så hafftigh Pestilentia, skelffuo och allahanda 
kranekheet, och döö bort för itt ondt moot. 
L. Petri Om nattv. G 2 b. (Jfr Rietz s. 446 
Dödmansmot, en sjukdom.) Sådane skole 
aff stadhen bort Drifvas, och få itt faaners 
moth. S. Brasck Ap. gern. E 2 b. See, 
han står och vill sigh försvara, ... Itt fahners 
moth skalt tu strax få. Ders. K 2 b. (Itt 
påckers mööte hafva vij fått. T. krig. E 1 b.)

Mot, n. Form, gjutform. (Rietz.) [Jfr 
Isl. möt, stämpel, märke, skapnad, utseende, 
sätt.) Moot, form, forma. Schroderus 
Lex. 45 Moot, en skamplun, ther man gör 
något effter, typus. Wallenius Gram. F 5 b.

Motfallare, m. Motståndare, fiende, tu 
frelsar mich ifrå alla mina motfallare. Dav. 
ps. 1536 54: 7. Hurulenge seal, o gud, moot- 
fallaren försmädha. 74:10. Mine förföliare 
och mootfallare äre monge. 119:157. the 
stodho emoot theras fiendar och hemdes 
offuer theres mootfallare. Sal. vish. 1536 11:3.

Motfota, adj. Antipodisk. Hur höga the 
(träden) ther stå, at skaten himlen hotar, 
Ok roten neder åth mootfota världen rotar. 
Lucidor Ii l b.

Motfotare, m. Antipod. [T. gegenfässer, 
gegenfUssier.] Nu kortas liuset aff, nu växer 
mörkret til, Och solen vänt sigh bårt, ... 
Mothfotarena ... hon nu besökia vill. Ro
senhane Ven. 34.

Motfällig, adj. Motsträfvig. vara ko
nungen uti all ting motfällig. Peringskiöld 
Heimskr. 1:580.
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Motgiftig, adj. Citronsafften . .. beröm
mes för sin motgifftiga krafft. Lindeétolpe 
Frans. 65.

Motkrist, m. Antichrist eller Mootchrist. 
P. J. Gothus Rel. art. 458. Antichristi, thet 
är uppâ vårt Svenska tungomål Moot-Christi. 
Ders. 358._

Motkristisk, adj. the falska och Moot- 
christiska andarne. P. J. Gothus Sal. 331.

Motsaga, f. Motsägelse, utan motsago. 
Linné Vestg. resa 98.

Motskall, n. Genljud, återljud. moot- 
skall gick aff holl bergh. Vish. 17:19. Om 
en är svår, hvass, bitter ... i sin skrifft emot 
en annan; visst må han venta sig samma 
gensvar och motskall. Svedberg Schibb. 
f4b.

Motsken, n. Återsken. Är ansichtet (som 
afspeglas i vattnet) grymt... och fühlt, eller 
blidt, gladlynt... och dägeligit; samma beläte, 
motsken ... gifver vatnet ifrå sig. Svedberg 
Schibb. f 4 b.

Motspjernig, adj. Motspänstig. De mot- 
spjernige fingo stöd i prästeståndet. HSH 
7:221 (1750).

Motspfinna, intr. Vara motspänstig. 
Democrates aff Athenen ... then Macedoniske 
högheten altijd emotspänt hade. Sylvius 
Curt. 441.

Motspännig, adj. Motspänstig, thet 
(barnet) aff geenvyrdigheet ville göra sigh 
mootspännigt. P. L. Gothus Tröstpred. 
H2b. Juda och Israels folck altidh vore 
Gudhi och hans prophetom motspennighe. 
L. Paul. Gothus Mon. pac. 42. Tribunerna 
giorde borgerskapet . .. mootspännige emot 
Rådhet. Schroderus Liv. 96. thet moot- 
spennige Tyskland. S. Brasck T. krig. 
E2a. var vinden offta mootspännig. Wide- 
kindi 104. gamla, i blodet inrijtade mot- 
spänniga och ledsama kranckheter. Linde- 
stolpe Frans. 109.

Motspännighet, f. Motspänstighet Men- 
niskionnes hårdhnackotta mootspennigheet. 
P. Benedicti D6a.

Motstarra, tr. Stirra mot, pä. [T. an- 
starren.] sohlmotstarrande örnar. Frese 95.

Motstridare, m. Motståndare. Så wille 
iach snarliga förtryckia theres fiendar, och 
wenda mina hand emoot theres mootstrijdare. 
Dav. ps. 1536 81:15. han förlagde sina moot- 
strijdhare. Syr. bok 1536 47:8.

Motsträfvelig, adj. Stridig, tvistig. Her- 
brands onyttighe sqwaller, som till saaken 
inte tiäner, ther han om alle mootstreffwelige 
Articklar mädh sigh sielff fächtar och dispu
terez Ernhoffer 44 b.

Motsträfvig, adj. 1. Motsatt, stridig. 
Thesse äre motsträfvige saker, löye och grååt, 
.. . gamman och klagan. Comenius Tung. 
331. — 2. Motbjudande, vidrig, them siukom 
är all spijs bitter och mootsträfvig. Schro
derus Hels. beg. skattk. 117.

Motsträfvighet, f. Motsägande beskaf
fenhet. desse beskylningar förläggia (veder
lägga) nogsampt sielfva deras art, natur, 
omöijeligheet,otroligheetoch motsträffvigheet. 
Adlersparre Hist. saml. 2:820 (1652).

Motstyf, adj. Styfsint. en nation, uthi 
hvilken så många mootstyfve hufvuden finnas. 
P. Brask Puf. 134.

Motstyfhet, f. theras mootstyffheet (skulle) 
igenom freden slakna och förminskad varda. 
P. Brask Puf. 67.

Motståndig, adj. 1. Som gör motstånd. 
twrken ... bestand (bistånd) haffuer aff pawen, 
som först oc mest skulle hanom mootstandig 
vare. Gust. 1 reg. 3:313. Gudh sielffuer 
then Mootståndighe (d. v. s. satan) fienskapen 
i Paradijs förkunnat haffuer. P. Erici 6:131 a. 
alla påvar . .. lust hafva til at krijgha och 
medh sitt svärd hugga alla som them moot- 
ståndige äro. Laurelius Påf. anat. 426. — 
2. Motbjudande, köttet (blifver) mycket bittert 
och mootståndigt til at förtära. Colerus 1:106.

Motsftgn, f. Motsägelse, gensägelse. 
Presterskapet... hade ock utrikes sitt stora 
beröm för Liturgiae motsägn. Raimundius 
106. såsom lydna vänskap förorsakar, så för
orsakar och emootsägn haat. Gust. Adolf 
Skr. 79.

Motsägning, f. Motsägelse, alla thenne 
förscreffne articler ... holla utan alla falsk
het, arghet och motseyninger. Gust. 1 reg. 
1:4.

Motta, f. Mott. [Isl. motti, m.; T. motte, f.] 
Tarm us, änger eller motta som pleghar 
wara j flesk eller kött. Var. rer. voc. Q 2 a.

Motvilje, m. Ondt uppsåt, ondska, elak
het, öfvervåld. [Mnt. motwille, urspr. fri 
vilja, godtycke; T. muthwille.] beflite oss j 
tijdh, huru vij honum (Ryssen) noget emotth- 
stondh giöre kunde, Så ath han icke aldeles 
motte bedriffue syn modtwilie som han sielff 
will och tilföge oss sodane skade och för- 
derff som han j sinnedt haffuer. Fin. handl. 
2: 249 (1547). Officialerne haffua . . . plågat 
folket antingen aff girigheet eller annan moot- 
vilia. P. J. Gothus Rel. art. 509. Skottar 
och annat främmande krigsfolk . . . drefvo 
motvilja på bönderna. Brahe Tänk. 2.

Motviljeliga, adv. the mootvilieliga fram
härda uthi theras groofFua synder. P. J. 
Gothus Likpred. öfver Chytr. C 5 b. men- 
niskiorne motvilleliga synda emot Gud. 
Spegel Pass. and. 438.

Motvillighet, f. 1. Fri vilja, uppsåt, 
sjelfsvåld. Then som slår omkull på bordet 
stoop eller glaas med motvilligheet, skal hans 
straff vara tree Öhre. Stjernman Com. 1: 
520 (1607). Hon haar ey syndat aff moot- 
villigheet, Uthan förförd aff Satans listigheet. 
Chærberus A 4 b. — 2. Ondska. Antiochus 
... på sitt folk Judarna mord, rooff och all 
annor motwilligheet bedriffua skulle. Uti. 
på Dan. 358.

36
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Mountebank, m. Qvacksalfvare. [Eng. 
=, av It. montambanco eg. en som stiger 
upp på en bänk ] det slagz ijd, med hvilket 
utomlandz de höglärdeste männ nog hafft at 
besvära sin hiärna, är vordet så gemeent, at 
nästan hvar Mountebanck eller Theriaks- 
krämare vil vara fullklook deruthi. U. Hjärne 
Vatt. l.

Muddig, adj. Moddig, gyttjig. [T. mud
dig] Min väg han är... Muddig och ojämn. 
Stjernhjelm Here. 810. Dhen räst (af den 
begrafne), som iorden fåår, är man en mud
dig slemm. Wexionius Sinn. D21 b.

Muddighet, f. jordachtighet af äfia, gyttia, 
leer och muddighet. U. Hjärne Anl. 144.

Mugga, se Mygg.
Mugga, intr. Mumsa. Lind Ord. Rietz.
Mukla, intr. Mumla, tala i tysthet. (Se 

Rietz munnkla.) blijffuer här myked muk- 
lat om de consilierne som j Tysklandh ... 
skole förelöpa emot H. M:t och Sveriges 
chrono. A. Oxenstjerna Bref 2:457.

Mul, m. Mule, mun, trut. [Mnt. mul, 
T. maul] vijsa een suur muul, enär-hon 
intet får Af man sin all den drächt, som 
qvinnors hugh anstår. Keder 360.

Mule, m. Mulåsna. [Mht. mule.] mulen 
lop sin wägh. 2 Sam. 18:9. Absalom... 
reedh på en mula. 18:9. Warer icke såsom 
hestar och mular som intet förstånd haffua. 
Ps. 32: 9.

Mulhörning, m. Noshörning. Come- 
nius Tung. 192. U. Hjärne Vatt. 1.

Mulklämma, f. Brems, kapson. [T. 
maulklemme.] medh klofvan (muulklämman, 
capsonen) håller han honom (hästen). Co- 
MENIUS Tung. 451.

Mulla, tr. Damma ner. hon hade mul- 
lat sina kläder. U. Hjärne Vitt. 46.

Mullbänk, m. Jordbänk, gräsbänk, de 
sat sig ned på mullbänkarna, zls. Ban. 2: 
403.

Mullfösa, f. Plogrist. Lind Ord.
Mullgrand, n. Stoftkorn. Och the som 

tigh förskingra, skola wara så monge som 
smersta mulgrand. L. Petri Jes. proph. 
29: 5.

Mullna, intr. Multna. Din illstinkande, 
mullnande dregg (d. v. s. kropp). U. Hjärne 
Vitt. 82. han ähr lagd I mörka graaf... Och 
mullnat bort i mull. Ders. 106.

Mullsork, m. Mullvad. At fördrifva 
mulsorckaraff humblegårdar och annorstädes. 
Colerus 1:266. vij uti våre egne fehl och 
brister äre skumögdare, än de underjordiske 
mullsorckar. Lindestolpe Surbr. 73.

Mullsäck, m. Spefull benämning på men- 
niskan, menniskans kropp, at en arm mul- 
säck skulle så full wara med ondzsko och 
argheet, at han sin gudh och skapare ... så 
iemmerliga och bitterliga försmäda, lasta och 
bespotta skulle. O. Petri Ed. B 2 b. Wij 
arme älende menniskior, Ja, dödelige och för-

gengelige mulsecker. L. Petri Dryck. A 5 a. 
Igraffärnas) prydelse är ... blank vthwertes 
för menniskiors cghon, Men inne vthi them 
är icke annat än en syndaful, sleem och 
oreen mulseck Chr. pina r 5 a. iagh fattigh 
mullsäck och owärdighe syndarinna. P. Erici 
3: 54 a. en menniskia, en syndare, en mull- 
seck är högferdig och stolt emot sin störa 
Gud. Svedberg Sabb. ro 1: 677. verldzliga 
qvinnor... leggia stora penningar uti alt hvad 
kostbart och för ögonen lysande är, at liengia 
på sin syndiga kropp och mullseck. Casa 714.

Mullverpel, m. Mullvad. [Mht. mul- 
werf, M.Eng. moldwerp] Talpa, mulwerpel. 
Var. rer. voc. P 8 b. mulwerpiar. Es. 2:20.

Mullög, f. Tvättfat, handfat. [Fsv. mul- 
lögh, Isl. mundlaug, mullaug] M al lu vi u m, 
mullögh eller handbecken. Var. rer. voc. 
I 4 b. messingx, kopar mullöger. HSH 37: 2 
(1529). Guttin mullig. 37:50 (1548). Bäcken 
eller mullögon. Colerus 1:305.

Mulspann, m. Spannmålsafgift till fo- 
dring för kronans hästar, enn paru tage 
för stooren mulspann ... fougdterne somme- 
städes tage 2 tynnor till mulspan och kyreke- 
wernerne fhå inthet. Hist, handl. 8. 2:43 
(1566).

Multen, adj. Multnad. [Isl. moltinn.] 
Hans väg vardt full af slem, af mögl och 
multen röta. Spegel Tillsl. par. 154.

Mumlan, f. Mummel, knot. Vid kungens 
minsta vink ... Flög all ting ti! sin plikt och 
utan mumlan lydde. Dalin Vitt. II. 5:28. 
Här af upkom hos folket en mumlan och 
hemligit missnöye. Malmborg 932.

Mumlerska, f. Signerska, besvärjerska. 
Somlige (sjuke) . . . tillåte en mumlerska 
komma ther till; ther med the falla ifrån 
Gudh sin rette läkiare. S. Laurentii I 3 a.

Mumma, f. Ett slags öl. [T. mumme.] 
itt fatt mumma. Skråord. 321 (1546). et fatth 
mumme. Stjernman Com. 1:150 (1557). 
Brunswigs Mumma. Stjernhjelm Here. 217. 
öhlet vähl skall skumma, At ded blijr klart 
och starkt lijksom en Wismars mumma. 
Rosenfeldt Vitt. 240. Then ena blifver 
drucken af svagöhl, en annan kan knapt få 
ruus af Wismars momma. Lindestolpe 
Surbr. frag. 47. 1 lag med slika dumma En
ringa spis man fick, Der must och mjöd och 
mumma Var deras bästa drick. Dalin Vitt. 
II. 6:6.

Mummande, n. Maskerande. (Se Mum
me nsk ans.) bedrägeligh fårakläder och 
dieffuuls mummande. P. Erici 2: 202 b.

Mummare, m [T. mummer.] en mum- 
mare eller Mascaradz person. Schroderus 
Hoflef. 111. hwar och en bedragare och falsk 
ande, såsom rätte dieffuuls mummare, tecker 
then inwertis vlffuen medh the vthwertis 
fåraklädhen. P. Erici 2: 202 a.

Mummekläder, n. pl. Maskeraddrägt. 
Petrejus Beskr. 2:185.
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Mummenskans,Mumskans, m. 1. Fast- 
lagsspel, gyckelspel, maskerad. [T. mum- 
menschanz, mummschanz, aï mumme, mask, 
skråpuk, och schanz, spel, lek, skämt.] thet 
kong. Ma:tt tiil Swerige skal lenger holle 
samma knecther theris beszoldingh vppe 
vnder szadana wiilkor, szom her tiil skett 
är, ther hans nåde icke haffuer haflft några 
wisse eller redelige bescriffne muster zedeler, 
jcke heller theris szold epther redelighett 
bescriffuen, ... ther kenner Kong. Ma:t sig 
fast och höglig vtinnan beszwerett wara, och 
betröster szeg for jngenn deel lengre holle 
szådana mumskans vppe. Gust. 1 reg. 10: 
224. — Bildl. om fiendtligt anfall. Söffuerin 
norby haffuer forsamblet en hoop folk . . . 
och tagher tiil siigh alle the forslagne skalkar, 
som han wtöffuer komma kan, och lather sig 
höra att han wil winna en mwmmisskandtz. 
3:50. Jören Wulffeffuer haffuer sittidt j Kö- 
penhaffnn och berömtt sig ... att han wille 
gesta osz jnnan fastelagh, nest komandis, 
och wille bringa osz en slick Mummeskantz 
szom icke swagh skulle wara. 8:283. thet 
selskap haffuer achtet oss en mummerskantz, 
när the elliest kunne see theris ram och 
tilfelle. RR ul& 1545. Niels Grabbe ... bragte 
fiendener så mongan mummenskandz. Svart 
Kr. 48. de (hert. Johan och Carl) hade då 
allareda satt sig en annan väg före, än söka 
till bröllopskost (besöka kon. Eriks bröllop). 
De aktade bringa Kon. Erik en annan mom- 
meskans och försöka lyckan om de kunde 
förraska Wadstena slott. S. Elofsson 161. 
Men hade the fått gått medh them (knek- 
tarne) i dantz, The hadhe fått en weldigh 
mummers skantz. Hund Er. 14 kr. v. 333. — 
2. Hvad bemärker ordet i följ. exempel? 
där var en ståtelig mummerskants, både i 
penningar, sammet och annat siden tyg til 
många tusend daler, som det Danske krigs- 
folcket skulle afbetalas med. Tegel Er 
14 hist. 275.

Mummeri, n. Förklädning, maskering, 
maskerad. [T. mummerei.] then hedniska 
och dieffla fastelagh medh fråtzande och 
drickande, medh mummerij och allehanda 
skalckheet. P. Erici 1:180 a. de (Skottarne) 
hade aktat bringa Kon. Johan fastelagsvis 
ett mummeri och med bara svärder dansa 
inför honom. S. Elofsson 193.

Mun, m. effter Herrans munn Itillsägelse, 
befallning) foro the. 4 Mos. 9:23. Huilken 
som tin munn emoot ståår, och icke lydher 
tijn ord. Jos. 1:18. the . . . igenwende at 
tala, och ladhe sina hand på sin munn (höllo 
sin mun, tego). Job 29: 9. alle theras wel- 
dighe skemma sigh, och leggia handena på 
sin munn. Micha 7:16. Siyarenar skola til 
skam warda, och spåmännenar til spott, och 
moste allesamman skyla sigh om munnen.
3:7- — Jag har suttit en stund och rifvit 
galen mun (pratat galenskap, tokeri) borta I

hos grefvinnan Utangods. Modée Fru Rang
sjuk 63. (Se Rifva o. Munrifvare.)

Munbruk, n. 1. Prat, pratsamhet, sa- 
kerne (vid rättegång) offta blifva förhalade 
genom onödigt munbruk oc vidhlyfftighet. 
L. Paul. Gothus Mon. pac. 621. han ... 
medh sqvaller och öffuerflödigt munbruuk 
beteedde sigh så at alla vidh honom väm- 
jades. Schroderus Hoff. väck. 101. — 2. 
Ordvexling, träta, eljest (om ej förlikning 
sker) varda strijder .... oc munbruk (olååt, 
kijff, banskap, svordom) oendelige. Come- 
nius Tung. 656. Demosthenis arga mun
bruuk emot Philippum. Schroderus Pac. 
154. Det munbruk som Anders Stråles efter- 
lefverska hafver haft med kyrckioherden 
medan han stod på predikstolen. Stjern- 
man Riksd. 2:1321 (1660). Contention och 
munbruk emellan mig och ... prinsen sjelf 
upväxte. Ehrensten (Lönbom/1 nefc 1.5:102).

Munbruka, intr. the föga sköta hvadh 
som andre emoot them knorrade eller mun- 
brukade. Schroderus Hoff. väck. 252.

Munbrukande, n. Smädligt tal. öffuer 
hela riket ähr mykitt roop och mundbru- 
kannde wpkommitt om thenn försambling .. . 
Hist. bibi. 2:262 (1594).

Munbrukare, m. Pratmakare, skräflare. 
En fahrligh, förslagen och hinderlistigh mun
brukare kallar man vältaligh. Schroderus 
Hoflef. 157. en fvetaligh munbrukare och 
dantare. Ders. 183. förvetna munbrukare. 
Heracl. 56.

Munbud, n. Muntligt sändebud, siäle- 
söriare ... såsom hans (Kristi) Legater och 
munbodh. P. Erici 3:139 b.

Mundlig, Munlig, Munnelig, Mynde- 
l«'g. adj. Muntlig. [Isl. munnligr.] mundligh 
predikan. L. Petri 1 Post. förspr. 9. thet 
mundliga och vthwertes ordet. 2 Post. 120 a. 
Presterna skola wara androm til rettelse så 
wel medh theras godha omgenge, som med 
predican och munlig läro. Kyrkord. 71 b. 
munligh bekennelse. Falck 134 b. någre 
ntunnelige werffwer. Gust. 1 reg. 9: 79. 
thenne breffuiszere ... then wij j blandt an
dra haffuom giffuit noghra myndeligha be- 
falninghar. edher tiil berettha. 3:51.

Mundliga, Munliga, Munneliga, Myn- 
deliga, adv. 1. Muntligen. [Fsv. munneliga, 
myndeliga, Isl. munnliga.\ Ordhet... warder 
mundeliga predikat. L. Petri 1 Post. 42 b. han 
.. . förclaradhe Scrifftena mundligha. Falck 
141 b. munligha talar iagh (Gud) medh honom 
(Moses). 4 Mos. 12:8. må tw ... munneliga 
giffua honum fore wår mening. Gust. 1 reg.
9: 9. iagh talar munneligha (utan tolk) medh 
idher. / Mos. 45:12. och maage j skicka 
tiil oss ... godhemenn wtaff raadit... kwnne 
wij them thaa ytthermere wor wilie mynde
ligha berettha. Gust. 1 reg. 3:45. — 2. Med 
munnen, munliga vndfå. Herrans lekamen.
L. Petri Chr. pina E 6 b.
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Munfila, tr. Oqväda. hann min moder 
så slemliga munfijlde och bannade. Rääf 
Y dre 3:893 (1594).

Munfull, n. ett munnful med väder. U. 
Hjärne (Hist, tidskr. 2: 266). J

Munharpa, f. Pratmakare, skrafla. mål- 
dierff munharpa. U. Hjärne Vatt. 52.

Munhelgon, n. Skenhelig person, man 
nämpner them skrymtare och munhelgon.
P. J. Gothus Fastapred. 162.

Munhjelte, m. vara en munhjelte emot 
andra, och en stackare för sitt eget onda 
sinne. Rydelius Sed. 64.

Munhuggare, m. Grälniakare, krångel- 
makare. En advocat skal sin client... icke 
öfvergifva, utan beskyddan och hägnan, doch 
effter rätt och rättvijsa, at han icke får heta 
en munhuggare, muntryskare (L. rabula, T. 
zungendrescher). Comenius Tung. 660.

Munhus, n. Käft. the nu vackert böria 
Titt munhws både klappa och smöria. Chro- 
nander Bel. 1 8 a.

Munkamot, n. Munkmöte. tå war munka- 
mot i Nyköping. O. Petri Kr. 308.

Munkaxe, m. en näsvis ordgjutare eller 
ntunkaxe. E. Sparre Rådslag (1587). Se 
Ordgjutare.

Munklåda, f. Pratsjuka. mundklåda skal 
icke allena vara mattande för patienten, utan 
ock för många andra fromma själars öron. 
Dalin Vitt. 5: 420.

Munkräpla, f. Pratmakare. (JfrKräpla, 
v.) Een munkräpla talar mykin ogino. L. 
Petri Sir. bok 21: 27. (Bib. 1541: The margh- 
talighe bladhra thet icke mykit til sakena 
tienar.)

Munkskäppa, f. Urspr. en spanmålsaf- 
gift till klostren, then biscops tiende oc 
munka skeppe som the her tijl dags vpp- 
båredt oc nuthit haffua til the godemændz 
vphelle som tidegærdena skula holla. Gust.
1 reg. 4:358.

Munkåt, adj. Munvig. Slå tigh ey medh 
een mundkååt löös. Bordrim A 6 b.

Munkäbbel, n. Käbbel. Mundkäbbel 
vill säga så mycket som häftiga disputer, 
andeliga och verldsliga, om obegripeliga saker, 
eller ingenting. Dalin Vitt. 5:421

Munkäxa, f. Sladdrerska. hederlige 
matroner och jungfruer läta napt fara itt ord 
uthur munnen, men oredelige qvinnor äro 
intet annat än munkexor. Schroderus 
Albert. 2:121. Jfr Munkaxe.

Munlag, n. 1. Målföre, munläder, then 
som allting väl mästra och hvariom befläckia 
kan, och haffuer eit synnerlighit gott munne- 
lagh. Leuchowius 100. — 2. Uttal, är i 
siellve ätten (Svenska och Tyska språkens 
stam) ingen skildnad, fast the synas något 
särskilde i theras bonad och munlag. 
Stjernhjelm Bac. Carol. 183. —• 3. Mun
art. dialect eller mundlag. Svedberg 
Schibb. 29.

Munlig, Munliga, se Mundi ig, Mund-
lig a-

Munmöda, f. Bönen moste iw icke wara 
någhot fåfengt squaller eller munmödha. 
Falck 173 a.

Munnas, dep. Munhuggas. Them städ 
med tig icke att munnas och träta. Törne- 
vall B 6 b.

Munplottring, f. Pladder. [Jfrpluttra.] 
(Stjernhjelm) sade, att mycken mundplott- 
ring, som i påfvedömet är brukeligit med 
dheras raaband och myckna mässbijvistande, 
ähr kiäringegudhfruchtigheet. Columbus 
Vitt. 259.

Munrifvare, m. Hårklyfvare ; pratma
kare. En munrijfvare (eller Sophist) är ill- 
fundigh (L. Sophista captiosus est; T. ein 
betrieglicher Klügling ist verfänglich). Co
menius Tung. 633. Denna munrifvaren hade 
en förträffelig färdighet i tungan ... han vände 
up och ned på alt med sina fömuftssvek och 
illsluga bevis. Roman 32. Munrifvare, ein 
Zotenreiszer; it. Zungendrescher. Lind Ord. 
Jfr under Mun och Rifva.

Munskål, n. Munskolla. Comenius 
Tung. 316. (Se Rietz Skål, n., utslag kring 
munnen.) Munskoll. Lind Ord.

Munslaprande, p. adj. Slabbrande, 
sladdrande. Munslaprande Christna, som 
haffua troona alleena på tungonne. P. J. 
Gothus Skrift, sent. a 4 b. Jfr Slap pr a.

Munster, Mönster, Muster, n. 1. Pryd
nad. [Schiller-Lübben: “Muster, Zierrath, 
wie es noch jetzt die Frachtpferde am Ge
schirr haben“.] Ett Flögenett (.nät, att skydda 
hästen mot flygfä?) aff leder giortt, ther vdi 
sitia småå munster och biellor aff sölff for- 
gylte. Hist, handl. 2:28 (1548). — 2. Mod 
i kläder, snitt, the kåsta mykit på thet nyia 
munster, thet andra affläggia. Lælius Jung. 
sp. 1 7 a. Polackar och Ryssar etc. beholla 
sin gambla klädhedrecht, men vij Svenska 
äflas medh alla the mönster, som noghon- 
tijdh under solen kunna brukas. Laurelius 
Opusc. 8: C 8 b. synes oss liehest wara, ath 
alle edre . . . tijänere och karla, som same 
möte med oss besökie skulle, wåre vtij en 
cledung med ferge och muster på same 
cledung lige som wij wår egin gård clede 
wele. Gust. I reg. 13:231.

Munstycke, n. Bett, munlag på betsel. 
Tå en hofftiänare vil rijda uth, skal han 
achta sigh at betzlet är väl pålagt, munstyc
ket ligger väl in. Schroderus Hoff. väck. 
107. hvadh för en tömm, hvad för mun
stycke och för en gijssl är krafftigh och 
stark nogh at hålla en häst, när han vill 
stigha? Albert. 1:127.

Munstyre, n. Munlag. en rask hofmans 
häst medh besl och godt munstyre. Ro- 
LANDER 11.

Munstång, f. Betselstång. Uthi spår
makars embete skal dette vara en mästers
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mästerstycke, ett par munstänger. Stjern- 
man Com. 1:518 (1607).

Munter, adj. Vaken, des trötta tankar 
falla Och man omöjelig sig munter hålla 
kan. Wexionius Vitt. 367.

Muntran, f. Uppmuntran. Hon mun- 
tran, lön och skydd åt mod och lärdom delar. 
H. C. Nordenflycht 78.

Muntrogen, adj. Skentrogen. Bland 
muntrogna bröder, Bland färgade ord Jag 
trifs icke väl. Dalin Vitt. I. 1:8.

Muntrut, m. Tu skalt väl få mumbla 
medh tin muntrwt. Chronander Bel. F 4 b.

Muntröskare, m. Se under Mun hug
gare.

Munvid, adj. Stor i munnen. [Isi. munn- 
vidr.] Bonde, bonde, var ey munvijdh, Jagh 
tigh skiär en rödh kappa sijdh. Chronan
der Surge D 8 a.

Munvik, f. Mungipa, [lsl. munnvik.) 
Gråt och löje menar jag I munviken mötas. 
Dalin Vitt. 3:27. mundgipor eller mund- 
vikar . .. äro munnens råmärken, at han ej 
längre får gå in.på kindbenen. 5:420.

Munvis, adj. munvijs, then som hafver 
myckit aff munnen, dicax, dicaculus, multi- 
loquus. Comenius Tung. index.

Munvän, m. Jag plägar ej i fåfängan en 
hop munvänner, som glömma mina välger- 
ningar och sin tacksamhet, så snart de vändt 
ryggen til mit bord. Tessin Bref 1: 46.

Mura, intr. Mura på, bygga på, lita 
på. iacli haffwer en then iach må frij mura 
på. O. Petri 1 Post. 104 a. Then gamble 
frome her Steen Sture, The Swenske motte 
wel på honom mure. En liten Cron. F 5 a. 
Suenske äre offte ther öffuer beswekne, At 
the på Danskes breff pläge mure. Ders. 
Gib.

Murband, n. Fog i mur? en nagle 
trenger sigh j murbondet emellan stenanar 
(Vulg. in medio compaginis lapidum palus 
figitur). L. Petri Sir. bok 27:2. — 1 Vester- 
götlands fornminnesförenings tidskrift 4:79 
säges om arbetet på Skara domkyrka: “blefvo 
åren 1572 och 1573 Murband (bjelkar till en 
del 25 alnar långa och en half aln i fyrkant) 
med murankare uppsatta vid streckemuren 
på longkyrkan och vidh sidohwalfwenn“.

Murbrott, n. Bräcka, öppning i mur. sta- 
dhen .. . mångestädhes murbråt lidhit hadhe. 
Schroderus Liv. 589. the Romerske krijgz- 
knechter giorde uthöfver murbråttet infall 
uthi stadhen. Ders. 609. de nidsköto en god 
del af muren, och anlade (lade till) sedan 
med en hop båtar fulle med folk til (vid) 
murbråttet, bestego muren. Girs Joh.3 kr. 95.

Murla, intr. 1. Glunka. Biscop Brask 
förnam herom (om Lutherska läran) någet 
murlas ibland diecknaner. Svart Kr. 1)5. 
ther j förnimme nogot (upproriskt) wara på 
ferdhe, så giffuer mig sådant tilkenne, och 
murler inthet ther om inbördes. Carl 9 rimkr.

203 (1587). — 2. Mumla, när the höra talas 
om helvetes gräseliga pijna, så murla the til 
och säya, Jesus, Jesus. Laurelius Opusc. 
8:113.

Murmel, n. [T. murmel.] 1. Mummel,
knot, thet murmel almogen hade om reli
gionen. Girs Gust. 1 kr. 54. — 2 Sorl. När 
the Gallier thet hörde vardt ibland them itt 
vredesampt murmel och gny. Schroderus 
Liv. 863.

Murmla, intr. Mumla, knota. [T. mur
meln.] Om så vore Gudz behag at du skall 
finnas i bedrövelse-ungnen ehuru glödande, 
murmla intet därföre. Hermelin B 6 a.

Murr, n. 1 Mummel, knot, läte wij oss 
theras fåfenga murr oc knorr intet anfechta. 
L. Petri Kyrkord. försp. 7 a. — 2. Sorl. 
Han är en stoor Herre, haffuer monga ba
suner, trummetare och puckeslagare j sitt 
hoff, ther är en sådana gny, knorr och murr 
hoos honom, at thet är öffuer måtton. Balck 
Krist. ridd. G 5a — Jfr Morr.

Murra intr. Knorra. [T. murren.] en 
kruka icke murra kan emot krukamakaren 
som henne gör. L. Pet. Gothus 5 b.

Mursk, adj. Skarpt syrlig. [D. mörsk.] 
Jungfrubären (äro) murske, omogna äpplen 
kriske Comenius Tung. 326. —Jfr Mörsk.

Mursk. I mursk, i kras, tvärt af. [T. 
morsch, adv.] som skalkaktige folket skrämde 
hästen, tog han till att skena: och ... samme 
lång släde siångrade effter och kom mig på 
mitt högra lår och det såleds i mursk af- 
bräkte. Lönbom Uppl. 1:41 (163 ).

Mursked, f. Murslef. Thrulla, mwrskeed. 
Var. rer. voc. L8b.

Musa, intr. Smyga (som möss). [T. 
mausen.) the musa i mörkret, krypa ... i 
vråår. P. J. Gothus 2 Pred. G 3 a. här 
geller icke att spela under hatten, eller muusa 
i mörkrena. Fahr. I 6 b. Jfr Mussa.

Museri, Musseri. Röfveri, plundring. 
[T. mauserei.] the (fienderna) sig skingrede 
och löpe på theres muserij. RR 18/a 1543. 
Schall och ingen fördrijste siig anthenn till 
landh eller watn opå siin egenn handh att 
löpe effter musserij och bythe, vthan thett 
skeer med höffwedzmennernes... samptycke. 
Fin. handl. 3:224 (1555). skulle ryttare och 
knechter liggia i städerne och uppå bygden 
för theras penningar, och hollas ifrån alt 
musserij och tiltastning. Tegel Gust. 1 
hist. 2: ltO.

Musig, Mysig, adj. Käck, halsstarrig, 
stursk, näsvis. [N. Sachs, musig, T. mausig.) 
Wij förnimme och, att thenn Jacop Skotte 
gör sich flux musig vm thett schipp, icke 
wiliendes oss thett vplathe för lijke och skääl. 
Så må han göre sich i then motten så wredt 
som han will ... RR 28/o 1544. Så måste 
han och taga sigh till vara för frustupigorne, 
hvilka vore så fulle med ögon, som een matk- 
äten stubbe med håll (hål); och der de nå-
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got merkte, viste de nogh göra sigh mysige 
{onosliga, “nosiga“) deröffver. U. Hjärne 
Vitt. 33.

Musk, m. Ögonbryn? Under musk 
eller musken, under lugg. ältest går hon 
iafundsjukan) lönsk Och glupar under musk. 
Stjernhjelm Parn. tr. 2: 7. de se altid 
under musk på sidan. Dalin Vitt. II. 6:123. 
Hans (bockens) ögon under musken glodde 
Med stort förakt på andra djur. II. 6:165. 
han under musken log. Celsius Gust. 
Vasa 86. I hof hon (skrymtan) gerna trifs, 
och under musken gömmes. Ders. 101. — 
kallade honom prins Musk, efter han aldrig 
såg någon rent i synen. Dalin Vitt. 3: 333.

Musken, adj. Murken. Bökarne voro 
afhugne och inuti något muskna. Linné 
Sk. resa 107.

Muskig, Muskjot, adj. 1. Rynkad, ett 
muskiot (änne) är ett kännemärcke til et 
vredt sinne. Comenius Tung. 245. Folk 
med muskige ögnebryner altid kommit och 
tittat under lugg på de klenoder, jag kunnat 
ha. Dalin Vitt. 3: 213. — 2. Mörk, sur- 
mulen, dyster. Egennyttan fram med lönska 
fjät sig vred: Hon städs en muskig syn til 
stoftet fälde ned. Dalin Vitt. II. 5:37. Det 
är en god karl, fast han ser så muskig ut. 
II. 5:63. Muskig, som ser under musken. 
Lind Ord.

Muskögd, p. adj. Surögd? skelögd? 
[Fsv. muskögdher, som har svaga el. sjuka 
ögon,surögd. Söderwall.] Luscus, musk- 
ögder. Var. rer. voc. C 2 a. (Molbech Gloss. 
2:824 “suuroiet“.) Jfr Klenögd.

Musla, Mussla, intr. och tr. 1. Smyga, 
smussla, han såsom een dagzsky nattskäffua, 
vggla och lädermws, hatar liwset, ... wil 
gerna musla j mörkret. P. Erici 2:124 b. 
Jag skall mussla ett bref i hennes händer 
midt för fadrens näsa. Missförst. 45. — 2. 
Tala i smyg, tala sakta, mumla, han 
muslade i göpnerna på sig (fiuldi i gaupnir 
sér). Verelius Götr. 14-2. — 3. Känna, 
fingra. Han smekra medh migh länge och 
pusla, Til thes han migh på baran krop 
musla. Chronander Bel. C 7 a.

Musla, f. Buckla, knapp. [Se Grimm 
Wort, muschel 3.] haker och musler aff 
sölf Hist, handl. 13. 1:267 (1566).

Muslort, m. then helga christeligha 
kyrkios falska lemmar, som vthan troo och 
anda äro ibland the Christna,... såsom mu- 
selort ibland pepar. P. Erici 1:159 a.

Mussa, intr. Snatta, plundra. [Mnt. 
musen, T. mausen.] Then ene wil löpa vte 
och mussa ther, then andre ther. Gust. 1 
reg. 9: 318. ther och nogon finnes j hopenn 
szom ... vil fara for sig sielff i fiende land 
och mussa hoss bönderna. 9:325. Resege- 
tvget szundra sig mygit j frå theris leger, 
och fara mussa kringom landet. 9:338.

Müssen, se Mus er i.

Mussla, v., se Musla.
Must, se Most.
Muster, se Munster
Mustra, tr. Mönstra. [T. mustern.] Han 

mustrede them (krigsmännen) medh alle flijt. 
Hund Er. 14 kr. v. 174.

Mutkorf, m. Mutkolf. Lind Ord. Rietz.
Mutsa, f. Pansar. (Se Schlyter Ord. 

musa.) Blanka (hvita), svarta mutzer. Ad- 
lersparre Afh. 232. Mutzeharnesk med 
stormhufvud och krage var ett sämre slags 
knektetyg. Detta harnesk har utan tvifvel 
sitt namn af T. ordet mutzen, afstympa, och 
torde man i anledning häraf kunna sluta, att 
detsamma varit kortare än de vanliga har
nesken. Ders. 219.

Mutt, m. Mott. ther vthi (t brödet) växte 
mutt och maal. A. Laurentii Hust. 93.

Mutta, tr. Gömma? (Jfr Aasen muta, 
skjule, gjemme.) mongen muttar och lägger 
på kistebotn, och veet doglickväl icke hvem 
thet effter hans död ärffua och bekomma skal. 
Schroderus Casm. 333.

Muttra, intr. Tala sakta, för sig sjelf. 
Hvad muttrar du? — Åh, kiäre Munsier, jag 
hölt på fundera med mig sielf. C. Gyllen
borg Sprätth. 16.

Mycken, best. mykla, adj. iagh weet 
idhor offuerträdhelse, then mykin (stor) är. 
Am. 5: 12. idhor löön skal wara mykin. 
Luc. 6:35. iagh är doch itt mykit (talrikt) 
folk Jos. 17:14. Tu skalt bliffua rådhandes 
offuer mykin (många) folck. 5 Mos. 15:6. 
Then rike hadhe ganska mykin fåår och fää. 
2 Sam. 12:2. theras mykla booscap (skall 
varda) borttaghen. Jer. 49:32. thet mykla 
godha . . . som han them giordt haffuer. Es. 
64 (63:7). Så skalt tu låna myklo folcke. 
5 Mos. 15:6. gaff honom stora och mykla 
skeneker. Dan. 2:48.

Myckenhet, f. Jagh skal förminska then 
mykinheten (folkmängden) vthi Egypten. Hes. 
30:10. tu Herre kant wel giffua segher vthan 
all mykinheet (krigsfolk). Judith 9:16.

Mycket, adv. mykit flere aff them bliffuo 
dödhe aff haghelstenanar, än Israels barn 
slogho medh swerd. Jos. 10:11. Vanvyrda 
icke min befalning, så mycket (så framt) du 
vil undfly straffet. Hermelin E i a.

Mygg, n. och f. Mygge, Mugga, f. hon 
(kritiken) bör icke anse et mygg för en ele
fant. Dalin Vitt. II. 6:43. För dig är et 
mygg och et lejon alt et. 3: 203. Bland verl- 
dens stora djur var jag väl blott en mygg. 
3:111. Mygget ... stickes. Linné Öl. resa 
41. Myggen plåga oss på margehanda sätt. 
Schroderus Hoflef. 234. j silen en mygge 
ock svälgen en kamel. Tiällmann Vitt. 
147. Tro ey iagh är sådan mugga, Som rä
das pläger för skugga. Messen i us Disa 19. 
förbyta en mugga uthi en älg. Phrygius 
Akt. pred. E 2 b. Magra muggor Jbijta värst. 
Grubb 499.
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Myl, m. Boll. [Fsv. myl, Isl. rrujll.) Pila, 
ball, myyl. Var. rer. voc. K 2 a. Sphero- 
machia, spel eller kempan som skeer med 
myyl. Ders. Myyl, Båll, Pila palmaria. 
SCHRODERUS Lex. 46.

Myllsårder, m. Mullplog. mylsålder. 
St.iernman Com. 2:841 (1658).

Mynd, f. [Isl. mynd, f.] \ . Bild, porträtt. 
Konung Johan 111 :s mynd och afmålning 
(Conterfait). Girs Joh. 3 kr. företal. Grefve 
Per Brahes mynd. Stjernman (Sv. bibi. 
3: 20). — 2. Afbildning, figur. Sättiandes 
brede vid Runerna theras åtskilliga ritnings 
sätt och mynder. Verfxius Run. 2. — 3. 
Form, art, beskaffenhet, närmare tenckia 
på vårt ädla modersmål och giöra sig nogare 
underrettade om thes egenskap, mynd och 
retta skrifart. Svedberg Försvar 19. vårt 
språk alt mer och mer kommer i skick, 
och får i mykit sin egen mynd och skapnad 
igen. Gram. 134.

Mynda, f. Mynde, n. Redskap, hvarmed 
en farkost vrickas. Mynda, mynde, Ruder- 
schauffel, damit man in einem Kahn oder 
kleinen Boot rudert. Lind Ord. (Lapparne) 
bruka hvarken segel eller ådrar (åror), utan 
ett mynde (“utriusque vices obeunte exiguo 
gubernaculo, quo cymba et regi et simul, 
quantum satis est, impelli valet“). Rud- 
beck Atl. 1: 320.

Mynda, tr. Mynda (stryka) en båt tilbaka. 
Lind Ord. Mynda, ro med bakstammen 
förut. Rietz.

Mynde, f (?). Myndighet, anseende, få 
respect och mynde i ditt stand. Columbus 
Vitt. 78.

Mynde, n., se Mynda, f.
Myndelig, Myndeliga, se Mundlig, 

M u n d 1 i ga.
Myndig, adj. [Mnt. mundich, T. mündig.] 

1. Befullmäktigad. vestheras capitel Herum 
synnom haffi sin myndoge bud tiil mich. 
Gust. 1 reg. 1:35. — 2. Mäktig, betydande, 
ansedd. Simon, som tilförenna vthi then 
stadhen plägadhe bruka truldom, och hadhe 
förwilt thet Samaritiska folcket, säyandes 
sigh wara mykit myndighan. Ap. gern. 8: 9. 
Gabriel... en aff the myndugasta Englar. 
L. Petri 3 Post. 59 a. man här medh gör 
fädernas skriffter lijka myndighe och goda 
medh Gudz beskreffna Ordh. Nov. ord. eccl. 
195. — 3. Manbar. När öfvermagar varda 
myndige (impubères cum pubescunt), för
ändra the sijn klara röst oc tala gröfre och 
manligare. Comenius Tung. 231.

Mynkeri, n. Munkväsende. [Mnt. mon- 
kerie, T. möncherei] all speel.. . ther på- 
wen ... pläghar driffua med mynkerij och 
mong partij. Psalmb. 1536 84.

Mynta, tr. Tillreda, anstifta. [Jfr T .auf 
einen münzen.] Med Dannemark stode man 
ock i gamle laget. Fuller skiedde oss här 
och där förtret, och kunde man väl aftaga,

at emot oss mycket myntades. Stjernman 
Riksd. 2:982 (1641).

Mynte, n. [Mnt. munte.] 1. Bild på ett 
mynt. (Jfr Mynd 1.) Mynte, imago, sig
num, titulus numismatis. Helsingius. Lä- 
ter migh see myntet på skatpenningen. 
Matth. 22:19. — 2. Mynt, myntverk, lett 
(lät) Her Götstaff vpretta ett mynte i Vpsale. 
Svart Kr. 64.

Myr, n. it sumpit myyr. Spegel G. verk 
105.

Myrla, intr. Vimla. [Jfr Isl. mtjr, otalig 
mängd. B. Hald. D. mylre.] Den matke- 
hop, som myrlar, yfs och krälar På jordens 
klot. Dalin Vitt. I. 3: 30. När jag då ser 
vår jord, så blygs jag med en skräck, Hur 
millioner kryp här myrla kring en knäck. 
II. 6:67.

Myrt, f. Myrten, blad af myrt. A. Ni- 
CANDER Vitt. 24. The möre myrter. Spegel 
Öpp. par. 16.

Myrtafs, m. Myrbjörn. Lind Ord.
Myrtjockt, adv. de qvickhöfde folk, som 

myrtiockt krälP i China. Columbus Vitt. 
102.

Mysare, se Mösare.
Mysig, adj. Mysande? Kärlig? Hon... 

med en mysig mun sit mästarverk besåg. 
Celsius Gust. Vasa 13. Dido ... i en my
sig famn straxt tager honom (gossen) opp. 
Æn. 27.

Mysig, se M u s i g.
Mysing, m. [Isl. mysingr, regulus mari- 

timus. Egilsson.] en mysing eller siö- 
konung. Dalin Hist. 1:318.

Mysing, m. Tomte? [Jfr tomtby sing 
(Ihre Dial, lex.), tomtpysing (Rietz).] Desse 
ha ... beskådat husen och grundat på, huru 
de måtte bli deras evärdeliga ägare, hvartil 
de ha betient sig af Lasterne, som i denna 
staden äro trogne tomtmysingar. Dalin 
Arg. I, n. 25. (2 uppl. 1:159 har tomtgubbar.)

Myssja, Mössja, tr. Stoppa, täta en 
vägg med mossa. Lind Ord. Rietz.

Myssla, intr. Hvissla. (Ihre Dial, lex.) 
Mars hadd’ nästan ingen sysla, Utan geck 
för sej ok myssla. Lucidor C 4 b. Mysla 
åt en. Lind Ord.

Mysslan, f. Mysslande, n. Hvissling 
(smackande). Myslan, Poppysma. Schro- 
derus Lex. 87. Ryttaren . . . hästen antingen 
medh myslande stillar (poppysmate demul- 
cet), eller honom medh sporarne reeter 
(upäggiar). Comenius Tung. 451.

Mystra, intr. Hvissla (smacka, jfr Ihre 
Dial, lex., K. Nilsson Ord o. talesätt). 
när Styrbjörn mystrade, stod hvar lem (på 
hästen) i lydna. Dalin Vitt. II. 6:109. Tra
sten .. . skrek och mystrade allestädes i sko
gen. Linné Öl. resa 20.

Mystran, f. hvisslan, mystran, poppysma, 
sibilus. Comenius Tung. index.

Mytemakare, m. 1. Upprorsmakare. [Mnt.
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mutemaker, T. meutemacher.] mytemakare, 
factiosus. Comenius Tung, index, theszwer- 
mende mytmakere, som löpe her mongestedz 
kringom landett, och wtföre ibland then me
nige man mygin lygn och förräderij. Gust.
1 reg. 12:250. en vproresk, mytemakare, aff- 
wendare. P. Erici 1:28 b. the skole gifva 
ifrå sig then som rätte mytermakaren är 
och the andre till obestånd hafver kommet. 
Stjernman Riksd. 1:528 (1602). — 2. Krån
gelmakar e. Månger mytamakare förviklar 
och förmörkar saakena, med sinom skruff- 
uadom ordom, att domaren offta icke veet 
hvilkin parten han skal tilfalla. P. J. Go
thus Pastapred. 180.

Mytemakeri, n. Myteri, the thyske ryt- 
tere, synnerligen aff thett parti) som myte- 
makerij pläge åstadkomme. Adlersparre 
Hist. samt. 2: 4 (1562).

Mytemakerska, f. Hon (Inimicitia) är 
rett een eterfull mytemakerska. Balck 
Krist. ridd. F 2 b.

Mytinerisk, adj. Upprorisk. [F. mutiné ] 
Samme mytineriske hoop hafve icke månge 
bönder uthi deres mascopi bekommedtt. 
Hallenberg Handl. 144 (1624).

Mytt, se Hytt.
Myttel, m ? Jagh achtar ey tin försmä- 

delse en myttel, eller thet ringaste. A. Lau- 
rentii Verld.speg. 313. [Jfr Mnt. mite, miitte, 
ett ringhaltigt kopparmynt, hvilket ord ofta 
användes såsom förstärkning af negation, 
t. ex. achten nicht ein mite.]

Må, Måga, hjelpverb. 1. Förmå, ingen 
haffuer mått eller tordt ther emoot seya. 
O. Petri 1 Mess. A 4 a. Jagh plägade frögda 
migh aff nyia tijdender, men nu mår iagh 
icke något nyt höra. Schroderus Hoflef. 
271. — 2. Få, hafva lof att. prester icke 
skulle må wara j ächteskap. O. Petri 
Äkt. B 3 b. ingen ting är såå farlig som 
ransaka thet wij icke måå. Svar till P. 
Elite et a. skole wij icke må äta och dricka? 
L. Petri Dryck. D 7 b. huadh skäl skal nå- 
ghon tijdh ther til, finnas, at en skal må 
handla emoot vppenbara Gudz ord och be- 
falning. Dial, om mess. 90 a. ingen skal må 
köpa eller sälia, vthan then ther haffuer 
wedherteknet. Upp. 13:17. Måghe wij icke 
weta, hwadh thenne nyie lärdomen är, som 
tu lärer? Ap. gern. 17:19. Måghen j ock 
hwdhflengia någhon Romersk man,ochodöm- 
dan? 22:25. ingen måtte komma in genom 
Konungens dör, som en säck hadhe på sigh. 
Esther 4:2. Ah, at wij doch hadhe mått 
dödt {fått dö) j Egyptj land. 4 Mos. 14:2. 
Hwj drogh tu j strijdh ... och kalladhe icke 
oss, at wij hadhe mått draghet medh tigh? 
Dom. 12:1. — 3. Kunna, iagh fruchtar, at 
tå iagh kommer, må skee at iagh finner 
idher icke såsom iagh wil. 2 Cor. 12:20. 
Icke bådhom wij heller in för Herran wår 
Gudh, at wij måttom wendt oss jfrå wåra

synder. Dan. 9:13. wij lydde icke Herrans 
wår Gudz röst, at wij hadhom mått wandrat 
j hans Lagh. 9:10.

Må, Måga, intr. Befinna sig. Må ock 
pilten Absalom wel? 2 Sam. 18:29. Jagh 
wil gå til min förra man igen, ther iagh 
bättre måtte än iagh nu må. Hos. 2: 7. wij 
måtte wel vthi Egypten. 4 Mos. 11:18. Jag 
och din moder måge efter lägenheten så 
tämelig. A. Oxenstjerna Bref 2:362.

Må, tr. Utrota, utplåna, nöta (af). [Isl. 
må, Nor. maa. Se Rietz måa, må ] Ther 
måst’ han trenne åhr i ledsamhet förspilla, 
Til sorgen måddes af. Kolmodin Qy. sp. 
1: 451.

Må, tr. Skörda. [Jfr E. mow. Se Rietz 
måa, må, taga upp ärter, lin o. d.] Bonden 
intet har Til plöya, såå och måå. Stjern- 
hjelm Fredsafl 9 intr.

Mådre, f (?). [Isl. maöra.] Se Fries 
madra och måra. Mådhre, rubea tinctorum, 
vena tinctorum, erythrodanum. Helsingius.

Måga, se M å.
Mågande, p. adj. Förmögen. [Mnt. mö

gende.] må ingen dreng eller piga eller 
mindre mågande mena sig vara frikallad 
at gifva them fattigom. Svedberg Casa 649.

Måka, tr. Skofla. [Isl. moka.] Spanmåh- 
len genom ohyra är förtärd eller ok blefven 
förspilldt, ok hafver satt sig, när man så 
offta måkar om. Stjernman Riksd. 1:520 
(1602).

Mål, n. iagh haffuer itt tungt måål (mål
före), och ena swåra tungo. 2 Mos. 4:10. 
Han (Gud) gaff them (menniskorna) förnufft, 
måål (talförmåga), öghon, öron, och för
stånd. Syr. 17:5. itt gruffuelighit folck, aff 
itt okunnigt måål (okändt tungomål). Bar. 
4:15. the ropadhe medh högha röst på Ju
diskt mål. 2 Krön. 32: 18. jag kan icke 
ähnnu (efter slaganfallet) komma till mitt 
fulle måål (talförmåga) igen. A. Oxen
stjerna Bref 2:534.

Mål, n. 1. Mått, mätning, han fattadhe 
diwpen medh sitt mål. Ord. 8:27. — 2. 
Syftemål. Stå i mål för någon, vara 
mål för någons antastning, klander o. d. 
Han haffuer taghet migh widh halssbcnet 
och sönderbrutet migh, och latet migh stå 
j mål för sigh. L. Petri Jobs bok 16:12. 
(Öfv. 1878: stälde mig till skottmål för sig.) 
elfter thet j ... bekennen mitt nampn, ther- 
före kan han (djefvulen) ingalunda lijdha 
idher, j mosten stå j måål för honom, och 
dricka min kalk. 3 Post. 104 a. Så moste 
... både Christus och quinnan stå j mål för 
honom (Fariseen), och läta sigh aff honom 
retta och döma (se Luc. 7: 37—39). 4 Post. 
13 a. — 3. Slut. Hans macht är utan mål, 
hans vishet utan ända. Spegel G. verk 26.

Mål, n. Gång. [T. maQ iij eller iiij 
måll cM (hundra tusen) gyllen. Gust. 1 reg. 
10: 102. etthundradt mål tusendh gyllen.
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Tegel Gust. 1 hist. 2: 54. dett (krigsfolket) 
kostadt Hans N. mere än ett måll hundrede 
tusendh daler. HSH 2: 54 (1530). Tusand 
mål tusand. Messenius Disa 9. tuhundrade 
måål tusend man. Petrejus Beskr. 2:138.

Mål, Mård, m. Mal. tig förderffuas så 
många kosteliga kläder aff mögel och mål. 
P. J. Gothus Krist. ridd. G 7 b. Samka 
then skatt som evigh är,... Tiuff ey stiäl, 
ingen mård skafver. A. Olai 18.

Måla, tr. Mäta. [D. maale.] när malm
men kommer vtaff gruffuon ... rätt bescriff- 
uenn, målad och jnlagd vdj en bodh. Gust.
I reg. 10:210. then menige man ... haffue 
nu lychtad att måle theres jord. RR 
1542. han hadhe ena gull röör, ther han 
medh måla skulle stadhen. NT 1526 Upp. 
21:15. Hoo kan måla himmelens högd. L. 
Petri Sir. bok 1:2. skall man hafva en 
synnerlig stang, der medh man måler bryggie- 
veden, både längden och högden. Stjf.rn- 
man Com. 1:285 (1577). Jfr Mäla.

Målare, m. I kortlek, såsom kungen 
m. fl. Lind Ord.

Målarebräde, n. Palett. Målaren . . . 
med vänstra handen hållandes målare brä
det, på hvilket färgorna äre. Comenius 
Orb. pict. 161

Måldjerf, adj. Frispråkig, taldjerf, djerf- 
mält. [Isl. mäldjarfr.] Een flijtigh Hippo
crates måste vara een beskedligh Harpo- 
crates, och ingen måldierff munharpa. U. 
Hjärne Vatt. 52.

Måle, m. Afgift. [Fsv. mali.] På landz- 
bygden skola the (kaplanerna) af hvar bonde 
... hafva måla en half span säd. Empor.a- 
grius 335. skola the (klockarne) åhrlig måla 
i säd och andra pertzeler bekomma. Dens. 
336.

Målföre, n. Stil, språk. [Isl. mâlfœri.] 
then (gamla) tidens skrifveart och rena mål
före. Peringskiöld Vilk. tillegnan. de ville 
gerna tala med mig, men' jag förstod icke 
deras målföre. Roman 218.

Målsa, f. ? giff (kreaturen) ... thetta pul
veret uthi målsa eller klij. Colerus 2:89.

Målskott, n. Skottvidd. Tryhundrade 
tiugw gemene stegh, hvilken längd medh 
en muskets vahnlige måhlskått j det nämste 
öfverens kommer. HSH 35:294 (1656).

Målsnild, f. [Isl. mälsnild, vältalighet ] 
Ett språks riktighet, behag, välljud, jagh 
var mycket noga i des (poesiens) målsnild. 
U. Hjärne Orth. 5. des (Italienskans) be- 
hagelige och söta målsnild. Ders. 18. (Rolfs 
sagas) målsnild och artige sammansätning. 
Verelius Götr. tillegnan.

Målstad, m. ■ Samlingsställe. [Mnt. mal- 
stat, T. mahlstatt.] är thenn Målstadt ther 
szådana retgong holles schall Kon. Ma:t tiil 
Swerige fast vleglig beramett. Gust. 1 reg. 
11:138. Synodos eller Prestemöthe på plä- 
gelig målstadh att holle. 13:33. ati... opå

then ansatte platz eller målstadt... med thet 
Danske råd möte och tilstädes komma 
kunne. 13:265.

Måltid, f. Måltidstimme. [Mnt maltit.\ 
lät oss gå heem, ty thet är måltijdh. Sus. 
v. 13.

Målverk, n. Målning, tafia. [T. mal- 
werk.] sådana ohörde gärningar genom 
målvärcker och contrafeit äre . .. affmålte. 
Stjernman Riksd. bih. 53 (1546). David 
Klökert Ehrenstrahls exemplaire och skiöna 
måhlvärk Wexionius Vitt. 377.

Måna, impers. Vara mån. när jag inne
slutar vetenskaper och konster under E. K. 
Höghets hägn, så månar mig om Dess äre- 
ryckte samt landets heder och indrägt. 
Tessin Bref 2:184.

Månademot, n. Månadsskifte, månad. 
[Isl. mdnaöarmåt.] man icke lenger håller 
itt och samma sätt, vthan omskiffter thet 
nästan hwart månademoot. L. Petri Kyrkost. 
61 b. Och skal samma Litania åt minsto 
hwart månadt moot j Kyrkionne hållen warda. 
Kyrkord. 43 a. hwart månet mod göra oss 
therutaff en god och beskedelig rekenskap. 
Gust. 1 reg. 10:212.

Många, intr. Mångla. [Isl. manga.] monga 
thet vth för penningar. L. Petri Dial, om 
mess. 123 b.

Mångahanda, substantivt. Tu skalt icke 
såå tin wijngård medh mongahanda. 5 Mos. 
22:9. om tu tagher tigh mongahanda före, 
winner tu ther icke mykit vppå. Syr. 11:10. 
han taladhe medh them mongahanda j lijk- 
nelse. Matth. 13:3.

Mångare, m. Månglare. [Isl. mangari.] 
duffuomongarenars säte. Matth. 21:12.

Mångastäds, adv. Mångenstädes, iord- 
bäffning skal warda mongastädz. Luc. 21:11.

Mången, adj. Monger är fattigh j stoor 
rijkedom. Ord. 13: 7. Monger man kommer 
j stoor olycko, genom sin eghen munn. 
16:26. Så är ock Christus ena reso offrat, 
til at borttagha mongs manz synder. Ebr. 
9: 28. degheligha quinnor haffua giordt mon- 
gan man galen. Syr. 9:9. wijn förderffuar 
monga menniskio. 32 (31: 30). medh Lärjun
garna så mykit och mongt Talade han fyra- 
tiyo daghar longt. O. Petri Jesu pina H 2 b.

Mångfalle, m. Mångfålla, bladmage. 
Se Hatt 2.

Månglett, Månglettig,adj. Mångfärgad. 
månglett eldesken. Kolmodin Qv. sp. 2: 275. 
Urinen ... är ibland månglett och omskiff- 
telig. Lindestolpe Skörb. 59. somlige äro 
månglettige. Comenius Tung. 339.

Månglynt, p. adj. 1. Ombytlig till lynnet. 
[Isl. marglyndr.] han (Erik 14) var obändig, 
kitslig, månglynt och misstänksam til sinnes. 
Dalin Hist. III. 1:472. — 2. Mångalunda. 
våra sinnens bevekelser ... när de rätt sty
ras, äre et ämne til månglynte vackra dygder. 
Hermelin B 6 a. de månglynte saker, iag
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har måst omröra, hava mig uti en sådan 
oförmodelig vidlöfftighet kastat. Dens. F 2 b.

Mångmål, adv. Mångfaldt. [T. manch
mal.} Echo ... Skal idka tidt dit namn med 
mång-mål dubblat mål. Columbus Vitt. Si.

Mångning, f. Mangling, med kraam eller 
annar mangningh wmgaa. Gust. 1 reg. 1:226. 
brwka gudz oordh till en mångning. NT 
1526 2 Cor..2:17.

Mångrådighet, f. Mångregering, mång- 
välde. Polyarchia, mongrådighet. L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 109.

Mångtalig, adj. 1. Mångordig, när j 
bidhien, skolen j icke wara mongtaloghe. 
Matth. 6: 7. Icke mångtalig, uthan tystlåtigh. 
Comenius Tung. 831. — 2. Språksam. Ko
nungen plägade altid vara glad och mång
talig (margmälugr) med sine män. Pering- 
skiöld Heimskr. 1:759. the drucke tilsam- 
mans, varandes mycket mångtalige. 2:139.

Mångtankug, adj. Mycket tänkande, 
tankfull, then iordiska inboningen förtrycker 
thet mongtankugha sinnet. Sal. vish. 1536 
9:15.

Måpa, se Mopa.
Mård, m (?). och n. 1. Mårdskinn. du 

Rederstige väll svepter i mårdh. B. Banérs 
visb. 50. — 2. En i folkvisorna förekom
mande benämning på mö, flicka. [D. maar, 
maard.] liten Kierstin så vänt et mård. 
Sv. forns. 1:137. Kirstin den vähne mård. 
1:141.

Mård, se Mål (Mal).
Mårdkele, f (?). Halsstycke på mård

skinn. [T. marderkehle.} Mårdkeler voro af 
2 slag, gode och passelige keeler ... Till ett 
mantelfoder åtgingo omkr. 125 mårdekeler, 
hvar kele räknad till 1 mark. Murberg 
VAH 5:147.

Mårmessa, f. Vanstäld form för Marie- 
messa (i almnackan Mormessa), den 8 sep
tember. Dijkman 149.

Måste, hjelpverb. ther moste (kan) ingen 
ostraffat bliffua. Syr. 7:8. Gör rekenskap 
aff titt Fögderij, Ty tu moste (kan) icke 
lenger wara min Fogde. Luc. 16:2. Thet 
Gudh haffuer reent giordt, thet moste (må) 
tu icke rekna meenligit. Ap. gern. 11:9. 
j mosten tå skola skemma idher. Hes. 36: 32. 
wij mostom skemma oss. Dan. 9:7.

Måtta, f. [Mnt. mate.} Lengden aff huart 
tapetet war otta och tiwghu alna, och breed- 
den fyra alna, och the woro all widh ena 
måtto (af lika mått). 2 Mos. 36: 9. ther aff 
wardt mannen öffuer motto (måttan) riker.
1 Mos. 30:43. andtworda riichit wp ighen 
j fraa oss j saa goda mottho (skick) och 
nesth gudz hielp j betthre æn wij thet ana- 
madt hadom. Gust. 1 reg. 2:115. Juda ligger 
jemmerligha, hans portar stå j een ömkeligh 
måtto. Jer. 14:2. Altså lychtadhe Salomo 
Flerrans Hws . . . j godho måtto. 2 Krön. 
7:11. han ... lät honom gladhan och i godho

måtto (på godt sätt) jfrå sigh dragha. Tob. 
10:10. mong ting bestellas j godha måtto 
j thesso folcke genom tina försichtigheet. 
Ap. gern. 24:3. En dåre leer offuerliwdt, 
en wijs leer til måtto (med måtta). Syr. 
21:29. En wen kan wel wara sinom wen 
til måtto (gagn). L. Petri Sir. bok 40:23. 
mitt nampn är ther (i brefvet) migh till 
fogho motto (behag) inskriffuit. 2 Sänd. 197. 
Så var ock min gemål mig icke väl til måtta 
(till nöjes). Kolmodin Qv. sp. 2:554. — 
Måtto brukas af Spegel som neutr. och i 
ptur. tina nåd är mig i många måtton tedder. 
Öpp. par. 53.

Måtta, intr. och tr. 1. Sikta, syfta, så 
haffuer han ... spent sin bogha, och mottar 
til. Ps. 7:13. Ähran är dygdenes root, och 
dygdenes grundval är ähran. Dijt måttar all 
Gudz lag. Stjernhjelm Here. 370. — 2. 
Rikta, alt thet han giort måttade han åth 
den ena Stratonice (åt S. ensam). U. Hjärne 
Vitt. 42.

Måtta sig, refl. Iakttaga måtta. [T. sich 
mässen.} veta måtta sig uthi lyckone. 
Schroderus Hels. beg. skattk. 62.

Måttgifvande, n. Bindande medelst gif- 
ven föreskrift eller regel. [T. massgeben.} 
kan jag icke väl låtha att gifva uth mine 
tanekar däröfver, doch uthan någons prae- 
judicio eller måtgifvande. A. Oxenstierna 
(HSH 32:151).

Måttig, adj. [Mnt. matich, T. mässig.) 
Måttigh, Måtteligh, continens, temperans, 
temperatus, sobrius. Helsingius. han var 
måtig i kläder. J. Botvidi Likpred. E 1 b.

Måttighet, f. [Mnt maticheit, T. mässig- 
keit.} 1. Måttigheet, Måtteligheet, continen
ts, temperantia, modestia, abstinentia, sobri- 
etas, frugalitas, parsimonia. Helsingius. — 
2. Lämpligt mått, hvad som är lagom. Een 
sund lufft behåller vår lekamens naturlighe 
värma i sin måttigheet. Sparman Sund. sp. 6.

Måva, intr. Dröna, lata sig, vara håglös. 
[D. maabe.] Hvi sitt’n I så ok måven? Jag 
troor.ey at I såven. Lucidor C 1 a.

Mägen, n. Kraft, styrka. [Isl. megin.} 
Jesus war tå så fast förswagat, At han ey 
lenge förmåtte dragat (korset), Macht och 
mägen war honom förgåt. O. Petri Jesu 
pina E 2 b.

Mähä, n. Mes, stackare, stympare, odåga, 
våp. Werldzlighe Herrar . .. skola sitt alffuar 
och flijt see lata, Gudz rättwijso och ordning 
fulfölia, och icke såsom mähä ther sittia. 
P. Erici 3:123 b. Skal jagh här gå som itt 
mähää, Och haa ingen at umgåås medh? 
S. Brasck Förl. sonen G 3 b.

Mäklan, f. Mäklande, bemedling. Thenne 
ovillien ... skulle Drottningen medh sin go- 
dhe ordh och mecklan afstyrkt. L. Petri 
Kr. 74.

Mäklare, m. Mellanlöpare. någre on- 
dhe mäklare gåfvo sigh upp och blandade
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ondt emellan honom och hans svåger. L. 
Petri Kr. 20.

Mäkta, adv. med adj. bet. Mäktig, väldig, 
stor. ith mæckta tal folk. Gust. 1 reg. 1: 221. 
itt meckta sorll. / Sam. 14:20. han wille 
göra honom til en mekta man. O. Petri 
Men. fall D t b. the som lätes wara mechta 
män, wore doch vnderkuffuade aff enne 
qwinno. Kr. 158. en mechta hielte. Ders. 
170. så hölt han itt mechta hoff i Stocholm. 
Ders. 93. mecta straff. I Post. 66 b. leet han 
tillredha itt mächta giästebudh. L. Petri 
Kr. 18. ett mäckta liud af månge klockor. 
Eurelius Vitt. 18.

Mäkteliga, adv. Med makt, kraftigt. 
[Mnt. mechtliken.] the mechtighe skola mech- 
teligha straffadhe warda. Vish. 6: 7. Hon 
(visheten) recker jfrå then ena endan til then 
andra mechteligha, och regerar all ting wel. 
Ders. 7 (8: l). mechteligha (mäkta) gladh. 
1 Macc. 11: 44. Paulus betyghar mechte
ligha, at han haffuer sitt Euangelium aff 
ingen menniskio. Försp. till Ebr.

Mäktig, adj. Väldig, stor, kraftig, stark, 
rik, betydande, mecktig bekosthning. Gust. 1 
reg. 10:37. en mechtigh häär. 2 Kon. 7:6. 
Presternar loffuadhe Herran hwar dagh medh 
Herrans mechtigha strengiaspell. 2 Krön. 
30: 21. mechtigh (stark, mäkta kunnig) j 
Scriffterna. Ap. gern. 18:24. the Edomeer 
drogho vth emoot them medh mechtught 
(talrikt) folck. 4 Mos. 20:20. itt mechtught 
ihdrdt, svårt) örligh war emoot the Philisteer 
så lenge Saul leffde. 1 Sam. 14:52. Joram 
vpkom offuer sins fadhers Rike, och wardt 
thes mechtigh (öfvermäktig). 2 Krön. 21:4. 
offuer then vnga mannen kunde wij icke 
mechtighe warda, Ty han war oss förstarck. 
Sus. 39. Herren kan ock göra mechtigh 
(stora) ting. Joel 2:21. then mannen war 
ganska mechtigh (rik) och hadhe trytusend 
fåår och tusende geter. 1 Sam. 25:2. then 
mechtigeste (förnämste) ibland Sauls heer- 
dar. 21:7. en mechtigh (mäkta) stoor hoop. 
Ap. gern. 14:1. Israels barn hadhe lychtat 
then mechtigha stora slachtingen. Jos. 10:20. 
itt mechtigt stoort wädher. Ap. gern. 2:2. 
lät mechtigha stora haghelstenar falla. Syr. 
46: 6. Dauid war... på godz och äghor ganska 
mechtigh (rik). L. Petri 2 Post. 137 b. dhe 
sin skulld, som de hoos en och annan hafva 
uthståendes, intet kunna mechtige (i stånd 
att betala) blifva. Stjernman Riksd. 2: 
1013 (1642). the lättare genom sachtmodig- 
heet än såsom mootsträfvigheet sin begähran 
mächtighe vordo (förmådde erhålla). Schro- 
derus Liv. 428. kunde han aldrig blifva thet 
mächtig (bemäktiga sig det) som han åstun- 
dade. Peringskiöld Vilk. 220. han blef 
sin önskan mägtig (vann sin önskan). /Is. 
Ban. 2:329. Mechtogh (mäkta) gerna hade 
vij sedt, ... att 1 ... besökia oss. HSH 36: 
366 (1635).

Mäla, tr. Förmäla. [Isl. mcela.] vil iag 
... här om mäla dät kortast iag kan. Her
melin A 8 a.
- Mäla, tr. Mäta. [Isl. mcela.] lodh som 
man mäler diwp med. Var. rer. voc. P 4 a. 
mäla himmelen. Jer. 31:37. sanden j haff- 
uena, then man hwarken mäla eller rekna 
kan. Hos. 2 (1:10). mäla Jerusalem, och 
see huru breedt och longt thet wara skal. 
Sach. 2:2. Hoo mäler watnet medh han- 
denne. Es. 40:12. Medh hwadh mått j mälen, 
ther skola andre mäla idher medh. Marc. 
4: 24. han määlte byggningena til wijdd och 
högd, alt medh eenne stång. Hes. 40: 5. 
Statt vp, och määl Gudz Tempel. Upp. 10 
(11: l). mwr, then medh eno mätosnöre määld 
war. Am. 7: 7. Jfr Mål a.

Mäld, Mälde, n. Porträtt. [Mnt. melte, 
T. gemälde.] Sköne, hiertans-tröstlige mäld 
(Dianas bild). Stjernhjelm Fångne Cup. 
8 intr. min skönstes mäld och beläte. 11 
intr. thet sköne mälde. 9 intr.

Mäldkorn, n. Qvarntull. Mölnaren han 
snappar effter mäldkorn (söker sitt bästa). 
Comenius Tung. 405 (L. molitor emolu-
mento inhiat. T. der Miiller schnappet nach 
dem Metzkorn.)

Mâle, n. 1. Tal, röst, ton. [Isl. mœli.\ 
Han ... med et mesaktigt och förtreteligt 
mäle förmanar dem alla til dygd. Dalin 
Vitt. II. 6:39. — 2. Talan. The (riksför- 
myndarne) träde könlig fram til Hennes 
Majestet, Och lägge nid sijn macht, sitt mäl’ 
och myndigheet. Stjernhjelm Jubelsång.

Mälestång, f. Mätstång. [Isl. mcelistöng.) 
hadhe .. . ena mälestång j sinne hand. Hes. 
40:3. mannen hadhe mälestångena j han- 
denne. 40: 5.

Mälning, f. Mätning. [Isl. meeting.] 
Helsingius: Finitio, definitio, metatio, limi- 
tatio, mensio, dimensio, mensuratio.

Mälning, f. Säd. theras säcker skulle 
fyllas medh mälning. I Mos. 42:25. åsnin- 
nor (lastade) medh mälning och brödh och 
spijsning. 45:23.

Män, interj. (Se Sv. Ak. Ordlista vid 
j a.) Ney så män. Prytz O. Skottk. D 4 a. 
Ja män rätt nu komma the vth. Ders. E4b. 
Joo joo, guss (Guds) men iag tror icke an
nars. Beronius Cl b. Vas (vår Herras) 
män! Gud gifve jag vore väl hemma! La
gerström Mad. Apr. 89.

Mängsel, f. Blandning. [T. mengsel.] 
en mängsell aff undran, hopp och frögd. 
Wexionius Sinn. B2 3 a.

Mänta, se Menta.
Märd, f. Mjärde. [Isl. mcerö, f.] Märd, 

nassa. Helsingius.
Märka, tr. 1. Sätta märke på. somlighe 

. . . wille merckia och tekna rwmet (stället, 
der man gömt tabernaklet m. m.), men the 
kunde icke finnat. 2 Macc. 2:6. — 2. Lägga 
märke till, gifva akt på, taga i akt. hörer
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mina röst, och merker hwadh iagh sägher.
1 Mos. 4:23. Trana och Swala merkia sin 
tijdh, när the igen komma skola. Jer. 8: 7. 
Så hörer migh nu mijn barn, och merker 
vppå mins munz taal. Ord. 7:24. the til- 
hörares öron skola grant på merkia. Es. 
32:3. Så merck nu til, at tu må förstå sy
nena. Dan. 9:23. merker åt och hören mitt 
taal. Es. 28:23. — 8. Förmärka, skönja. 
en förnufftig merker mannen på hans åt- 
häffuor. Syr. 19:26. — 4. Bemärka, betyda. 
the haffua ther (i hebreiska språket) wel tijo 
ord alt itt merkiandes, ther annor mål som- 
mestedz som nogast komma itt åstadh. Dav. 
ps. 1536 förspr. ecclesia, thet merker för- 
sambling. O. Petri Men. fall E 6a. Jesus 
mercker på wårt måål så mykit som Frelsare. 
L. Petri / Post. I 6 a. the helige Martyrers 
beläthe, och wäl annor som något synner- 
ligitt haffua til at merckia och oss påminna, 
sådana som är Georgij och Christophori, 
medh huilke Öffuerheetennes och Christe- 
liga lärares embete beteknas. Nov. ord. 
eccl. 336. — 5. Anmärka, anföra, iag menar 
det vara nog sagt, när jag endast märker, at 
en så ovanlig ståt ... satte alla åskådare uti 
förundran. >4s. Ban. 2:4.

Märke, n. 1. Kännemärke, igenkännings- 
tecken. thet skal wara then färgha och 
merke genom hwilkit wij skole warda kende 
for Christi leriungar, at wij elske hwar annan 
inbördes. O. Petri 2 Post. 140 b. Titt se- 
ghel war aff silke . .. och titt merke (flagg- 
märke) stickat ther vthi. Hes. 27: 7. — 2. 
Tecken, tillkännagifvande. Szå (effter ingen 
wille begynna på talet) gaff Canceleren 
merke, at han wille begynna. Svart Kr. 
130. — 3. Bevis. Uptag dät för et ofelbart 
märke af mit hiertelag. Hermelin F 2 b. 
Carl dän Xlhtes ... ankomst till sina Nor
diska länder, som, till ett nytt märcke af 
Gudz stora nåd, skedde på Lucias-dag anno 
1715. Rydelius Vitt. 14.

Märkedag, m. 1. Märklig, betydelsefull 
dag. Välkommen til et slut, du stora märke
dag, Då på sin thron går up en ny vårt rikes 
Lag! Dalin Vitt. 3: 281. — 2. Skottdag. 
de moste tilläggia en dag eller fördubbla och 
upräkna den 10 Decemb. två gånger i detta 
fierde åhret, hvilken de kalla märkedan och 
året skotåret. Rudbeck Atl. 1:112.

Märkekafle, m. Hoos skomakaren kallas 
en (= säges man) merckia skor, när han sin 
merckekafla brukar. Rudbeck Atl. 1: 741. 
(Variant: merketafla; i lat. texten: Merke
stock.)

Märkelig, adj. Utmärkt, betydande, an
sedd, märkvärdig, anmärkningsvärd, be
tydlig, en mächtigh och märkeligh förste. 
L. Petri Kr. 31. vj (6) merkeliga oc för- 
stånduge bönder vthaff huario lagxago. Gust. 
1 reg. 4:148. en merkeligh Gudz man. I Sam. 
9: 6. the ther merckelighe äro jbland Apost-

lanar. Rom. 16:7. The haffua sijn Rike wel 
regerat, och merkeligha gerningar giordt. 
Syr. 44: 3. androm til itt merkelighit Exempel. 
19:3. Hörer, ty iagh wil tala thet merke
lighit är. Ord. 8: 6. til migh är kommet itt 
hemlighit ord, och mitt öra haffuer ther aff 
fått någhot merkelighit. Job 4:12. angripin, 
icke vlhan hans merkeligha skadha. Försp. 
till 1 Macc. nogra merkeliga richsens ærende. 
Gust. 1 reg. 1:238. wäre wij honum plictuge 
eth merkeligit stycke peninger. 9:62. een 
merckeligh summa sölff. Tegel Gust. I 
hist. 2: 36.

Märkelse, f. bemärkelse, betydelse, or
det Traditio, huilkit man på wärt Suenska 
måll vlhtolkar Stadge, haffuer åtskilielig mer- 
kelse i Scrifftenne. L. Petri Kyrkost. 5 a. 
Beiäther och målningar kunna wel lijdeligh 
wara i kyrkiornar, ther the skickelige ähro, 
och haffua någon wiss historia eller merc- 
kelse at tekna. Nov. ord. eccl. 335. hennes 
(Motala elfs) första stanningh skeedde icke 
vthan stoor merckelse. P. P. Gothus a 3 a. 
Tekn ... medh theras merckelser. Dens. 
X 8 b. thesse tu orden, gambla och nya 
Testamentet, hafva tvenne åthskillige mer- 
kelser. J. Rudbeckius Kon. reg. 3.

Märkesnöre, n. Hoos skreddaren kallas 
merckiesnöre det han mercker kläden med. 
Rudbeck Atl. 1: 741.

Märkesten, m. ? nogor koreleband .. . 
som wogho med merkestenarna 2 löd: mar- 
cer. Gust. I reg. 7:18.

Märkesticka, f. Karfstock. Ingen i Sve
rige är som icke veet hvad merkesticka är, 
hvilken gemene man bruka när de föra nå
gon stoor myckenheet af säd, kål och andra 
varor: då han som lefvererar och han som 
mottager skiära ett streck på en sticka för 
hvar tunna han emottager, hvilken sticka 
sedan i tu skiäres och hvar behåller sin del, 
så att om någondera ville räckningen för
falska, kan det intet skie, ty när stickorna 
jämföras och tilhopa sättias, då svara intet 
merckiena. Rudbeck Atl. 1:740.

Märketråd, m. Se Rietz. Grant skal 
jagh (skräddaren) märka både framme och 
baak, Min märketrå skal icke blifva slaak. 
S. Brasck T. krig. I 2 a.

Märkisord, n. Teknisk term, konstterm. 
så hafver mig tyckts sämligit vara och lända 
vårt urgamla, härtil dags obeblandade tungo
mål til prijs, ... om man upfunne och i bruk 
satte, i ställe för latin och grekiska, någre 
svenske beqväme och af sig sielf förstånd- 
lige konstmätige märkis-ord. Stjernhjelm 
Bac. Carol. 183.

Märkning, f. Uppmärksamhet. [T. merk- 
ung.] Ibland alle krijgzöfverster ... hafver 
ingen gifvit noghare acht och märkning uppå 
krijgzmännernas dygd och manligheet, än 
thenne. Schroderus Liv. 802.

Märksam, adj. [T. merksam.] 1. Upp-
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märksam. Uppå denna berättelsen hörde 
min prins ined märksama öron. /Is. Ban.
1:143. — 2. Skarpsynt, tu måste grant pröfva 
theras sinnen, som tu äst i sälskap med; 
ty somlige .. . hafva ett märcksamt förstånd. 
Somlige åter hafva grofvare öron, och märka 
intet så grant hvad som låter väl eller illa. 
Rydelius Sed 61.

Märksamhet, f. Uppmärksamhet. [T. 
merksamkeit.] Mannavett får man ... af en 
flitig merksamhet, tå man i sin lefvernes 
vandel åtskilligt ser, hörer och pröfvar. Ry
delius Förn. öfn. företal § 6. om mong ögon 
... förena sin merksamhet. Förn. öfn. 374.

Märktecken, n. Järteckén. Alle the som 
sigh på spådom, troldoom, foghelroop, märck- 
tekn och annat teknetydhande förlåta. R. 
Foss 89.

Märkvärd, adj. Märkvärdig. Jag minnes 
ei hvar gång: jag nämner en för alla, Den 
ock med högsta skäl man må för märkvärd 
kalla. Kolmodin Qv. sp. 2:296.

Märs, n. merszett. Gust. 1 reg. 10:130. 
Se Marsa.

Märsa, f. Fiskkasse. Schroderus Lex. 
«0. Jfr Rietz Meis.

Märskrejare, Märspinka, se K r e j a r e,
Pin k a. Märskräjare, Märsepincke. Tegel 
Er. 14 hist. 59.

Märstall, n. Stall för hästar. [Mnt. mar
stal. T. mähre, häst.] ther äre siu laga hus 
i hvariom prestegårdh, som äre ... fähus och 
märstall. H. Brask (Hist, handl. 8. 1:66).

Mäskesäck, m. Epicureer the ähre diefvul- 
sens mäskiesäckier. A. Laurentii Hust. 62.

Mässel, se Mass la.
Mästare, m. 1. Magister. Universiteter 

.. . göra Baccalaurer, Mästare (magistros), 
Licentiater och Doctorer. Comenius Tung. 
737. mesther olaff (Petri) waar Camara me- 
sther. Gust. 1 reg. 2: 61. oss elskeligh wer- 
dugh herre mester Oluff tiill Vpsala och 
Lincöpingh etc. Domherre. 2:263. — 2. Lä
rare. kloke mestare j naturligha konster, 
sådana som man nu kallar Philosophos. 
Matth. 2:1 (glossa). j skolen icke läta kalla 
idher Mestare, Ty, en är idher mestare, 
Christus. 23:10. Ästu en Mestare j Israel, 
och weest icke thetta? Joh. ev. 3:10. sadhe 
til honom, Rabboni, Thet är, Mestar. 20:16. 
wilia wara Mestare j Scrifften. 1 Tim. 1:7.
— 3. Författare. Philo skal haffua warit 
Mestaren til thenna book. Försp. till Vish. 
Mestaren til bookena om the Maccabeer. 
P. J. Gothus Sax 87. epterfölia then tyd
ska vtsetningena (öfversättningen)... huilkes 
mestare vtan tuiffuel well haffuer ... öffuer- 
seett alla exemplaria. Syr. bok 1536 försp.
— 4. Konstnär, mästerlig utöfvare af en 
sak. han war en mester på koppar. I Kon. 
7:14. wijsheten som en Mestare är til alla 
konst. Vish. 7:21. Jagh ... är en mestare 
til at hielpa. Es. 63:1. — 5. Beherskare,

öfverman. Och är troon och kärleken all 
Lags Mestare, och haffuer them all vthi sitt 
wold. Försp. till G. Test. Giff them Herre 
en mestare, at Hedhninganar mågha för
nimma at the menniskior äro. Ps. 9: 21.

Mästarinna, f. Drottning Margareta, hwil- 
ken en rätt Mesterinna war til at plåga .. . 
the Swenske. Svart Ärepred. 55. then Epi
stelen til the Hebreer är een Mesterinna til 
at åtskilia Christum och Mosen. Uti. på 
Dan. 414.

Mästerkast, n. Öfvertag, öfverhand. 
Cupido Venus son, Med hvilken iag (Apollo) 
mon strijda Om bäste mästerkast. Stjern- 
hjelm Fångne Cup. 5 intr.

Mästerlig, adj. Lärd, lärdomsidkande. 
kom han till mesterliga academien vthi Vp
sala, ther han studerade vnder dess lär- 
mestare. Brahe Gust. 1 kr.

Mästerman, m. Handtverkare, mästare. 
[Isl. meistararnadr, Mnt. mesterman.) Ære 
ok nagre mestermen j edert land, som vel- 
viliga velia giffva sig til oss j vaar tiænest. 
Fini. 122 (1501). Skotter, som mestermenn 
vore paa sadanth (att gjuta kanoner). HSH 
20:247(1508). mestermennenas (konstnärer
nas) prijsgijrugheet (föranledde att de gjorde) 
beletet med aldra största konst. Sal. vish. 
1536 14:18.

Mästerska, f. Lärarinna. [L. magistra.] 
wijsheten ... mesterskan är til all kunst. 
Sal. vish. 1536 7:21.

Mästra, tr. [T. meistern.] 1. Inöfva, 
dressera. Menniskian tämier en häst och 
mestrar honom til, ehuru modig han ock är. 
P. J. Gothus Rel. art. 119. — 2. Beherska, 
råda öfver. han til thet yttersta mästrar 
och underkuffuar alla kötzlige begärelser. 
Schroderus Hoff, väck 258. Ruus, titt hem
liga Råd, skal mästra titt hof och all upvacht. 
Stjernhjelm Here. 121. hon tror sig kunna 
Blott med ett ord, ett lijtet gladlynt löije, 
Snart mästra Pyrrhus. C. Gyllenborg 
Andr. H 2 a.

Mätig, adj. Måttlig. [T. massig-.] föörom 
ett kyskt, tuchtigt, mildt och mätigt leffuerne. 
P. J. Gothus Sal. 396. nychter och mätig 
i maat och dryck. Hust. 65.

Mätiga, tr. Mildra, moderera. [T. mas
sigen ] han raasar icke, skrijar och roopar 
ther icke emoot, uthan han mätigar sina ord. 
P. J. Gothus Apost. gern. 847.

Mätighet, f. Måttlighet. [T. mässigkeit.] 
nychterheet eller mätigheet i all ting. J. Bot- 
vidi Likpred. E 1 b. bådhe hoos Hedningar 
och Christne är fordom mätighet och nych- 
terhet hållen i stoor ähro. Rothovius 2 
Pred. C 4 b.

Mätkonst, f. [T. messkunst.] Archimedes 
... uthi Geometria eller Mätekonsten ... var 
väl förfaren. Schroderus Liv. 293.

Mätkonstnär, m. Mätkonstneren, then 
verldberömde Archimedes. Stjernhjelm
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Arch. A 4 b. Ingenieurer och mätekonstnerer. 
Ders. B 3 b. Floreminiske mätekonstneren 
Galilæus. Ders. H 3 a.

Mätstock, m. Måttstock, mätstock eller 
scala. Rosenfeldt Nav. 34. Nej herre, 
nej, förnuftets mätstock felar, Hon räcker ej 
ditt vishets dolda skick. Fabricius 341.

Mätvishet, f. then ädle Mathesis, thet är 
Mätevijsheten. Stjernhjelm Arch, k 2 a.

Möbarn, n. Flickebarn. [1st. meybarn.] 
the som äro haffuande medh swenbarn, haffua 
bättre färga och hyy än som the ther gä med 
möbarn. B. Olavi 159 b.

Möda, tr. 1. Göra omak, besvära, wij 
haffue icke welat mödha idher . .. j thesse 
wåro örlighe. 1 Macc. 12:14. Thy forbiuder 
jach alle ... at (dem) hijndra eller hijndra 
latha, mödha, qwaelie, platza eller i nogon 
motthe forfong at göre. Gust. 1 reg. 1:5. 
vij haffue 'oerammet twenne herremöte i 
västrås .. . och ther til kallat och mödet rijki- 
sens råd. 5:40. Jfr Bemöda. — 2. Trötta, 
matta, the (Guds verk) hwarken tröttas eller 
mödhas j theras wercknat, och hålla intet 
vppe aff theras sytzlo. L. Petri Sir. bok 
16: 27. tu mödd och trött wast. 5 Mos. 25:18. 
Thorsten begynte nu blijfva myckit mödder, 
så att hann knapt orkade stå. Reenhjelm 58. 
Jfr Mod, adj. — 3. Refl. Göra sig omak, 
bemöda sig, trötta sig. läkiaren lenge ther 
om mödher sigh. Syr. 10: il. Mödh tigh 
icke til at warda rijk. Ord. 23: 4. Tu mödde 
tigh vthi tina monga wäghar, och sadhe icke, 
Hwila tigh någhot litet. Es. 57:10.

Möda, f. Trötthet. [Isl. mceöL) Bele år
kar inthet mera för möda. Reenhjelm 113.

Mödelig, adj. Mödosam. [Isl. mœdiligr.] 
thyna helga föther . . . sigh leth wärdogha 
wara ath ganga wm werldinne oc tolde mö- 
dheligit ärffuode ffor wara helso schuld. 
Tideb. 56.

Mödig, adj. Trött, utmattad. (Se Mod, 
M ö d.) han nu alredo war trött och mödigh 
aff sådant tungt arbete. Svart Kr. 71. Han 
motte iw wara trött och mödigh effter thet 
stora buller och anfechtning som han hade 
året tilförende aff Konung Cristiern. Ders. 
168.

Mödokär, adj. Catechesen hafver varit 
mig mechta mödokiär. Så at fem eller sex 
timars idkeliga och dageliga förhör flera ve
kor å rad hafver mig intet svårare fallit än 
en timas vanliga sydsla. Svedberg Catech. 
företal d 8 b.

Mödolöst, Modlöst, adv. Utan möda. 
[Isl. mœüulauss.] At dieffuulen jw icke så 
alztinges fritt oc mödholöst skulle kunna 
fremia sin onda wilia. L. Petri Om nattv.
A 6 b. Ett ungt trä, som hafver unga rötter, 
kan man modlöst upryckia. Svedberg Ungd. 
reg. 97. Skode vi oss retzliga uti Gudz heliga 
lags spegel, skole vi modlöst blifva varse 
våra synder. Catech. 488.

Mögenhaftig, adj. Förmögen. [Mnt. mo- 
genhaftich ] szå monge (af Bogesunds bor
gare) . .. som nogen mögenhafftige äre. RR 
7/a 1544.

Mögle, n. (?) Mögel. Mucor, möghle. 
Var. rer. voc. I 3 b.

Möjlighet, f. Foglighet, hofsamhet. wile 
wij icke reknat i thet skarpista som wij doch 
well hade kunned effter laghen, vtan haffue 
befaled wår fogetha ... at han skal göra 
möghelighet medt them, doch likwell icke 
platt latha thet bliffua ostrafifet. Gust. 1 reg. 
6: 249.

Mök, f. Gödsel. Lind Ord. Rietz.
Möka, tr. Måka. Lind Ord. Rietz.
Möka, Mökia, tr. Göra mjuk, uppmjuka. 

[Fsv. mökia-, Isl. mykja.] såår, swulnat och 
eterböld, the ther intet plåstrat, eller för
bunden, eller medh olio möökt äro. Es. 
1:6. Gudh ... theras hierta medh tronnes 
gåffuo vplysta förwandlar, möker och drager 
til sin kerleek. A. Andreæ Tillegnan af 
L. Petri Dial, om mess. A 4 a. en Adamant, 
then man intet böija eller mökia kan. P. L. 
Gothus 1 Uti. Cc l b. af detta talet blef 
hon intet mökt, utan mera förhärdad. J. Ter- 
serus (Lönbom Hist. märk. 2:15). i desse 
länder, derest skörbiugg och kalla flusser 
myckit grassera, som giöra lederna lamma 
och styfva, intet nödigare vore, än varma 
svafvelbad, hvarigenom de kunde mökas 
igen. U. Hjärne Anl. 7. När tidigt och 
longsamt regn faller på hård jord, plägar hon 
mökias och blifva vek. Svedberg Sabb. ro 
1:829. O kärlek, kan tu ock så tämja til 
och möka En rygg, som krokot är, och ytter
mera kröka? Kolmodin Qv. sp. 1:92. iag 
ditt flinte-hiärta mökt. Rydelius Vitt. 76. 
De sundaste förmaningar stärkte snarare, än 
som mökte min styfhet. Roman 278.

Möla, tr. Tugga trögt, med besvär (något 
som är torrt, bröd utan sofvel). [Isl. maula, 
tugga, mumsa.] the fattige möla tort brödh. 
L. Petri 2 Post. 187 b.

Möla, tr. Gräfva ner. [Jfr Isl. mvröa ; 
Schlyter Ord. myrjia.] Hvad tokhet theras 
siäl til jordens kärlek dragit, At the med 
sådan lust sig uti gyttian söla Och hierta, 
sinne, hog uti en jordklimp möla! Spegel 
G. verk 144. Hon mölar ned sin skatt rätt 
diupt_ i. myrestackar. Ders. 206.

Möling, m. 1. Nedgräfd eller eljest 
undangömd sak (se Möla). Eg. mördad 
persons eller fosters lik, som blifvit lagdt 
å lön eller afsides nedgräfdt (se Rietz 
Myring.) blir et contoir i et Collegio så 
upfylt med riksdags foster, at det ena ligger 
ihäl det andra, och hyllorne bli betäckte med 
evärdeliga mölingar. Dalin Arg. 2, n. 39. 
Köpegods-Contoiret samt Donation Och alla 
mölingar af Reduction. Vitt. 4: 498. — 2. Vål
nad. Möling, Larva, Poltergeist. Schro
der us Lex. l.
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Mölja, tr. = M ö 1 a 2. AU ting fräter ti
den och öder å mölljar i glömsko. Palm- 
felt Virg. 38.

Mölja, f. 1. Soppa. Offa, mölia, soppa. 
Var. rer. voc. H 3 b. Möllia, Supan, Offa, 
Brey. Schroderus Lex. 44. Om man än 
skulle effter herragårdz Iagh Äta strömingh 
och vällingh huar eneste dagh, Sä slinker 
doch mölia och flesket medh. Rondeletius 
43. Jagh lop ifrån så godt ett möliefaat, Dett 
kocken han förährade migh; ... Ingen skall 
taga migh mölian ifrå. Tisbe 81. Vår kyrkio- 
herde han haar 30 koor; Fåår iagh 10 der 
af, kiäre bror, Så skall iagh en sådana mölia 
giöra, Makan skall man aldrigh höra. Ders. 
35. vthsupa dreggena och alla Gudz wre- 
dhes och heluetis mölio. P. Erici 1:133 a. 
then bittre kaleken, full medh allahanda 
heluetis mölior. 1:268 b.— 2. Röra. Vi se 
the himlabloss, som man Planeter kallar, 
Och theras slängegång oss sälsynt förefaller; 
Ty nu går hvar för sig, nu alle i en mölja. 
Spegel G. verk 284.

Mölnare, m. Mjölnare. [Fsv. mylnare, 
mölnare; Isl. mylnari.] Mol i tor, mölnare. 
Var. rer. voc. D2a. mölnarenar stå fåfenge. 
Pred. 12:3. Mölnaren .,. seer sit qvarnhiul 
drifvas. Spegel G. verk 31.

Mölska, f. [Fsv. mylska, mölska; Isl. 
milska.] Potus ex hordeo et melle, quem 
nostri Mölska vocant. Rudbeck Atl. 1:510. 
(Se O. Magnus Hist. 13:25.) Mölska, Meli- 
cratum, Löschmeet. Schroderus Lex. 44. 
Utaff vijn och honung giöra dhe miöd (möl
ska, mulsum). Comenius Orb. pict. 117. 
blanda . .. medh ööl, eller medh miödh, eller 
medh mölsko. Lemnius B la. Smålänska- 
Mölska. Stjernhjelm Here. 218. sötaste 
mölska. Bröl. 22. kokar hasslekernar i ho
ning eller mjölska. Palmberg 28. Jfr Rietz.

Mönster, se Munster.
Möqväll, m. 1. Qvällen före ungmös 

bröllopsdag. Huusvärden må spijsa gästerne 
på mööquällen med een ordinari måltijd, 
utan confect och dryckenskap. Stjernman 
Com. 2:390 (1644). skal brudgummen så 
väl som gästerne . . . sigh på sielfva bröl
lops dagen uthi brudhuset inställa, och 
vari then osedh aldeles härefter afskaffat, 
at samlas på möqvällen och traeteras. 3: 722 
(1668). — 2. Gästabud på sädan qväll. 
Thet är ock en ganska stoor och strafligh 
osedh med the Möyeqwällar, som aiment 
plägha hållas både på Landzbygdenne och 
j Städerna, Ty en stoor part sitter offta nat
tena öffuer, kommer så om Söndaghen 
drucken och full til Kyrkion. L. Petri 
Kyrkord. 54 b.

Mör, adj. i möört svidiefall vij strödde 
Finne-rog. Eurelius Vitt. 60. Hans möra 
smickermun. Celsius Gust. Vasa 40.

Mördelig, se Mordelig.
Mörderi, n. [T. mörderei.] Däckens mör-

derij fick så ther medh then ändan. Brahe 
Gust. 1 kr.

Mörk, adj. Dunkel, skum. hans öghon 
wordo mörk til syyn. 1 Mos. 27:1. Israels 
öghon wåro mörck worden för ålder skul 
och kunde icke wel see. 48:10. synen war
der mörk. Pred. 12:3.

Mörka, tr. och intr. 1. Göra mörk, skym
ma. — 2. Mörkna. Lind Ord. Rietz.

Mörka, f. Mörker. Rådett bleff besitt- 
iendes att ransacka ... allt intill mörckan 
kom._ HSH' 2:7 (1522).

Mörkaktig, adj. [D. mörkagtig.] Hän- 
derne voro af sot hel mörkacktige gjorde. 
Malmborg 130. Aphides eller en hop små 
kräk, som voro mörkaktige. Linné Sk. resa 
203. til lärgen mörkaktig (fuseus). Vestg. 
resa 221.

Mörkhet, f. 1. Mörker, töcken. Ca 1 i go, 
mörkheet. Var. rer. voc. A 3 b. mörker offuer- 
tecker iordena, och mörkheet folcken. Es. 
60:2. Min lycka han (Gud) såg, Då jag ännu 
låg I mörkheten qvar. Dalin Vitt. L. 1:7. 
— 2. Dunkelhet, otydlighet, svdrfattlighet. 
iag för des (ämnets) mörckheet skull måst 
använda stoort besvär ... til des uthransak- 
ning. U. Hjärne Vatt. A 2 a.

Mörkil, m. Blindstyre? (stafvelserna) 
s t o r vidh ... k i s t o r, gnistor, listor, 
storma aldrigh lyda långt, utan kort, der 
icke en egensinnigh mörckil vil läsa annars 
än vahnligt är. U. Hjärne Orth. 127.

Mörkja, intr. Mörkjas, dep. Mörkna, 
förmörkas, blifva dunkel. [Isl. myrkja.] när 
thet mörkier. L. Petri Jobs bok 24: 16. 
fänsterne mörkia. Stjernhjelm Here. 499. 
ther mörcktes sool oc moone. Psalmb. 1536 
99. hans öghon begynte mörkias, så at han 
icke see kunde. 1 Sam. 3: 2.

Mörla, intr. Pyra. een eeldgnista, then 
fallen är j halm, så lenge ligger och mörlar, 
at hon kommer sigh före. L. Petri Skyld. 
F 2 a.

Mörna, intr. Morna sig. Solen bärgas,
... Men kommer upp och mörnar igen hvar 
morgon. Stjernhjelm Here. 83. han ei rätt 
är mörnat. Spegel G. verk 168. En man 
som lättian alfvart flyr Och mörnad är när 
dagen gryr. S. E. Brenner Dikt. 1: 257. 
Mörna sig. Lind Ord.

Mörsel, m. Morseil, kaka af socker och 
kryddor. [Mlat. morsellus, It. morsello, T. 
morselle.] Apotekare bereeda . .. små socker- 
kakur och mörslar. Comenius Tung. 796.

Mörsk, adj. Syrlig. [D mörsk.] mörsk 
smak. B. Olavi 57 a. Then siwke skal 
vndfly alt thet som swrt, bittert, mörskt och 
grofft är. Dens. 78 a. The (äpplen) som äro 
söötachtigt suure och lijka som en smak 
emellan sött och mörskt hafve. Palmberg 
51. — J fr M u r s k.

Mörsnipa, f. Ett slags fågel. [Isl. nvjri- 
snipa.] Se RfETz s. 430 myrsnipa. Möör-
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snijpan (ficedula, die Schnepfe.) Comenius 
Tune. 155.

Mösare, Mysare, Mortsare, m. Mor
sar e. [Fht. morsäri.] Kallades äfven fyr-

mysare. Se Hamilton 273. 1 Mösser til
att skiutha fyrboll medt. Adlersparre Hist, 
samt. 1:7 (1556).

Mössja, se M y s s j a.

N.
N, betecknande, ett visst, icke angifvet 

namn. Heise edher oss elskelige borge- 
mestare och raadt, thesligis gck then menige 
man wthii .N. ok .N. Gust. 1 reg. 1:202. 
Hielp alla menniskior som äre j angst, sorg 
och änxlan, för sina synder skul, besynner- 
ligha then N och then N läät them icke 
falla j wanhopp. O. Petri Men. fall G 7 a.

Nabolig, Naborlig, adj. 1. Närgrän- 
sande. Nahbolige konungariken. A. Oxen- 
stjerna Bref I. 4: 34. — 2. Som anstår 
grannar, vänskaplig, förtrolig, ett venligit, 
brodherligit och naboorligit förbundh. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:67. fredh, venskap och alt 
naboligt gott. A. Oxenstjerna Bref I. 4: 
200. den särdeles nabolige vänskap, som är 
emellan Oss och Czarerne. Stjernman 
Com. 5.120 (1689). begärer K: M:tt i Dan- 
marck på dett naboeligste, att h: K: M:tt 
ville förtroligen med K: M:tt i Danmarck 
communicere. Gust. Adolf Skr. 285.

Naborligen, adv. skreff Konungh Chri
stian aff Roskildh Konungh Gusraff naboor- 
ligen och vänligen til. Tegel Gust. 1 hist. 
2: to. vele Wij Eders kärligheet vänligen, 
broderligen och nåboerligen icke förholla, 
at... Stjernman Com. 1:148 (1556).

Naborskap, Naboskap, m. och n. Grann
sämja. bætre naabwrskap worte i framtiden 
i millan swerige oc Danmarc. Gust. I reg.
1:142. wile wij them j alle motthe hwl och 
tro naborscap beuisa. 1:286. wij haffde for- 
modt oss anner naborskap aff edher. 4: 68. 
thet wenlige förbund oc gode naborskap 
Riken emellom giortt oc medt besiglde breff 
stadfest är. 6:104. Med Ryssen hölles god 
naborskap. Stjernman Riksd. 2- 982 (1641). 
du holler godh naboskap .. • medh l.andgreff- 
uen aff Hessen. A. Oxenstjerna Bref I. 
4:98. bibehålla godt naboskap i Jämtland 
med de Danske och Norske. Hallenberg 
Hist. 2:636.

Nachdel, Nadel, Nådel, m. [T. nach- 
theil, Mnt. nadel ] wi alstedis haffue wared 
thorn gönstige med preuilegier ... oss tiil 
ingen lithen nadel. Gust. 1 reg. 6:340. 
medh upsååt gör jag inthet dedh fädernes- 
landedh och min drottning ähr till skadha 
eller nadeel. A. Oxenstjerna (HSH 26: 
61). wij igenom thenne mann j märckelig 
skade och nådeel... satte äre. RR*fi 1544. 
på dhet icke fäderneslandet... någon skada, 
nådeel eller förfång må tilstöta. Stjernman

Riksd. 2:1305 (1660). sällia sitt gods medh 
förlust och nådeel. 2:1399 (1660). undertiden 
sådane personer til tienster uthi staden blifva 
employerade, som mehra nachdel och otienst 
än nytta åstad komma. Com. 4:152 (1676).

Nachdelig, adj. Skadlig. [T. nachtheilig.] 
någen förwantnus eller förbund ... som . . . 
thenne Confederatz .. . emot och nachdelig 
ware. Gust. 1 reg. 13:159. sådan handel 
(med prestgäll)... är i sig sielf oskählig och 
nachdeelig. Stjernman Riksd. 2.1202 (1652).

Nachlässig, adj. Försumlig, vårdslös. 
[T. nachlässig.] iag förnam at i voren nak- 
lässig. Österling 2:187.

Nachlässighet, f. Försumlighet, vårds
löshet. [T. nachlässigkeit.] Försumma brand- 
och rotemästarne ... sådant (brandredskapen) 
att efterse och undersöka, plickte hvar gång 
för slik nachlässighet 3 dal. silfvermynt. 
Stjernman Com. 5:357 (1692). en sådan, 
som af vållande, nachlässighet och lättia . . . 
försummar sin eds plickt. 5:475 (1694).

Nachspel, n. Efterspel. [T. nachspiel.] 
Gifftct (smittan) kan .. . bryta löst och göra 
ett beklagligt nachspehl. Lindestolpe 
Frans. 41.

Nacka, tr. Draga. Då olycks stormen 
kom, han seglen nackat in. Broms 376. 
Rietz 460 a.

Nackegill, adj. Jemngod, lika i värdig
het, anseende, drängen achtades lijka nacke
gill medh huusbonden. SchroderusJ. M. 
kr. 212.

Nackeslag, n. Öredrag och nackeslag 
Finge the så täta, At the thenne marknaden 
Inte skole roosa. Stjernhjelm Fångne 
Cup. 9 intr.

Nackhög, adj. = Nackegill. En konung 
jämte sig ei likan nackhög lider. Kolmodin 
Qv. sp. 1:98. Men huru kan du understå 
dig att vara så näsvijs och at giöra dig lika 
nackhög med mig? Modée Fru Rangsjuk 
87. Ach! skall jag se en kar, 1 rangen un
der oss, den jag föraktat har, I täflan med 
vårt hus och lika nackhög blifva! G. F. 
Gyllenborg 3 : 262.

Nadel, se Nachdel.
Nagel, m. På finger m. m. omskära 

hennes näghler. 5 Mos. 21:12. hans näghler 
wordo såsom foghla kloor. Dan. 4:30. — 
Talesätt: suga något undan naglarne 
(T. aus den nägeln saugen), veta något af 
sig sjelf,genom egen klokskap. (Jfr Finger.)
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thet han antingen aff andra lösachtiga och 
ketterska menniskior taghit haffuer, eller och 
sugit undan sina eghna naglar. L. Petri 
2 Sänd. 220.

Nagelgrant, adv. På nagelfarande sätt, 
ytterst noggrant, tala nagelgrant. Dalin 
Arg. 1, n. 31.

Nagelny, adj. Spillerny. [T. nagelneu.] 
een skrift, som en Cantzellist efter den 
nagelnya skrijfarten hade uthprentat. U. 
Hjärne Orth. 9.

Nageltorn, n (?). Ett i ena ändan kluf- 
vet jernverktyg till spikars utdragande. [D. 
nagletorn, m.] ii (2) nagel torn. Gust. 1 
reg. 4: 37.

Nagg, m. Pigg- [Isl. naggr.] En krona 
vrids ihop af törnerijs med taggar, Så spet- 
ziga som spiut, så stingande som naggar. 
S. E. Brenner Jesu pin. 89.

Naggvärja sig, refl. Skärmytsla? the 
ingelunde (skola) giffue sigh medh them till 
någer. feltslachtt, vthenn ehest naggwärie sigh 
och göre them hwadh affbreck the kunne. 
Adlersparre Hist, samt 2:96 (1566).

Nagle, m. Nagel, spik. [Isl. nagli.] 
Såsom en naghle trengies in emellan twå 
stenar j mwren. Syr. 27:2. toogh ... en 
naghla . . . och en hammar ... och slogh ho
nom naghlan genom tinningen. Dom. 4:21. 
iagh wil inslå honom för en naghla på itt 
fast rwm. Es. 22: 23. gör man ther en na
ghla vthaff (af vinträdet) ther man någhot 
på hengia kan, såsom man gör aff annat 
trää? Hes. 15:3. iern til naghlar åt döranar 
j portomen. 1 Krön. 23 (22:3).

Nakenbult, m. [Bildat efter fyllbult.] 
Skal en husvärd, som täncker til at försambla 
och skaffa någhot i förrådh, icke bliffua en 
Nakenbult, och en arm prackare, uthan 
haffua gagn uthaff sin anletz svett. Leu- 
CHOWIUS 400.

Naklässig, se Nachlässig.
Nakot, adj. Naken, gick nakot och baar- 

fött. Es. 20:2. Om tu seer en nakot så 
klädh honom. 58:7. såghom wij tigh . . . 
nakottan. Matth. 25:44.

Nalka, tr. Närma. De andra dygder 
nalka oss til Gud, män dänna (kärleken) 
förliknar oss nästan med honom. Hermelin 
E 1 b. — Refl. Mose nalke sigh allena in til 
Herran. 2 Mos. 24:2. Nalka tigh til mina 
siäl och förlossa henne. Ps. 69:19. Nalken 
idher hijt til mig j oförfarne. Syr. 50 (51:31). 
— Nalkas, dep. Israels barn intet skola 
nalkas in til witnesbyrdzens tabernakel. 4 
Mos. 18:22. the begynte nalkas in til byyn 
tijt the wille. Luc. 24:28. Philisteen ... 
gick och nalkadhes in moot Dauid. I Sam. 
17: 48.

Nalkan, f. Annalkande. Skull’ då alt 
mörker ej bort för des (solens) nalkan svinna? 
Geisler 341.

Namn, n. Adam kalladhe sinne hustrues

nampn Heua. I Mos. 3:20. somlighe äro 
wener allenast medh (till) nampnet. Svr. 
37: l.

Namngifvelse, f. Nomenklatur, termi
nologi. Han haar lagdt grundvahlen på hele 
lärdomen, som väl har lärdt namngifvelsen 
(nomenclaturam) både på naturen och kon
sten. Comenius Tung. 4.

Namnhaftig, adj. Nämnvärd, märklig, 
betydlig. [T. namhaft, namhaftig.] att the 
alle, sig sielffwe till beskydning, hielp, tröst 
och vndsättningh, en nampnhafftig taall folck 
altijd wederrede hafwe wele. RR '/« 7545.

Namnkunneligen, adv. Med uppgif- 
vande af namn, namneligen. [Mnt. nam- 
kundich.] Szå förundrar oss, att thu icke 
lather förstå nampn kunneligenn, hwicke 
ännu tilbaka stå och skylldige äre. Dipl. 
Dal. 2:303 (1547).

Namnkunnig, adj. 1. Till namnet känd. 
Thenne Ormar (huggormar) nempnas j Lati- 
niske texten Vipere, och äro nepligha nampn- 
kunnighe på Swensko. Matth. 3: 7 (glossa). 
för almogan är thet allebäst, at man sådane 
läkedomar brukar som them sielff nanin- 
kunnoge äre. LEMNtusA2a. — i. Allmänt 
bekant. Wij med wårtt elskelige Ricksens 
Rådh . .. hafwe ther vpå (på varorna) giordt 
en nampnkunnig och tilbörlig wärdering. 
Stjernman Com. 1:87 (1546). the icke 
slette hemlige syndare warit haffua, vthan 
vppenbarlige och nampnkunnige skalekar. 
P. Erici 2:161 a. — 3. Märklig, betydande. 
the nampnkunnogasta höghtijdher om året. 
O. Petri 2 Post. (titeln), een namnkunnig 
och förnembiig böönedag skall uthi alla för- 
samblingar . .. hållas. Stjernman Riksd. 
1:664 (1612). (fienderna) förhöllo sigh in 
om murarna, och skedde fördenskuld ingen 
nampnkunnigh slachtning. Schrodf.rus Liv. 
93. afferdigade the Carthaginenser en nampn
kunnigh legation til Sei pip . Ders: 374.

Namnlig, adj. Försedd med namn. Rik- 
sens råds namnliga insigle. HSH 1:15(1527).

Nanne, m. Far (i barnspråket; se Schil- 
ler-Lübben nanne; jfr Rietz nanna, moder). 
Bråkenhus kom Baggen tilhande (såsom 
fdnge)\ Han sade: vällkommen, käre Nanne! 
Hund Er. 14 kr. v. 47.

Napp, m. Skål, dryckeskärl. [Mnt. nap.] 
Napp, Catinus, Napf. Schroderus Lex. 36.

Napp, adj. Knapp, sparsam, tu äst napp 
och nijtsk. Schroderus Albert. 4:274. Jfr 
N ä p p.

Nappa, tr. och intr. 1. Fatta. Först 
kolnade thet i mitt lijff, .. . Doch nappade 
iagh gen mitt modh. S. Brasck Förl. sonen 
A 4 b. Dy nappa’ heerden bättre modh. U. 
Hjärne Vitt. 55. — 2. Lyckas, intet motte 
angripes (företagas), för än man wore rett 
wissz wppå att thet nappede och icke felede. 
Dipl. Dal. 3:84 (1548).

Nappliga, adv. Näppeligen, forderff, thet
37
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Swerigis rijke napliga forwinner j wår tijdh. I 
Gust. 1 reg. 8:27. betroo napliga enom | 
ibland twsende. Syr. bok 1536 6:6. fast 
the hade thet (brefvet) läsidt, hade almogen 
naplige stält ther någen tro til. Svart Kr. 166.

Nappt, adv. Knappt. Bättre gäst vij förr 
napt haffue hafft här. Messenius Signill 10. 
(han talade) medh sväffvande röst, så at 
then, ther väl örat tilläde, napt höra kunde. 
Phrygius Agon 41. napt i något kungerijk 
Är funnitz något sinn hans lijk. Olfson 
Christiern 6. Konungens Foutar finge som 
nappast taladt twgh eller try ord medh them 
för än the bude them hugg. Svart Kr. 116. 
Med Ryssen giorde han tiugu åhrs fred, och 
hölt den nappast fämb åhr. Gust. Adolf 
Skr. 145. the voro som nappast inkomne. 
Svedberg Dödst. 15.

Napptagas, dep. Göra nappatag, nap
pas. Napptagas i bassett (ett slags hasard
spel). Düben Boil. sat. 66.

Napra, intr. Knapra, picka. upsticka 
en torff utaff jorden och låta them (gås- 
ungarne) napra ther aff så länge (till dess) 
the lära at äta. Colerus 2:170.

Nara, f. Plugg. Lind Ord. Jfr Rietz 
nar.

Narra, tr. Reta. [T. närren.] Narrar 
tu honom (hunden), så gnarras han. Co- 
MENius Tung. 187.

Narra, tr. Göra narr af. [T. narren.] 
någre vndersåther haffue stelt sigh så skam
lösse thet the så budhe till mestra och narra 
sin herra och Konungh. Svart Kr. 171. — 
Narras, dep. Bete sig narraktigt. Ko
nungen sade, han (Göran Domprost) motte 
wehll narras och gantas. Svart Kr. 140.

Narrdom, m. Narraktighet, dårskap. 
Thet största trapsteg är till nardom klook 
sigh tykka. Lucidor Aa l b.

Narre, m. Narr. [Mnt. narre.] Then 
sigh sielff lofvar, han är en narre. R. Foss 17.

Narreri, n. Narrspel. [T. narrerei.] 
mycket annadt fleperij hade han seya för 
bönderne, hwilket the sielffue kunde besinna, 
att thet war icke vtan narrerij. Svart Kr. 162.

Narri (-^z), n. Dårskap, fåvitskhet. [T. 
narrei.] detta narry (kärleken) moste tu låta 
fara. Tisbe 26. then sin tijdh i vällust, med 
spelande, drickande, jagande och annat narrij 
förslijter. R. Foss 111. Jagh ... Tychte stu
dera var narrij. Chronander Surge G 5 b. 
thet är bara narrij och galenskap at tro så
dant. Peringskiöld Heimskr. 2:193.

Narrinna, f. Narraktig qvinna, fjolla. 
[T. närrin.] Narrinnor aliment hafva myket 
aff munnen. Schroderus Albert. 2: 107. 
en narr och en narrinna. A. Laurentii 
Ve rid. speg. 331.

Narrisk, Narsk, adj. [T. närrisch.] 1. 
Putslustig, tokrolig, en narrisk Fabel. P. 
P. Gothus E 1 b. narriske pussar oc löije- 
ligit skämpt förringa ens furstes maijesteet

och anseende. Schroderus Pac. 192. Nar- 
ska apor. Wexionius Vitt. 370. — 2. Dår
aktig, narraktig, the gå här medh plat aff- 
wogt och narreskt til wercka. L. Petri 
Chr. pina H 4 b. vndrar migh storliga, huru 
lenge tu j tina narriska eenfaldigheet .. . 
bliffua wilt. Balck Krist. ridd. Gib. the 
Christne icke meer såsom narrisk barn skola 
lata sigh dragha och beweka. P. Erici 3: 
80 b. en narresk högfärdigheet. R. Foss 181. 
han hade uthi sin lijffztijdh väl seedt monge 
gamle narrar, men ingen, som narriskere 
saker framdrogh, än äfven (just) thenne. 
Schroderus Hels. beg. skattk. 75. Bland 
narrar narsk, bland vijsa vara vijs Sig skic
kar bäst. Stjernhjelm Parn. tr. 2:5.

Narrkappa, f. Narrkåpa. Vi hängje 
purpuret som en narrkappa på Christum. 
Spegel Pass. and. 270.

Narrskepp, n. han faar medh dieffuulen 
och påwan på thet vpdichtade Petri skep, 
thet är Narreskepet, til heluitis eeld. P. 
Erici 1:153b. (Jfr Grimm Wort, narren
schiff.)

Naska, intr. Begifva sig. Den som vill 
till hofva naska, måste ha knif och sked i 
taska. (Ordspråk.) Dalin Hist. III. 1: 513. 
— Refl. (Jfr Rietz.) Naska tigh aff (packa 
dig din väg), tu gör migh hinder. Ronde- 
letius 74. Naska tigh genast ååt Brunss- 
wijk. Messenius Signill 26. Så mått’ iag 
... mig åt skogen naska. D. Wallenius 
B 1 b. Min Broder, es ist mein beste radt, 
At vij oss snart hedan naske. Hund Er. 
14 kr. v. 304.

Naska, tr. och intr. [T. naschen.] 1.
Smaska, snaska. bordtienarenar skola icke 
naska aff faten. P. Erici 1:139 a. månge- 
handa maat ther igenom varder förderffuat, 
när man dopper fingeret ther uthi, eller na- 
skar ther aff. E. Erici E 4 b. Om döttrarna 
uthi sine föräldrars huus hafva nycklarna 
til spijsskammaren och vänja sigh til at frossa 
och naska, så lådar vidh them en sådan 
naskachtigh egenskap uthi hele theras lijffz
tijdh. När the nu, sedan the äro komne i 
echtenskap, itt sådant naskerij icke hafva 
måge, sökia the och trachta ther effter uth 
om huset. Schroderus Albert. 1:36. alt 
för mycket naska uthi sigh hannog, zucker 
och meera som läckert är. Mod. sk. 128. 
bestänek them (kräftorna) medh sötan grädda, 
... så naska the then uthi sigh. Colerus 
1:309. — 2. Fingra, känna (på). Basseloss 
(-lös) naskar på pigone. H. O. Visbok 73. 
(Se Basse.)

Naskaktig, adj. [T. naschhaft.] Se under 
Naska, tr.

Naskeri, n. [T. näscherei.] Se under 
Naska, tr.

Naskot, adj. Osnygg. (Jfr Rietz naskug.) 
Svin äro väl naskota och orene djur. Ri- 
SINGH 73.
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Nasla, tr. (Rycka till sig, snatta; jfr 
Nor. nasla Ross; se även Rietz nalla.) 
Hans pung aff byxorna naslade jagh vff. S. 
Brasck Förl. sonen 14 b.

Natelig, Natlig, adj. 1. Knapp, ringa. 
är thet (förrådet) natelighit, så skal thet lik- 
wel genom Christi welsignelse tilreckia. L. 
Petri 2 Post. 186 b. — 2. Skälig, rimlig, 
billig. Lind Ord. Rietz.

Nater. Om ett trä blifver svart uthan 
på barcken och begynner til at vissna, thet 
kallas en Nather, Colerus 1:55.

Natt, f. Säga någon god natt var 
fordom ett talesätt med samma mening som 
det nu brukliga “ge någon en god dag“, ge 
pä båten, öfvergifva. Thet oss dogh stor- 
legha förundra ath tu tettha paa thin egen 
hals göre wil, epther tw ingin Konungh eller 
herre hafwer som ther före anthwarde (an
svara) kan; then tw her tiil dagx hafth haf
wer (nemligen kon. Kristiern), hafwer sacth 
tiigh Goda nath. Gust. 1 reg. 1:79. — Gud 
gifve god natt, gifve lycka, lyckliga 
dagar. Om morgon sägher iag ... Står i 
frijd, jungfrw, Gudh gifve god natt. Chro- 
nander Bel. Elb. Gudh giffue hans nådhe 
mångh tusendt godh natt. Jos. hist. 40. — 
Bjuda god natt, säga farväl, när en 
hofftiänare moste ryckia sitt läger och draga 
uthur herberget, så skal han medh all vän- 
ligheet taga affskeed utaff värden och thet 
andra huusfolket och biuda them god natt. 
Schroderus Hoff. väck. 48. Frw Kirsten 
Nijlsdotter... hafver bådedt sine venner godh 
natt, och ähr för otta dagar sedhan afsomb- 
nadt. A. Oxenstjerna Bref I. 4:18. — 
Helsa någon med, tillsäga någon 
goda nätter, en i bref vanlig helsning till 
någon. Helsen vor fadder hustru Ingeburg 
med monge gode nætter aa vore vegna. H. 
Brask (Gust. I reg. 3:422). Heizer edher 
kære hustru paa myna wegna med C: M 
(100,000) godhe netther. Dipl.. Dal. 2: 44 
(1525). är wor (kon. Gustafs) begären, ati 
wele på wore wegna tilseije eders käre hus
fruge Fru Birgitte monge gode netter. Gust.
I reg. 11:115.

Nattas, dep. Blifva natt; tillbringa nat
ten. [Isl. nätta.] Noctescit, thet nattas. 
Var. rer. voc. A 5 b. Hade iagh nycklar till 
thenna dagh, Jag skulle them kasta uthj 
villande haaf, Thet skulle nattass och aldrigh 
dagass mehra. Sv. forns. 2:214. nattas, 
noctescere, pernoctare. Comenius Tung. 
index.

Nattbleka, f. Lyktgubbe, irrbloss? Men 
thet war theras egin dynkel, en nattbleko och 
troleeldh ther medh the sigh sielffua bedroge. 
A. Andreæ Försp. till Uti. på Dan. cl b.

Nattdatt, m. Natthugg. Vakt at tu ey 
retar en ungkarl med skiämpt, Med natt-datt 
och lekar, thet mång möö haar klämt. 
Törnevall B 4 a.

Nattdryck, m. Nattligt dryckeslag. Och 
skall widh högsta straff och pænjfôrbiudas... 
alle nattedrycher. Thyselius Handl. 2: 239 
(1544).

Nattduk, m. Nattduksbord, toilette. [T. 
nachttuch.] på Petit-Maitre-vis at använda 
vid en nattduk ... halfva förmiddagen. Dalin 
Vitt. 3:342. Jag vil, at på min nattduk står 
... En saft, som väl kan sminka, En puder
ask. 5:231. Jag, som älskar prakt och glilter, 
Och för en nattduk gärna sitter. 5: 447.

Nattetidig (nattu-; -tidisk, -tidlig), 
adj. Nattlig, then nattutidiske försambling. 
Schroderus Liv. 691. giorde en nattutidlig 
gudztienst uthaff then som för (förr) om da- 
ghen förrättadhes. Ders. 689. nattutidhlighe 
selskap och samquem. Ders. 690. Nattetij- 
dige samqvämen. P. Brask Puf. 113. natte- 
tijdelige samqväm. Ders. 387.

Nattfoder, n. then (resande) scm haff- 
uer sin egen klippere, schall för ett nattfoder 
höö ... giffue een öre. Stjernman Com. 
1:257 (1576).

Nattgång, m. Nattsvärmeri. [T. nacht- 
gang.] lättfärdige lekar och nattgång. Stjern- 
hjelm Here. 363. Han flydde dryckenskap 
och nattegång. L. Laurentii (Bring Sami. 
3:291).

Natthatt, m. Natthufva. i haffwe .. . 
giordt edhre hustrur och döttrar tröior, bröst
dukar, kiortlar, brämmadhe natthattar. Ern- 
hoffer 52 a.

Natthybble, n. itt natthybele vthi en 
Cucumers hagha. L. Petri Jes. proph. 1:8. 
(Öfv. 1878: en vaktbod på ett gurkfält.)

Nattkappa, f. Nattrock, hon knapt ännu 
kastat nattkappan öfver sig. Malmborg 94.

Nattkjortel, m. Nattrock, hon drogh 
uthaff sigh the klädher hon uppå sig hadhe, 
och behölt allena på sigh en nattkiortel. 
Petrejus Beskr. 2:192.

Nattpyske, n. Nattgast, troll. (Se Rietz 
s. 513 pysk.) Om natten måste han för- 
skräckias för mörkret, spökelser och alla- 
handa nattpijske. A. Laurentii Verld. speg. 
102.

Nattraf(n), Nattram, m. 1. Eg. Natt
korp. [Isl. nåtthrafn. 1 Jfr Nattskäfva. 
Nattfoglar, såsom ... Nattskräfvan och Natt- 
rafven (caprimulgus). Comenius Tung. 149. 
nattram, ama, nycticorax. Ders. index. (Se 
Rietz.) — 2. Nattstrykare. stråteröfvere 
och Nattramer. Schroderus J. M. kr. 264.

Nattskäfva, f. Nattskräfva, nattsvala; 
äfven Flädermus, natskäffua, natt raffn. Var. 
rer. voc. R 1 a. Nattskäffwa, Nycticorax, coruus 
noeturnus. Helsingius. en nathskäffwa ... 
ecke torss wara framme om daghen, vtan är j 
ödhes hwss ther intit folk wankar. O. Petri 
Men. fall N 7 b. Nattskäffuor, Swalor och 
andra foghlar. Bar. 6: 21.

Nattsång, m. Gudstjenst nattetid. (Se 
Schlyter Ord. Fritzner Ord. nåttsöngr.)
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oss synes nogh wara, at man til Messotiderna 
behåller Ottesong, Afftonsong och stundom 
Nattsong. L. Petri Kyrkord. 44 a.

Nattvaka, f. Nattvak, arbete (och) nat- 
waakor. Svart Årepred. 79.

Nattvard, m. Aftonmåltid, bereedde en 
stoor natward, och bödh til sigh alla äldsta, 
och pläghadhe sigh wel. Judith 6:19. När 
tu gör middags måltijdh eller natward. Luc. 
14: 9. natward ... är thet sidsta ätandet, ther 
hwar man lychtar dagen medh. P. Erici 
2:153 b. Bordet dukas igen, med nattvard 
slute vi spelet. A. Nicander Vitt. 219.

Nattyg, n. Ett slags hufvudprydnad, 
som fruntimmer brukade om dagen; négligé. 
[T. nachtzeug.] ditt nattyg... sitter litet snedt. 
Kanskie det betyder, at du i dag får se nå
got kiärt. Modée Fru Rangsjuk 45. huru 
tycker du, at detta slags nattyg, som jag nu 
har på mig, kläder mit ansichte? Ders. 
ditt nattyg har en bubbla mer på den vän
stra sidan, än på den högra. Ders.

Naturad, p. adj. Af naturen artad. [Isl. 
nåttåradr, T. genaturt.) en illa naturat eller 
vanartigh ung person. Schroderus Albert. 
1: 100.

Naturklok, adj. Naturkunnig: Sathanas 
... bätre veet all tings och creaturs natur, 
än alle Philosophi och Naturkloke. P. J. 
Gothus Rel. art. 373.

Naturlig, adj. Lekamlig, iach troor ath 
han (Kristus) är fadhrens eenda son, thet 
är, ath fadhren icke hafwer meera än en 
naturligh son. O. Petri Men. fall El a. 
gudz eeghen natwrlige och enfödde son. 2 
Post. 72b. — Naturlig konst, natur
kunskap, naturvetenskap, cloke mestare j 
naturlighe konster, sådana som man nw kallar 
philosophos. NT 1526 Matth. 2:1 (glossa).

Nedar, f. plur. Nedan. [Fsv. nifar, 
näfar, f. pl., Isl. nid, f., pl. nidar.] thetta 
mörcker skeedde icke j blå Nädharna, . . . 
vthan thet skedde när Nyyt war j fylle. L. 
Petri Chr. pina m 5 b.

Neddämpa, se Nederdämpa.
Neddämpare, m. Underkufvare. bönen,

... diäfvulens fiende okk neddämpare. Warn- 
MARK 339.

Nederblocka, intr. Gloppa ner. hagel 
hopetals kan af them (skyarne) nederblåcka. 
Spegel G. verk 78.

Nederdufva, tr. Undertrycka. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:872. Se Dufva.

Nederduka, intr. Duka under. Podager, 
vatnsot, sten, bröstverck, mieltesiuka, Slag 
... giör at vi nederduka. Spegel Tillsl. 
par. 159.

Nederdämpa, tr. Dämpa, kufva, hämma. 
skulle ständerne hafva mackt med väpnad 
hand... Hertigens motsträfvighet nederdämpa. 
J. Werwing 1: 3t9. det farliga ropet om Ko
nungen i Polens tillkomst till Sverige (måtte 
blifvä) nederdempt och förtaget. Nordin

Krigshist. 2:33 (1616). nederdämpa fienden 
och des illfundige stämplingar. Stjernman 
Riksd. bih. 373 (1657). til dess Gudh täckes 
ett så hårdt landzstraff (pesten) nedhdämpa 
och ophöra låtha. Com. 3:258 (1664). Satan, 
synd ok kiött mäd trona nederdämpa. Lu- 
ciDOR Hh2a. Så har vår Jesus ock rätt 
manneligen kämpat Mot then helvitska orm 
och all hans mackt niddämpat. Vultejus 137.

Nederfall, n. Fall, undergång. [Fsv. 
niperfal, Isl. niörfall, T. niederfall.] thenne 
här är satt till nedherfall och till opstondilse 
(upprättelse) mongom j Israel. NT 1526 
Luc. 2:34. Tå en skal itt nedherfall fåå, så 
warder hans hierta tilförenna stålt. Ord. 
18:12. indraga Rijksens fiender i landet,.. . 
meenige Rijket til nedherfal, skadha och för- 
derff. Dipl. Dal. 2:218 (1534). giordis och 
sedhan en ny contract emellom konumge 
ma:t åff danmark och the lybiske om gotlandt 
... then förre contract, som vdi malmö giordis, 
til forfång och nederfal (förfall). Gust. I reg. 
4:379. hans (Luthers) lära skulle få neder
fall och blifva til intet. Raimundius 24.

Nederfalla, intr. Förfalla, råka i förfall. 
[Fsv. nidherfalla, T. niederfallen.] samma 
klosther äre såå nerfallin, oc ther tilförende 
wåre xl (40) eller 1 (50) brödher, äre nu ecke 
mere en iiii eller sex. Gust. 1 reg. 6:157.

Nederhosor, f. pl. Strumpor. Hist.handl. 
2: 34 (15531

Nederhängsle, n. Gifftet mäst grijper an 
the så kallade mandelkörtlarna, tungspenan, 
niderhängslet (velum membranosum pendu
lum) och thes fyra köttspijror. Lindestolpe 
Frans. 58.

Nederkläde, n. Benkläder. [T. nieder
kleid.] haffua . .. nedherklädhe om sina len
der. Hes. 44:18. han drogh nedherklädhet 
vppå honom. Syr. 45:10. skalt göra them 
linnen nedherklädher ... jfrå lendenne alt 
nedh på låren. 2 Mos. 28: 42.

Nederkrafsa, tr. Herren skal... nedher- 
kraffsa tigh (glossa: han . .. skal nedherkraff- 
sat och begraffuin warda). Es. 22:17.

Nederkrama, tr. gudz hand ... trycker 
och nedher krammar honom. O. Petri 
Men. fall M 5 b.

Nederkufvelse, f. Undertryckande, the 
(Lybeckarne) ære oss alth for stræffuige tijl 
theris egen profecth och formärningh, oc tijl 
vare vndersåthers oc kôpstæders niderkwff- 
uelse. Gust. 1 reg. 4:116.

Nederlag, n. [T. niederlage.] 1. För
hållandet att ligga nere, förfall, undergång. 
the Lypske äre wisselige tiil sinnes att komma 
tesse trij riker... på all fortryckilse och nider- 
lag. Gust. I reg. 9:149. — 2. Nedläggande, 
afläggande. the (Judarne) ther på (på de 
Mosaiska stadgarne) aldrigh måtte göra nå
gon förwandling eller nederlagh. L. Petri 
Kyrkost. 21 a.

Nederligga, intr. Ligga nere, ligga under.
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[T. niederliegen.] Fröghda tigh intet mijn 
fiendska, at iagh nedhreligger, iagh skal åter 
vpkomma. Micha 7:8. Jfr Nedre.

Nederlåta, tr. Nedsläppa. iagh sågh 
ena syyn, netnligha itt faat... nedherlåtit aff 
himmelen. Ap. gern. 11:5.

Nederlägga, tr. [Fsv. niperläggia, T. 
niederlegen.] 1. Bortlägga, undanlägga.
varth breff bleff plath niderlagth oc inthet om 
taladh. Gust. 1 reg. 4:312. — 2. Aflägga, 
afskaffa. sidhan clippingen ... niderladis, 
haffue vj aldrig giort nogen förwandling om 
mynthet. Gust. 1 reg. 1:197. — 3. Tillintet
göra. Jagh skal.. . nedherleggia the wijsa j 
Edom. Obad. 8. på then tijdhen tu (staden) 
nedherlägges. Hes. 27:27. hans nampn icke 
nedherlegges j Israel. 5 Mos. 25:6. Och 
än thå at Götharne hade ther aff fått stoor 
skadha, så wore the doch icke platt nidher- 
lagde (underkufvade). O. Petri Kr. 81.

Ned erläggning, f. = Nederlag 1. köp
men som emot lagen brwka landzköp ... 
våre egne kôpstæder til niderlægning. Gust. 
I reg. 4 : 272.

Nederröta, tr. Låta ruttna ned. Båtz- 
män måge tilhållas på bästa sättet skiöta 
och underhålla sine torp ... och dem icke 
aff vårdzlössheet nederröta och förderfva. 
StjeRnman Riksd. 3:2090 (1693). — Ned- 
rötas, ruttna ned. han skall haffue god 
ackt och nöge vpseende på alle ... Caniche 
gårder vdij forme Vesterårs, så ath the. icke 
her effter förfalla eller platt nidrötes schole. 
Thyselius Handl. 2:162 (1541).

Nederslag, n. 1. Nedslående, tillintet
görande, afbräck, fall, undergång, våre 
egne köpstaeders dråpelige skade oc nidher- 
slagh. Gust. 1 reg. 4:1U. gudh ... förläne 
them vdi theris modtuillige foretagne handell 
och vpheffuilsze ith niderslag. 10:34. han 
gör thet then euangeliske lära . . . till förach- 
tilse och nidherslag. O. Petri Svar till P. 
Eliœ a 2 b. Han (djefvulen) haffuer ock al- 
tijdh tilförenne vphäffwit sigh . . . emoot Gudz 
Ord, men haffuer doch gångit aff medh sitt 
egit nederslagh (nederlag). 3 Förman. 6. 
såsom Jesus gudz son är them til nidher- 
slagh som honom förachta och ey wilia göra 
thet han befaler... så är han och allom them 
til vpstondelse (upprättelse) och saligheet 
som honom wilia wara lydighe. 2 Post. 24 b. 
the skola ey meer wara the godha til för
argelse eller nidherslagh. Ders. 41 b. — 2. 
Upphäfvande. förma contracts syndring och 
nederslag. Gust. 1 reg. 5: 48. — 3. Ned
sättning. vethe vij ingen rådh hwre thet 
dyre oc olaglige köp ... kwnne komma til 
nogot nidherslagh. Gust. 1 reg. 4:100.

Nederstoppa, tr. man röyer en annars 
misgerninga ther man skulle heller nedher- 
stoppa och dölia them. O. Petri Men. fall 
B 7 a.

Nedertrycka, tr. Undertrycka, under-

kufva. nydertrycker alt onyttugt tall som 
nogra onyttuga stemplare tyl æwentyrs fore 
(föra). Gust. I reg. 2: is. Thet är icke gott 
at see til thens ogudhachtighas person, til at 
nedhertryckia(/a7/a)then retferdigha j domen. 
Ord. 18:5. Altså wordo Israels barn nedher- 
tryckte j then tijdhen. 2 Krön. 13:18.

Nedertryckning, f. Förtryck. Then 
stora oraett, nedertrykning, offuerwol oc för- 
derff thetta wora rike j Suerighe oc aliom 
tess inbyggera ... offwergonghen ær. Gust. 
1 reg. 1: 26.

Nedertråda, tr. Nedtrampa. Jagh haff
uer trampat them j minne wredhe, och ne- 
dhertrodhit them j minne grymheet. Es. 63:3.

Nedervatts, adv. Med strömmen, an
kommande fahrkoster . . . antingen the hafva 
at fara slyserne op- eller neder-vats. Stjern- 
iviAN Com. 4:21 (1673).

Nedra, Nidra, tr. Förnedra. [Fsv. nipra, 
Isi. niöra, T. niedern.] Daniel icke kom til 
högheet förr än han hadhe w".rit nedhrat. 
Uti. på Dan. 267. Han nidrar och åter vp- 
höyer. P. Erici 2: 55 a. — Nedra sig, refl. 
Sänka sig. Hyrcaniæ land, hvilketz högd 
medh en långh daal sigh alt framgent nedrar 
til en lågh marek. Syi.vius Curt. 439. — 
Nidras, dep. Sjunka. Likväl var thet en 
frögd at man såg vatnet nidras. Spegel 
G. verk 116.

Nedre, adv. 1. Nere. [Fsv. nipre, Isi. 
niöri.] vppe j himmelen och nedhre på 
iordenne. Jos. 2:11. Heluetet ther nedhre 
bäffuadhe för tigh. Es. 14:9. mine moot- 
ståndare glädhia sigh, at iagh nedhre ligger. 
Ps. 13:5. så skal iagh om kull slå weggena, 
...at hon nedhre ligger. Hes. 13:14. och 
ligger nw Judadömet nedhre, så at thet al- 
drigh någon tijdh meer skal vpkomma igen. 
L. Petri 2 Post. 281 b. — 2. Nedanför, en 
dåre sitter j stora werdigheet, och the rike 
sittia nedhre. Pred. 10:6.

Nedrig, adj. [T. niedrig.] 1. Låg, ringa. 
Herren är högh och seer vppå thet nedhrigha. 
Ps. 138: 6. Then ther vphögher the nidhrigha. 
Job 5:11. iagh . . . wil nedrigh wara j mijn 
öghon. 2 Sam. 6:22. Kära barn, bliff gerna 
vthi nedrigt stand. Syr. 3.19. De nedrigare 
betiänte böra altid gå de förnämare tillhanda 
med all vördnad och lydno. Civ. instr. 386 
(1719). nedrigare och högre scholar. Sved
berg Schibb. dia. så tienar thet allom . . . 
at vara ödmiuke och nedrige (anspråkslöse) 
i våra sinnen. Sabb. ro 1: 497. Åskan sna
rare slår hög torn, än nedriga kojor. A. 
Nicander Vitt. 165. I dag är verldens fräl
sare födder. Ach, huru nedrig (nedlåtande) 
han är; för vagga han krubban har utvalt. 
Ders. 2. Störst en nedriger (en som förne
drar sig) är i Guds vår frälsares ögon. Ders. 
29. vi ej bry oss om så nedriga saker, som 
vårt stånd ej anstå. Modée Fru Rangsjuk 
10. ringa och nedriga sysslor. Ders. de
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äro . .. nedrige (krypande) och knäfallande 
för dem de hade hjerta til at mörda. Dalin 
Vitt. 1. 1:25. språkets egenteliga lynne, så 
fjerran ifrån fåfäng grannlåt som ifrån nedriga 
ordasätt. C. Rudenschöld 345. — 2. Sid- 
länd. Nedrigt eller sumpigt land. Risingh 10.

Nedrighet, f. [T. niedriglceit.] 1. Den 
herde haft til far, til moder en herdinna, 
Uti sin nedrighet (ringhet) sig lättelig kan 
finna. Wrangel Tor. 10. Han viste myc
ket väl hvad honom bäst stod an. Och hvad 
som nedrighet (ödmjukhet) hos Gud förrätta 
kan. Kolmodin Qv. sp. 1: 382. ödmjuk och 
höflig emot alla utan nedrighet (kryperî). 
Dalin Vitt. 3: 71. desse herrars vitterhet 
var blandad med en hårdhet, grofhet och 
nedrighet (brist på lyftning), som Parnassen 
aldrig erkänner. Ders. 11. 6:185. — 2. Sid- 
ländhet. Den ängen som ... af nedrighet 
litet eller intet gräs drager. Risingh 10.

Nedring, f. _ [T. niederung.] 1. Lägre 
del af något. Åkern skall vedh nedringen 
väl bedikas. Risingh 18. — 2. Förnedring. 
så väl uthi nedhringennes som ophöyelsens 
tijdh. Carl 9 Svar D 4 b.

Nedringsverk, n. Nedstörtningsverk. 
The Briarei barn, som stego himlen när, At 
stöta Jovem ned utaf hans kongasäte, Och 
han förthenskul them, som ville, sig förmäta 
Til sådant nedringsverck, hof i thet diupa 
hol Vid Tarsus. Spegel Tillsl. par. 88.

Nedrota sig, re fl. Inrota sig, fä fast fot. 
the konung Philippo medh gofvo ... uthi 
Grecien belägne städher och orter at in- 
tagha, och sigh således nidhroota och sterkia. 
SCHRODERUS Liv. 401.

Nedsätta, tr. Stilla, lugna. Om iagh 
icke nedhsatte och töste (tystade) mijn siäl. 
L. Petri Dav. ps. 131:2.

Nedtjusa, tr. han nedtjusar en sjelfkär 
människas inbillning. Tessin Bref 2:139.

Nedvippa, tr. Nedstörta. Dänna fiende 
(okyskheten) är så mycket skadeligare, som 
han til at oss omkullkasta bruker välluster; 
hvilka oss genom dess liuflighetz giller... 
utaf dygden nedhvippa. Hermelin C 7 a.

Nefra, tr. Hindra. (Jfr Ihre Dial. lex. 
näfra, Rietz nävvra.) Then snafvande (kun
skapen) är ett tvifvels måål; then neefrade 
(impedita) ett fehl. Comenius Tung. 357. 
Om något siuder eller förvälles, at thet icke 
bossar öfver, så neffrar han medh een sleeff 
(ne ebulliat, trullå confutat). Ders. 432.

Nefver, f(?). Hinder. Neeffuer, Impedi- 
mentum, Hinderniss. Schroderus Lex. 23.

Nega sig, re fl. Buga sig, böja sig. [1st. 
hneigja sik, T. sich neigen.] Salomon haff- 
uer stådt up, gångit emoot henne (modern) 
och neegt sigh ödmiukeliga til jordena för 
henne. P. J. Gothus Hust. 250. neegde 
sigh Moses för honom. Ders. 251. haffuer 
tu intet förachtat wårt älende, vthan neegt 
tigh til oss. Catech. Gg 5 a.

Nej, interj. Är han wår fiende? Jagh 
menar ney. L. Petri 3 Post. 71 b. the 
Swenske kunne sigh nu förswara och (som 
wij tala plägom) säija neij för orät. Svart 
Ärepred. 64.

Nejsäga, tr. [Jfr Isl. neikvceöa.] twaa 
wtaff eder sockn ... neysagde mester gerlac 
(nekade att emottaga G. till kyrkoherde) 
paa alles eders wegna. Gust. 1 reg. 2:88.

Neka, tr. förr än hanen gaal, skalt tu 
neka (förneka) migh tree resor. Matth. 26: 
34. tu håller mitt nampn, och haffuer icke 
nekat (förnekat) mina troo. Upp. 2:13. — 
Neka sig, neka. Bileam nekar sigh wilia 
komma medh oss. 4 Mos. 22: 14. Neka 
tigh icke at göra them torlftiga gott. Ord. 
3: 27.

Nelka, f. Nejlika. [T. nelke.] nällkor, 
rosor gee then angenähmsta luckt. Borne- 
MAN 5.

Nemen, adj. Som har god' fattnings- 
gåfva. (Jfr Rietz under nimm.) Inge ni
osus, sinrijk, nemen. Var.rer.voc. R8a. 
Jfr Nimmer.

Nemlig, Nemliga, adv. på betzsta plat
zen j landena, nemlig j thet landet Raemses. 
1 Mos. 47:ll. Hwar är kijff? Hwar är kla- 
ghan? ... Nemligha (i synnerhet), ther man 
dryckenskap öffuar. Ord. 23:30.

Nesa, tr. Tillfoga nesa, skymfa, föro
lämpa. [Isl. hneisa, neisa.] vår sal. och 
höglofl. i åminnelse Konung är här igenom 
(genom enkedrottning M. Eleonoras flykt 
från Sverige) nesat och despecterat uti sin 
graf. A. Oxenstjerna (HSH 21:65). K. M:tt 
... velat hvarken neesa them (adeln) eller 
stympa theras privilegier. Stjernman Riksd. 
2:1437 (1664).

Nescha, se Näs ja.
Neslig, adj. Ringa, simpel, missaktad. 

iag hölt them (skrifterna) i så nesligit värde, 
at iag blyges vid thet iag skref. Spegel 
G. verk företal 3.

Nespel, m (?). Mispel. [T. nespel, f.] 
Mes pil us, nespel. Var. rer. voc. R4b.

Neste, n. Föda, lifsmedel. [Isl. nest, n., 
reskost.] i eder till nestte och gode måge 
köpa färskmatt på wårt land Öland. Gust. 
1 reg. 6: 71.

Nia, tr. Gäcka, begabba. Lind Ord. Rietz.
Nicka, intr. Blinka, klippa (med ögonen). 

[T. nicken; L. nictare.] en wanartigh man 
går om medh wrongom mun, nickar medh 
ögonen. L. Petri Sal. ord. 6:13.

Niding, Nidung, m. Gnidare, girigbuk. 
[Fsv. nipinger, Isl. nidingr.] emoot sin nästa 
war han spaar och en stoor nijdingh. P. Erici 
2:144 b. Borta een slösare, hemma een niding. 
Stjernhjelm Bröl. 28. På ens dåras och 
nidungs gåffuo winner tu icke stoort, ty han 
giffuer medh itt ögha, och eskar gengåffuo 
med siw öghon. L. Petri Sir. bok 20:14.

Nidisk, adj. Afundsam. [T. neidisch.]
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argt och nidiskt folk. Uti. pä Dan. 212.
0 tu nijdiske och förbannade lögndieffuul, 
huru iemmerliga haffuer tu förföördt våra 
första föräldrar i Paradijset. P. J. Gothus 
Poll. C k a. the sökia at förklicka Med ni
disk, ond förtahl den sig oskyldig veet. 
Rosenfeldt Vitt. 126. Jfr Nitisk.

Nidra, Nidras, se Nedra.
Nidskas, dep. Vara nidsk. Altså nijskas 

och spaar en rijk girigh man. R. Foss 134.
Nidung, se Niding.
Nig, m. Nigning. Hvar en med nig och 

buck mig tedde allan heder. Kolmodin 
Qv. sp. 1:118.

Niga 1. intr. [Fsv. nigha, Isl. hniga, Mnt. 
nigen, T. neigen.] a) Böja sig, buga sig. 
han neegh och bughadhe sigh medh hans 
{sitt) ansichte. 4 Mos. 22:31. Tu neegh medh 
tijn been för alla the ther fram gingo. Hes. 
16: 25. Troo tinom owen aldrigh,. .. om han 
än nijgher och bughar. Syr. 12:11. the wille 
wara Herrar,... så at hwar man för them 
nijgha och bugha skulle. L. Petri 3 Post. 
101 a. haffuer Jacob siw gånger nijgit eller 
bwgat sigh för honom. Lælius Res. 1:73. 
Om fursten, uthi hvilkens tiänst han är, 
niuser, så skal han taga sin hatt aff och 
nijga. Schroderus Hoff. väck. 125. b) Luta, 
sänka sig. hans dagar nijga Till ändan (lida 
mot slutet). Eurelius Vitt. 64. — 2. tr. 
Helsa. Och dotteren in genom dörren steg, 
Och moderen henne med glada ögon neg. 
Sv. folkv. 1:8. konungen honom med ögo
nen negh. Sv. forns. 1:155.

Nigan, f. then tiänist, nijghan och bu
ghan som honom (konungen) skeer aff vnder- 
såterne. O. Petri 2 Förman. A 3 b.

Nilsmessa, f. Nicolai dag, den 6 de
cember. Dijkman 159.

Nimma, tr. [Fsv. nim(m)a, Isl. nema.\ 
1. Fatta ; taga. äplet hon nam aff ormsens 
hand. Psalmb. 1572 98 b. Thet är itt gam
malt ord, Hoo lenge dragher (släpar) foot, 
han nimmer j (stöter emot, fastnar i) root 
om sidher. L. Petri Dryck. C 3 b. (Jfr 
Grubb 143, toi.) alt thet godz han öffwer- 
kom Aff fyratijo Sochner han bort namm, 
Till Swerigie han thet sende. Hund Er. 14 
kr. v. 115. Theres äger the bortnumme. v. 194. 
— 2. Fatta, inhemta, lära. Thetta är nw 
then allmenneliga lärdomen, som wij vthaff 
Euangélio jdagh nimma skole. L. Petri
1 Post. P 3 b. han (elefanten) kan hastigt 
nimma Alt hvad han hörer. Spegel G. verk 
222. låtom vårt minne intet nimma och få 
thet in i unga åhren, som thet hafver blygd 
.. . utaf i ålderdomen. Svedberg Ungd. reg. 
157. thenn förste Präst, som han nimtes 
(förnam, hörde sägas) boo i Ödztårp, skall 
hafva hetatt herr Erich. Hallenberg Handl. 
80 (1613). — 3. Höra, förnimma. Och thet 
var titt (= det förekom) opå tinget i går 
Som jagh aldrig förra nam. Sv. forns. 1:134.

Nitntne, n. Fattningsgåfva, förstånd; 
snille; minne. [Jfr Fsv. näm(m)e.] Uplys 
mitt minne och sinne, At iagh Tigh fatta 
må. Bureus Nym. 1:7. ju snellare nimme 
en har, ju bättre skal han kunna vända 
dessa inventioner til sitt gagn. U. Hjärnf. 
Förb. 11. Han hade ... ett härligit nimme. 
Schroderus J. M. kr. 65. the som haffva 
gode och spitzfundige nimmen. Ratich. A 7 a. 
man skal veta åtskilia ingenia eller nimmen. 
Ders. C 3 a. Nimme, minne, Memoria. Lex. 9.

Nimmer, adj. Som har god fattnings
gåfva, läraktig, förståndig. [Rietz nimm; 
jfr Isl. ncemr.] dhe reglor och undervijs- 
ningar, som . . . aff hvart och ett medell- 
måttigt nimmert subjecto begrijpelige vara 
kunna. Rosenfeldt Nav. företal, ja och 
ett nimmert sinne Har svårt at redda sig, 
när vählgång, goda daar Förtager dygdens 
måhl och oss afsijdes drar. Vitt. 235.

Nimmernykter, adj. Aldrig nykter. [T. 
nimmerniichtern.] Herr Nimmer-nychter med 
thes törstige gesäller. Spegel G. verk 123.

Nimmersmessa, f. Skämtvis om en tid 
eller dag, som aldrig kommer att inträffa. 
[Mnt. nummermisse. Jfr T. nimmerstag, sankt 
nimmerstag.] Hon baadh migh til sigh komma 
strax igen, Men om Nimmerssmässe skal 
iagh see then. Chronander Bel. F 2 a. hon 
om Nimmerssmässe bli jr tin brwdh. Ders. 
F 8 b.

Nimmesgod, adj. Utrustad med god 
fattningsgåfva. Hother var uthi sine ung
doms åhr nimmesgodh och lärachtigh. 
Schroderus J. M. kr. 65.

Nipper, adj. Nätt, sirlig, prudentlig. [Isl. 
nipr. B. Hald. Se Molbech Gloss, nip
per.] Adv. Den andra (jungfrun) simmer 
fram ... Sempert och nippert nog. Cup. o. 
Ven. kärlekskrig A 1 b.

Nippetippa, f. en munvig nippetippa. 
Cup. o. Ven. kärlekskrig B 1 b.

Nippra, f. Gångsår, ridsår. Intertrigo, 
nippra, ther en är hudalöösz emellen låren 
aff mykin gong. Var. rer. voc. E1 a. nippra 
som en får när man uthan sadel rijder. 
Comenius Tung. index. Nipra. Lind Ord.

Nisse (Löpa Nisse i näsan genom 
dumdristigt beteende utsätta sig för snäsor 
o. d.; jfr Hjelmqvist Förnamn o. familje
namn 217—18.) Han blyjes mäckta, som jagh 
nu seer, Och sigh ey som en tiggiare teer. 
Ty the pläga föga sköta om, Fast thet vore 
keysaren aff Rom; De löpa lijkväl Nisse i 
Näsan, Sköta ey, om man vil dem snäsa. 
S. Brasck Förl. sonen Mia.

Nit, m. och n. [Mnt. nit, hat, vrede, ill
vilja. afund. T. neid.] Ther emulatio eller 
Zelus står på latinisk, är platz (svårighet) 
ath finna itt swenst oord ther emoot som 
thet retzligha vthtyder, doch är therföre satt 
Nijt och Nijtelska, och är nijt någhot när 
så mykit som affuund eller ogunst, doch
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affuund är alltijd oond, men nijt är stundom 
j thet gott är, och then prisas j scrifftenne, 
Och är nijt thå man elskar någhon deel 
medh otolugheet, och eendels medh haat 
och wredhe, såsom thå man haffuer sin 
hustrw käär, och är doch altijdh illa till 
fridz medh henne, ther aff ath han icke kan 
lidha någhon annan lika medh sigh j then 
kerleken, Sammalunda säghes och offta j 
scrifftenne alh gudh haffuer nijt om sitt 
folk, j thy han så elskar them, ath han icke 
må lidha ath the haffua någhon ting så käär 
som honom, Och Judana scriffuas somme- 
stadz haffua hafft nijt om laghen, j thy ath 
the så hårda höllo sigh in till laghen, ath 
the icke måtte lidha ath ther någhot emoot 
skeedde,... Finnes och så nijt j thet oondt 
är, thå man så elskar thet oonda ath man 
wredgas på thet godha. NT 1526 Förspr. 
Haff icke nijtt (misstanke, svartsjuka) offuer 
tina . . . hustru. Syr. bok 1536 9: l. {han) 
reette honom genom fremmande Gudhar til 
nijtt {vrede). 5 Mos. 32:16. skal sleckia min 
harm vppå tigh, och mätta mitt nijt vppå 
tigh. Hes. 16:42. Lät oss ärligha. wandra, 
...icke j kijff och nijt (afund). Rom. 13:13. 
j haffuen bittert nijt och trätto vthi idhart 
hierta. Jac. 3: 14. Så skal tå Herren haffua 
nijt om (nitälska för) sitt land, och skona 
sino folcke. Joel 2:18. alle haffua nijt om 
{ifra för) Laghen. Ap. gern. 21:20. Elias 
droogh nijt om Laghen. 1 Macc. 2:58. — 
Ordet förekommer i senare tidens språk 
ofta såsom mask. (lika med Mnt. nit, T. 
neid). Öfver.. . thenne printzens tilväxande 
myndigheet the andre förnähme herrarne en 
stoor nijt lättade. P. Brask Paf 264. Jag 
för niten min blef hotad och försmädd. 
Rydelius Vitt. 50. Han har ju kommit hit 
Blott til at vinna mig och visa mig sin nit? 
Dalin Vitt. 11. 5:156. Eder hit för det all
männa. II. 6:121. Apollo! elda upp min nit. 
Bellman 2: 44.

Nitfölja, tr. Nijtfölgh icke en wrång man. 
Sal. ord. 1536 3:31. (Bib. 1541: fölg icke 
effter. Öfv. 1878: afundas ej.) Nijtfölg icke 
onda menniskior, och wnska icke at wara 
när them. 24:1. Titt hierta nijtfölge icke 
syndare. 23:17.

Nithård, adj. Afundsam, liätsk. [Mnt. 
Nithart, T. Neidhart, Neidhard, en personi- 
fiering af det afundsfulla, illvilliga, hätska. 
Se Schiller-Lübben och Grimm Wort] 
Intit wactande (lurande, försåt) är offuer 
thens nijtthardas wactande. Syr. bok 1536 
25:20. (Bib. 1541: Intet försååt är offuer 
hatarens försååt.)

Nitisk, Nitsk, adj. Jfr Nidisk. Scriffuar 
och S. Paulus Rom. XI. ath medh tiden 
skola Judhana wardha nitiske widh (afund- 
sjuke på) hedningana, j thy ath the icke 
skola kunna lidha ath hedningana hålla 
sigh in till gudh och icke the. NT 1526

Försp. Pinehas . . . haffuer affwendt mina 
grymheet jfrå Israels barn, j thet Jian nijtisk 
war om (ifrade för) migh. 4 Mos. 25:11. 
Harmas icke offuer the onda, war icke ni
tisk offuer (afundas icke) the ogernitigesmän. 
Ps. 37: l. en man är nijtisk (svartsjuk) om 
sina hustru och må ey lijdha at hon be
fattar sich medh en annan man. O. Petri 
Guds ord B 3 b. Nitisk kärleken är, och 
bukbror (rival) tåler han icke. A. Nicander 
Vitt. 146. wij warde emot honom (vår nästa) 
nitiske (arge) hundar. P. Erici 4:9 a. tå 
blifver hon them så nijtsk och hädsk, at 
hon må sönderbrista. Schroderus Albert.
1: 58.

Nitkärhet, f. Nitälskan. [Jfr D. nid- 
kicerhed] en Christelig nijtkärheet. Om påf- 
varne. försp. 8 a.

Nitsk, se Nitisk.
Nitälska, intr. och tr. The iach elskar 

them aghar iach och nepser, Så nijtelska 
(var nitisk, beflita dig) nw och bätra tigh. 
NT 1526 Upp. 3:19. iagh nijtelskar idher 
(nitälskar för eder) j Gudz nijt. Bib. 1541 
2 Cor. 11:2. The nijtelska idher icke rette- 
ligha, vthan wilia dragha idher jfrå migh, 
at j skolen nijtelska them. Gal. 4:17.

Nitälskan, f. 1. Befrämjande. Gudz ordz 
och ähras nijtelskan. Uti. på Dan. 540. — 
2. Förifran, förbittring. Mijn nijtelskan 
hadhe mich när förgiort, at mine moot- 
stondare förgäta tijn ord Dav. ps. 1536 
119:139. åvärkan (oförrätt) har medh sigh, 
nijtälskan. Comenius Tung. 374.

Nitälskare, m. Missunnare; svartsjuk 
person. Thet onda nijtälskande lijder ingen 
medhbroder til at nyttia thet tingz skönheet, 
som en älskar, och slijke menniskior kallas 
aiment nijtälskare. Schroderus Albert. 
2: 326.

Nitälsken, adj. Missunsam. han är nijt- 
elsken, och ingaledes giffuer androm sina 
äro. A. Andreæ Försp. till L. Petri Dial, 
om mess. A 4 b.

Njugg, adj. Knapp. Deras anförare kom 
med niugge nöden sielf siunde där ifrån. 
Girs Joh.3kr.lb. hon medh niugge nödh 
uthaff the sine bleff reddat. A Laurentii 
Verld. speg. 116. the med niugga nöd sig 
orka fram åt asa. Spegel G. verk 131.

Njugga, intr. Njuggas, dep. Vara njugg, 
snålas, thet nyttar ei så knapt med myntet 
niugga. Kolmodin Qv. sp. 1:168. Duslöser 
ej med ord och njugges ej med tankar. 
H. C. Nordenflycht 139. Han njuggar 
med sig, er hält sich genau. Lind Ord. 
Rietz.

Njuggt, adv. Knappt. Och äre thes (sjä
lens) glinstrande strålar så tiokt förmörkade 
bleffna, at man niugt ett tekn aff thet Gudh- 
domlighe liwset ther i meer skönia kan. 
Sparman Sund. sp. A 3 b. Som niuggast vij 
rädde ther frå vårt lijff. R. Foss 498. äre
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the (skjutshästarne) så slemme och macht
lose, at the niugges årka foot om foot. 
Stjernman Com. 2:42 (1636). ther tu än 
skulle wägha tins nästes brott som nyggast, 
äro the likwel noghliga så swår ther emoot 
(mot dina egna) til räknande, som itt quintin 
emot otaligh mong pund. L. Petri 2 Post. 
160 b. när de nyggest hade gåt 6 eller 7 
stegh. U. Hjärne Vitt. 34. Jfr Noga.

Njupa, tr. Nypa. Hon niuper intet fram 
det minsta mynt. Kolmodin Qy. sp. 2:329. 
Se Lind Ord.

Njusa, intr. Nysa. [Fsv. niusa, 1st. hnjåsa.] 
Sternutare, niwsa. Var. rer. voc. B 4 b. 
Se ex. under Niga. — Lind Ord.

Njuseört, f. Nysrot, prustrot. A. Måns
son Ört. 194.

Njuta, tr. [Fsv. niuta, Isl. njöta.] 1. Be
gagna till hjelp, anlita om hjelp. hwar wij 
kunne arga paa honom . . . ther wile wij 
læggia oss win ok macth om Ok niwte 
wæner ok wæns wæner om ath straffa 
honom. Gust. 1 reg. 1:102. — 2. N j u ta åt, 
ha att tacka för. itt tingh thet wäl giordt 
är, nywter sin mestare ååt, ath thet warder 
prijsat ther aff ath thet är wäl giordt. O. 
Petri Men. fall 18 a. thet niwte wij Chri
stum ock åt, at wij få then helga anda med 
then tro wij settie til honom. Sal. F 4 a. — 
3. Njuta godt åt, njuta åt till godo, 
åtnjuta något godt till följd af något, 
genom någons tillskyndan. Begäre wij . . . 
att tu lather forbeite prost niwta war scriff- 
uilsse gått åth. Gust. I reg. 5:103. wåre arff- 
uingar skole niwthe oss gott aatt och inted 
anned. 6: 215. Statt fasta medh honom (vän
nen) tå honom illa gåår, på thet tu må ock 
niwta hans welmågho gott åt. Syr. 22:29. 
Therföre moste ock thet heligha Templet 
medh lijdha, tå folcket straffat wardt, såsom 
thet twert om nööt folcket gott åt (tillskyn
dade folket godt) ... tå Herren them åter 
gunstigh wardt. 2 Macc. 5:20. komma til 
Christum och warda niwtandes hans pino 
och dödh och andra hans gerningar ååt till 
godho. O. Petri Men. fall E 4 a. Hwilken 
som troor på honom, han niwter honom 
thet ååt til godho at han icke warder för
dömder. 2 Post. 106 b. — 4. N j u t a o n d t 
åt, njuta till ondo, lida genom någons 
förvållande, för någons skull, umgälla. 
han . . . warith oss en huld oc tro karll, 
och warith oss mikit till willie, och borde 
förthenskuld ecke niwta oss ondt ått. Gust. 
I reg. 9:179. at the obråtzlige icke måtte 
niuta them bråtzligom ondt åth. Girs Gust. 
1 kr. 97. Söfverin sitt egit brått til ondho 
nööt. Ders. 70. icke låta dem de andras 
brott til ondo niuta. Joh. 3 kr. 44. — 5. intr. 
Få rum. (se Rietz niota.) Här til (till 
binas matning) skal man giöra sigh små 
hoar, så långa som kunna niuta in i stocken. 
Colerus 2: 94.

Njöga, se N ö g a.
Noa, tr. Skada. Mickel sadh: Hvad noar 

tå migh, När Drotten är migh så gunstigh ? 
Jagh håpas, thet skal migh än fromma, Må 
iagh medh honom til ordz komma. R. Foss 
311. Jfr Noga, tr.

Nobel, m. Ett slags (urspr. engelskt) guld
mynt. [Se Schiller-LObben och Grimm 
Wort.] Nobel, Nobilis rosatus, Rosenobel. 
Schroderus Lex. 26. löste så Gotland i 
gen för tiyotusende noblar, än thå at thet 
war för tiwgutusende Engelska noblar aff 
konung Albrect vtsatt. O. Petri Kr. 163.

Nobis krog, m. Helvetet. [Se Schiller- 
LObben nobiskroch, Grimm Wort. nobis. 
Helvetet plägade under medeltiden ofta skil
dras som en krog, der djefvulen var krö- 
gare.] Vthi affgrundenom, ther synden och 
Dieflarne nederfara, Thet är, in n o b i s Krogh, 
ther som the ogudachtige Dieffuulens före
löpare äre, ther the nu dricka swaffwel och 
tiära för thet sööta wijnet. P. J. Gothus 
Synd. speg. 12 a. En prästdeiia, som bolar 
fort, Är en nagle i Fahnens port, Så ock 
en häst väl stark i bogh, Som ränner nedh 
til Nobis krogh. R. Foss 66. the fara til 
Nobis krwg, til helvetis grund. Kemner 35. 
Såsom i Nobis krog de (tobaksrökarena) nu 
sittia bland eld,.uthi dimban. Stjernhjelm 
Here. 236. the, som tobak dricka, luchta 
som Nobis Krogs krögare. H. Hans. dröm. 
A 6 b.

Nock, m. Nock, Tooff, Filamentum, der 
Fadem am Tuch. Schroderus Lex. 2tt. 
Ryenock (nock till väfnad af ryor). HSH 
37:61 (1547).

Nocka, f. 1. Tapp, tränagel. Twå nockor 
skal huart brädhet haffua, så at thet ena 
må settias widh thet andra. 2. Mos. 26:17. 
giorde . . . vppå hwart thera (brädet) twå 
nockor, ther the medh wordo tilhopa sett. 
36:22. — 2. Tapp, flock, tofs. Sedan skal 
man gååsen plåcka Och taga uth hvar dune- 
nåcka, At han varder naken och blott. 
J. Sigfridi D 5 b.

Nog, adv. Ganska mycket, en belägring, 
som på bägge sidor hade kostat nog folk. 
/Is. Ban. 2 : 556.

Noga, adv. 1. Knappt, med knapp nöd. 
[Mnt. nouwe.] konung Håkon wardt såår 
och kom noogha vndan. O. Petri Kr. 140. 
han noogha vndtslap med liffuet. Ders 174. 
så nogha war icke heller gått (så långt, 
så ytterligt hade det icke gått) medh them, 
at hwar the ... icke hade wordet spijsade, 
moste the endeliga haffua dödt aff hunger. 
L. Petri 1 Post. Z 3 b. wij äre noghast en 
gnista aff guddomsens eeld och liwss. O. 
Petri 1 Post. 124 a. tu tröga och lata men- 
niskia, som nogast en gång i vekan gitter 
prijsa tin Gudh. Colerus 1:39. När... 
Jacob som nogast vthgången war jfrå sinom 
fadher Isaac, tå kom Esau. 1 Mos. 27: 30.
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Wij . . . haffuom ångest, at wij som noghast 
kunne andas. Es. 26:18. när en kom til 
kornhopen som skulle hålla tiwghu mååt, 
så woro ther som noghast tiyo. Hagg. 2:17. 
— 2. Strängt, noga, nogräknadt. Hertug 
Christiann tiil szin äghen person är god 
och from nog mett at göre,... menn hans 
Rådt szom hoss honnom daglige äre handle 
fast nögre och skarpare. Gust. 1 reg. 10:179.

Noga, tr. Skada. [Jfr Mnt. nouwen, been
gen, bedrängen, nöthigen. Schiller-Löb- 
ben. N. nauva, besvære, angribe, være til 
Skade eller Uleilighed. Aasen.] Genom 
bönen moste tu komma til Christum, och 
på hans ord ... tigh fast förlåta, så skal tigh 
intet nogha, ä huru stoor fahre för han- 
denne wara kan. L. Petri 2 Post. 2ü0a. 
Thet noghar icke, om man j vthwertis måtto 
skrymtar medh Papister,... när man haffuer 
trona j hiertat. P. Erici 2:141 a. värjan gick 
... in i tröjan och skar skjortan sönder,... 
men intet ting, dess Gudi vari lof, mig 
nogede. Lönbom Uppl. 1:52. Jfr Nöga, tr.

Nogaktig, adj. Tillräcklig, nöjaktig, [Mnt. 
nochhaftich, nogaftig.] en wiss och nogaff- 
tigh borghan. RR 1!/i 1547.

Noggörelse, f. Tillfyllestgörelse. [T. ge- 
nugthuung.] wij igenom wåra gerningar och 
nookgörelser syndernas förlåtilse icke för- 
tiäna kunne. P. J. Gothus Conf. C 4 a.

Nogliga, adv. Knappt. [Mnt. nouwe- 
liken.\ han (Kristus) kunde nogligha be
komma så mykit rwm vthi itt stall, at han 
ther måtte födder warda. L. Petri 7 Post. 
F 5 b. så mongahanda annat, at thet alt
sammans skal nogliga kunna reknat warda. 
Kyrkost. 69 a. Thet warar noghligha ifrå mor
gonen in til qwellen. Jes. proph. 38:12. En 
köpman kan noogliga wacta sigh för mis- 
handel. Sir. bok 27 (26:27).

Nogsatn, adj. 1. Noggrann, sträng. Tå 
hölt han ett ganska nogsampt burspråk medh 
almogen. Svart Kr. 102. — 2. Tillräcklig, 
tillfyllestgörande, tillfredsställande. [Mnt. 
nochsam, T. genugsam.] Hysop ... siudhes 
j noghsampt watn. B. Olavi 37 a. ingen viste, 
huru stoor ångren skulle vara, på thet han ju 
vore nooksam för Gudi. P. J. Gothus Rel. 
art. 466. Konungen ... affhände Grefven (P. 
Brahe).. . feldtöfverste embetet, förordnandes 
Her Carl de Mornaij uthi hans ställe... 
icke heller han syntes Konungen uthi then 
saak noghsam. Girs Er. 14 kr. 53. När 
sändebuden hade alle framlagt deras full- 
mackter, acktades de Svenskes icke för 
nogsam. Joh. 3 kr. de Svenskes skiäl... 
vordo dock icke af de Danske för nog- 
samme acktade. Ders. 27. hon nogsam vp- 
lysning fått. Malmborg 816.

Nogsamlig, adj. Tillfyllestgörande. Wij 
.... haffue udi samme register giffuit tilkenne 
orsaken och en nogsamlig underwijsning. 
Stjernman Com. 1:110(1550).

Nogsamliga, adv. Till fyllest. Hwilken 
kan noghsambligha prisa, ïoffua och tacka 
honom. L. Petri Om nattv. B 7 b. thenna 
saken här medh icke är noghsamliga för- 
clarat för the eenfalligha. Kyrkord. 5 b.

Nopa, tr. Ansätta, klämma åt. [Mnt. 
nopen. Se Schiller-Löbben 6:225.] The 
Christne skole vij så noopa, At the för oss 
måste grijna och roopa. S. Brasck Ap. gern. 
Kla.

Noppa, tr. Nafsa. Hästarne stodo här 
och der på marken och nåppade eller gnogo 
hvarandra på halsen. Linné Sk. resa 242.

Noppor, f. pl. 1. nopper, blåner, stupa. 
Comenius Tung. index. — 2. Knottror. 
noppor eller såsom gååskött på armar och 
been. U. Hjärne Surbr. 28.

Noppväf, m. Blångarnsväf, blaggarn. 
noppeväff, tela canabina. Comenius Tung. 
index.

Nor, n. Bäck. genom thessa båda änger 
gåår ett noor eller en lång beck, huilcken 
är på somblige ställe öffvertäckt medh flott 
moser, och på några ställen ähr thetta nooret 
med rent och klart vatn. Gyllenius i3.

Nord, n. Nordhimlen. [1st. norör, n.] Han 
strecker vth Noordet på ingo. Job. 26:7.

Nordast, adv. Längst norr ut. [Isl. nor- 
öasL] hölt burspråk i hwario Sokn ... be-, 
gynnandes nordast i landet. Svart Kr. 22.

Nordblys, m. Eg. nordbloss ; norrsken. 
[Isl. blys, bloss. Se Schiller-Lübben nord- 
bleus.] Nord-blys, Chasmata, är det eldskem 
som synes sväfvande af oc til på himmelen 
om vintertijdh. Stjernhjelm Ordl. till Here. 
Een hvimsku, skugga, nord-blyys, Som så 
eert ängsliga hiärta bedrager. U. Hjärne 
Vitt. 127. Nordblysset skimrar väl, men är 
doch strax försvunnit. Sv. Nitet n. 20.

Nordländisk, adj. Nordisk. [T. nordlän- 
disch.] the Nordländiske verldennes ändar 
— then mechtige Nordländiske Drottningen. 
Stjernhjelm Virt. rep.

Norring, m. Kompass. Linné Öl. resa 
103.

Not, f. Nät, not. [isl. nôt, pl. nœtr.] 
fisken ey wp får gå j åmynedt for edere 
olagelige nöther skyld. Gust. 1 reg. 4:186.

Not, f. Ton, melodi. [T. note.] Jagh lyder 
på then fagre sångh I plägen siunga på Tysk 
noot. Messenius Blank. 12. Jagh haffuer 
och så lärt then samma sångh, Han haffuer 
och een sådan noot och gångh (neml. som 
jag nu sjunger). Disa 35.

Notarie, m. Korsångare. Se under Bok
stol.

Notslanga, f. Ett slags lång kanon. 
[Mnt. notslange.] Notslanga dref (en jern- 
kula af) 16 till 18 pund. Röding 170. Not
slanga var af 18 fots längd, 24 skeppunds 
tyngd, och sköt en 25 marks jernkula. 
Adlersparre Afh. 238. Notslangor, af lika 
pundigtal som half cartog, nyttjades ock till
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murars beskjutning. Ders. 236. där ibland 
{bland styckena) var en stor notslanga af 
fin luttrad mässing. Girs Joh. 3 kr. 84.

Nott, Nött, f. Nöt. [Fsv. nut, noth, Isl. 
hnot.] Nux, nott, nota trää. Var.rer.voc. 
R 4 a. En hårdh nött får han at bijta på. 
S. Brasck T. krig. G 3 a. thet är ingen nött. 
Spegel G. verk HO. Nött. Lind Ord.

Nottagård, m. Nötgård, nötträdgård. [T. 
nassgarten.] Jagh är nedhergången j notta- 
gården til at skodha teelninganar. H. vis. 
6:10. (Öfv. 1878: hassellunden.)

Nu, interj. Nä. [Isl. nå, T. nun ] Nu, 
så skal icke swerd återwenda aff titt hws. 
2 Sam. 12:10. Nu, så hören Herrans ord. 
Jer. 42:15. Nu thet må her om wara huru 
thet kan. L. Petri Dial, om nattv. C 5 b. 
Nu, nu, min gumma,1 haf stoor tack! Tisbe 40. 
Nu, huru går det? Lagerström Jean 58. 
wilie j tråtza migh? Nu wel, Om j tråtzen 
migh, så skal iagh ... wedhergella idher thet. 
Joel 3:4. Nu wel, iagh weet hwadh iagh 
wil göra. Luc. 16:4.

Nubbor, f. pl. Knottror. (Jfr Noppor.) 
oansedt ganska många höga berg äro, som 
henne (jorden) omgifva, så giör deras högd 
emot jordens storlek ganska lijtet til saken; 
varandes de intet mera at skönias, än som 
små nubbor och vårtor på en stor kropp. 
U. Hjärne Anl. 134.

Nuftlös, adj. Förnuftslös, oskälig, the 
nuftlöösa diuren. Rudeen 217. en nuftlös 
söd. Dens. 264.

Null, n. Nulla, f. Noll, nolla. [T. null, 
nulle.] Figuren 0 kallas på Latijn Nulla. 
A. J. Gothus Räkn. 2. Et null är intet 
sielft, doch ökar tijofalt The andra zifrors 
kraft. Kolmodin Qy. sp. 1:407. Hon må 
i silfver stå, jouveler, perlor, gull; När dyg
den borto är, så är hon numer null. 1:154. 
idel nullor skrifva. Ders. Här vinner et null 
(en obetydlig person) Den prägtigste lycka. 
Daun Vitt. I. 1:3.

Null, adj. Ogiltig, af intet värde. [T. 
null.] Hennes May:tz protestations skrift är 
...ogrundat, aldeles uthan skähl, och altså 
i sig sielf null. Stjernman Riksd. 2:1371 
(1660).

Nummers ? Tu törs titt facit ey på gunst 
ok rijkdom slå, Ty gunst är April-vähr, ett 
ofall then förringar, Förr än tu veest ett ord. 
Herr Nummers gör sig vingar, Han flyger 
af och tig i harmen låter stå. Rudeen 
259.

Ny, adj. Nya funder, knep, skalk- 
streck. [Mnt. nie vunde.] vtan alle argelist 
eller nye funder. Gust. 1 reg. 12:9. arge
lister och nyefunder her wtinnan aldelis 
vndantagne. 12:28.

Nybole, adj.? Nyligen bosatt. (Jfr Rietz 
nybolad, nybola, nybolen.) (han) loot oss 
förstaa ... atj (en af konungen till Öster
götland skickad tjensteman) vore fast ny

boole, ty sendom vi eder thetta lilla börie 
med. H. Brask (HSH 17:169).

Nyck, m. och n. (se 4.) [Mnt. nuck, 
nucke; T. näck, nücke.] 1. Knyck, ryck
ning, sprittning. man kunde lossa den stör
sta murbräcka brede vid örat (på hästen), 
utan at han skulle göra den minsta nyck 
af skrämsel. Dalin Vitt. 11. 6:110. — 2. 
Drift, instinkt, rörelse, stämning, the (dju
ren) invärtes kiände En nyck och rörelse 
som them til Adam vände. Spegel Öpp. 
par. 57. När i kennen någon drifft eller 
någon nyck uti edart hierta at styggias vid 
synden. Svedberg Sabb ro 1:114. itt så 
heligt verk (nattvarden) medh större hier- 
tans nyck och värde begåås i kyrkian än 
hemma. Emporagrius 84. — 3. Oro, ängs
lan, qvalfull känsla, så warder thetta icke 
görandes mins herras hierta någhon ångest 
eller nyck, at tu haffuer blodh vthguttit... 
och hempnat tigh sielffuan. 1 Sam. 25: 81. 
han (Petrus) nu annan gång fick höra hanan, 
tå fick han en nyck j hiertat, så at han 
begynte tenckia på Herrans ord. L. Petri 
Chr. pina T 8 a. oanseedt han intet viste 
om sin broders nederlagh, doghlikväl fick 
han en nyck uti hiertat, at thet icke skulle 
stå väl til med honom. Schroderus Liv. 
305. en ensam menniskia om nattetijd på 
en obekänd ort stygges och förskräckes, och 
får offta ther aff en sådan nyck, att hon i 
långan tijdh icke kan förvinnan. J. Botvidi 
Pest. 10 b. begynte han uthi sitt samvete 
kiänna en nyck, om han ock medh rätta 
sin broders enckia til ächta hafva kunde. 
P. Brask Puf. 141. Jag går, men önskar at 
i morgon få ärfara, Det Eders Höghet har 
förskingrat Torills skara. Och at jag såledz 
må se slut på des förtryck, Samt eder stiuf- 
mor få deraf en dödlig nyck. Wrangel 
Tor. 35. — 4. Nyck, griller; ondt anslag. 
Du har dig ledsen nog på tidsens nycken 
sedt. S. E. Brenner Dikt. 2:80. röfvaren 
. . . ångrar sina nycken, Sit förra lefverne 
och gamla bofvestycken. Jesu pin. 111.

Nyckelgiga, f. Nyckelharpa. Nyckel- 
gijgor. Stjernhjelm Fägnesång. Nyckle- 
gijgans sträng den styfva boge (stråke) skurar. 
Eurelius Herden (tillegnan). Har nu din 
luta sig förvändt i nyckelgiga? S. Trie- 
wald 59.

Nyckelherrar, m. pl. En munkorden. 
Nycla herrar, the dragha suart cläder och 
twå nyclar vppå. O Petri Klost. A 4 b.

Nyckelpiga, Nyckelqvinna, f. Eg. tje- 
narinna, som har husets nycklar i sin vård; 
hushållerska ; äfven huspiga. Nycklepijgan 
bäre up och spijse uth, göme hwadh som 
lefwes effter hwar måltijdh. Brahe Oecon. 85. 
Cammarjungfrw eller Nycklepijgha. Schro
derus Hoflef. 138. Nyckelpijgan, arma träl, 
Af och an med snella fötter Lop sig både 
heet och trötter. Rosenfeldt Vitt. 241. een



Nyckelvälde — 588 — Nytta

min moders Nykla quinna. Rääf Ydre 
3:393 (1594).

Nyckelvälde, n. Makt att lösa och binda. 
[T. Schlüsselgewalt.] thet rätta nyklaväldet 
eller biskopsväldet är, effter Euangelij ord, 
haffua fulmacht och befalning aff Gudj til 
at predica Euangelium, förlåta synderna, 
eller behålla them, och til at vthskiffta Sacra- 
menten. P. J. Gothus Conf. I 5 b. skole 
retsinnige Predicanter och lärare retteliga 
förestå nyklaweldet, som them aff Herranom 
är betrodt, vthan något anseende til per
sonen, och icke aleena brwka löösa nykilen, 
såsom werlden och the mechtige nu willia 
haffuat, vthan och binda nykilen medh, i 
lijka måtta, när nöden thet kräffuer. Post. 11.

Nyckja, f, Slinga. Hon var klädd uppå 
Fransk, därå alt var brokot och krokot, 
Ringat och slingat i kors, med franssar i 
lyckior och nyckior. Stjernhjelm Here. 34. 
Lyckior och Nyckior, laquei, fibulae, in la- 
queos connodatse chordulas. Ordl. till Here.

Nyes, adv. Nyss, nyligen, i nutiden. 
[Mm. nies.] Peder Jacobi war nu nyes kom
men in i landet. Svart Kr. 39. Sporde ... 
om the någentijdh hadhe ... hört atth antingen 
för långligh tidh eller nyes haffuer warit i 
bruk vdhi thetta Rike... att någre vnder- 
såther ... mestra och narra sin herra och 
Konungh. Ders. 171.

Nyfikenhet, f. Nyhetsmakeri. Jag eij 
af en skrifklåda, nyfikenhet eller i mening 
at bringa fram något särdeles nytt. . . har 
pennan fattat. Lindestolpe Pest. 2.

Nyfikna, f. Nyfikenhet, förtagha menni- 
skiorna nyfijknan och förvetenheten. Schro- 
derus Hoflef. 2.

Nyfiknas, dep. Vara nyfiken. Den som 
åth sådan lust ey lystnas och nyfijknas, Må 
väl medh stock och steen och tijger djuren 
lijknas. Lindschöld Vitt. 153.

Nyföda, tr. haffuande quinnor, och them 
som nyfödt haffua. Jer. 31:8. the ther ny
födde (pänyttfödde) äro genom thet leffuande 
ewigha ord. Försp. till l Pet.

Nygg, se Njugg.
Nyktern, se Nökter.
Nylig, adj. Nyligen förelupen. [T. neu

lich.] emädan hans lefverne är så nyligt, 
... vil iag medh hans vijdare omtaal afstå. 
Columbus Poet. skr. P3a.

Nyling, m. Nyhetsmakare. [T. neuling.] 
Så finnas ock altijd skadeliga och nijdiska 
(afundsamme) nylingar ... i kyrkionne, som 
gerna pläga förtala, ock plat undertryckia 
theras förfäders loffliga verck och arbete. 
P. J. Gothus 2 Pred. F 4 a. En nyling hette 
den som ville vara from (Le besoin d’aimer 
Dieu passa pour nouveauté). Düben Pulp. 37.

Nymäre, n. 1. Nyhet, ny tidning. [Fsv. =, 
Isl. njmœri.) Euangelium är itt Grekeskt ord, 
och lydher så mykit som gott bodhskap, godh 
nymäre, godh nyy tidhende. Försp. till N.

Test. Riikisins fiender nederlag fåth haffue, 
huilkit wij giffue ider dandemenn alla for gode 
tidender och nymere tilkenne. Gust. 1 reg. 
10:28. här äre ond nymere, För tigh iagh 
icke thet dölia kan, Dödh ligger på gaton 
en Israelitisk man. Tob.com. B 4 b. Then 
myckit spor effter nymäre, Han svatzar 
mångt och Huger gerne. R. Foss 308. — 2. 
Någonting nytt, ovanligt, sällsamt. Coper
nicus en hop nymäre skrifver. Spegel G. 
verk 55. bereedde them en nymäres maat, 
nemligha, åkerhöns till kost. Vish. 16:2. — 
3. Saga, sägen, allmänt talämne. Nu är 
iagh theras strengia spell worden, och moste 
wara theras nymäre. Job 30: 9. bringa sig 
... i folcks berömm, och i allmen löpande 
nyymären optecknade komma i kundskap för 
verlden. U. Hjärne Vatt. 9. — 4. Fabel, 
dikt. Theras taal iagh håller för itt nymäre. 
R. Foss 527.

Nysla, intr. Snoka, speja. [Jfr Isl. ni/sa, 
leta, söka; D. ny sie, knåpa; Rietz nysla.] 
Tå vore thet (att vilja räkna stjernorna) 
förvist en så förmäten sysla, Som om jag 
ville i Gudz eget rådhus nysla. Spegel 
G. verk 158.

Nyslig, adj. Smaklig. (Jfr Ny te lig.) 
Leijofolcket skal... icke begära thet bästa 
och nysligaste och altijdh även så gott som 
maatfadher och maatmodher äta och dricka. 
E. Erici F6a.

Nyst, adv. Nyss. [N. nysf.] szamme nyst 
antagne folk. RR s/s 1544.

Nysta, tr. then wanarten är aiment medh 
the rika, at the intet nysta aff eller spara, 
hwadh som hörer til wellust, prål och offuer- 
flödigheet. L. Petri 2 Post. 187 a.

Nystestol, m. Nvstfot. Girgillus, 
nystestool. Var. rer. voc. K. 3 a.

Nyt, adj. Nyter. Hon stod så nyt i mund 
som skull hon blifvit kyster. Eldh Myrt. 53. 
Hvem kunde mer än hon bli glädtug, nyt 
och glad? Livin lOO. Dee öfver väldet sitt 
nu äro mykket nyte. Börk Dar. 36.

Nytelig, adj. Njutbar, smaklig. [Mnt. 
nutlich, D. nydelig] Han seal på iordene 
itt nyteligit korn wara. Dav. ps. 1536 12:16. 
nyttelig maat och dryck. P. Erici 2: 259 a.

Nyträda, intr. Prestmän, som nyträdha 
til thet helgha predicoämbetfet. P. L. Go
thus 1 Uti. A 2 b.

Nytta, f. monga handa nyttar. O. Petri 
Men. fall K 7 a. [Jfr Isl. nytjar, pl. af nyt, 
f.] wenda ögonen til andra nytter, them . . . 
Konung GötstafF här j Swerigis Rijke drijffwit 
haffwer. Svart Àrepred. 75. ther aff kan man 
vist bekomma Tusendt nyttor. S. Brasck 
Förl. sonen M 3 a. Dygdens nyttor njuter 
man, och glömmer. Tegnér Eft. skr. 3:76.

Nytta, tr. Gagna. [T. nützen.] Gud kan 
förläna hvad nyttar til siel och lif. Gust. 
Adolf Skr. 489. tagha i acht hvadh skadhar 
eller nyttar rijket. Stjernman Riksd. 2:996
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(1642). man meenar och, at någhot skadhar 
stort, T bet meera nyttar doch och kan en 
hielpa fok: Sparman Sund. sp. 161.

Nyttignet, f. Nytta, fördel, nyttig sak, 
gagnande egenskap. [T. niitzigkeit.] skole 
korszens stoora nyttigheeter beveeka oss til 
ett christeligit tålamod. P. J. Gothus Tal- 
Bi a. finne lägenheett, att Cronon kan med 
Here hemman, fiskerij och andre nyttigheeter 
förbettrett blifve. HSH 39:263 (1607). vij nu 
Hans F. N. S. qualitetter och nyttighetter ... 
hafva hört upräcknas. Gust. Adolf Skr. 99. 
Åderlåtande hafver mångahanda nyttigheter. 
Colerus 1:122. the retta frukter och nyttig
heter, som vi utaf all lärdom och klokhet 
börom venta. Rydelius Förn. öfn. företal § 7.

Nyttigvald, Nyttjesvald, m. Odlingsbar 
mark? iordenn motte först skäligenn war
dens effter hwars och ens byes nyttigwaldh 
och seden thär effter schatlegges. Fin. handl. 
9:310 (1558). ingenn motte högre schatlagdt 
bliffwe, ähnn hann kan finnes haffwe nyties- 
wald och äger till. 9:306 (1558).

Nyttja, f. Förmåga att mjölka, gifva 
mjölk? [lsl. nytja, mjölka.] hon (trollpackan) 
kunde taga nyttian ifrån boskapen. Link, 
domb. 381. bruka signelse för. .. boskaps- 
nyttia. Ders. 334.

Nyttla, intr. Söla sinka? [Jfr Holl. neu- 
telen, söla, dröja; T. niitteln, se Grimm 
Wort.] när man skal dricka (vid helsobrun- 
nen), må man giöra det friskt och fort, och 
icke stå och nyttla hela tijman dermed. 
U. Hjärne Under. 22.

Nyttslig, adj. Nyttig. [T. nützlich.] godh, 
nytzligh och rettwijs lagh. L. Petri Krön. 
pred. B 3 b. är för gott och nytzlighit an- 
seedt, at man ... affsyndra skal någhra da- 
ghar til Bönedaghar. Bot. B 2 a.

Nyttsliga, adv. Nyttigt, at wij then 
gambla Pingesdagen rett och nytzliga bruka 
kunne. L. Petri 2 Post. 109 a.

Nå, intr. Få, komma i tillfälle att. [lsl. 
nd.] Desse voro de, som fluxt upmodade 
Konungen i Dannemark til krig emot de 
Svenske; föllo dock för änn de ändan der 
på se nådde. Girs Joh. 3 kr. 10.

Nåcka, se N o c ka.
Nåd, Nåde, f. [Fsv. naß, lsl. nåd; T. 

gnade, D. naade.] 1. i plur. a) Lugn, ro. 
[lsl. näöir, pl.] vij motthom alle med gudz 
hielp sithia med fredh oc nader. Gust. 1 
reg. 1:32. — b) Nådegåfvor, förmåner, lin- 
cöpungx domkyrkis preuilegier friiheter nader 
oc vndantagelse. Gust. 1 reg. 1:169. iagh 
wil göra medh idher itt ewigt förbund, nem- 
ligha, Dauidz wissa nådher. Es. 55: 3. (Ofv. 
1878: efter de trofasta nådelöftena till David.) 
— 2. Gåfva, förmåga, wij wette jngen vti 
thet ganske rijke, ther större nåd, lempo och 
diupare förnufft haffuer sådane actige saker 
belegge ok betracta. Gust. 1 reg: 1: Han
hadhe stora nådhe til at vmwenda folcket.

Syr. 49:3. — 3. Täckelighet. Och Jesus 
wexte til j wijsdom, ålder och nådhe för 
Gudh och menniskior. Luc. 2: 52.

Nådakulle, Nådekull, m. En person, 
som beror af någons nåd och barmhertighet, 
nådehjon. Ämedan lijffuet och anden är j 
tigh, så gör tigh ingo menniskio til nådha- 
kulla. L. Petri Sir. bok 33:21. (Bib. 1541: 
vndergiff tigh ingo apdro menniskio.) Ther- 
före skole wij såsom nådhekullar antwarda 
oss honom j hender, såsom wår nådigha 
Herra. P. Erici 4:137 b. Jagh vill häller 
haffua itt dagelighit ringa och lithet omaak, 
än vara the andre creaturs nådekull, och 
varda plågat medh onda och otrogna grannar. 
Balck Esop: 187.

Nådegudinna, f. Nåde-gudinnor. Chari
tés, Gratiæ, Täcklighetzgifvande Gudinnor. 
Stjernhjelm Ordl. till Here, the frijdaste 
Nådegudinnor. Columbus Vitt. 146.

Nådegäld, f. Nådegåfva, gratifikation. 
Hertig Frans af Sachsen lät sig beställa af 
kon. Gustaf uti årstjenst hvart år för 2000 
daler och bekom strax till föräring på handen 
för nådegäld, som man det kallar, 2000 daler. 
S. Elofsson 105.

Nådehungrig, adj. then bootfärdige och 
nådehungrige Konungen. Phrygius Ber. 
om Joh. 3 död 15.

Nådel, se Nach del.
Nådelaktig, adj. Skadlig, the .. . driffue 

theris prachticher och nådelafftige handell. 
Fin. handl. 9:362 (1559). samma traetat för 
Sverige fördelaktig, men för Generalstaterne 
måste nådelaktig hafva varit. Ehrensten 
(Lönbom Anek. I. 5:91).

Nådelig, adj. 1. Som kan erhålla nåd, 
förlåtlig. Huru wordo the quitte sina nåde- 
liga så wel som dödeliga synder? L. Petri 
Vigv. B 4 b. effter thet sådana benegenheet 
(arfsyndens begärelser) warder them helighom 
förlåten, kallar man them nådheligha synder. 
Falck 15 b. — 2. Lindrig, måttlig, benådha 
honum liffuet til en redhelig och nadelig 
manszboot. Gust. 1 reg. 7:179. — 3. Nådig, 
god, mild, lindrig, iagh .. . skal vpweckia 
mitt nådheligha ord offuer idher, at iagh-skal 
läta idher komma til thetta rwm igen. Jer. 
29:10. iagh skal... läta regna vppå them j 
rettom tijdh, thet skal wara itt nådhelighit 
regn. Hes. 34:26. Domproesten bleff satt 
i fengelse ... doch vti ett nådeligit och ärligit 
fengelse. Svart Kr. 142.

Nådelös, adj. Onådig. Alt nådelöst herr
skap är Gud ey i lag, Till nåde och from- 
heet har han ett behag. Törnevall B 6 a.

Nådemantel, m. Christus höljer öfver 
oss sin förtienst, såsom medh en nådemantel. 
Schroderus Kysk. speg. Eib.

Någon, pron. hooff Theudas sigh vp, 
säyandes sigh någhon wara (gifvande sig 
ut för att vara något, en betydande man). 
Ap. gern. 5: 36. dogher thet ock til någhors?
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Hes. 15:4. han haffuer skapat hwart och itt, 
så at thet jw til någhors tiena skal. Syr. 
40 (39: 26).

Någorshof, Någorshofva, se H o f.
Någorstads, adv. Någonstädes. Haffue 

j ock j dagh någhor stadz infallet? 1 Sam. 
27:10.

Någrahanda, adv. (användt både såsom 
adj. och subst.) Något slags, någonting. 
Tu skalt intet beläte göra tigh effter någhra- 
handa lijknelse. 5 Mos. 5:8. Tu skalt icke 
någhon Lund aff någhrahanda trää plantera. 
16: 21. iagh icke meer kan see til spijsoffret, 
eller någhrahanda tacknemlighit vndfå aff 
idhra hender. Mal. 2:13. hwar och en som 
för någrahanda saak skul mistycke haffuer 
til sin nästa. L. Petri 2 Post. 180 a. Icke 
kunde heller någhor honom för någhrahanda 
skylla. Sir. bok 46: 22.

Någraledes, Någroledes, adv. På något 
sätt. Ære wij icke heller nogreledis tiil 
friidtz med forrnde söffuerins naborscap. 
Gust. 1 reg. 2:172. om iagh kunde någhro- 
ledes vpweckia them ... til nijt. Rom. 11:14.

Någralunda, adv. På något sätt. föllo 
the ... på thet rådhet, at leggia thädan, at the, 
om någhralunda skee kunde, måtte komma 
til Phenicen. Ap. gern. 27:12.

Någranne, m. Nära granne, nabo. [Isl. 
nägranni.] grannar och någrannar. Försp. 
till Es. våre naboer och någrannar uthrijkes. 
Stjernman Riksd. 2:1178 (1651).

Nåka, tr. Nåkas, dep. Nå, räcka; nal
kas. [Fsv. naka, Mnt. naken.] med hvad 
storm det ville, så kunde de altid nåka lan
det. Rudbeck Atl. 1: 56. Hvar en tar på en 
slump hvad bok hans näfve nåkar. Düben 
Pulp. 81. må tina bin ej nåka the giftiga 
blommor. Palmfelt Virg. 37. Jupiter tigh 
ey medh sin hand Nåkas eller skada kan. 
Tisbe 13. hwar hon så kunde nåkas honom, 
at hon måtte få komma widh hans klädhe. 
L. Petri 2 Post. 308 a. thet luchtade hoos 
honom som aff itt slempt. aass, at ingen 
kunde nåkas honom. A. Laurentii Hust. 5. 
til sällheetz Paradis ingen Nåkas i så måtto. 
Stjernhjelm Here. 303. wij haffue en mech- 
tighan och nåkande (nära varande) skydz- 
herra och nödhielpare. P. Erici 3:62 b. 
the gårdar och byar, som medh sina ägor 
nåkas tilhopa medh (gränsa intill) sätegår
darna. HSH 22:271 (1650).

Nåltväng, m. Nålrem. [Jfr Fsv. sko- 
thvänger, Isl.fivengr, rem.] skor med nål- 
tvänger. Link. bibi. handl. 2:360 (1635).

Nåmaning, f. Efterkraf, efterräkning. 
[Mnt. namaninge.] giffue vi eder qwitt och 
frii för all ytfermere naamaningom then deel. 
H. Brask (HSH 17:81). Giffuendis ... Eric 
Anderson quit lediig och löss for altt ytter- 
mere tiiltal eller nåmaningh vm forme reken- 
skap. G.ust. 1 reg. 10:176. haffwe wij . . . 
giffwit honom them (de mottagna pennin-

garne) qwitt och frij för alt yttermere effther- 
tael och nåmaning. RR S6/? 1544.

Nårådig, adj. Slug i att finna på råd, 
utvägar; “som vet att göra sig gagn af det 
som ingen trott vara till nytta“. Rietz. 
[Mnt. naradich.] Monger är nepp och nå- 
rådigh, och warder ther medh rijk. L. Petri 
Sir. bok 11:17. (Bib. 1541: Monger man 
är karigh och spaar. Vulg. Est qui locu- 
pletatur parcè agendo.)

Nåsint, adj. Beqvämlig. (Jfr Schlyter 
Ord. nasin.) äro ock monge aff then Chri- 
steliga läronnes Hoffuudarticlar vthi thenna 
vthtolkada Postillon både kortliga och clar- 
liga författade, hwilket allom, synnerligha 
eenfalligom Kyrkeheerdom och predicarom 
ganska nåsint och bekomlighit är. L. Petri 
1 Post. försp. 11.

Nåständig, adj. Återstående, resterande, 
obetald. [Mnt. nastandich, nastendich.] 
theres nåstendige lön. HSH 36:251 (1580).

Näbb, m. och n. Näbbformig spets. Näbb 
på Reemen, Capitellum ligulae, die Pinn am 
Nestel. Schroderus Lex. 28. JfrNäbb- 
rem.

Näbbhund, m. Spetshund (spetsnosig 
hund). en part holla och achta mera en 
snål och toom näbbhund än en menniskia. 
R. Foss 447.

Näbbot, adj. min näbbote skoo. For- 
sius Spec. Asa.

Näbbrem, f. Se Näbb. edra byxor... 
med näbbremmar äro fäste vid tröijan. 
Lagerström Gir. 54.

Näbbskatt, m. Nässkatt, ett slags man- 
talsafgift. [Jfr Fsv. näfgiäld, Isl. nefgildi.] 
nebbeskat, matskot och annan deel som i 
åff åldir och medt rätto edher biseoper och 
kyrkeherrar plictoge ären. Gust. 1 reg. 5: 
155. the (adelsmännen) haffwe gifîwett sine 
Landboor frij för thet näbbeskatte ssmör, som 
the årligen vtgöre pläge och plictige äre. 
Fin. handl. 8:98 (1551).

Nädhar, se N edar.
Näf, n. Näbb. [Fsv. =, Isl. ne/.] Rost

rum, nääff. Var. rer. voc. Q 3 b. itt höno- 
neste ... ther ingen ena fieder rörer, eller 
vpläter sitt nääff. Es. 10:14. Hans (para
disfågelns) näff är skarpt och mycket hvast. 
J. Sigfridi B 4 b. nääff, vulgo näbb. Co- 
MENius Tung. index, en fogel intet kan 
bättre si unga än som han hafver näfvet be
kommit. A. Laurentii Hust. 47. Foglarne 
. . . rörde sina spelande näf. Mörk Ad.
2: 303.

Näfmus, f. Näbbmus. Sorex, näffmwsz. 
Var. rer. voc. P 8 a.

Näfva, tr. Fatta, vidröra med näfven. 
[Isl. hnefa.] vill man taa Och hand-emillan 
näfva den (drufvan), Så svinner hennes liuf- 
heet hän. Lucidor Qq 4 b.

Näfve, m. Han rister sitt hoffuudh och 
leer j näffuan (i mjugg). Syr. 12:19. the
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lee j näffuan och glädias när oss misgåår. 
P. Erici 2: 55 a.

Näfvelön, f. Mutor, “handtryckning“. 
Then som för penningar och näffuelöhn 
skipar enom rätt, är för Herranom Gudi en 
bedragare. Schroderus Waldt 23.

Näfvestor, adj. En näfvestor Pygmé. 
Spegel G. verk. 189.

Näfvug, adj. Försedd med näbb. Fogh- 
larne äre . . . näfvuga. Comenius Tung.
144.

Nägenhet, f. 1. Benägenhet. Skal öff- 
uerheeten medh godh exempel föregå sinom 
undersåtarom, ty således bliffua the henne 
medh större nägenheet hörsamme. P. J. 
Gothus Rel. art. 283. — 2. Böjelse. Gudh 
haffuer inplantat sådana naturliga nägenheeter 
och bevägelser emoot våra i hiertat. Tål. 
D 5 a. Dieffuulen .. . ingeffuer oss allahanda 
onda tanckar, begärelser och nägenheter 
emoot Gudz bod. Leiser C 1 a.

Nägg, adj. Svag. Den sjuke är nu näg- 
gare. Et näggt åhr (missväxtår). Lind Ord. 
Jfr Ihre Dial. lex.

Nägla, tr. Nagla, spika. [Isl. negla.] 
hwadh tilhopa näghlas skulle. 1 Krön. 23 
(22:3). then handscrifft som oss emoot war 
... then haffuer han . .. näglt widh korsset. 
Col. 2:14. Christus war hudhflengder och 
näglader på korset. O. Petri 2 Post. 73 b.

Näkta, tr. Göra naken, blotta, afkläda. 
[Fsv. näkta.] hans sändebud ... bliffva så 
illa skinnade, raakade och nächtade, på then 
ena sijden alt nidh til bältestaden. Phrygius 
Agon 26.

Näktergal, f. och m. nächtergala. Var. 
rer.voc. Q 4 b. Fru Nachtigal. Stjernhjelm 
Parn. tr. 1:10. fru nächtergal. Frese 303. 
Nachtigalens röst,... När hon sin aftonpsalm 
för diuren låter höra. Spegel G. verk 147. 
de liufve nätter-galer. Rudbeck d. y. 42. 
En nattegala ... hoon liufligt siunger. Luci- 
DOR Via. en Nachtergale, när han på 
marckenne fåår höra welliudande och klin
gande instrument och lustighe strenger, fly- 
gher han och sätter sigh ther han närmest 
kan, hörer achtsamligha til, och strax be
gynner han låta och siunga ther effter, ther 
aff han ock sit nampn haffuer. L. Lau- 
rentii Nyårspred. G 4 b.

Näme, Nämme, n. [Fsv. =; jfr Isl. 
ncemi, D. nemme.] 1. Fattningsgåfva. en 
liten dreng, begåffuat medh itt ganska gott 
nemme. L. Petri Sal. vish. 8:19. Man 
moste för all ting lempa sig effter lärjungans 
nemme, och intet betunga honom öfver 
machten. Svedberg Ungd. reg. 405. — 2. 
Anlag, fallenhet, monge slå sig til at blifva 
bokmän, som intet hafva hofvud eller näme 
ther til. Svedberg Schibb. 35. iagh på ett 
och annat sätt hafver öfvat mitt nämme uti 
rimkonsten. Spegel G. verk 2.

Nämlig, adj. Benämnd. [Mnt. nemelik.]

esbörn scriffuere et breff på en gårdt næmlig 
breduijk. Gust. I reg. 4:395.

Nämmest, Nämst, superi, adj. och adv. 
Närmast, tu warder Konung offuer Israel, 
så wil iagh wara tigh nämmest. 1 Sam. 
23: 17. slogho theras läghre . . . nemmest 
widh öknena. 2 Mos. 13:20. i thet nemste. 
Hund Er. 14 kr. v. 338.

Nämna, tr. 1. Benämna, kalla, hadhe 
han them (djuren) fram för menniskiona, at 
han skulle se, huru han skulle nempna 
them, ty, såsom menniskian allahanda leff- 
uande diwr nemde, så skulle the heta. 1 
Mos. 2:19. han bygde en stadh, huilkin han 
nemde effter sins sons nampn Hanoch. 4:17. 
Abraham nemde sin son ... Isaac. 21:3. — 
2. Tala om. Tå the hörde nempnas the 
dödhas vpståndelse, giorde somlighe ther 
geck aff. Ap. gern. 17:32.

Nänna, intr. Drista. [Jfr Isl. nenna.] 
I vise Girkar siu, them vi af bökker kenna, 
Her fram med eder konst, om i thet elliest 
nänna. Spegf.l G. verk. 91.

Nänne, n. Dristighet, djerfhet, tilltag- 
senhet. Örnen i lufftene faar och koxar i 
solenes änne, Frestar och ungarna små om 
the hafva dylika nänne. Spegel G. verk 20. 
Lykkan föllier vist it gott och hurtigt nänne. 
Ders. 202. Kungarna, som hota Med een 
beväpnad macht at villja platt utrota Nu it 
nu annat folk, ... The kunna likväl ej med 
så ärgirigt nänne Och så högmodigt trug 
moot Herrans förbod renna. Ders. 285. Thet 
är ett farligt nänne At åter reta Gud. Tillsl. 
par. 106.

Näpa, f. Ljussax, the näpor woro aff 
guld. 2 Krön. 4:21. Jfr Ljusnäpa.

Näpp, Näpper, adj. [Fsv. näpper, Isl. 
hneppr.] 1. Knapp, karg. Näpp, parcus, 
tenax, parcens sumptui. Helsingius. ni- 
sker, niugger, näpp. Comenius Tung. 851. 
Then som trägnas effter rijkedoom och är 
nepper, besinnar icke, at honom skal doch 
armodh påkomma. L. Petri SaJ. ord. 28: 
22. war icke nepp widh then fattigha. Sir. 
bok 4:1. Then som samkar äghodelar, och 
är doch nepp widh sigh sielff. 14:4. wij, 
icke skole wara neppe och girughe. P. Erici 
1:222 b. — 2. Knapp, ringa. Gud i timelig 
motto beskärde Jacob och hans effterkom- 
mandom yppare, och Esau och hans effter- 
kommandom näpare vilkor. Svedberg Ödn. 
135. Cains ratio status var at icke vara nep- 
pare och i mindre gunst än en annan, skulle 
han ock slå sin egen broder ihiäl. Sabb. 
ro 1:378.

Näppeligen, Näppliga, adv. När ... 
jag näppeligen var kommen i Kammaren, 
kom Otte Kruse och berättade... Lön bom 
Sv. arch. 2: 94 (1625). leett han slaa draga 
och illa hantthera skeparen och then annen 
karll... saa ath the nepligesth medh liffued 
wndtkomme. Gust. 1 reg. 3:31.
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Näpphet, f. Karghet, njugghet. girug- 
heet och näppheet moot then fattigha. P. 
Erici 4:63 b. vthaff girugheten wexer näpp- 
heten, at wij wårom nästa mindre medhdela 
än hans nödhtorfft kräffuer och wår förmögen- 
heet lijdha kan. Balck Catech. Via.

Näppsamhet, f. = Näpphet. Balck 
Catech. V 5 b.

Näpsa, tr. så skal man nepsa honom til 
peninga (straffa med böter). 2 Mos. 21:22.

Näpstlös, adj. Onäpst, han straffar then 
ena och. släpper then andra näpstlöös. 
SCHRODERUS Pac. 336.

När. 1. prep. Hos. Ligg när migh. / 
Mos. 39:12. när fädhernar är wijsheet, och 
förstånd när the gamla. Job 12:12. til migh 
komo någhre aff the äldsta j Israel, och satte 
sigh när migh. Hes. 14:1. när honom (Gud) 
är altsamman liws. Dan. 2:22. — 2. adv. 
Nära. the nu longt jfrå fingo see honom 
förra än han kom när in til them. I Mos. 
37:18. åkaller honom mädhan han när är. 
Es. 55: 6. Jagh haffuer när harmas til dödz. 
Ps. 119:139. Monger legger sigh thet när 
noogh. Syr. 11:11. Tå the siw daghar när 
vthe woro. Ap. gern. 21:27. han war när 
hundradhe åra gammal. Rom. 4:19. han 
legger sigh vth för oss, och tagher sigh thet 
så när om oss. Försp. till Philem. sådan 
ort Är icke när (på långt när) så mörk som 
Plutos svarta port. Spegel Tillsl. par. 103.

Näraktig, adj. Närig. thes (stadens) 
inbyggiare äre girige eller näärachtighe. 
SCHRODERUS PaC. 73.

Närboning, f. Boende hos någon, then 
H. Ande genom sina närboning och förnyelse 
oss ... helar, frögdar och vpfriskar. P. Erici 
4: 35 b.

Närdöd, adj. Nära död. The som stodo 
ther omkring uptogho then näärdödhe Ko
nungen. SCHRODERUS Liv. 35.

Närgående, p. adj. Smärtande, bitande. 
En närgående sorg, närgående ord. Lind Ord.

Närhändes, adv. Nära till hands, i när
heten. [Isl. nœrhendis.\ man sigh en bij- 
gård skal beställa ... i något närhändes rum. 
Colerus 2: 85.

Näring, Närning, f. Lifsuppehälle. hon 
inladhe (i offerkistan)... alt thet hon hadhe, 
alla sina näring. Marc. 12:44. then ther 
arbetar j euangelio han skall ther aff haffua 
sina närning. O. Petri Svar till P. Elice 
dl b. _

Näringshandel, m. Näringsbestyr. Ingen 
Strijdzman bewarar (befattar) sigh medh 
närings handel. 2 Tim. 2:4.

Närligga, tr. Ligga hos. the quinnor 
som man kendt och närleghat haffua. 4 
Mos. 31: 17.

Närläge, n. Närbelägenhet. landzens 
nährläge. A. Oxenstjerna (HSH 24: 219).

Närmer, komp. adj. och adv. Närmare. 
iagh är arffuingen, mén en annar är närmer

än iagh. Ruth 3:12. han lop, och kom 
närmer. 2 Sam. 18:25. wij försee oss til 
idher. .. thet salighetenne närmer är. Ebr. 
6: 9. Kom närmer, ljufva sol. Dalin Vitt. 
I. 2:128.

Närog, adj. Arbetsam, flitig. De näroge 
bin. A. Nicander Vitt. 253.

Närort, m. Grannskap, från när-ort och 
från fiärre. Stjernhjelm Jubelsång.

Närrisk, adj. Narraktig. [T. närrisch.] 
två närriske fänriker. Stjernhjelm Parn. 
tr. 2:5.

Närsam, adj. Närande. [T. nährsam.] 
rankor rijk af bäär och nährsam ädel frukt. 
Stjernhjelm Jubelsång, then egne moder- 
miölken är bequemligare, närsammare och 
nyttighare än the fremmandes. Schroderus 
Albert. 1:1.

Närsk, adj. [Fsv. närdisk, närst, n., tyg 
från Naarden?] Närskt kläde hade utan 
tvifvel namn af Naarden i Holland, som är 
mycket ryktbar för sina klädes och sammets 
väfverier. Till färgen voro dessa kläden 
gröna, bruna och blå. Murberg Kläd. 102. 
Alin nærsk vj öre. Gust. I reg. 1: 153. 
Clädhe 6 alna närst. 7:117.

Närskyldskap, m. thenne närskylska- 
pen, at wij Christne äre alle eens krops 
lemmar. P. Erici 5: 232 a.

Närstånd, n. Nära håll. På närstånd 
är hon ej hvad hon på afstånd var. J. 
Wallenberg 228.

Närsökande, Närsöken, p. adj. 1. När
gången, påträngande. Jag rädes för tine 
skräckelige och närsökande fiender. Her
melin F 2 b. — 2. Som strängt utsöker sin 
rättighet, skoningslös, tu var them ... icke 
närsöken, hvass eller hård, uthan ihogkom 
them medh all mögeligh försköning. Phrÿ- 
gius Agon 31.

Närvara, f. Stratonice i andras närvara 
stelte sig temlig tväär. U. Hjärne Vitt. 48.

Närvara, tr. Bevista, öfvervara. the tw 
bröllopen, huilken Christus ... j eghen person 
synliga närwarit haffuer. P. Erici 1:134 b.

Närvarlig, adj. 1. 1 närheten varande. 
Se F r å n v a r 1 i g. — 2. För närvarande, till
fällig. kåstelighe kärill ... uthi konungens 
palatz fundne, hvilke icke alleenast til en 
närvarligh beprydelse, ... uthan och til ett 
långlighit bruk lämpade och skickade voro. 
Schroderus Liv. 904.

Närvarligen, adv. han lät sigh persoon- 
lighen och närvarlighen finnas uthi alle the 
krijgh. Schroderus Liv. 625.

Närvist, n. Närvaro, närhet. [Isl. nä- 
vist, f.] Om jomfrun sitter tyst, troor han 
at hon föracktar Hans när-vist. Lucidor 
B l b. Gudz helga närvist niuta. Spegel 
Guds verk 283. fleras glädie med mitt täcka 
närvist öka. Kolmodin Qv. sp. 1:119. jag 
mer och mer hans (dödens) närvist varse 
blifver. S. E. Brenner Dikt. 2:67.
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Närvåna, f. Grannskap. Konungen .. . 
var uthi Gliickstadh eller annorstädes där 
uthi nähruånan. Adlersparre Hist. samt. 
3:265 (1630).

Näsa, f. 1. I plur. Näsa, näsborrar. [Fsv. 
näsar, f. pl. näsborrar, näsa, Isl. nös, pl. 
nasar, nasir.] Simo .. . then som flata och 
niderbögda näsar haffuer. Var. rer. voc. 
C 2 b. Aquilinus nasus, näsar som äre så 
krokotta som itt örna näff. Ders. böld widh 
näsana. Ders. E 3 a. then stund Gudh vnner 
migh någhon andadregt j näsarna. L. Petri 
Jobs bok 27: 3. Vthaff hans (Leviatans) näsar 
driffuer röök. 41:11. — 2. Trvne. Een de- 
gheligh quinna vthan tucht, är lijka som een 
soo medh itt gyllene span på näsonne. Ord. 
11:22. — Talesätt (se även under Nisse): 
Gå, löpa efter näsan, gå tanklöst, be- 
sinningslöst till väga. tu skalt min dotter 
rätt förstå Och ey strax effter näsan gå. 
Messenius Disa 13. the oförnufftighe löpa 
epter näsonne och få skadha. Sal. Ord. 1536 
22: 3. Döma efter näsan, pd höft, pä 
måfå. the gemenligen om saker effter näsan 
döma, ty the kunna ey altidh begripa rätta 
grunden. A. Laurentii Verld. speg. 287. 
Taga sig om näsan, gä till sig sjelf. j 
moste tagha idher sielfva om näsan, görer 
reent för idhor eghin dörr. A. Laurentii 
Hast. 61.

Näsbränd, p. adj. Som får näsbränna. 
Tigh, Mars, skal jagh nu klämma så, At tu 
skal lära migh känna; Tu, Bellona, skal och 
något få; 1 sku blij näsebrända. S. Brasck
T. krig. F l b. Tidt får spejare skam, och tidt 
blir lurare näsbränd. A. Nicander Vitt. 183.

Näsbura, f. Näsborr. Genom näsebu- 
rorne ... rinner snören sijn koos. Comenius 
Tung. 250.

Näsdjerf, adj. Näsvis. Näsedierff, näse- 
wijs. Helsingius. see, huru näsedierff 
Incredulitas är. Balck Krist. ridd. A 4 b. 
han sägher honom vara förtreetligh och näse- 
diärff. Schroderus Hoff. väck. 32. jagh 
migderföre ingen annan vedergällning vänter, 
än en hoper näsediärfvas otidige omdöme.
U. Hjärne Anl. (företal.) näsedierfve klok- 
lingar. Orth. 80.

Näsdjerf het, f. Näsvishet, vachta tigh 
för näsodiärffheet och förvethenheet. Balck 
Esop. 213.

Näsdropp, n. Drypning ur näsan. [Mnt. 
nesedrop.] Sädhan fölier tå (för drinkaren) 
mongahanda kranckheter såsom... Näsaquaff, 
Näsadrop. L. Petri Dryck. D2a.

Näsfoder, n. Näsfoder är en zirlig ut- 
låtelse om snus. Dalin Vitt. 6: 443.

Näsglas, n. Glasögon. Bonifacius ix ... 
thet casteilet S. Angelo befästadt, och ther 
medh Rom ett näsegiaas påsatt hade. P. 
Brask Puf. 416. Se Brillor.

Näsgräs, n. Millefolium, rölik, näsa- 
gräss. Var. rer. voc. R 7 b.

Näshår, n. Uibrissus, näsahår, håår 
som wexer j näsomen. Var. rer. voc. B 2 a.

Näshörning, m. Noshörning. [Isl. nas- 
hyrningr.] Rhinoceroter eller Näsehörningar. 
Sylvius Curt. 632.

Näsja, intr. 1. Sticka näsan (i), vädra, 
snoka. Truls, du vill altid näsia i alla hål. 
C. Gyllenborg Sprätth. 70. Näsja i hvarje 
vrå. Lind Ord. han gåår hvar dagh i byy 
och nässiar effter öölkannan. A. Laurentii 
Hust. 234. Fritt näsja här och der, och gilja 
utan krus. S. Triewald 83. — 2. Nosa dit, 
fördrista sig. (Rietz 462 ) (Då Göran Pers
son yttrade misstanken, att hans ovänner 
skulle stämpla mot hans lif, svarade Erik 14) 
De skola ej nescha. HSH 3: 61.

Näsperla, f. (Brukadt om en karl), denne 
Fransyske näspärlan vill rent af våldtaga Sara. 
C. Gyllenborg Sprätth. 15.

Näsqvaf, n. Nästäppa, haffuer näse- 
qwaaff, ty ther kommer ingen wedska aff 
hoffuudet. B. Olavi 2 a. Se under Näs
dropp.

Näsryck, m. Rynkning på näsan. Ty se, 
o sälla siäl, med fägnsamt lynne ann Hvad 
iag till sista tienst om vandel tin kan skrifva, 
Åt hvilken Momus ey en näseryck kan gifva. 
Rudeen 241.

Nässlebuske, m. Nässla. [T. nessel- 
busch.] en Netzlebuske. Zeph. 2:9. nesle- 
buskar. P. Erici 2:167 a.

Nässnibb, m. Nästipp, folket krymper 
sig (t kölden) och näsesnibben gömmer. 
Spegel G. verk 256.

Nässtyfver, m. Näsknäpp. [T. nasen- 
stäber.] Näsestyvar(l), backestrek Gaf iag 
them så feete. Stjernhjelm Fångne Cup. 
9 intr. thet enteligen på näsestyfver och 
hufvudstöter utlop (gick ut på). Weise 37.

Nästa, subst., se under Näste, adj.
Nästa sig, re fl. [T. nisten, nisteln.] 1. 

Bygga näste. Korparna nästa sigh öfverst 
up i trän. Schroderus Heracl. 28. — 2. 
Innästla sig. (Ryssarnes) opsåt att... nästa 
sig ved Östersiön til att komma oss närmare 
på lijfvet. Stjernman Riksd.2:libl (1664).

Näste, adj. best. Närmaste, tu haffuer 
arffrett ther til, och tu äst then näste. Jer. 
32: 8. the näste som när honom woro. Esther 
1:14. Konungen ... giorde honom til en Höff- 
uitzman och til nästa Rådh. 1 Macc. 10:65. 
giorde Holofernes sina nästa tienare allena 
een afftonmåltijdh. Judith 12:10. hon . . . 
dricker thet nästa watn som han få kan. 
Syr. 26:15. Lät oss gå vthi the nästa stä- 
dherna. Marc. 1:38. the gå vthi köpstädherna 
och nesta bygdena. Luc. 9:12. Din schrijffuels 
aff den 29 Martij kom. an medh näste (näst 
föregående, senaste) post. A. Oxenstjerna 
Bref 2: 383. — Till det nästa, i det när
maste, nästan. När nu fienderne wore till 
thet nesta alle tredde i land vtur skeppen. 
Svart Kr. 50. adelen war ... till thet neste

38
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aller (utrotad). Ders. 59. — Substantivt. Nästa. 
Then rettferdighe haffuer bättre än hans näste. 
Ord. 12:26. Hwilken är tå min näste? Luc. 
10: 29. Tu skalt icke begära tins nästes hustru. 
2 Mos. 20:17. huar och en man bedhes aff 
sin nästa, och huar och een quinna aff sinne 
nästo. 11:2. mine wener och neste, och 
mine kende dragha sigh longt jfrå migh. 
Ps. 88:19. Alle hennes näste förachta henne. 
Jer. klag. 1:2. när wår näste faller j någhon 
synd. O. Petri Men. fall Nia. wåre brö
der och nestar. Guds ord D 8 a.

Näste, n. Bostad. Såsom man icke be- 
troor enom stråtröffuare, som löper jfrå then 
ena stadhen til then andra, Altså betroor 
man icke enom man som intet neste haffuer, 
Vthan moste ther indragha, som mörkret 
tagher honom. Syr. 37 (36:28). Jagh tenckte, 
Jagh wil döö vthi mitt neste. Job 29:18.

Nästkläde, n. Kläder närmast kroppen, 
linne. [Jfr Isl. ncerklaeöi.] Jungfruns . . . 
nästekläde. Cup. o. Ven. kärlekskrig B1 b. 
När våre fäder klädde sig i hudar, när de 
lefde utan lintyg, hade de utan tvifvel gruf- 
vat sig, som för en stor öfverflöd, om de 
sedt våra slätaste råckar och våra nästkläden, 
fina som silken, hvita som snö och ymsade 
hvar dag. Dalin Vitt. II. 6:181.

Nästla sig, refl. Bygga näste, svalan ... 
nästlade. sig uti taken. Palmfelt Virg. 26.

Näsvishet, f. Förvetenhet, sjelfklokhet, 
inbilskhet, i unge Studiosi, effterfölier icke 
edra egna näsevijsheet, vthan ... studerer fli
tigt, beviser edra Prseceptoribus lydno, äro 
och vördning, och förventer een lagligh kal
lelse til thet embete, uthi hvilket Gudh eder 
täckes bruka. Rothovius 4 Pred. A 5 a.

Näsväder, n. Näsbränna. Och haffua 
så hallet the skrymtare emoot S. ' Paulum 
för en vdd eller snaro, och tenckte, om han 
them iw så hårdt wille skrapa och wexa 
them öffuer hoffuudet, så kunde the göra 
honom genom the skrymtare itt näsewäder, 
och så medh then ena stilla och twinga 
then andra. P. Erici 4: 87 b. Hastigt kommo 
the farande, Men näsewäret fingo the, Sådan 
leek haa the ey förwäntat. S. Brasck T. 
krig. E l a.

Näsvärma, f. Näs-värma kallas en liten 
fattig brasa i kall vinter. Dalin Vitt. 6: 443.

Nätas, dep. Nätas säger landtmannen om 
åkren, när den om vårtiden blifver beströdd 
med en oändelig myckenhet af spindeltrådar. 
Linné Sk. resa 5.

Nätja, intr. Fiska med nät. [Fsv. nät ia; 
Isl. netja.] nättia, retipiscari. Comenius 
Tung. index, the drogho åstadh medh sin 
bååt och nätiade. P. Erici 3:2 a. (Hos Sved
berg Schibb. 359, der detta ex. omförmäles, 
står genom misskrifning eller tryckfel nät
iade, hvilket gifvit Rydqvist anledning att 
i SSL, 6: 328, upptaga ett v. nätla.)

Nätjelag, n. Näts utläggande, fiske med

nät. [Fsv. nä t ia lagh ; jfr Isl. netlög.] thet 
... nättielag må brukas och vara så her effter 
som tilförna vantt är. Gust, 1 reg. 5: 69.

Nätjeri, n. Fiske med nät. nättierij. A. 
Arvidi 15.

Nätklyka, f., se G i st a.
Nätning, f. Fiske med nät. Nättning. 

Emporagrius 331.
Nätt, adj. Noggrann, redig, klar. [T. nett.} 

Bookhollaren vidh Länebancken ... een da- 
geligh och nätt längd och book öfver alla 
panter medh thes numer holler. Stjernman 
Riksd. 2:1613 (1668). Denna öfvermåtton netta 
Gräklandz beskrifvaren Pausanias. Rudbeck 
Atl. 1:252. Gud ville genom sin helga nåd 
mig ingiva nätta och krafftiga tancker, som 
mit höga upsåt besvarade (motsvarade). 
Hermelin A 8 a.

Nättertid, f. Nattetid. [Isl. nœtrtimi.] 
Nätter tijdh widh man drömer. L. Petri 
Jobs bok 33:15. han ... omstörter them nätter 
tijdh. 34:25. behöffuer tu ock intet änxlas 
nättertijdh. 36: 20.

Nätthet, f. 1. Noggrannhet. Jag kan aldrig, 
nogsamt undra öfver Platonis nätthet (dili
gentia) och stora minne. Rudbeck Atl. 2:123. 
Förrätta all tin handel med skick och ord
ning, så lagandes, at samma nätthet sig viser 
så uti alla tina saker, böcker och de minsta 
papir, som de af högre värde. Hermelin 
D 7 b. — 2. Färdighet, taskespelaren, med 
nätthet uti fingrar, Och snäll behändighet, 
sit hocus pocus slingrar. Kolmodin Qv. 
sp. 1:415.

Nöd, f. Och (emedan han) ey holled 
haffwer... the troo han oss oc wora rike 
loffuad haffwer, thaa trengher han oss ther 
till med nööd (nödvändighet) thet wij skulom 
honom mandskap opsægia. Gust. I reg. 1:30. 
Men epter skärsseeld är nw vthslächt med 
gudz oordh . . . så moste och aff nödhenne 
(nödvändigtvis) all wigilies och sielamessor 
niderfalla och for onyttugh hållen warda. 
O. Petri Sakr. 31 a. bögde hon sigh och 
födde, ty hennes nödh (barnsnöd) kom henne 
vppå. 1 Sam. 4:19. hielpa oss i alla ålig- 
giande nöder. P. J. Gothus Ridd. C 2 b. 
Jagh finner här uthi. .. verldligh ostadighet, 
hvilcken menniskian kastar i åtskillige nöder 
the ther ingen lagh hafva. Gust. Adolf 
Skr. 479.

Nöda, Nödga, tr. Tvinga, truga. [Fsv. 
nöpa, nöpga; Isl. neyda, naudga.J mann 
icke kan twingha eller nödha then menighe- 
mann ... tiil szin eygen schada. Gust. 1 reg. 
3:45. Så nödde han honom til tess han 
anammadhe thet. 1 Mos. 33:11. han nödde 
honom (bad honom enträget), at han skulle 
taghat, men han wille icke. 2 Kon. 5:16. 
Jagh är fåwitsk worden medh berömelse, 
ther tii haffuen j nödt migh. 2 Cor. 12:11. 
Nödha (träng) tigh icke på honom. L. Petri 
Sir. bok 13:13. effter the låge honom så
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hordt öffuer, beiakade han them thet föga 
beter än nödder och twingader. Svart Kr. 
81. Men bonden är så i verlden födder, 
Skhan (skall han) göra gott så mosten blij 
nödder. N. Holgeri C 2 b. nödga (våldtaga) 
quinnonar. Hes. 22:10. om någhor nödhgar 
tigh ena milo, så gack twå medh honom. 
Matth. 5:41. Judanar som han medh sigh 
nödhgat hadhe. 2 Macc. 15:2. titt godha 
icke skulle wara nödhgat (framtvunget), 
vthan sielffwiliogt. Philem. 14.

Nödbeden, p. adj. Svår att bedja, att 
öfvertala. the bådho Jesum at han skulle 
... bewijsa honom sina welgerningar,... til 
hwilkit han icke nödhbidhin war. O. PETifi 
2 Post. 139 a.

Nöddrifva, tr. Med tvång drifva, nöd
saka. [Fsv. nödhdriva.] man skulle nödh- 
driffua folk fil thenna Natwarden. L. Petri 
2 Post. 147 a. theras eghen förtienst nödh- 
dreeff them til en sådana enda (de hade 
sjelfva förtjenat, förskyllat, att de nöd
vändigt måste komma till ett sådant slut). 
Sal. vish. 19:4. nogre orsaaker, som nöd- 
drijffve tigh til at uthdraga titt segersvärd. 
Phrygius Agon 24.

Nödelig, adj. Förenad med nöd, trång
mål. [Isl. nauöuligr.] många blinda klippor, 
skär och grunder ligga i vägen, så att dem 
... svårt och nödeligt varder, dädan undan- 
komma utan förderf. HSH 1:19 (1527).

Nödeliga, adv. Nödvändigt. [Mnt. not
liken.] wij haffue nödelige behoff en mer- 
kelige summa til Rikisens geldz betalningh. 
Gust. 1 reg. 6 : 232.

Nödfall, n. Tvingande fall, omständig
het. beredde at följa honom uthi alla nöd
fall (nauösynjar). Peringskiöld Vilk. 126.

Nödhjeipare, m. Hjelpare i nöden. [T. 
nothhelfer.] Tu äst Israels tröst och hans 
nödhielpare. Jer. 14:8. Han är en Frelsare 
och nödhielpare. Dan. 6: 27. hålla them (hel
gonen) för våra nödhielpare. P. J. Gothus 
Rel. art. 453.

Nödhöfvisk, adj. Nödtvunget höfvisk. 
synes wel tesse sijdste (bland dem som 
drifva läran om vigvattnet) skola wara no
got litit nödhöffuiske, och icke giffua wijgde- 
watne så mykit tilforenne (företräde) som 
the andre. L. Petri Vigv. C 5 b.

Nödig, adj. Ovillig, obenägen, nödtvun- 
gen. [Fsv. nöpogher; Isl. nauöigr.] mic tyk- 
ker illa vara aff alth mith hiertha oc seer 
ganska nödigher (ogerna) at nogher swergis 
troo man ... skal lidha fördarff. Gust. 1 reg. 
1:32. Födher Christi Hiord,... icke nödighe, 
vthan sielffwiliandes. 1 Pet. 5:2. handlade 
så med frelszet at the skulle hielpa til och 
frelsza theras fädhernes land ... til huilkit 
the intit nödughe wore. O. Petri Kr. 169. 
nödigh och owiliogh til at settia eller hålla 
sitt barn til at lära. L. Petri Kyrkord. 63 a. 
Gudh wil ingen nödughan tienare haffua.

Om nattv. F 8 b. Samuel var trögh och nödig 
till att effterkomma Herrans befallningh, utaff 
räddhåga för Saul. J. Rudbeckius Kon. 
reg. 369.

Nödighet, f. Behof. Allmogen ... kunde 
beqvemligen komma tilsammans, om sine 
nödigheeter til at rådslå. P. Brask Puf. 3.

Nödigt, adv. Ogerna. wij wilie nödugt 
see at thet (riket) vthi nagot nyt... bekym
mer komma skal för wora skul. Gust. 1 
reg. 2: 261. Oss är tilkenne giffuitt, att wårtt 
folck ... lidit någett niderlag, huilkit Gud 
kenne wij ganske nödigt hörtt haffue. RR

9 1542. Så moste thet icke wara itt fromt 
eller gott hierta, som sådana godh Lagh icke 
håller, eller nödigt håller. Försp. till G. Test. 
Gör iagh thet gerna, så warder migh lönt, 
Men gör iagh thet nödigt, så är migh doch 
thet embetet befalt. 1 Cor. 9:17. Monger 
länar (utlånar) nödugt. L. Petri Sir. bok 
29:10. thet the giort hade sade the sigh 
haffua giordt nödigt, och kom ther aff att 
the icke annars torde. Svart Kr. 15. men- 
niskior ... som nödigt gå j kyrkio. P. Erici 
1:90 b. Ganska nödigt gick iagh min koos. 
Chronander Surge C 3 a. Jag måste släppa 
ehr, fast jag thet nödigt vil. Kolmodin 
Qv. sp. 1:15.

Nödpenning, m. Sparpenning att till
gripa i nöden. [T. nothpfennig.] hafva een 
nödpenning i förråd, om ålder, soth och 
siukdom ... eller något annat händer på
komma. Brahe Oecon. 53. sende wij tigh 
en gullkedie om 176 Cronor, then skal tu 
förwara till en nödpenningh. Stock. Mag. 
2:776 (1595). jag altid hafver förhoppas... 
(att) min gamle och trogne tjänst... så skulle 
blifva belönt... at jag mig med något sola
tium och nödpenning hade mått hafva at 
trösta. Gjörwell Nya Sv. bibi. 2: 412 (1599). 
De skrapa, under ett skeen och namn utaf 
näring eller nödpenning, så mycket tilsam- 
man... til des de hafva all ting fult op. 
Svedberg Sver. ol. 15.

Nödregel, m. Tvångsregel. Så moste 
thet jw wara een stoor dristigheet, at man 
vthaff itt frijt Exempel een stadgat lagh och 
nödhreghel göra och enom androm föresettia 
thor. L. Petri Exorc. C 6 a.

Nödris, n. Tvångsris. (det gemena fol
ket) vil medh nödherijs regerat och mästrat 
varda, och vil doch anseedt varda, som thet 
vore fritt, och giorde alt onödd. R. Foss 69.

Nödsak, f. Nödtvång. [Mnt. notsake, 
T. nothsache.] wist war förmodandis riche- 
sens ok alles wores förderff i grunden, om 
swenske men aff vppenbara nöödsaak sig 
icke hade vpsat emoot honom (kon. Kristi- 
ern). Gust. 1 reg. 1:36. Här är ingen nöd
sak, utan frivillighet. Rydelius Förn. öfn. 
företal § 16.

Nödsakligen, adv. Nödvändigt, ovilkor- 
ligen. [T. nothsächlich.] hafver iagh ... vijst,
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huru månge ting the äre, som nödhsakeligen 
sundheten så väl förstöra som underhålla 
kunna. Sparman Sund. sp. B 6 b. Den som 
vil rätt förstå huru en växt bör planteras, 
måste nödsakeligen veta hvad climat henne 
framalstrar. Linné Sk. resa 126.

Nödsaklighet, f. Nödvändighet, hennes 
(sundhetens) nödhsakligheet. Sparman Sund. 
sp. C 4 b.

Nödsatt, p. adj. Gjuten? (Jfr Rinman 
Bergv. lex.) Loodh .. . motte bestelles bådhe 
smidde och nödsatte. Adlersparre Hist, 
samt. 2:16 (1563).

Nödstäld, p. adj. wij icke ære benedegh 
til noghen frihetz inrymelse (åt Holländarne) 
på tollen Ty wij ære icke så nôdstælthe på 
theris varur, ath the jw så vel haffue oss 
behoff som wij them. Gust. I reg. 4:145.

Nödstäldhet, f. timmeliga nödsteltheeter 
och nöder. P. J. Gothus Skrift, sent. V 4 a.

Nödsynliga, adv. (Nödvändigt, ange
läget.) [Isl. nauösynliga.} om ett språk nöd- 
synligast behöfver någon förbettring, antingen 
uthi skrijfvande eller talande, så borde det 
intet lemnas åth hvar och en klokling eller 
sielfvijs. U. Hjärne Orth. 19. man nöd- 
synligast måste hafva en suurbrun vijd sta
den. Vatt. 74.

Nödtorft, f. tagher nödhtorfft til idhor 
hws. / Mos. 42: 33. man haffuer watn och 
brödh, klädher och hws, ther han sina nöd- 
torfft medh skyla kan. Syr. 29:28. Wijn 
drucket til nödtorfft, fröghdar kropp och siäl. 
32 (31:35). Simon bestehe ock förrådh aff 
korn j städhernar, så at the til nödhtorfft 
noogh försörgde woro. 1 Macc. 14:10. Judas 
sende all nödtorfft in j Festet. 2 Macc. 
13: 20. han troodde Gudhi om sina lekam
liga födho och lät sigh nöya med nödh- 
torfften. L. Petri 3 Post. 3 b.

Nödtorftig, adj. Torftig, behöfvande. han 
någhot skal haffua dela medh then som 
nödhtorfftigh är. Eph. 4: 28. the fattige bön
der, som nödtorffdge äre. Fin. handl. 7:315 
(1550). han pressar af then elenda och nöd- 
torfftiga hans endaste svett och blod. Sved
berg Sabb. ro 1:33.

Nödtorftighet, f. Oundgängligt behof. 
förswager och förderffuer icke kroppen, så 
at j bliffuen idhre egne dråpare genom nödh- 
torfftighetennes affkortning. P. Erici 4: 9 b. 
Kongl. Maj:t lärer den nådige försickt draga, 
at när en eller annan nöjacktige skiäl om 
sin nödtorftighet inbringer, han då förmed
ling må åtniuta. Stjernman Riksd. bih. 412 
(1664).

Nödtrång, n. Trångmål. [Fsv. nöpprang, 
T. nothdrang.] våre wenner som osz i godha 
tro i wåre nödtrång pa redelig betalning 
wnsat hafde. Gust. 1 reg. 3:324. Föräldrarnas 
slummer föör barnen i nödtrång. Törne- 
vall B 2 a.

Nödträngande, p. adj. Tvingande. [T.

nothdringend.] nödträngiande orsaaker. P.J. 
Gothus Rel. art. 510.

Nödträngd, p. adj. 1. Nödtvungen. Domi- 
tianus vart nödträngdh till at sända Göthomen 
skatt. L. Petri Kr. 12. iag är nödtrengd 
til thenna sanferdiga berettelse. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Kyrkost. C 5 a. tilkenne 
gifve, hvadh skälige, laghlige och nödh- 
trängde orsaker som vij hafve haft at skilie 
oss ifrå H. K. M:tz regemente. Stjernman 
Riksd. 1: 533 (1602). — 2. Nödstäld. (han) åt 
nödträngde mäst et nådigt öra länte. Luci- 
DOR Z 3 a.

Nödträngligen, adv. Af nödtvång, t [T. 
nothdränglich, nothdringlich.] kan iag höd- 
trängligenn inthett vnderlathe, Eders Konn: 
Maij:tt. .. klageligenn att förmälle ... HSH 
36:161 (1578). K. M:t hafver nödträngeligen 
varit förorsaket att giöre sin rättmätige ur- 
sächtan. J. Werwing 2, bil. 119 (1599).

Nödtvinga, tr. [T. nothzwingen.] 1. Nöd
saka. Gudh . .. hafver behagat at sättia ... 
fäderneslandet uthi detta vilkor, som oss 
nödtvingar och förorsakar at nu fatta en 
sådan regeringh. Stjernman Riksd. 2:1365 
(1660). — 2. Våldföra, the falska domare 
. .. henne (Susanna) nödhtwingade. Balck 
Catech. L 8 a.

Nöga, adj. Knapp, föga, ringa. [Fsv. 
növa, nögha, adv. knappt, svårligen ; D. neve 
(Kalkar), Mnt. nouwe, nau; T. genau.] oss 
är niögha hulheet wedherfaren aff them. 
Gust. I reg. 7:211.

Nöga, tr. Skada? vij akte . .. ingen deel 
företaga then något skal nöge. Gust. 1 reg. 
5: 46. Jfr Noga, tr.

Nöja, 1. impers. Vara till nöjes. Thet 
nöghde migh wel. 5 Mos. 1:23. — 2. refl. 
Nöja sig åt, åtnöjas med. låter idher 
nöya åt idhor löön. Luc. 3: 14. — 3. tr. För
nöja, tillfredsställa. Med aldra bästa vin 
han kunnat nöija smaken. Eldh Myrt. 16. 
verldzlig vishet... pryder vel, nöijer och 
gagnar här i verldenne, men i evig tid icke 
så. Svedberg Ungd. reg. 348. men tror hon 
Att jag, just endast till att nöija hennes 
kiärlek För Hector, ämnar att försvara hen
nes son? C. Gyllenborg Andr. H2a. — 
Nöjas, impers. Vara till nöjes. Thetta ta- 
ladhe Jesus medh skääl, Doch nögdes thet 
Läriungomen intet wäl. O. Petri Jesu pina 
A 2 b.

Nöjaktighet, f. Förnöjsamhet, then san- 
skyllige själenes nöyachtigheet. Stjern- 
hjelm Lycks. är. cartel. Alle the, som 
åstunda ett roligt lefverne, skola beflita sig 
om nögachtighet. Spegel Sal. pred. 125.

Nöjd, f. Förnöjelse, tillfredsställelse, be
låtenhet. [Mnt. noge, nogede; T. genüge.] 
Oförvanskliga nögd och glädie dit hierta be
lysta. Stjernhjelm Here. 318. all vår nögd 
står uthi tijn vilie. Fångne Cup. 2 intr. Han 
gör mig mycken nögd. Ders. 5 intr. Af krijgh



Nöje — 597 Obakta

haar siälen ingen nögd. Lycks. är. 3 intr. 
huru stoor nögd han fick emoot sin forna 
förtviflan och bedröffvelse. U. Hjärne Vitt. 
47. dhet klarligen kan vijsas och betygas, 
att skulden tillförende betalt och aflagd är, 
heller han sig elliest hafver förskrifvit att 
hafva een gång på ett och annat nögdh 
(nöjaktig godtgörelse). Stjernman Riksd. 
2: 1588 (1668).

Nöje, n. Göra ett nöje, fullgöra, 
[T. genüge thuri.] i fall Kongen i Ungern 
icke .. . giör den Osnabrugiske freden ett 
nöije. Stjernman Riksd. 2:1297 (1658).

Nöjelig, adj. Nöjaktig, tillfredsställande. 
[T. genäglich.] Ständerne ... göra j tijdh en 
nöijelig författning till sin defension. A. 
Oxenstjerna (HSH 29:242).

Nöjnjuta, tr. Tillgodonjuta. Och hafver 
berörde enkia oafkortat och till fullo nöij- 
nutet nådhår. HSH 31:150 (1661).

Nöjsam, adj. Förnöjsam. Vi vänte på 
vår stund med stilla, nöjsamt sinn. S. Trie- 
wald 9.

Nöjsamhet, f. 1. Förnöjsamhet, belå
tenhet med sin lott. Fast fattigdom mitt 
visthus vill besöka, Min nöjsamhet skall 
dock min del föröka. Frese 112. vahn vid 
nögsamhet Jag lärdt att styra mig i min 
ährgirughet. Düben Boil. sat. 13. I ängs
liga dar Hon nöjsamhet har. Dalin Vitt. 
II. 4:51. Fast under lägsta tak, Ger nöj
samhet åt minsta sak En mer än kunglig 
smak. 3:119. — 2. Nöje. Hvad nögsamheet

dät är i fremde land uptagas Heelt vänn- 
ligen och väll! Eurelius Vitt. 50. Åskå- 
darne berömde påfundet af denna kungliga 
och kostbara nöysamhet (skådespelet). Malm
borg 510.

Nökter, Nyktern, adj. [Mnt. nüchtern, 
nochtern; T. nüchtern.] Ther thet oordhet 
Sobrius ståår på latina, är satt på swensko 
Nöcter, doch effter thet oordhet är icke 
allstinges menigt, mågha the som icke för- 
stådh (förstå det) weta ath thet är så mykit 
som Odrucken, doch taghes thet mest för 
then som är wäl widh sin sinne, och medh 
ingen ting beswårat eller hindrat, ther han 
medh kan oskickeligh wara till thet gudh 
biudher, ee huadh thet är aff dryck maat 
eller annat, och therföre syntes likare wara 
setia Nöcter än Odrucken. NT 1526 Försp. 
haffua återhåld j maat och dryck, såå ath 
man altijdh är nychtern. O. Petri Svar till 
P. Eliœ h 4 b.

Nöla, intr. Söla, dröja. (Se Rietz.) hvad 
sitter du och nölar efter? Ser du intet, at 
. .. din förman väntar på dig? Modée Fru 
Rangsjuk 77.

Nöt, f., pl. nöter. Nöt. Itt rijs som hadhe 
nöter burit. En liten Crön. K 1 b.

Nötfall, n. [Isl. nautfall.], se Fall.
Nött, se N ott.
Nöttbråka, f. Nötknäppare. [T. nuss- 

bréche.] bråka henne (nöten) sönder medh 
nöttbråkan. Comenius Tung. 121.

O.

Oadel, m. [Mnt. unadel.] ehuad the 
wore af adel eller oadel. Svart Kr. 2.

Oafbedjelig, adj. Som ej låter af bedja 
sig något, ej hör en bön. Paulus är här 
så hårder och oaffbidieligin. P. J. Gothus 
Apost. gern. 3S2.

Oafsagd, p. adj. våre affsagde eller oaff- 
sagde fiender. Tegel Gust. I hist. 2:135.

Oaktande, p. adj. Oansenlig. Mången 
af nedträdd root och oachtande fnöskote 
stubbar Sprijter här ut. Stjernhjelm Here.
465.

Oaktelig, adj. Oansenlig, ringa och oach- 
teligh medel. P. Erici 2:236 a.

Oakteliga, adv. Ouppmärksamt, vårds
löst. Och läther doct. Pedher her grant påå 
skina huru oachteligha han lääss scrifftena. 
O. Petri Svar till P. Galle B 4 a.

Oaktsam, adj. Som ej aktar sig, ovar
sam. the oachtsamma ibland menniskionar 
samkar hon (skökan) til sigh. Ord. 23:28.

Oaktsamhet, f. Ouppmärksamhet, hon 
med oacktsamhet hörer hans ord. Spegel 
Pass. and. 414.

Oaktsamlig, adj. Ohörsam. Hvar och 
någer oachtsamlig här emoth (mot påbudet) 
effter thenne tijdt sigh befinne lather. 
Stjernman Com. 1:168 (1559).

Oanseendes, adv. Oansedt, oaktadt. 
Johannes jw moste döpa honom (Jesus), 
oanseendes, at Johannes icke annat war, 
än en tienare. L. Petri 1 Post. K 2 b.

Oanständig, adj. Obehörig, hålla all 
olaga handel och landzköp för aldeles oan
ständig och med Sveriges lagh ingalunda 
lijkmätigh. Stjernman Riksd. 2:1854 (1680).

Oartig, Oårdig, adj. 1. Oartad, oartigt 
jern. Stjernman Com. 3: 884 (1671). Sump- 
bottn, ändock han, först upkastad, synes oar
tigast af alla, likväl när han får ligga för sol 
och väder, blir han tempererad til en god art. 
Carleson 331. — 2. Otäck. Landet var öde- 
ligit och stygt, folck och fää oartigt och 
vanskapeligit. Schroderus Liv. 253. — 3. 
Vanartig. Absolon then oårdige sonen. P. J. 
Gothus Fastapred. 335. ett oårdigt barn. 
Rot. 158. Jfr Unardug.

Obakta, tr. Gifva akt på. [T. obachten.]
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hafuer man .. . icke tilbaka satt hvadh ... 
hafver sigh giöra låtit, uthan alt flitig ob- 
achtat. HSH 31:194 (1663).

Obarmherteliga, adv. Obarmhertigt. the 
skola handla obarmherteligha medh tigh. 
11rs. 23: 25.

Obeden, p. adj. Oombedd; objuden. [Isl. 
Median.] Obedin til, går otackad ifrâ. 
Grubb 605. Obedin giäst är icke altijd väl
kommen. Ders.

Obefog, n. Otillbörligt uppförande. Så 
badh han medh spotskheet Retten taga sigh 
och sättia sigh i kijstan, hvilket när lenss- 
mannen blef befalt effterkomma, spände han 
emoot medh all macht, svor yttermera och 
badh fanin öfverflödigt offta gå i kijstan, 
. .. medh hvilket obefogh han uthades, att 
förvaras der så lenge han sofver af sigh 
ruset. Rääf Ydre 219 (1677).

Obegriplig, adj. Omätligt stor. [Mnt. 
unbegripelik.] riichit haffuer kommith ... tiil 
obegriipelighan schada. Gust. I reg. 2:41.

Obegrundelig, adj. Outgrundlig, iagh 
skal jbland Hedhninganar förkunna the obe- 
grundeligha Christi rijkedomar. Eph. 3:8.

Obehinderlig, adj. Som ej kan hindras, 
afhållas. vthi henne (visheten) är en för
stånd igh ande,... skarp, obehinderligh. L. 
Petri Sal. vish. 7:22. (Vulg. quem nihil 
vetat. Bib. 1541: fri;.)

Obehändig, adj. Obeqväm. Brödren 
(munken) sigh beklagade, at thet honom icke 
är mögeligit at han sigh medh arbete nära 
kan, ty then klädnaden är för stoor och 
obehändigh. R. Foss 359.

Obekymmersam, adj. Vårdslös, ovår- 
dig. Jag hissnar, när jag tänker på fölg- 
derne af vår obekymmersamma hushålning. 
Carleson 2.

Obekänd, p. adj. Obekant. [Fsv. obe- 
känder.] itt obekendt land. Jer. 22: 28. han 
medh honom war obekend. L. Petri 2 Post. 
287 b. obekend diwr. Sal. vish. 11:19. Tobak 
een vahra, som för någen tijdh sedan här 
hafver varit obekändh. Stjernman Com. 
2:305 (1641).

Obekändt, adv. Omedvetet, medh thet 
han (Pilatus) åter och så offta sägher sigh 
ingen saak finna medh Jesu, slijkt talar han 
obekent emoot sigh sielff, effter thet han 
honom haffuer latet nepsa, som han ingen 
skul med wiste. L. Petri Chr. pina e 1 b.

Obelägen, p. adj. 1. Otjenligt belägen. 
Ängar och dalar, långt frånskilda och obe
lägna för odling, ge boskapen ett frodigt 
bete. Geijer II. 1:24. — 2. Otidig, opå
kallad. galna menniskior offta plägha medh 
. .. obelägna orseckter binda oc vppenbara 
sig sielffua. L. Petri Chr. pina K l b.

Obeläglig, adj. Otjenligt belägen, obe
qväm. obeläglige platzer. Stjernman Com. 
1:142 (1555).

Obelägrad, p. adj. Okränkt, thet wore

een skam när the Assyrier, at een sådana 
quinna skulle obeleghrat jfrå oss komma. 
Judith 12:11.

Obemödd, p. adj. Obesvärad, hvilken 
(regeringen) Hans Kiärlighet här efter skal 
vara med förskonat och obemödd. Stjern
man Riksd. bih. 248 (1597).

Obeqväm, Obeqvämd, adj. [Fsv. obe- 
qvämber.) 1. Vanför. Siukestugorne . .. thijt 
the som helt obeqvemme äre ... flyttas måghe. 
Stjernman Riksd. 2:1009(1642). — 2. Oskick
lig, oduglig, besörgia them (kyrkorna) med 
the clerker som obequemme ære, mansla- 
gare, drinkere, eller the som icke kwnna 
eller vela predica gudz ord. Gust. 1 reg. 
4: 241. Christus ... haffuer låtit hwar och en 
menniskio wara frij ther til (till äktenskap), 
then som icke aff naturen eller elles aff 
menniskios werkan ... obequemd ther til är. 
O. Petri Sakr. 13 a. ' Är man eller qvinna 
af naturen vanför och til ächtenskap aldeles 
obeqväm. Lag 1734 G.B. 13:8. —3. Otill
börlig. (the) haffue fört någhet obequemt 
thall på honnom, kallandis honnom en bö- 
dell eller Mördare. Gust. 1 reg. 6:35.

Obeqväma, tr. Besvära, han obeqvä- 
mar klokt folk med sina dumdristiga ord. 
Dalin Arg. 1, n. 39.

Obeqvämlig, adj. 1. Besvärlig, påhäng- 
sen. Importunus, obeqwemlig, träghin. 
Var. rer. voc. S 2 a. — 2. Otjenlig, onaturlig. 
barkebrödh och annan obeqvemligh spijs. 
HSH 30: 233 (1658). — 3. Otillbörlig. Otalighe 
obekwemlighe saker Swænske men hafwe 
mooth honom (kon. Kristiern) ok hans mæt- 
hængiare. Gust. 1 reg. 1:49. honnum öffuer 
förtt är ith obequämligit tall oc ricthe. 6:36. 
bedriffua obequemligh ting. Rom. 1:28. han 
straffar then obequemligha gerningen, hans, 
som toogh sijn stiwffmcdher til echta. Försp. 
till 1 Cor. han läät sombligha vphengia i 
rööck, och mong annor obequemligh och 
obarmhertig stycke bedreeff han vppå them. 
O. Petri Kr. 167.

Obeqvämliga, adv. Onaturligt. Sodom, 
Gomorra ... begynte obequemliga skicka sich 
j okyskheet. 6. Petri Ed. A 2 b.

Obeqvämlighet, f. 1. Onaturlighet, ko
nung Magnus gaff sich til löösachtigheet och 
til sådana obeqwemligheet... at i bland Chri- 
stit folk icke war lofflighit sådana tenkia eller 
tala, mykit mindre at bedriffua. O. Petri 
Kr. 128. aff stoor hunger och nödh ... för- 
thära hästar och annan obeqvemblighheet 
(onaturlig föda). Tegel Gust. I hist. 2: 71. 
Många åto dyngia och annor obeqvemligheet. 
Petrejus Ber. A 3 a. — 2. Olägenhet, be
svärlighet. han knapt kunnat värjas ifrån 
löss, ehuru man ock giorde sin flit honom 
at renligen sköta .... månge hafve hållit före 
denna obeqvämlighet och plåga vara honom 
pålagd til et straff. J. Werwing 2:148. — 
3. Oskicklighet, oförmåga, hwilken sina obe-
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qwemligheet icke kenner, vthan är aff egna 
gåffuor högferdigh. P. Erici 5:189 b. — 4. 
Otillbörlighet. Wiliom wij ok tiil gefwa ... 
alle misgerninga, rooff, brand, mord, ok an
dra obekwemmeiigheeth. Gust. 1 reg. 1:94.

Oberedd, p. adj. Icke utbildad. Tijn 
öghon sågho migh, tå iagh än nu oberedd 
war (neml. i moderlifvet). Ps. 139:16.

Oberyktad, p. adj. Icke beryktad. Then 
ther troghen barn haffuer, oberychtat för 
offuerflödigheet och genstörtigheet. Tit. 1:6.

Oberådd, p. adj. Oeftertänksam, echte- 
skap byggia ... aff itt löst afftonsnack och 
oberådt moodh. O. Petri Handbok B 2 b.

Obesinnad, adj. Obetänksam. [T. unbe
sonnen.] Hugsens . . . obesinnade anlopp. 
Stjernhjelm Lycks. är. 3 intr.

Obesinnig, adj. Obetänksam. Altså vann 
konung Östen Jämteland med förstånd; men 
intet igenom några obesinnige och ifrige 
krigståg. Peringskiöld Heimskr. 2: 249.

Obesinnighet, f. Obetänksamhet, oför
stånd. somlige antogo så Liturgiam af svag
het, räddhågo och obesinnighet. Raimun- 
dius 14. Sådant vore ju een stoor obe- 
sinnigheet, vilia lijkna vår Herra Christum 
medh Philosophen Zenone och Aristotile. 
P. J. Gothus Rot. 7.

Obesked, n. Hänsynslöshet, besinnings
löshet, oförstånd. [Mnt. unbeschede.] the 
swermare, Beletestormare och bulrare, som 
medh obeskeedh wille taga sakene före. 
Svart Kr. 124. Oss mest besvärer, att man 
medh sådane obeskedh lather uthföre och 
förskicke så monge hester aff landet.. . intet 
achtendes hvarken förbudh eller then store 
skadhe som riket ther aff medh tijden kan 
tilfoges. Stjernman Com. 1:173 (1561).

Obeskedlig, adj. 1. Oskälig, obillig. 
mykin obeskedelig tunga, som j haffue her 
til dags varedt tiltwingade. Gust. I reg. 
4 : 394. han icke måtte therföre blifva an
sedd, såsom han antingen uthi sin begäran 
vore obeskedeligh eller oförskembd. Schro- 
derus Liv. 624. — 2. Oskicklig, otillbörlig. 
oordentlige och obeskiedlige samqvämer. 
Stjernman Com. 1:733(1619).— 3. Som är 
utan urskillning. en obeskedelig man, den 
der icke vet at giöra åtskilnad emellan godt 
och ondt. Lagerström Jean 19.

Obeskedliga, adv. 1. Utan besked, utan 
förstånd. Om thetta ärendet warder offta 
och mykit talat, och vndertijdhen fast obe- 
skedeligha. L. Petri Dial, om nattv. A 2 b. 
— 2. Oskäligt, hans fogdar beskattade bön- 
drena obeskedeliga. O. Petri Kr. 219. — 
3. Olofligt, otillbörligt, huar nogher obe- 
skedelighe gaffue sigh j fraa szin herra 
wthur thet ena landit och in wthij thet 
andhra. Gust. I reg. 3:125.

Obeskedlighet, f. Obetänksamhet, oför
stånd. Konungh Erich genom sin obeske- 
deligheet satt rijket uthi stoor gäldh. Stjern

man Riksd. 1:279 (1568). Predicanterne ... 
fore medh stoor obeskeedeligheet uth, icke 
haffuandes thet rätta sättet och förståndet 
til at föra folcket in uthi Gudz Ordz rätta 
grund och meening. Tegel Gust. 1 hist.
1 : ICO.

Obesmittad, p. adj. Oskadad, oförstörd. 
skal Stokholms stad ok sloth oss vpant- 
wardas meth bössor stora ok smaa, alla 
handa weriar, kruth, loodh ok piil: obe- 
smittath i alla motto. Gust. 1 reg. 1:94.

Obesolkad, p. adj. Icke solkad. bröllops 
klädningen, som är skön, nyy twettat och 
obesolkat. L. Petri 2 Post. 282 b.

Obestådd, p. adj. Icke hållen, icke vid- 
blifven. Fredsfördraget yrkades af de Danske 
vara ... af Konung Johan och Riksens Råd 
i Sverige obestådt och til intet giordt. Girs 
Joh. 3 kr. 16.

Obestånd, n. Misshällighet, oroligheter, 
uppror. [Fsv. obestånd, skada, förtret, led
samhet, krångel.] obestondt och twedrecth 
haffuer lenge nooch warit her j riikit. Gust. 
I reg. 2:13. stempla oss nogoth obestondt 
wppa. Ders. ær nw företagit eth storth obe- 
ståndt med then skalk (Daljunkaren). 4:179. 
aff hwad oorsack och tilfelle obestond, örlig 
och krijgh kommit är. O. Petri Kr. 1. lätt- 
färdigheet undertijda i medgång folck till 
obestånd beveker. Gust. Adolf Skr. 86.

Obeståndelig, adj. Som förorsakar obe
stånd (se d. o.), atwakt haffua paa edre 
clercker at the icke med nogor stycke finnes 
som richit ok oss alle kunne obestandeliga 
wara. Gust. I reg. 1:37. j beskriige then 
ewangelische lerdom ... segendis thet vare 
kætterij etc., ecke ansiendis huru titt oc 
opthe j oss loffuet oc tilsakt haffue atj slickt 
obestandeligit tall aff sæthe ville. 4:42. han 
brukar. . . sijth obeståndeliga företagilsse . . . 
görandis oss then ena fortreeth vppå then 
andra. 5: 48. haffua ... anheffuit itt vbeston- 
deligit buller. 7 : 362.

Obeståndeligen, adv. Oskickligt, olämp
ligt. then bygning som så obeståndeligen 
ther j Wijborgz Stadt företaghin bliffwer, j 
thet att the lathe setthie Träskantzerne vthan 
för Stadtzmurerne. Fin. handl. 7:281(1549).

Obeständig, adj. 1. — Obeståndelig. obe- 
ståndigh foretagelse. Gust. 1 reg. 4:139. wij 
inthet år vethe oss frij oc rolig vara för 
ny oc obestandugh stemplingh. 4:148. — 2. 
Oskälig, som saknar skäl. någhre äro, som 
mena at man sådana Exorcismum eller be- 
swärielse widh Döpelsen icke bruka skulle, 
föregiffuandes några lösa och obeständiga 
orsaker. L. Petri Kyrkord. 18 a. obestån- 
digha meningar. Ders. — 3. Utan bestånd. 
Deijeligh skapnat är obeståndigh. A. Lau- 
rentii Verld. speg. 392.

Obeständighet, f. 1. Obestånd, obe
ständighet. Se Beständighet 1. — 2. 
Uppror, j ære benegne ... til ath opwekie
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obestaandhigheth emoth edher herre. Gust. 
1 reg. 4: 22.

Obeständig, adj. Utan bestånd, utan 
kraft och verkan, huilket bref wij ogillt 
och obestændigt dömpt. Gust. 1 reg. 1:235.

Obesvärad, p. adj. Benägen, villig, så 
begeras gunsteligen att ständerne vele vara 
obesvärat att undergå samma uthskrifningh. 
Gust. Adolf Skr. 311.

Obesäten, p. adj. Obebodd. [Jfr Mnt. 
unbeseten.] the många hws ... skola bliffua 
ödhe, och the stora och sköna obesäten. 
L. Petri Jes. proph. 5: 9.

Obetänkt, p. adj. Oförmodad, plötslig. 
them war een ... obetenckt retzla vppå kom
men. L. Petri Sal. vish. 17:16.

Obevarad, p. adj. Obefäst. Jagh wil 
offuerfalla thet obewaradha landet. Hes. 
38: ll.

Obevarad, p. adj. Obesvärad med, som 
ej har att skaffa med. [Mnt. unbewaren.] 
Effter Romersk lagh (wille Pilatus säya), 
effter hwilken migh är befalat döma, finnes 
ingen saak med thenna mannen, Haffuen 
tå j någor sådana lagh som han kan dömas 
effter, så måghen tå j taghan och döman, 
och lata migh wara medh honom obewarat. 
L. Petri Chr. pina e 1 b. Jfr Um bevarad.

Obeveklig, adj. Orubblig. [T. unbeweg
lich.] een starck obewekeligh klippa. P. 
Erici 1:149 b. wår lekamliga vpståndelse 
står på obewekeligha grundwalar. 5: 185 a.

Obilliga, tr. Ogilla. [T. unbilligen.] Kongl. 
May:tt kan icke eller obilliga, det allvarlig 
hand öfver justitien må blifva hullin. Stjern- 
man Riksd. 2:1672 (1672). En nyare filosofi 
... obilligar i sin sjelfkloka vishet en vär
dighet som går i arf. Zibet 74. .

Obilligt, adv. Utan skäl. Men effter i 
samma Crönicha icke alle omständer så 
vttryckte äre, hure han aff Konung Cristiem 
medh the andre Swenske förraskadh och 
fängslad bleff, synes icke wara obillicht att 
man then handelt något widlyfftigare repe
terar. Svart Kr. 4. Therföre hafver iagh 
icke obilligt regeringen på migh taget, allden- 
stund på then tijd och i sådan fahrlig lägen- 
heet, som rijket tå stod, ingen fans som sig 
understöd rijket till at förestå. Gust. Adolf 
Skr. 194.

Obindelig, adj. Gudz krafft, som ande- 
ligh och osynligh är, och ther medh altijdh 
frij och obindeligh. L. Petri Dial, om 
mess. 28 a.

Obindig, adj. Icke bindande, ogiltig. 
[T. unbändig.] thet löffte, som skeer emoot 
Gudz bod, är obindigt och krafftlööst. P. J. 
Gothus Conf. Ila.

Oblat, n. (?). Brödet i nattvarden. [Fsv. 
ofläte, Isl. pl. oflœtr.] wiin och öffiethe. Gust. 
1 reg. 2:30. offlåte. Thyselius Handl. 2:13 
(1531). såsom öffläte bakat warda. P. Erici 
5:6 a. underhåldh till vax, vijn och ablater

till hvar kyrkie. Stjernman Riksd. 1:419 
(1594). Oblat, däd som vij kalla oflete. 
Columbus Ordesk. 6. Jfr A fl ate.

Oblideliga, adv. Oblidt. [Isl. äbliöliga.] 
Steller han sigh emoot thenna arma qwin- 
nona så oblideligha. L. Petri 2 Post. 249 a.

Oblygeliga, adv. Oblygt. Påwen . . . tors 
oblygheliga beröma sigh för Petri stoolarffua. 
P. Erici 3:78 a.

Obman, Opmati, m. Skiljedomare. [D. 
opmand, T. obmann.] then saak om the godz 
(Svenskarnes i Danmark) . . . skulle göras 
upskoff til bägge konungars tilsamman- 
kompst, hvilke tå, såsom bägge parters rätte 
öffuerherrar och obmän, then saak ende- 
ligen skulle åthskilia. Tegel Gust. I hist. 
2:127. Skedesdoomare eller Obmen. 2:144. 
Konungen i Engeland allena måtte blifva 
opman eller mediator. Widekindi 117. Media- 
torerne på then tijden Opmän kallades. Dens. 
323. (Jfr Språk o. stil 7:117.)

Obork, Oborkot, adj. Ofantligt stor. 
obork, stoor. Comenius Tung. index. Obor
kot, ofantelig. Spegel Ord. under A u r. 
(Jfr Rietz oborga, obörklig.)—Jfr Obörk.

Oborttagen, p. adj. alt in til thenna dagh 
bliffuer samma teckelse oborttaghet offuer 
gamla Testamentet. 2 Cor. 3:14.

Obotsam, adj. Obotlig, theras oboot- 
samma onda leffuerne. Försp. till Zeph.

Obrottslighet, f. Iakttagande af att icke 
bryta emot, att lemna oförkränkt. Hennes 
K. M:tt (drottning Kristina).. . hafver sig til 
obrotzligheet af Sveriges Konungars och rijk- 
zens välferd, säkerheet och stadgar förobli- 
gerat. Stjernman Riksd. 2:1457 (1664).

Obruk, n. [T. unbrauch.] 1. Obruklig- 
het. många nyttiga puncter uti föreskrefne 
Svenska Stadz Lag äro ... komne i obruk 
och förgiätenheet. Stjernman Com. 1:732 
(1619). många lärde mäns skrifter ... äre 
komne i obruuk. Bring Sami. 2:60 (1686). 
— 2. Missbruk. Intet är gott, som icke ge
nom ... obruuk kan blifva värre. U. Hjärne 
Surbr. 34.

Obruklig, adj. Obrukbar. Så lenge en 
är bruckligh, finner han wel then honom 
brukar, men så snart han warder obruck- 
ligh, öffuergiffs han. L. Petri Sir. bok 13:5.

Obrutelig, adj. Obrottslig, hwath hans 
nade hender eder lofwa ... thet skal eder 
fasth ok obruteligeth hallath blifwa. Gust. 1 
reg. 1: 99.

Obyggd, p. adj. Obebodd. [Isl. ubygdr.] 
han (staden) moste obygd och allztinges 
ödhe liggia. Jer. 50:13.

Obytelig, adj. Oföränderlig. Om än allt 
undfölle dig, Är dock Gud obytelig. Han 
allen ej ändrar sig. Frese 119.

Obytt, p. adj. Odelad, gemensam, alle 
the som troodde woro till samman, och höllo 
all ting obytt. NT 1526 Ap. gern. 2: 44.

Obäfvande, p. adj. Som ej bäfvar, ef
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skakas, the ting bliffua skola som obäff- 
uande äro. Ebr% 12:27.

Obäke, n. Åbäke. Lind Ord.
Obäklig, adj. 1 arga vanartiga sinnen, 

Som eer medh obääkliga laster . .. Uthan 
återvendo besmitta! U. Hjärne Vitt. 88.

Obönhörlig, adj. Döf för böner, oblid- 
kelig, obeveklig. Var migh icke obönhörligh 
för mina synder skull. Schroderus Kegel. 
379. Betrachta huru oböönhörligh och sträng 
Gudh sigh uthi gamle Testamentet beteedt 
hafver. Albert. 1:133.

Obör, m. Vindstilla? oböhr och ändring 
i väderleken. Lindestolpe Fross. 13.

Obörk, adj. Oberedd, rå. (Jfr obörkog 
...åbäklig, stor och grov. Vendell Ordb. 
öv. östsv. dial.) Naturen förskaffer allenest 
bara tyghet och obörcka ämpnen til alle
handa handtvärck. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 764. Jfr O b o r k.

Obörliga, adv. Otillbörligt. [Mnt. unbor- 
like.] thet ær ecke vor vele (vilje) eller 
bud atj vtj the motte eller andra obörlige 
betuinges skule. Gust. 1 reg. 1:197.

Och, konj. Then ogudhachtighe flyyr och 
(fastän) ingen iaghar honom. Ord. 28:1. 
Jagh wil gå och (för att) fiskia. Job. ev. 
21:3. vele wij ath tw vinlegger tiigh oc 
(att) latha opspörgie nogra forfarne kornpana. 
Gust. 1 reg. 4:138. en hop och (af, med) 
munchar. 4:173. hölt... burspråk med en 
stoor hoop och bönder. O. Petri Kr. 303. 
the låtidt slå sigh ihiäll, som een hoopp 
och oförnufftige creatur. HSH 26:18 (1606).

Ocker, n. Ränta. tu skalt icke tagha 
ocker aff honom, eller winning. 3 Mos. 
25: 36. tu skalt icke få honom tina peningar 
på ocker. 25: 37. Haffuer iagh doch vppå ocker 
hwarken länt eller taghet. Jer. 15:10. Hwj 
fick tu tå icke mina penningar in j wesslo- 
bencken? At när iagh komme, måtte iagh jw 
kraffdt them igen medh ocker? Luc. 19:23.

Od, adj. Rasande, vild. [Fsv. of>er, Isl. 
öör.] then ode Mars. Stjernhjelm Fredsafl 
12 intr.

Odelaktig, adj. Utan andel i. (wij) icke 
wethe, huad orsak thet haffue skall, att 
Cronon mere i thetta änn andre fiske så 
platt vtelucht och odeelachtig bliffuer. Fin. 
handl. 7:302 (1550). de Svenske äro vordne 
af fältstyckerne, som fienden afvunnos, odel- 
acktige, oansedt de Pålers skrifteliga obliga
tion lyder starkt och fast på jämn fördel
ning. Girs Joh. 3 kr. 93.

Odogse, se Odugse.
Odragelig, adj. Omöjlig att bära, odräg

lig. [Mnt. undragelik.] han then swåra och 
oss odrageligha synda bördona skulle tagha 
aff oss. L. Petri 2 Post. 108 b. Gud wil all- 
sammans thenna swåra och odrageliga skul- 
lena ... förlåta. Ders. 161 a. förme opregi- 
streredhe pensio (afgift) bliffuer eder ecke 
odragelig. Gust. 1 reg. 5:104.

Odricklig, adj. Odrickbar, odrickliga 
viner. Tessiniana 243.

Odrifven, p. adj. Orubbad, så blifver 
then som godzen til sigh förpantat hafver, 
uthi godzen aldeles säker och odrefven 
sittiandes. Stjernman Riksd. 2:1816 (1680).

Odrucken, p. adj. Nykter. [Fsv. odruk- 
kin, Isl. udrukkinn.] när the äro odruckne, 
äro the tystlåtughe och spake som lamb. 
L. Petri Dryck. B 7 a. Se ex. under Nökter.

Odräglig, adj. Ofantlig, allahanda slagz 
dryckeskäril, hvijta och förgylta, som til een 
odrägeligh summa kosta. Petrejus Beskr. 
3: 23.

Odröjande, p. adj. Ofördröjlig. odrö- 
yande bättring. P. Erici 4:4 b.

Odröjlig, adj. Ofördröjlig. odrögeligh 
bättring. P. Erici 3:109 b.

Odröjsam, adj. Ofördröjlig. odröghsam 
bättring. P. Erici 3: 87 b.

Odugsam, adj. Oduglig, odugsam skog 
af stackot graan. Stjernman Com. 2:501 
(1648). til thet philosophiske värcket odug
sam. Franckenius C 4 b.

Odugse, adj. Oduglig, the äro ... alle
sammans odoghse, thet är ingen som wel 
gör. Ps. 14: 3. afsättie dhem (presterna) 
som odugse och förargelige äre. Stjern
man Riksd. 1:418 (1594). the personer som 
äre aldeeles oduxe til ächtenskapet. P. J. 
Gothus Rel. art. 292. Af mig sjelf är jag 
odugse At befordra saken min. P. Brask 
Vitt. 222. odugse til sin ämbetes plicht. 
Hermelin C 5 a.

Odygd, f. Orättfärdighet, skuld, fel, 
brott. Så synes ock j vthwertes för men- 
niskiomen rettferdige, Men inwertes ären j 
fulle medh skrymterij och odygd. Matth. 
23:23. han förlåter oss wåra synder, och 
rensar oss frå alla odygd. O. Petri Sakr. 
3 b. Vnder thenna wredhenne beslutes (inne
fattas) ock the andra hiertans odygder, som 
här aff retteligha vthflyta, nemliga, affuund, 
haat, nijt. L. Petri Mandr. A 6 a. jag med 
förskräckelse ser min stora förblindelse och 
de grofva odygder, som jag bedrifvit. Ehren- 
ström 67.

Odygdelig, adj. Orättfärdig. Then är 
odygdeligh som icke wil gå j loffuan. L. 
Petri Sir. bok 29: 23.

Odygding, m. Som gör odygd. landet 
upfylles med lettingar, dölingar och odyg- 
dingar Svedberg Casa 62.

Odåd, m. (?). Missdåd, missgerning. [Isl. 
ddäö, T. unthat.] uthi laster och odådh ... 
leffva. U. Hjärne Vitt. 89. Eder odådh skall 
eder ijdras. Ders. 90. O altförgräsligh odåd! 
Ders. 101.

Odådisdräng, m. Nidskrifvare. (Jfr 
Schlyter Ord. odædhis drænger.) desse 
chartequer (smädeskrifter), som . .. voro up- 
fylte med grofve lögner ... af bödlen offente- 
ligen förbrändes vid kåken,... deras obe-
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kante concepist till tiänlig påminnelse hvad 
löhn han sielf förtiänar för detta des arbete,
1 förväntan, at Gud ... lärer utsee en tijd 
at låta denne odådisdräng uppenbarat varda. 
HSH 40:297 (1727).

Odöd, m. Onaturlig död. han skal ekke 
döö j braddödh æller annan odödh. Leg. 
om Manfred 4. ohelsa och odöd ... fylleri 
med sig förer. Svedberg. Ungd. reg. 39.

Odödad, p. adj. För kötet skul, thet än 
nu odödhat är, äre wij än nu syndare. Försp. 
till Rom.

Odöfvelig, adj. Hdrdsmält, osmältbar. 
[T. undaulich.] Han äter hård och odöfve- 
ligh maat. A. Laurentii Verld. speg. 200.

Oemotsträflig, adj. 1. Oemotståndlig. En 
dold, men omotsträfiig makt. S. Triewald 
97. — 2. Obestridlig, then långlighe tijdzens 
oemootsträffuelighe förfarenheet. L. Lau
rentii Nyårspred. E 3 a.

Oempfindtlig, adj. Känslolös. [T. un
empfindlich.] Nordens folck, det håhla 
(hårda), Så oempfindtligt är och intet älska 
vil. Wexionius Vitt. 384. En oempfindtlig 
mö. C. G. Cederhjelm 27.

Oenlig, adj. Oförenlig med. thenna me
ningen är. .. Insettielse (instiktelse-) orden 
platt oeenlig. L. Petri Dial om. nattv. D 4 b. 
intet . . . som Döpelsens retta bruk skulle 
wara emoot och thy oeenlighit. Exorc. B 4 b. 
beswärielse widh Döpelsen ... huarken är 
Scrifftenne eller wåra Christeliga troo oeen- 
ligh. Kyrkord. 18 a.

Oens, adj. Dubbelsinnad. skrymta, och 
lära vthaff oeens hierta. Ps. 12:3.

Ofall, n. Olycksfall, olycka. [Isi. dfall, 
T. unfall.] Hade han så herdat fram i än
dan, ingelunda hade han kommitt i thet ofall 
som honom sedan wederfoors. Svart Kr. 109. 
monger kommer oförwarandes på ofall, så 
at han råkar warda jhiälslaghen. L. Petri
2 Post. 221 b. then som sitt hierta förhärder, 
han skal komma på ofall. Sal. ord. 28:14.

Ofalsk, adj. Oförfalskad, huar gulszmed
1 Swerige skall arbetha gott och vfalskt 
sillffwer. Gust. 1 reg. 6: 253.

Ofandelig, Ofannelig, Ofanlig, adj. 
1. Ofantlig, åbäklig, vanskaplig, klumpig. 
Behemoth kallas all stoor ofandeligh diwr, 
såsom Leuiathan alla stora och ofandeligha 
fiskar. Job 40:10 (glossa). En Cameel är 
itt grofft och ofandelighit diwr. L. Petri
2 Post. 137 b. Nw medhan synden lodher 
widh oss, äro wåra kroppar tunge, ofandelige 
och oskickelige, och dragha sigh altijd, såsom 
stenen, åt iordenne. Ders. 78 a. then ofande
lige mannen som kalladhes Cyclops. Uti. 
på Dan. 482. när the wille bescriffua onda 
och argha tyranner, sade the them wara 
fula, longa och grymma, plumpachtiga och 
ofanneliga (likasom resar och troll), än thå 
at the ey woro större och wanskapeligare 
än annat folk. O. Petri Kr. 6. han var

ofanneligh stoor, tijo skoor lång. Schro- 
derus Albert. 1: 62. then ofannlige store 
Philisteen. 1:130. then grufvelige och ofan- 
lige ormsens hufvudh. J. M. kr. 173. ett 
tiockt och ofanligit (informe) mörker. Co- 
MENius Tung. 20. Ofantlig eller ofanlig. 
Lind Ord. — 2. Orimlig, the (skälen) äre 
doch så alztings ofandelig och plumpactig, 
at huar och en... må wämia ther widh. 
L. Petri Vigv. A 3 b. ofandelig och oskic- 
kelig ord. Ders. A 4 b.

Ofaren, p. adj. Obrukad, ouppodlad? 
häriade alt hvad emellan Halmstadh och 
Leverijdh än tå var ofarit eller aff nyo för
bättrat. Girs Er. 14 kr. 83.

Ofatt, adj. 1. Oformlig, klumpig. Han 
skaapte först och främst ett plumpt och ofatt 
ämne. Columbus Poet. skr. A la. — 2. 
Förvänd, befängd; ofattlig, obegriplig, hans 
ofatta skrifsett. Svedberg Försvar 105. jag 
hafver ... förlagdt (vederlagt) hans ofatta och 
orimliga meningar. Ders. 109. Hvem bad dig 
sätta fram en led och ofatt gåta? S. Trie- 
WALD 42.

Ofattad, p. adj. then ofattade klimpen 
(confusum chaos). Comenius Tung. 23. Ofat
tade diuur (insecta, T. Ungeziefer.) Ders. 217.

Of bråd, adj. Mycket hastig, them war 
een offbrådh och alztinges obetenckt retzla 
vppå kommen. L. Petri Sal. vish. 17:16.

Ofdrickja, f. Omåttlighet i dryck; dryc
kenskap. [Isl. ofdrykkja.] Menniskiorne be- 
gynte lefva i yppighet, i... offäto och off- 
drickio. Lindestolpe Fross. 12.

Ofejdad, p. adj. Oantastad, the moghe 
säker oc ofeydedhe komma til sytt j gen. 
Gust. 1 reg. 3:145. Och willie wij at tu 
lather the fatiga men bliffua ofägdadhe 6 : 324.

Ofelig, adj. [Fsv. ofelogher, Mnt. unve- 
lich.] 1. Utan lejd. bedie wij eder ati wele 
biwde oss i rätte. Wij wele olegde och ofe- 
liige komma. HSH 24: 57 (1516). eth herre- 
möthe ther the motthe komma oledige och 
ofelige till att göre theris wrsecth. Gust. 1 
reg. 6:142. — 2. Osäker, fredlös, öfver mån
gan farligan och ofeligan stig, der jag aldrig 
hvadske natt eller dag viste mig fri vara 
pppå lif och helbregda. HSH 1:15 (1527). 
Östersiöns herredöme, som af heedenhöös 
under Sveriges crono hördt och lydt hafver, 
tencker (Tyske kejsaren) ofelig att giöra. 
Stjernman Riksd. 1:809 (1628). Jfr Felig.

Offermessa, f. Messa, hvarvid presten 
offrade till försoning af folkets synder. 
[T. opfermesse.] Presterne föregifve och läre, 
at the egenom theres offermessor förtiene 
syndernes förlåtelse bådhe them sielfve och 
för andre. Carl 9 Bevis K 4 b.

Offerstock, m. Fattigbössa. [T. opfer- 
stock.] Offerståckar skole bortkastas effter 
denne dagen till dess missbruket aflägges. 
Thyselius Handl. 2:194 (1544). Jfr Stock 4.

Offeröre, m. Offer till presterskapet.
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förneka theris kyrkeherra sijn offerôræ . .. 
och ther gifs ingen offeröre vdt, annat än 
at man offrar på siw offerdaga om åhret. 
Gust. 1 reg. 5:121. ther gifuues offeröre ther 
han betst vthgifuas kan, ther effter som the 
(presterna) medt then mene man kunne 
ofuer eens warda. 5:122.

Offus, adj. Alltför framfus. Vij ährom 
vpfylte med alla hans (Guds) nådhe, Åffus 
gångom aldrigh aff hans rådhe. Myst. 9.

Offörflugen, p. adj. Förflugen, obetänk
sam? (“oförskämd, uppkäftig“ Vendell). 
Konungen . . . befalte vtmönstra aff hoopen 
Daleiungkarens öffuerste Rådh, och monge 
andre som hade brukat sin skamlösa och 
offörflogna mun vppå honom. Svart Kr. 118.

Ofgammal, adj. För gammal, föråldrad. 
[Fsv. ofgamal.] Vi moste intet vara bråfikne 
til at bruka them (orden) som helt ofgamla 
och longosedan äro ur bruket komne. Sved
berg Schibb. 412.

Ofgirigt, adv. Alltför girigt. the i sitt 
egit land hade ofgirigt löstat effter frem- 
mande nymäre. Svedberg Schibb. a 3 b.

Ofgrymlig, adj. Alltför grym. denne 
plåge-tropp, Som nu offgrymlig kom at qvällia 
mänskians kropp. Columbus Poet. skr. A 4 a.

Ofhård, adj. Alltför hård. [Fsv. ofharder.] 
Bergzman nedh i bergen grå Haar offhårdt 
bröd at bijta på. Columbus Poet. skr. O 1 b.

Oflete, se Oblat.
Oflit, m. Bristande flit, nit. [Mnt. unvlit, 

T. unfleiss.] trögheet, oflijt, lätie och försu- 
melse til at bruka Sacramentet. L. Petri 
Om nattv. B 4 a. then Christeligha frijheten 
sampt med retta grunden så til Helgedagar 
som til alla andra godha ordningar genom 
menniskiors oflijt och dieffuulens tilskyndan 
bleff borttapat j Christenhetenne. Kyrkord. 
46 b.

Ofliteligen, adv. Försumligt, han sigh 
vdi sijtt ämbethe otilbörligenn och oflijteligenn 
förnolledt hadhe. Hist, handl. 13. 1:245(1566).

Oflitig, adj. Vårdslös, sorglös, han haff- 
uer waredt gannske oflijtigh och förssumeligh 
vdi sijtt kall och ämbethe. Hist, handl. 13. 
1: 253 (1566). Höfvidzmannen, som var uthaff 
naturen oflijtigh, giordes uthaff förhopningen 
(om seger) äntå försumligare. Schroderus 
Liv. 324.

Oflåt, m. Slusk. [Mnt. unvlat, T. unflath.] 
en bonde, en groff oflåth. R. Foss 184.

Oflåte, se Oblat.
Oflädig, adj. Orenlig. [Mnt. unvledich, 

T. unfläthig.] stigha ifrå the leffvandes vatu- 
brunder,... och ther emot dricka utaff the 
oflädighe sumpor, som ingen varachtigh 
vedherqveckelse kunna medhdela. L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 8.

Ofog, n. Obefogenhet. Borgmästare och 
råd .. . med ofoog tilvälla sig executionen 
uti een och annan förfallenheet. Stjern- 
man Riksd. 2:1840 (1680).

Ofoglig, adj. Oskicklig, ohöflig; olämp
lig, obillig. [T. unfiiglich.] Rydzerne scriffwe 
medt mykin groff och ofogeligh ordh. Fin. 
handl. 9:97 (1556). hvar Konungen på slik 
ofoglig begäran härda ville. S. Elofsson 
202. man skäligen befarade, det torde den 
Danske konungen . . . något ofogeligit (något 
ofog) företaga. Celsius Er. 14 hist. 24.

Ofogligen, adv. hade han... ganske ofo- 
geligenn och obeskedeligenn med snur- 
kannde och pockennde fordrett knechternes 
lönn. Hist, handl. 13. 1:208 (1565).

Ofoglighet, f. Olämplighet, obillighet. 
Hertigen ... intet var förtä.nkt låta tränga sig 
ifrån faderlig testaments ordning ... och kan 
icke heller hålla dem, som vilja råda dertill 
att han slik ofoglighet gilla skulle, för sådana 
män, som Konungen eller Hertigen väl och 
troligen mena. S. Elofsson 205.

Ofogligt, adv. Gudz stoora gerningar, tå 
man them först betrachtar, Syyns så ofogligt 
skee at mången them förachtar. Spegel 
G. verk 274.

Ofolksam, adj. Icke folklik. Så plägar 
afund ... stifta mulit lynn’ Ok bland ded 
vänste folk et heelt ofolksamt kynn’. Co
lumbus Vitt. 89.

Ofredig, Ofridig, adj. 1. Fredlös, utwist 
som biltogher och oofredoger ij (2) aar aff 
landit. HSH 16:27 (15261). Månge dugelige 
hoffmän, som för Kong Christiern hade varit 
ofrijdige. Girs Gust. I kr. 15. — 2. Orolig, 
ofredlig. Landet...var ofridigt och uproriskt. 
Schroderus Liv. 829. Somliga menniskior 
äro ofrediga, at man ei får någon frid för 
them. Svedberg Sabb. helg. 161.

Ofridlig, adj. 1. Fredlös, jngen aff them 
som thet opror förretagit haffuer... skall ofrid
lig kallas. Gust. 1 reg. 6: 94. — 2. Orolig. 
theras ofridhliga samwetz gnagande matk. 
P. Erici 1: 74 b.

Ofridsam, adj. theras ofridsamma och 
mordiska natur. P. Erici 1:75 b.

Ofromma, f. Vi skulle finna hvad ofroma, 
skade, förderff, rimeligt och evigt straff följer 
på ogudachtigheten. Svedberg Sabb. ro 
1:395. hans (åhörarens) suck och sorg tren- 
ger sig genom skyn och kommer tilbaka 
med then förargeliga prestens . . . ofroma. 
Dav. o. Nath. B 4 a.

Ofruktbarligen, adv. Fruktlöst. Revel 
var belägradt af Ryssen och ofruktbarligen, 
Gudi dess lof! S. Elofsson 211.

Ofruktsamligen, adv. Fruktlöst, freds
underhandlingen hade när (nära på) ofrukt
samligen afgått. S. Elofsson 181.

Ofrynlig, adj. Ovänlig, bister. [Isi. ufn/n- 
ligr.\ Then samme hade tienst hoos en för
mögen herre, Men så ofrynlegur som Hin 
och nästan värre, Ty han ej någon dag then 
grymme vanan glömde At piska samma trääl. 
Spegel G. verk 224.

Ofräjda, tr. Vanfräjda. [Fsv. ofrägdha.]
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diffamera, illa berychta, förklena ens 
goda namn, ofrägda. Svedberg Schibb. 264. 
ihenne ... som andra icke allenast vil retta, 
utan ock skemma, ofrägda och fördöma. 
Försvar 50. Skulle the höge . .. lefva syndigt, 
yppigt, säkert och ogudachtigt, och ofrägdade 
så sin egen höghet. Sabb. ro 1 : a 3 a.

Ofsvår, ad). Mycket svår. En vandring 
är vår verld. Ho baarfött träder ann, Hvad 
mången off-svår stööt i vägen möter hann. 
Columbus Poet. skr. K 4 a.

Ofta, adv. Om wij offtare (vidare, ännu 
en gång) höre Herrans wår Gudz röst, så 
moste wij döö. 5 Mos. 5: 25. the wele tage 
saken alffuerligen före mett the same Lubske. 
ath thorn icke offtare schall lengte effter krig. 
Gust. 1 reg. 11:14. them (fartygen) Konung 
Erich befalte giffuas löse medh åthvarning at 
the ey offtare .. . igen komma skulle. Girs 
Er. 14 kr. 20. Eric Puke ladhe sich offter 
(flere gånger) wijn om at han wille haffua 
kommit marsken om halsen. O. Petri Kr. 
190. han finner sigh offta gånger (T. oftmal) 
i sin mening aldeles vara bedragen. A. Lau- 
rentii Verld. speg. 39.

Oftermer, Oftermera, adv. Oftare, vi
dare. Krafften och werkandet kommer allena 
aff Christo, såsom tilförenne offtermeer be- 
kendt är. L. Petri Dial, om nattv. B 4 b. 
han skal icke offter meer lata tin Lärare 
bortfiyga. Jes. proph. 30: 20. wij ingalwndha 
velia tilstædia ath thet opthermera skee skall 
epther thenne dagh, ath ther hoos eder skwla 
forswaras ... vittherliga tiwffwar. Gust. 1 reg. 
4:98. [Fsv. optarmer.]

Ofvan, adv. offuan (uppe) j himmelen 
och nedhre vppå iordenne. 5 Mos. 4:39. 
penningar som lågho offuan (ofvanpå, öf- 
verst) j säckenom. 1 Mos. 42:27. Farer effter 
thet offuan til är (det högre, himmelska 
goda), icke effter thet som på iordenne är. 
L. Petri 2 Post. 9 a. itt är thet, at tu icke 
troor, Thet andra, at tu än tå liwgher ther 
offuan vppå (derutöfver), säyandes tigh thet 
troo. Om nattv. B 4 a. ofvanst (öfverst) på 
kullen. U. Hjärne Anl. 372.

Ofång, n. Orättfånget gods. Olaga fång 
är ofång. Dom regi. 16.

Ofägnad, m. [Isl. åfagnaör.] dän ofäg- 
nad, dit bortvistande (din bortovaro) mig 
upväcker. Hermelin B 8 a.

Ofälle, n. Olycksfall. Kyrckian genom 
dödzfall eller annat ofälle blifver sit (utgifna 
lån) quitt. Laurelius Kyrkord. 487. all 
ofellen, som honom (döden) förorsaka, såsom 
sjukdom, hiertans ångest ... krig, hunger. 
Svedberg Dödst. 86. Flussar och catharrer 
(äro) orsak til så många andra ofällen (sjuk- 
domsfall). U. Hjärne Surbr. 22.

Ofärdig, adj. Bristfällig, warder mann 
förnimmendes, nähr the schiuthe til måls, 
hwem som haffuer ofärdige röör. Adler- 
sparre Hist. saml. 2:106 (1566).

Ofäta, f. Öfverlastning med mat, frås- 
seri. [Isl. ofåt, n.] Menniskiorne begynte 
lefva i yppighet, i... offäto. Lindestolpe 
Fross. 12.

Oför, adj. Svag, oförmögen till arbete. 
[Fsv. oför.] een stoor deel af Rijksens Rådh 
äre i förledne tijd ifrån falldne och een part 
ållderstegne och oföre. Gust. Adolf Skr. 
108.

Oföra, f. Menföre. [Isl. ûfœra.] Hade 
wor kaeriste nodugiste herre gerne skickat 
nogen koper oc andra warer ned tyl aslfs- 
borgh, hade oföran hans nod thet icke for- 
meent. Gust. 1 reg. 2:17. J fr O f ö r e.

Oförakteliga, adv. kong frederik och 
danmarks herskap tilrede sig ganska ståte- 
liga medt mykit folk och tilhörelig cläd- 
ninger att besökia thet möte ... i lödese, 
tilkräffuer för then skull lägligheten att vij 
på thenne sijdon skicke oss ther effter så 
att vij kunne haffua oss oforakteliga i blandt 
slikt främmadt sälskap. Gust. 1 reg. 5:93.

Oförderflig, adj. Som ej kan förderf- 
vas. the skulle sökia epter then maat som 
oförderffuelighen wåre. O. Petri Sakr. 17 b.

Ofördold, p. adj. theras misgerning är 
för mijn öghon ofördold. Jer. 16:17. all the
ras argheet är honom ofördold. Syr. 17:17.

Ofördragen, p. adj. Oförlikt. the tvi- 
stige saaker ... som både Rijkerne emellan 
ofördragne vore. Tegel Gust. 1 hist. 2:130. 
the Lybeske, som H. K. M. än var oför
dragen medh. 2:155.

Oföre, n. Menföre. [Fsv. oföre, Isl. iifceri.] 
then blijde wijnter och oföre nu ähr opå 
ferde. Fin. handl. 9:128 (1556). oföre och 
stort vattenflöde. Hallenberg Hist. 3:18. 
J fr O f ö r a.

Oförfånglig, adj. Som ej är till förfång. 
[T. unverfänglich.] denne dheras vählvillig- 
het och tollfrijheets cederande skall vara 
dem och dheras vählfångne privilegier oför- 
fångelig. Stjernman Riksd. 2:869 (1634).

Oförfångligen, Oförfängligen, adv. 
Oförgripligen. Bidiandes ödmiuckeligen, dett 
sådant af E:s K. Maij:tt så nådeligen ville 
förståås och uptagas, som dett af mig oför- 
fångeligen . . . schrifvas. A. Oxenstjerna 
(HSH 34: 50). Oförfengeligen ähr dette Cantz- 
Ierens rådh. Dens. (Ders. 26:202).

Oförhalande, p. adj. oförhalande bätt
ring. P. Erici 5: 2C2 b.

Oförhoppandes, p. adj. Oförmodad, 
oväntad. [T. unverhofft.] ther ijdel förhop- 
ning til sundheet varit hafver, ther effter 
then oförhåppandes dödhen strax fölier. 
R. Foss 461.

Oförklent, adj. Oförminskad. Kongl. 
May:tz rättigheet vid dess pantsatte bönder 
altijdh oförklent förbehållen blifver. Stjern
man Riksd. 2: 1490 (1664).

Oförkränkeliga, adv. Oförkränkt. be- 
redhandis væghen ... til æn vinligh (vänlig)
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frid, oforkrænkeliga hålles skwlendis pa 
begge sidher. Gust. 1 reg. 4:101.

Oförkränkt, p. adj. Okränkt, oförkrenckt 
jungfrwdom. Försp. till Es. hon (Maria) 
födde reen Jungfrw, okend och oförkrenckt 
aff Joseph. Matth. 1: 25 (glossa).

Öförlikelig, adj. Som ej kan förlikas, 
oförsonlig, (han) var bitter och oförlijkeligh 
(implacabilis). Sylvius Er. Ol. 521.

Oförliklig, adj. Oförliknelig, ojemförlig, 
utomordentlig. [T. unvergleichlich.] mijn 
macht, hon är oförlijklig stoor. Stjern- 
hjelm Fredsafl 3 intr. oförlijkligit hielte- 
mod. HSH 21: 286 (1691). K. M:ts stora nåd 
och oförlikliga rättvisa. Lönbom Sv. arch. 
2:167 (1694). vår ... oförliklige salige konung 
Carl. Rudbeck Vitt. 18. then dygden är 
them Svenskom altijd egen, At tiäna sin 
monarch med oförlijklig troo. Rudeen 155.

Oförliklighet, f. Oförliknelighet. En jor
dens härligheet, som annars ey kan nämbnas, 
Ähn oförlikligheet. G. Cederhielm 106.

Oförlämpa, tr. Bringa i oreda, förrycka. 
Klagha på en oskylligh man för Öffuerheten 
och oförlämpa honom hans godha saak. 
P. L. Gothus 1 Uti. N2b.

Oförmod, n. I oförmod, oförmodadt. 
Hertigh Carl j oförmodh Genom vist budh 
sådant förstodh. Messenius Ret. D2b.

Oförmoda, tr. Öfverraska. Gif skäm
tets udd sitt fina skick, 1 ord, som glädtigt 
oförmoda. A. M. Lenngren 4.

Oförmängd, p. adj. Obemängd, troon 
måste wara reen och oförmengd. O Petri 
Underv. a 2 b. man haffuer Gudz ord reent 
och oförmengt. L. Petri 2 Post. 189 a.

Oförmögenhet, f. Oförmåga, vanmakt. 
thetta konungarijke ... var kommet genom 
the margfaldige krijgen uthi oförmögenheet. 
Gust. Adolf Skr. 171.

Oförnumstig, adj. Oförnuftig, theoskic- 
kelige och endels oförnumstige stycker the 
hade för hender. Svart Kr. 144.

Oförsedt, adv. Oförseedt (Vulg. ex nihilo) 
äro wij födde, och fare åter bortt såsom wij 
aldrigh warit hadhe. Vish. 2- 2.

Oförseendes, adv. Oförvarandes, plöts
ligen. [Mnt. unvorsendes.] offuerfalla sta- 
dhen hasteligha och oförseendes. Jer. 15:8. 
Tå wende sigh Gorgie folck på flychtena 
oförseendes. 2 Macc. 12:37.

Oförsikteliga, adv. Oförsiktigt, obetänk
samt. Een grooff oförnufftig menniskia blad
rar oförsicteliga, och talar alt thet honom j 
sinnet faller. Syr. bok 1536 20:21.

Oförskamligen, adv. Oförskämdt. j oför- 
skamlighen edher kallelse öfverträdhen. 
ScHRODERUS Liv. 477.

Oförskämelig, adj. Oförskämd, en ofor- 
skämelig och odygdig ande som medh så 
openbarliga lögner omgååss. O. Petri Svar 
till P. Elice b 1 b.

Oförskämliga, adv. Oförskämdt. the såå

oforskämliga handla gudz wärdugha oord. 
O. Petri 1 Post. 65 a.

Oförslitlig, adj. Som ej kan sönder
slitas. är then kretz (ethern) så blöt, så ... 
tunner, Ja oförslitelig, at thet är största 
under. Spegel G. verk Cl.

Oförsond, p. adj. Som ej nekar, vägrar. 
War oförsond til at vndsettia then nödstelta 
som tigh bedher. L. Petri Sir. bok 4:4. 
Jfr Försona.

Oförstraffad, p. adj. Oklandrad, honom 
(Kristus) boorde wara oförstraffat för then 
vmgengelse, han hade här medh Zacheo. 
L. Petri 2 Post. 225 a.

Oförståndelig, adj. Svår att förstå. 
Moses hadhe een hårda och oförståndeliga 
tungo. L. Petri 3 Post. 43 a. itt oförstonde- 
lighit mååi (tungomål). Dial, om mess. 43 a.

Oförsumlig, adj. the woro oförsumlighe 
til at göra allahanda ondsko. Zeph. 3:7. 
begere wij, attu wildt geffue oss her opå 
eth oforszumeligit (o fördröj ligt) och scrifft- 
ligit swar. Gust. 1 reg. 12:237.

Oförsyn, m. Brist på förutseende, oefter- 
tänksamhet, försumlighet, (the) glömde bortt 
thet som mest låg macht opå som war maten, 
och igenom sådane oförsyn blef folket mest 
förswelt. Fin. handl. 8:182 (1554). Ryttarne 
hade ... för lättie, oförsyn och öffuerflödigt 
drickande skuld slätt intet achtet fienderne. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:323.

Oförsökelig, adj. Outransaklig. [Mnt. 
unvorsokelig.] huru obegrijpeligha äro hans 
domar, och oförsökeligha hans wäghar. 
NT 1526 Rom. 11:33.

Oförtalad, p. adj. Otadelig. Görer all 
ting vthan knorr och twekan, på thet j må- 
ghen wara oförtaladhe och rene. Philipp. 
2:15.

Oförtröten, p. adj. the göra wel, och 
rijke warda på godha gerningar, gerna giffua, 
äro oförtrötne (xotvmvtxoi, öfv. 1882: dela 
med sig). 1 Tim. 6:18.

Oförtvifladt, adv. Utan tvekan. Therföre 
är iagh ock oförtwiflat kommen, sedhan iagh 
wardt kallat aff idher. Ap. gern. 10:29.

Oförtänkt, p. adj. Icke betänkt (på). 
thet wij skulle szenda tig ther nidh botz- 
menn, krut och lodh etc. szom tu begärer, 
thervtinnan äre wij plat vfortenckte. Gust. 
I reg. 9: 336. thet wij skulle göre någet tug 
jn i Norige, äre wij än nw aldelis oför- 
tenckte vdij. 11:71.

Oförvandlad, p. adj. Oförändrad, all 
bodh och befalningar som Konungen beslutit 
haffuer, skola oförwandladha bliffua. Dan. 
6:15.

Oförvandlig, adj. Oföränderlig, för- 
wandla Christi eghen oförwandligha ord- 
ningh. L. Petri 2 Sänd. 209.

Oförvarliga, Oförvart, Oförvarnadt, 
adv. Oförvarandes. han hadhe sådane oqwe- 
mensord ... latedt sig oförwarlige vndfalle.
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Gust. 1 reg. 7:52. ingen skulle tenckia slijkt, 
som han ... leedh, skal honom haffua kom
met oförwart aff nödträng vppå. L. Petri 
Chr. pina G 3 b. kommer armodhen vppå 
tigh oförwart. Sal. ord. 6:11. Han sköt mig 
oförvarnat Med en förgiftat pijl. Stjern- 
hjelm Fångne Cup. 5 intr.

Oförvinnelig, adj. Oersättlig, obotlig, 
oöfvervinnelig. [Mnt. unvorwinlik.] wäre 
wndersåthe widherfars dagliga oforwinnerlig 
skade medt mordt, rooff och brand!. Gust. 
I reg. 3:143. then oforuinneligh skadhe ho- 
num giorth ær. 4: 49. Then (dryckenskaps
lasten) ock menniskionne til ähro, lijff och 
godz en oförwinnerlig skada tilfoghar. L. 
L. Petri Dryck. D 5 b. oförwinnerlig be- 
dröffuelse. RR Vs 1560. Jfr Förvinna.

Ogan, prep. och adv. Ofvan. ogan til. 
O. Petri Tänk. 14. then tompten påå Kin- 
heste gatwn oghen Örian Eskilson. Ders. 
oghan på bielkalaghet. Var. rer. voc. G 4 b.

Ogemen, adj. Ovanlig, utomordentlig. 
strenga och ogemena förordningar. Sved
berg Catech. a 5 b. thetta var then strenga 
och ogemena lydna, som the beviste sinom 
fader. Ders. en ogemen Gudzfruchtan. a 6 a. 
borgerskapet försvarade sig med ogemen 
mandom. Dalin Hist. III. 1:576. han want 
hos Erik och hans gemål et ogement tycke. 
J. G. Hallman is. Prinsessans ogemena 
skönhet. /Is. Ban. 2: 330. Et ogement för
stånd. Lind Ord.

Ogement, adv. Ogement rik. Lind Ord.
Ogen, adj. Obillig, otillbörlig. [Fsv. =, 

Isl. ågegn.) aer... cronene mygit ogenth ... 
ther nogit vptage hon inthet nederlakt haffuer. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 2:273).

Ogensägligen, adv. Utan gensägelse. 
Frijkalle ... samme godz för dee pertzeler 
der aff till chronan ogenseijeligen uttgå borde. 
Adlersparre Hist. saml. 4: 93 (1636).

Ogill, adj. Oduglig, han hela werldena 
dömde ogilla och lögnachtuga. L. Petri
1 Post. c 7 b.

Ogina, f. Hvad till ingenting tjenar, 
onödighet, obehörighet. (Jfr Gina.) Een 
munkräpla talar mykin ogino. L. Petri Sir. 
bok 21:27.

Ogjord, p. adj. Oarbetad, inthit silff 
enthen giorth eller ogiorth schal föres hæ- 
dhan wtaff landit. Gust. I reg. 2 : 250.

Oglad, adj. så mongtth glatth hierte gör 
tu oglatt. H. O. Visbok 5.

Ogudliga, adv. Ogudaktigt, obarmher- 
tigt. j slååns medh näffuan ogudheligha. 
L. Petri Jes. proph. 58: 4.

Ogunst, f. Obenägenhet, illvilja. [Mnt. 
ungunst.] wij see här menniskiones stora 
ogönst och wrongheet emoot gudh. O. Petri
2 Post. 18 a.

Ogunstig, adj. mannen warder henne 
(hustrun) ock ogunstugh, och scriffuer itt 
skiliobreeff. 5 Mos. 24:3. the som bewara

Laghen äro them (de ogudaktiga) ogunstighe. 
Ord. 28: 4. the äre gudhi olydhoge och ogön- 
stoge emoot alt thet godha som han later 
them wedherfaras. O. Petri 2 Post. 18 a.

Ogunstighet, f. then stora otaksamlig- 
heet och ogönstigheet som menniskian be- 
wijsar gudhi igen för alla sina weluiliogheet. 
O. Petri 2 Post. 24 a.

Ogunstigt, adv. Ogynsamt. Gudz ord 
förmäler icke ogunstigt om dantz. Sved
berg Ungd. reg. 24.

Ogäf, adj. I eke gifvande, ofruktbar. Så 
skrin och ogiäf är then fagra jorden blifven. 
Spegel G. verk 117.

Ogängse, adj. the andre smittosätt här 
i landet äre merendels ogängse. Linde- 
stolpe Frans. 39.

Ogörligt, adv. Alls icke. Men han ogiör- 
ligt vil af denna satzen veta. Sv. nitet, n. 29.

Ohandterlig, adj. Gudh haffuer giffuit 
them en ohanterlighen anda. NT 1526 Rom. 
11:8. (Öfv. 1882: en försoffningens ande.) 
råkar i en ohanterligh (obotlig) krankheet. 
Stjernman Riksd. 2:917 (1634).

Ohapenhet, f. Hvad som sker oför
happandes, oförvarandes; olycklig tillfäl
lighet. [Jfr Isl. ähapp.] han haffver allenast 
förgrijpidt sigh med ordom, uthi dryckes- 
mhål, vredhe, hastighet, skämpt eller annan 
ohapenhet. L. Paul. Gothus Mon. pac. 720.

Ohappandes, adv. Oförhappandes, man 
skal haffua sina saker i acht, at then da- 
ghen (domedagen) icke kommer enom ohap
pandes uppå. J. Rudbeckius 2 Pred. A 2 a. 
Om Eder Majestät skulle vilja anfalla sin 
oberedde fiende, eller ohappandes vilja åter
taga hvad han tilförende Eder beröfvat. 
Malmborg 687. Jfr Ohäpandes.

Ohejdeiig, adj. Ohejdad, tygellös. werl- 
dennes ohägdeliga ondska. P. Erici 4: 66 b.

Ohejdeliga, adv. Utan hejd, utan måtta. 
the effter hedniskt sätt så ohägdeliga begråta 
theras döda. P. J. Gothus Tål. D5a. han 
uthi oträngde mhåle, ohegdeligha betungar 
landzens folck. L. Paul. Gothus Mon.
turb. 44.

Ohelbregd, Ohelbregda, adj. en okysk 
syndare är . . . ohelbregd. Schroderus 
Albert. 4:267. tu moste nu släpas med en 
ohelbregda kropp. Svedberg Ungd. reg. 300.

Ohemeliga, Ohemelt, adv. Olagligen. 
[Isl. åheimill.] the som gaardhen oheme- 
ligha hade forsolth. Gust. 1 reg. 3: 74. the 
som gaardhen sollt hade, hade solth ohe- 
melth. Ders.

Ohill, f. Olycka. [Fsv. ohel, Isl. dheill.] 
hwar thet än så båre til, At någor komme 
på then ohill. At han råkade synda meer. 
O. Petri Jesu pina M l b.

Ohinderligen, adv. Ohindradt, oqvaldt. 
the som hafva köpt til sigh chronegodz ... vid 
sådane kiöp måge ohinderligen blifva conser- 
verade. Stjernman Riksd. 2: 1815 (1680).
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Ohoflig, ad). Omåttlig. Et ohofligt miss
troende til sin penna och för mycken flit 
at laga eller förbättra, försämrar ofta. Cel
sius Tal 58.

Ohofliga, adv. Utan hof, utan måtta.
I medgången håller thet (hjertat) intet mått, 
och förhäfver sig ohofliga. Svedberg Sabb. 
ro. 2:1274. le och dantza ohofliga och syn
digt. 2:1463. thär stod en stor säng, att them 
tycktes henne vara ohofliga tiltagen. Reen- 
HJELM 77.

Ohold, p. adj. Ohöljd. [Isl. åhuldr.] Dömer 
widh idher sielffua, om thet är deghelighit, 
at een quinna bedher Gudh ohold. 1 Cor. 
11:13. oholdt hoffuudh. 11: 5. icke skola the 
gå ther in (i det allra heligaste) och skodha 
Helghedomen oholdan. 4 Mos. 4: 20.

Ohugna, tr. Bekymra, oroa, göra miss
tröstande. ingen menniskia bedröfvar (ohug
nar, bekymbrar) han vetterligen och med 
vilja. Comenius Tung. 835. Och kan jag 
intet bifalla them som vilja, at man inga
lunda skal tala om döden för then siuka, 
honom, som the säija, ther med at ohugna 
och förskreckia. Svedberg Catech. 525. Han 
(skriftefadern) moste intet bedröfva eller 
ohugna the reltferdigas hierta. Ders. 574.

Ohugnad, m. Bedröfvelse, bekymmer. 
[Fsv. ohughnadher, Isl. åhugnaör.] den der 
i verlden så länge lefvat hafver, sig sielf til 
spått och ohugnad. B. Oxenstjerna (Lön
bom Sv. arch. 2:167).

Ohuldeligen, adv. Ovårdsamt, slösak
tigt. see till, huru thet rychtas och gifves, 
at godt rycht icke fattas, och foret (fodret) 
icke ohuldeligen medhfares och spilles. 
Brahe Oecon. 78.

Ohygg, adj. Ful, stygg. The dygder så 
vackra, the laster ohygga. Törnevall B 3 a.

Ohygga, f. Spöke, vidunder? Den lång
samma andegången höres i tornuret, der 
nödvändighetens ohygga tyckes bortgnaga 
med jerntand sekund för sekund af de 
nedanför boendes lifsmått. Törneros 1:90.

Ohygglig, adj. Ohyggeliget hus, hus som 
ej är fritt från spöken. Lind Ord.

Ohyllest, f. och n. Ogunst, så framt 
j vele vndhuika våre vrede och ohyllest. 
Gust. 1 reg. 4: 292. thin wredhe ‘och ohyllest 
war offuer mich. O. Petri Men. fall N 7 b. 
man tagher sigh til wara för synd, på thet 
han icke åter skal komma j Gudz ohyllest.
L. Petri 1 Post. c la. lade sigh högsta vin
ning om ... at Marsken skulle komma uthi 
Konungens ohyllest. Schroderus J. M. kr. 
633. han var kommen j edert ohyllist för 
sin försymilse. H. Brask (HSH 13:183).

Ohyra, f. 1. Ond ande, troll, spöke. 
[Mnt. unhuren, adj. pl.; jfr T. ungeheuer.] 
een bäck, hoos hwilcken een hoop ohyrer 
äre, at thär ingen boo kan. Lælius Res. 
2:86. — 2. Odjur; skadedjur. Hercules... 
wille förgöra thenna vnderliga ohyran (Ler- I

neiska hydran). P. J. Gothus Leiser C l a. 
ränsa (floden) ifrån krokodilernas ohyra. As. 
Ban. 1: 468. ther itt stort förråd är aff spanne- 
måål, vistas mycken ohyra och rottor. Schro
derus Kysk. speg. G 2 b. Råttor äro ibland 
all ohyra de värsta. Carleson 642. the 
råttebo som kunne finnes emillenn panelen 
och wäggerne ... måtte vttrijffwes, och alle 
the holl, therigenom sådenne ohyror kunne 
inkomme, måtthe tilltäppes. Hist. bibi. 2:94 
(1574). Plågat man är utaf löss, af loppor, 
af möss och ohyror. Oxe 51. vatnet, när 
thet stadnar på en ort, blifver tiokt, stin
kande och med ohyror upfylt. Spegel Sal. 
pred. 18.

Ohyrig, adj. Ofantligt stor, vidunderlig. 
[Mnt. unhure, T. ungeheur.] then ohyrige 
Goliath. P. J. Gothus 2 Pred. Hl a. (öro
nen) hengde honom, såsom någrom ohyri- 
gom, oförnufftigom diwrom, neder på fot
terna. Calv. D 8 a.

Ohyrlig, adj. Onaturlig, förnuftsstridig. 
[T. ungeheuer.] ena ohyrliga, ogudachtiga, 
gudzlasterliga och ogudeliga lära. P. J. Go
thus Calv. El a.

Ohäpandes, adv. Oförhappandes, vild- 
värcket (villebrådet) kan ohäpandes falla i 
nätet. R. Foss 465.

Ohöflig, Ohöfvelig, adj. Ohöfvisk. 
ohötlige och bondachtige seder både uthi 
åthäffvor, affecter och taal. Chronander 
Surge A 2 a. uthi åthäfvor, ord och gärnin
gar skamlös och ohöfligh. Schroderus 
Kysk. speg. D 7 b. ohöffuelighit snack. L. 
Petri 2 Post. 13 b. man blyies thet göra 
för menniskiors ögon som sleemt och ohöff
uelighit är. Chr. pina D 5 b. Altså finge the 
nu här gråta, som tilförende hade haft itt 
fast ohöfweligit löye. Svart Kr. 172.

Ohöflighet, f. Oskick, osed. de, när 
de hafva druckit, det i glaset är lemnadt,
1 brunnen åter inkasta, och andra sådana 
ohöfligheter. U. Hjärne Under. 29.

Ohöfveliga, adv. Ohöfviskt. Kärleken 
... skickar sigh icke ohöffueligha. 1 Cor. 13:5.

Ohöfviska, f. Ohöfvisk gerning. [Isl. 
ûhœverska.] the landzlagh ... the ther ingen 
... ohöffuesko, sleemheet eller otucht tillata. 
L. Petri Krön. pred. B 4 b. bewara tin tie- 
nare för ohöffuisko. Sir. bok 23: 6. driffua 
allahanda ohöffuitzko. P. Erici 1:139 a.

Ohöfviskeliga, adv. Ohöfviskt. en dåre 
förwijter enom ohöffwitskeligha. Syr. 18:18. 
the tala ohöffwetzskeliga. L. Petri 1 Post. 
M2 b.

Ohörd, p. adj. Oerhörd. [Fsv. ohördher, 
Isl. åheyrör.] han annat folck medh monga- 
handa och ohörda plåghor pijnat hadhe.
2 Macc. 9: 6. Thenna sak vorde them svåra 
fremmande och ohörd förekommandes. 
Schroderus Uss. A l b. hans ohörda nisk- 
het går så långt, at han ej engång nännes 
äta sig mätt. Modée H. Smulgråt 5.
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Ohörig, adj. Ohörsam. [Mnt. unhorich.] 
föreldromen ohörughe. NT 1526 2 Tim. 3: 2. 
driff them bort for theres stora offuerträdilse 
skul, forty the are tich ohörige. Dav. ps. 
1536 5:11. Så war iagh icke ohörigh then 
himmelska synenne. Ap. gern. 26:19.

Ohörighet, f. Ohörsamhet, wår ohörug- 
heet är stoor, ther wij emoot tigh medh 
syndat haffue. Jer. 14:7. idhor ohörigheet 
är vppenbar, at man seer idhra synder. 
Hes. 21:24.

Ohörlig, adj. 1. Oerhörd, utomordentlig. 
[Mnt. unhorlik; Isl. äheyriligr.] han lot... 
somma (somliga) quartera ok affliffua med 
ohörliga pinor. Gust. 1 reg. 1:28. itt ohör- 
lighit mirakel. P. P. Gothus X 5 b. en svår 
och ohörlig pestilens. L. Paul. Gothus 
Cometsp. 6». Salomonis ... ohörlige härlig- 
heet. Phrygius Him. lif. 69. H. K. M:t. . . 
igenom en uthi denne vår tijdh ohörlig och 
dråpelig feldslacht nedherlagt för fienden .. . 
någre tusend till häst och foot. Stjernman 
Riksd. 1:633 (1632). hvilken ohörlige inso- 
lentz. Stjernhjelm Lycks. är. cartel. Thet 
är et ting som är ohörligit och för mennisk- 
ligit förnuft obegripeligit, at Gud skulle dö. 
Spegel Pass. and. 429. — 2. Ohörd. Herren 
Christus sadhe här något nytt, tilförende 
ohörligit. P. L. Gothus 1 Uti. Eela.

Oidig, Oidog, adj. Lat, försumlig. [Jfr 
Fsv. oidhin.] Oijdigh, negligens, indiligens, 
incuriosus, piger. Helsingius. oijdighe laat 
suggor. PhrygiusÄkt.pred.E3b. Een ijdogh 
quinna är sins manz krona, men een oijdogh 
är såsom waar j hans been. Ord. 12:4. 
oijdughe til arbetes. L. Petri 2 Post. 210 a. 
han frestar om han kan göra them oijdogha 
och försumeliga. 3 Post. 9 a. en oijdogh 
dreng. Sir. bok 37:14.

Oidighet, f. Oijdigheet, negligentia, in- 
diligentia, incuria. Helsingius.

Oj, interj. Oy, heu, eheu. Helsingius. 
Oy! oy! min siäl anamme Gudh, Min ande 
jagh upgifver nu. S. Brasck Ap. gern. K 2 b. 
Oi, Oi, min rygg han värcker så Att jagh 
knapt kan gå eller stå. Kolmodinus A 7 b. 
Oj, ey! au weh! Lind Ord.

Ojafnd, m. Orättmätighet. [Isl. üjafnaör.] 
Then ojafnd brukas ock när jungfrun sig 
besmycker Med knytning, band och bräm, 
at man ei annat tycker Än hon en ängel 
är,. .. men uti hennes sinne Är ofta draka- 
gift och annan stygghet inne. Spegel 
G. verk 229.

Ojäflig, adj. Ojäfvig, obestridlig. [Fsv. 
oiäfliker.] svenske märkis-ord, hvilke . . . 
småningom och oförmärkt med tijden skulle 
vinna genom häfd sijn ojäflige bördsrätt. 
Stjernhjelm Bac. Carol. 183.

Ojäfligt, adv. Otvifvelaktigt. är ock oiäf- 
ligt af nöden, att... Konungen af Danmarck 
må hållas i esse. Stjernman Riksd. 1:810 
<1628).

Okarsk, adj. 1. Svag, klen, bräcklig. 
en okarsk och siukligh amma. Schroderus 
Mod. sk. 56. — 2. Ful, stygg. Effter thet 
uthvärtes anseende äre . . . andra vackre, 
andra okarske (fuula). Comenius Tung. 278. 
Är ansichtet grymt, okarskt och fühlt. Sved
berg Schibb. f4b. the vanskapade sina 
okarska ansichten med diupa sår. Pering- 
skiöld Jord. 117.

Oklickad, p. adj. Utan klick, tadlare .. . 
ingen ting låta oklickat. Wf.nnæsius 224.

Oknarkad, p. adj. Opåtalt, oklandrad. 
ider nade maa som en Konungh frij raadha 
oc bestyra om cronennes lææn epter lag
boken, oknarkat för huar man. Gust. 1 reg. 
1: 253.

Oknog, Oknot, Oknoven, Oknug,
adj. Obekant, främmande. [Jfr O k u n n i g.j 
Mine hwsmän och mina tienstaquinnor hålla 
migh för fremande, och iagh är oknogh 
för theras öghon. L. Petri Jobs bok 19:15. 
Herren dödhar och giffuer lijff... Sådant 
kan och gör then Helge Ande, therföre lär 
wel kenna hans sätt, så är thet tigh icke 
så oknogt, när han så medh tigh företager. 
Balck Krist. ridd. D 7 a. Fast än the (gamla 
orden) i börjonne äro något oknotte och 
fremmande, the blifva vel bekante, enkan
nerligen om män af myndighet them be
gynna bruka. Svedberg Schibb. 412. okno
ven. Lucidor Y l b. den hund, hvilken på 
en oknug ... skiäller. Hermelin A 3 a. En 
oknog karl. Lind Ord. Jfr K noen.

Okraftig, adj. Kraftlös, utan verkan. 
[T. unkräftig.] han thet (Evangelium) för 
en dödhan bookstaff, okrafftigt ... til wåra 
omwendning och vplysning, försmädher. P. 
Erici 5: 46 b.

Okrut, n. Ogräs. [Mnt. unkrut, T. un- 
kraut.] thet gemeena ordspråk ... så lydher: 
Okrut förgåås icke gerna. P. P. Gothus 
Gg 4 a. Träägårdzmästare ... okrut, som thet 
godha förqväffia vil, bortränsa pläghar. Spar- 
man Sund. sp. 148. tranärter och annat okrut. 
Carleson 628. tyranner, kettare och annat 
sådant okrut. L. Petri Chr. pina c 5 a.

Okränklig, adj. Dygd står ... uti tucht 
och okränckliga kyskheet. Stjernhjelm 
Here. 392.

Okufvad, p. adj. Otvungen, menniskiorna 
okuffuadhe ... wandes widh Sacramentet. L. 
Petri Om nattv. F 8 b.

Okunnig, adj. Okänd, obekant. [Fsv. 
okunnogher, Isl. äkunnigr.] Mespilus, 
nespel, j Swerige okunnogt trä. Var. rer. voc. 
R 4 b. folck som fremmande mål och okun- 
nogha tungo haffua, hwilkers ord tu icke 
förstå kan. Hes. 2 (3: 6). itt gruffuelighit 
folck, aff itt okunnigt måål. Bar. 4:15. Gudh 
är stoor och oss okunnogh. L. Petri Jobs 
bok 36: 26. han är en fremmande man och 
okunnigh i staden. J. Rudbeckius Kon. 
reg. 86. at våga sigh til siöö ... i förstone
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åt bekende orter och nu sedan til okunnige 
och nyie landh. Stjernman Com. 1: 914 
•(1625). thenne okunnuge och mörke skogen. 
Peringskiöld Vilk. 8. han red en lång 
okunnig väg. Ders. 32. Jfr Oknog.

Okynde, Okynne, n. Olat. [Isl. tikynni.] 
så affvnner ock then ene them andra... 
Och är sådana okynde ganska aiment jbland 
menniskiorna. L. Petri 3 Post. 28 b. sådana 
okynde haffuer menniskian, Jw meer man 
seer genom finger med henne, iw werre hon 
warder. Ders. 115 a. Antichristi lyte och 
okynne. Uti. på Dan. 360.

Okyndig, adj. Socrates hade then ar- 
geste och okyndigste hustro i verldenne. 
Schroderus Hels. beg. skattk. 82. hafver 
hvar och en thet at följa, hvar til hans natur 
honom drijfver, så framt thet icke är een 
okyndigh last. Ders. 53.

Okänd, p. adj. reen Jungfrw, okend och 
oförkrenckt. Matth. 1: 25 (glossa).

Okärd, p. adj. Ej anklagad. Han lät... 
fånga och inhächta två Biskopar... och da
gen näst ther effter okärde och förvthan all 
brott och skuld ... halshugga. Gust. 1 reg. 
1: 22.

Okärlek, m. (Kärlekslöshet.) Såsom kiär- 
leken är lagsens fullbordan, så är okiärlek 
och obarmhertighet lagsens öfverträdelse. 
Svedberg Sabb. ro 2:1044. klager hon öfver 
... then okiärlek, som hafver tagit öfver- 
handena. Dödst. 571.

Okärlig, adj. Kärlekslös. okiärligit, obarm- 
hertigt och hårdt folck. Svedberg Sabb. ro 
2:1647. okärlighe. Rom. 1:31; 2 Tim. 3:3.

Oköp, n. Dyrhet. thet stora oköp paa 
salt, cläde, humbla och annen deel. Gust. 1 
reg. 1:194. Då var ock intet oköp (opris) 
i Rewel på hästar. Girs Joh. 3 kr. 40.

Oköpan, f. = Oköp. oföre . . . mycket 
våller at oköpan blifver. Tegel Gust. 1 hist. 
1:145. haffuer förhandlat medh the Hollen- 
dare... at the skulle sökia thetta landet medh 
salt, klädhe, vijn etc. Och roopas doch icke 
thes mindre på hans Nådhe om oköpan och 
dyr tijdh. 1:158.

Oladd, p. adj. Icke belastad, the thet 
medh oladt samweet... nyttia skola. P. Erici 
3:102 b.

Olag, n. pl. Olaglighet. [Fsv. olagh, Isl. 
ålög.] nogra bönder ther j westhergötlandt 
tagha tool (tull) wtaff the oxadriffuare,... wile 
wij ... ath saadana olagh aaffkomma. Gust. 
1 reg. 2: 221. Vesterårs recess är ecke Olag, 
vtan leggia olag nid med. — lagen haffue thet 
wpsått och mening med siig, att olag och 
orett niderleggias skal. 5:176. Öffuerheten 
moste jw haffua vpseende medh the lagh, 
som hoos theras vndersåter äro j brwk, och 
förweta sigh, om the ock så j sanningenne 
äro, som the hetas, nemligha lagh och icke 
olagh. L. Petri Krön. pred. B 4 a.

Olaga, tr. Bringa i olag. synden har

olagat vårt lifz urvärk. Hermelin F1 b. 
Hebreiskan ... genom det 70 åhra fängelset 
olagades, och blandades med Chaldeiskan 
och Syriskan. U. Hjärne Orth. .18.

Oledig, adj. Utan lejd. [Fsv. oleidho- 
gher.) Se under O f e 1 i g.

Olefnad, m. Dåligt, uselt lefverne. then 
lust han haffuer til sådana oleffnat, nemliga 
til swalgh och dryck. L. Petri Dryck. B 5 b. 
Then man som alt lijter på ens annars 
boord, hans leffnat är en oleffnat, Ty han 
bedröffuar sitt hierta genom eens annars 
maat. Sir. bok 40:30.

Olejd, Olejdad, p. adj. Utan lejd. Wij 
wele olegde . . . komma (till rätta). HSH 
24:57 (1516). the wille oleigdet oc ofelige 
komme tilstedis. Gust. 1 reg. 6:181.

Olidig, adj. Oskälig, thu fordrer och 
begärer en olijdig och stor lönn, som är 
400 dalar. Thyselius Handl. 2:316 (1547).

Oliflig, adj. Liflös. [Isl. ålifligr.] salt 
och watn äre olijfligen creatur. L. Petri 
Vigv. C 2 b.

Olik, adj. 1. Dålig, olämplig, otjenlig. 
(iak) förbiit epter fööre ... thet doch alla daga 
varder olikare. H. Brask (HSH 13:125). then 
som Gudh sielffuer ährar och vpsetter, then 
moste ock menniskiorna ähra, ähwadh han 
ther til synes lijk eller olijk. L. Petri 
Krön. pred. F 4 b. Slachtningen skedde på 
en olijk och obeqvemligh ort. Schroderus 
Liv. 337. — 2. Förvänd, oriktig, theras olika 
och åwogha handel (handlingssätt). P. Erici 
1:224 a. så synes doch olicht at en lands
man skulle dragas från sin retta domstol. 
Gust. Adolf Skr. 47.

Olika, adv. 1. Orätt. I skolen intet olika 
handla, j doom, medh alen, med wijgt, medh 
mååt. 3 Mos. 19:35. — 2. Mycket, långt, 
vida. [T. ungleich.] man alt hittils ej ernådt 
någon underrättelse om denna Curtius, hvars 
namn dock förtjent olika mera, än månge 
andras, at blifva efterverlden öfverlemnadt. 
Tessin Bref 2:27. Jfr Olikt.

Olika, tr. Ogilla, at bära thenna lilla 
bok hos sig i sin barm eller vid sitt hierta 
... thet olikar jag intet. Svedberg Pest. 23.

Olike, m. Som ej är ens like, the pläga 
... omkulslå the contracter och förbund, som 
the hafva giordt medh theres olijker. Schro
derus J. M. kr. 66.

Oliklig, adj. 1. Olik. Icke haffuer han 
(Gud) itt hierta, som sigh så olijklighit är, 
som wij alle thet haffue, Wij menniskionar 
wilie somligom wel, och somligom illa, effter 
som hwar och en tyckes aff oss haffua för
skyl lat, Thet gör Gudh icke, vthan han 
haffuer alla menniskior lijka kära. L. Petri 
2 Post. 309 a. — 2. Skiljaktig, icke öfverens- 
stämmande. sådana olijkligha sententier 
skola warda förenadhe. L. Petri 2 Post. 
198 b. — 8. Orimlig, bevijsa Gudhi hörsam- 
heet j alt thet han oss befaler, ehuru svårt,

39
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omögheligit, löijeligit eller ock olijkligit thet 
någhon tijdh vara kan för vår öghon eller 
galna förnufft. P. L. Gothus 1 Uti. Vlb. 
— 4. Obillig, framsättia olijklige vilkor. J. 
Werwing 2: bil. 5 (1587). then hielp, som 
härtill plägar uthgå af gårdetahlet eller per- 
sonerne,... synes något olijkeligen vara, alt- 
fördy att den fattige och huusarme gifver 
lijka medh den rijke. Stjernman Riksd. 
1:742 (1620). — 5. Oförliknelig, olijklig lust, 
een lust föruthan sluut, Som aldrig tänckias 
kan, fast mindre talas uth. Lagerlöf 61.

Olikligen, adv. Obilligt, oskäligt, när 
ther vtscriffues folck, skeer thet olijkeligen, 
så att om en fattig bonde hade 10 söner, 
scriffues the alle vtt, och en annen som 
rijk är... sitter fri j. HSH 24:160 (1566). medh 
theris (snickarnes) ämbete här fast oordent- 
ligen och olijkeligen tilgår, vthi så måtte, 
att hwar man, och then mäst som sådantt 
ämbete aldrigh lärth haffwer, vnderstår sigh 
samme theris ämbete att bruke. Skråord. 
251 (1575). om det går länge olijkeligen til 
uti ett land och rijke, så kommer Gud på 
lychtonne och straffar både öfverheet och 
undersåtare. J. Rudbeckius Kon. reg. 32.

Olikmätigt, adv. Orättmätigt. Romulus 
. . . effter sin affgång skulle blifva räknat 
bland Gudarna, icke olijkmätigt, hälst medan 
honom feeltes hvarken modh och sinne at 
intagha sitt fädernes rijke, ey heller snell- 
heet medh rådh och anslagh at byggia sta- 
dhen Rom. Schroderus Liv. 14.

Olikt, adv. Ojemförligt. ett olikt yppare 
stycke. Palmfelt Virg. 10. Jfr Olika 2.

Olit, f. Det som ej är att lita på. görs 
behoff ath granneliga wetha hwad sacher 
ware ther man wille fota oppaa, Saa wij 
sette icke liith til ooliith. HSH 20:211 (1507). 
Så att tw icke slår lijtt på olijtt. RRejn 1545.

Olja, tr. Gifva sista smörjelsen. [Mnt. 
olien, olgen.] Spöria then siwka til. . . om 
han wil läta olia sich. O. Petri Handbok 
E 2 b.

Oljebär, n. Oliv. [T. ölbeere.] Icke kan 
fikona trädh . .. bära oliebär. NT 1526 Jac. 
3:12.

Oljoberg, n. Olivberg, olivgàrd. j skul
len äta aff wijngårdar och oliobergh som j 
intet planterat hadhen. Jos. 24:13.

Oljofermelse, f. (Se Ferma.) Then olio- 
fermelse som Bisperna haffua vnder Påuen 
aiment brukat. L. Petri Kyrkord. 77 b.

Oljogård, m. Olivgård. wijngårdar och 
oliogårdar. 1 Sam. 8:14.

Oljokaka, f. Olivkaka. [T. Ölkuchen.] 
thet (manna) hadhe en smaak såsom een 
oliokaka. 4 Mos. 11:8.

Oljoqvist, m. Olivqvist. Neh. 8:15.
Oljoträd, n. Olivträd. [T. ölbaum.] Tu 

skalt haffua olioträä j allom tinom landz- 
endom. 5 Mos. 28:40.

Oljud, n. Missljud, dissonans, theras

(stämmornas) oliudh är streeft. Comenius 
Tung. 774.

Oljuf, adj. Oangenäm, okär. [Isl. dljåfr.] 
Oss hopas at, huar wij saadana schalkar 
straffa, edher thet icke oliwfft wara. Gust. 
1 reg. 2: 68.

Oljuflig, adj. Ovänlig, kärlekslös. een 
oliuffligh gåffua (Vulg. datus indisciplinati) 
är icke behagheligh. Syr. 18:18. j gören 
aff mich en strengan domare och en oliuf- 
ligan gudh. O. Petri 1 Post. 72 a. oliufiigh 
och förskreckeligh predican. L. Petri 3 
Post. 81 b.

Oljufliga, adv. Ovänligt. I förstonne 
steiler hon wel sigh för omslagh skul oliuf- 
ligha emoot honom. L. Petri Sir. bok 4:19.

Olning, f. Smörjelse. [Mnt. olinge.] then 
yttersta olningen som the kraneke pläga 
tagha. O. Petri Sakr. 11 a. then olning eller 
smörielse som j apostlenes tijdh skedde. 
Handbok E 2 b. Olningen som plägar bru
kas i Fermelse, j Prestawiyelse, och med 
the kraneka. Falck 93 a.

Olof, n. Med olof, utan lof, tillå
telse. [Fsv. =, Isl. ålof] han medh Konung 
Gustaffs oloff och ominne gaff sigh ther ifrån. 
Tegel Gust. 1 hist. 2: 96. Folcket... bleffuo 
mootvillige och endtligen medh låflf eller olåff 
öfvergåfvo belägringerna. Girs Er. 14 kr. 53.

Olust, f. 1. Obehag, ledsamhet, förtret. 
Om någhor tagher sigh hustru,.. . och hon 
icke finner ynnest för hans öghon för nå
ghon olust skul. 5 Mos. 24:1. (Öfv. 1878: 
emedan han har beträdt henne med något 
skamligt.) Sannerligen om det stogo uthi 
mitt weide, skulle then olust (neml. kriget) 
länge sedan hafva vändt åther. Gust. Adolf 
Skr. 121. den olusth och örligh, som hafver 
på någon tijdh tilgörandes varitt emillan oss 
och H. K. N:de j Danmark. Hallenberg 
Handl. 62 (1613). 1 stilla ro Jag valt mitt
bo, Dit ingen olust hinner. Dalin Vitt. 
3:123. — 2. Oväsen, fredsstörande företag. 
[Mnt. unlust.] olust, perlamente, trättan heller 
nogor otuchtann anrette. Schmedeman Just. 
26 (1545). JfrOtuktan. Biskoparne i Nor- 
rige vore gångne honom (Danmarks konung) 
på nytt til handa; men ther några aff them 
ville begynna någon yttermehra olust, för
hoppades han icke blifva the Svenskes und
sättning föruthan. Girs Gust. 1 kr. 134.

Olustig, adj. 1. Dyster, trumpen, ovänlig. 
Thet bliffuer owädher jdagh, ty himmelen är 
rödh och olustigh. Matth. 16:3. Een ond 
quinna gör itt bedröffuat hierta, olustigt an- 
sichte, och hiertans ångest. Syr. 25: 31. Huru 
skal then gerning wara Gudhi behagheligh, 
som aff itt olustigt och owiliogt hierta gåår. 
Försp. till Rom. — 2. Obehaglig. Inamenus, 
olustugh. Var. rer. voc. R 8 a. när the något 
bidia effter theras eghen begärelse, warder 
thet them förnekat, ja Gudh legger them 
snarare j then stadhen korset vppå, hwilket
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wel är olusligare, men thet är likwel them 
nyttugare. L. Petri Skyld. G 4 a. itt klaart 
soolskijn elfter then olustighe väderleken 
begynte skijna. Schroderus Liv. 14. — 
3. Oländig. T e s q u a,. .. olustog mark. Var. 
rer. voc. M 3 b. fienden ... innehade en slem 
och olustig ort, ther som vore månge buskar 
och backar. Schroderus Liv. 337.

Olyckas, dep. Misslyckas, förolyckas. 
detta olyckades. Petrejus Beskr. 2: 221. Det 
är... angelägit... at hwart och et blifver an- 
vändt efter natursens inrättning, utan hvil- 
ken all ting olyckas. Linné Sk. resa 409. 
många skepp varit olyckade vid dessa 
strander. Gotl. resa 259.

Olycksam, adj. Olycklig, olyckosamt 
krijgsfolck. Upp. 16:16 (glossa). Tu est wor
den rett een olyckosam man. Balck Krist, 
ridd. G 4 a. itt olyckesarnt ächtenskap. P. 
Erici 1:148 b. en olycksam strijdh. Schro
derus Liv. 95. gick han uppå en olycksam 
dagh up uthi templet. Ders. 887.

Olydaktig, adj. thenne wor konungzlighe 
stempning ohörughe och olydachtighe. Gust. 
1 reg. 13: 226.

Olydighet, f. Olydnad, tala orett och 
olydhigheet. Es. 59:13. all offuerträdhelse 
och olydigheet haffuer fått sijn retta löön. 
Ebr. 2:2

Olydna, f. Olydnad. [Isl. uhlyöni.] olydhna 
är een troldoms synd. 1 Sam. 15:23. the 
äro wordne förhärde vthi sinne olydhno. 
Jer. 5: 6. för eenne menniskios olydhno äro 
monge wordne syndare. Rom. 5:19.

Olåt, m. 1. Missljud, dissonans, theras 
(stämmornas) olååt är ... illaliudande. Co- 
MENius Tung. 774. — 2. Bannor (? Gräl, 
kält). Föräldrar ... böra aldrig städia sin barn 
olåt, stickenhet och vrede. Svedberg Ungd. 
reg. 52. När the them (barnen) strafFa, moste 
thet ske med fog, beskedelighet och skäl. 
Ty med thet at the fara öfver barnen med 
olåt, ondsko och storm, retas barnen til 
ondsko och bitterhet. Ders.

Olåtas, dep. 1. Skräna. sörja, qvida, 
vondas och olåtas. Svedberg Ungd. reg. 55. 
— 2. Gräla, träta. Mannen begynte olåtas 
medh sijn hustro, och ... henne dängia och 
slå. Schroderus Albert. 2:133. hans hustro 
begynte åter til at bulra och olåtas. 2: 341. 
han får therföre intet olåtas och arga på 
mig, at jag icke äter alt thet honom lyster 
med sådant begär som han. Svedberg 
Ungd. reg. 462.

Ölåten, p. adj. Grälaktig, icke vara 
otålig, knorrigh och olåten. Brahe Oecon. 92.

Olåtig, adj. 1. Som förer oljud, olåtiga 
sällar (om dem som väsnas på gatorna). 
Stjernman Com. 3: 598 (1667). Et olåtigt 
(grinigt, gråtigt) barn. Lind Ord. — 2. Gräl
aktig, knarrig, vresig, een trättosam och 
olåtigh quinna. L. Petri Sal. ord. 21:19. 
änär som offtast Darius wardt olåtigh, fo-

gadhe och blidkadhe honom Cyrus. Uti. på 
Dan. 221. bliffwer hon genom otålsamhet 
mykit olåtigh. L. Pet. Gothus 59 b. böra 
the icke vara trumpne, stickne, olåtige ... 
utan frome, gladlynte, venlige. Svedberg 
Ungd. reg. 5t. — 3. Missbelåten, missnöjd, 
knotande. intet stånd är här så godt, at icke 
en olåtig skulle där uti finna ymnigt ämne 
til qvida. Columbus Poet. skr. 0 4 b. så 
skulle vi Christne intet vara så otolige och 
olåtige, när oss motgång och förfång veder
fars. Svedberg Försvar 21.

Olägenhet, f. Dålig belägenhet, ställ
ning. på det rijket igenom upskof af reda 
och räkenskap icke måtte mehr och mehr 
förfalla i olägenhet. Stjernman Riksd. 3: 
2118 (1693).

Oläglig, adj. 1. Illa belägen. Syn skal 
hållas emellan Valborgs och Allhelgonadag. 
Är orten så oläglig, at man på then åhrs- 
tiden tit ej komma kan,... tå må syn ske 
å annan tid, när bar mark är. Lag 1734 
J. B. 14: 2. — 2. Svår, bekymmersam, orolig. 
att I under mitt regemente måge (så mycket 
i desse oläglige tijder skie kan) hållas vid 
lag och laga stadgar. Gust. Adolf Skr. 124.

Olämpa, Ulätnpa, f. [Mnt. unlimpe.] 
1. Olämpligt, otillbörligt beteende, ther nå- 
gen wrångwijss menniskie wille ... wände 
oss then vlempe till, att wij skulle ware till
sinnes förläggie (afskaffa) Presterne. Thy- 
selius Handl. 2: 814 (1547). — 2. Förolämp
ning, skymf. wij aff kärleek wår faldna 
nästes synder så öffuerteckia skole at han 
behåller sitt godha namn och ähro, och icke 
genom wår falska witnesbyrd, thet är, genom 
allahanda olempo och bakdantan, thet mister. 
P. Erici 5: 67 b. uthsprijda en hoop smäde- 
skriffter och böcker til Hans May:tz... olämpa. 
Widekindi 198 (K. br. 1613). — 3. Förtret, 
omak, olägenhet, the gerne wele wpweckie 
och hissa oss vpå halssen snarest sagt all 
vlempe. Gust. 1 reg. 13 : 273. han wille be
klage szig för herrer och förster, och komme 
ossz en stor vlempe på halszen. RR ah 1544. 
the kommit hade alla rijkzsens inbyggiare 
uthi förtal uthom rijkes, innan rijkes på 
stoor olämpa uthi många måtto. Girs Gust. 
I kr. 97. Konungh Gustaff väl sågh then 
olämpa som fölia ville på thetta the Danskas 
listige påfund (att begagna svenska riks
vapnet). Ders. 212. dhe oskyldige må blifva 
utan olämpa och den bråtzlige . . . afstraffas. 
Stjernman Riksd. 3:1939 (1683). the icke 
vela betiäna sigh utaf våre Convoyer, uthan 
.. . förfalla uthi the olegenheter, som både 
them sielfva ruinera, jämväl och andre medh 
them uthi större olämpor störter. Com. 
4:35 (1673).

Olämpa, tr. 1. Förolämpa, skymfa, 
skämma ut. Konung Göstafs berömmelige 
nampn ... skulle af någre skämmeliga men- 
niskior vara olämpat. Stock. Mag. 2: 698(1609).
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the drifva medh vår Tull- och Accis-ordning 
theras apespell och gäckerij, och . . . vår 
konungzlige höge authoriteet och myndig- 
heet ther medh angrijpen och olämpat var
der. Stjernman Com. 1:901 (1623). the äre 
vordne til theras goda nampn och rychte 
uthan all rättmätigh skäl och bevijs oläm- 
pade. Girs Er. 14 kr. 121. drickenskap ... 
olempar en man, men myckit mera är thet 
ena qvinno en skendeligh skamfleck. A. 
Laurentii Hust. 270. the ... din faders gär
ningar och åminnelse bespotta och olämpa. 
Sylvius Curt. 557. — 2. Skada, göra men. 
magen ther igenom {genom tobak) olempas. 
Sparman Sund. sp. ISO. {jag) Får nu gå 
med palm i hand Till mitt rätta fader- 
land, Där mig ingen nöd olämpar. Rudeen 
277.

Olängst, adv. Ej länge sedan, nyligen. 
[T. unlängst.] E. K. May:ts fregatte, den 
ifrån Stade olängst är utcommenderat vor
den. B. Oxenstjerna (Lönbom Sv. arch. 
2: 135). Min högtährade käre Herr fader 
månde olängst migh injungera at upsättia 
en uthförligh relation om Warschaus beläg- 
ringh. Nordin Krigshist. 2:50 (1656).

Olänklig, adj. Obändig. [T. ungelenkig.] 
halstarrigh och olänckeligh. Schroderus 
Albert. 2: 246.

Oläte, n. Olat. The skola sigh sielffua 
inwertes fräta Medh mykin weeklaghan och 
oläte. O. Petri Jesu pina M3 a. Tå ban- 
natz man och swär, och haffuer the oläte 
{ofog) bådhe med ord och åthäffuor, at hwar 
och en ... må sigh ther öffuer gruffua. L. 
Petri Dryck. B 7 a. qvinnor, som hålla 
sqvaller för sin största ro, farandes, såsom 
svalor från ett hus til thet andra och göra 
oläte. Spegel Sal. pred. 89. oläthe och 
bannskap. Lindestolpe Surbr. 68. Oläte 
vid sång eller spel. Lind Ord. [Fsv. oläte, 
oskick, oseder.]

Om. I. prep. 1. Omkring, then (floden) 
löper om hela Heuila land. 1 Mos. 2:11. 
byy, ther ingen mwr om är. 3 Mos. 25:31. 
twagne om kroppen medh reent watn. Ebr. 
10:22. — 2. Vid. j skolen alzintet swäria, 
hwarken om himmelen,... eller om iordena. 
Matth. 5:34,35. — 3. Angående. Och han 
befalte sina men om honom, at the skulle 
foordra honom. 1 Mos. 12:20. Han sende 
til migh om mina hustrur och barn. 1 Kon. 
20:7. Alt hans folck suckar och gåår om 
{efter) brödh. Jer. klag. 1:11. hwad wore 
om (hvad vore det bevändt med) löfftet när 
ingen sette ther tro til? O. Petri Sal. D 2 a. 
Oss är intet om (vi bry oss ej om) gull 
eller silffuer. 2 Sam. 21:4. mitt folck hörde 
intet mina röst, och Israel är intet om migh. 
Ps. 81:12. han frelse nu honom, om han 
är någhot om honom. Matth. 27: 43. Honom 
är intet om tigh, han hörer intet tina bön. 
L. Petri 1 Post. X 7 a. wij kunne intet göra

här på werldenne, ther Gudhi meer är om 
och bätter teckes, än at wij komme andra 
menniskior ... til Gudz kundskap. 2 Post. 
184 b. — 4. / afs. pä tid. skeneken och 
bakaren drömde om ena (på en och samma) 
natt, huar sin dröm. I Mos. 40: 5. Om {på) 
tridie daghen sadhe han til them ... 42:18. 
dragh tin wägh om liwsa daghen. Hes. 12:3. 
han kom ... om en Sabbath. Luc. 14:1. {en 
lön af) 5 gyllene om (i) månadhen. Gust. 1 
reg. 1:124. en gång om wekona. L. Petri 
1 Post. B 6 b. — 6. För. Itt mått hwete om 
en penning. Upp. 6: 6. Köper man icke tuå 
sparwer om en penningh. L. Pet. Gothus 
5 b. när presterne såå göra, haffua the ey 
theras arbete om intet. O. Petri 1 Förman. 
A 3 a. — II. adv. 1. Förbi. När åhret.om 
är. Stjernman Com. 1: 746 (1619). — 2. Åter, 
återigen. Lucifer uppå then orten kom Och 
darrandes af harm besåg alt om och om. 
Spegel Tillsl. par. 89.

Om, m. Hum, förkänsla, aning. (Jfr 
Vendell Ordb. öv. östsv. dial.) bleff uthi 
alles theras sinnen lijka såsom en gladh 
och hugneligh oom (T* Ahnen) quaar hän
gende (till följd af det ovissa ryktet om 
en seger); Men sedhan . . . viss kunskap 
(erhölls)... vordo the bådhe uthaff sielfve 
seghervinningen, såsom och uthaff then oom, 
them uthi sinnet lågh, höghelighen gladhe. 
Schroderus Liv. 879.

Omage, m. Öfvermage. Lind Ord.
Omaka, tr. 1. Göra omak, oroa, störa. 

Jagh beswär idher ... at j icke vpwecken 
eller omaken mina käristo. H. vis. 2: 7. —
2. Bringa i olag, ur sin ställning, rubba. 
effter the (telningarne) alztinges lööst stå, 
warda the aff wädhret omakadhe (Vulg. a 
vento commovebuntur). Vish. 3 (4: 4). Folcket 
trenger tigh och omakar tigh. Luc. 8:45. 
(the icke) omaka jitt håår på mich, vtan 
Christi wilia. O. Petri 1 Post. 76 a. Lagsens 
revision företagas motte ... på sådant sätt, 
att Sveriges rijkes uråldrige och fundamental 
lagh ingalunda der igenom oplösas och oma
kas. Stjernman Riksd. 2: 1480 (1664). —
3. Refl. Göra sig besvär, wij wille person
liga omaka oss tiidt (att komma dit, till 
mötet). Gust. 1 reg. 1:198. badh honom wehll 
göra, och omaka sigh ... till then Herredagh. 
Svart Kr. 88.

Omaklig, adj. Besvärlig, the giorde thet 
gierna, ähuru omakeligit ... thet ock war. 
L. Petri 1 Post. M 2 a.

Omaksam, adj. Besvärlig, låter af oacht- 
samhet gå sackerne hure the wilia, tycker 
omacksambt ther effter at frega, ransacka. 
Gust. Adolf Skr. 48. endoch thet vore 
omaksampt at hålla sådana dijken altijd vijd 
macht, doch lönar thet lijkväl väl i många 
åhr för omaket. Colerus1:92. de konster, 
som igenom omaksam omgång, mångåriga 
försök ... förvärfvas. Tessin Bref 2:184.
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Omaksamhet, f. Besvärlighet, vår tijdz 
omakasamheet. P. J. Gothus Apost. gern. 
565.

Omaksfri, adj. af lättia och begärligheet 
att vara omaksfrij. A. Oxenstjerna (HSH 
24: 205).

Omakt, f. Vanmakt. [T. unmacht, Ohn
macht.] vardt hon nu så illa tilfridz, at hon 
när hade fallit i omacht och velat besvima. 
Svedberg Sabb. ro 1:610. Hon lade sig 
til sängs, af ängslig omackt siuck. Eure- 
lius Vitt. 26.

Omanlig, adj. Omensklig. [Fsv. oman- 
liker, Isl. ümannligr.] then omanliga obarm- 
hertigheten emoot sin nästa. P. Erici 2:
150 b.

Omanneligen, Umanliga,adv. Omensk- 
ligt, grymt. [Isl. ämannliga.] huru oman- 
neligenn och ochristeligenn then ene gran
nen ... haffuer dräpit thenn annen. RR “/w 
1547. är sådant aldrig någen tijdt... hörtt 
eller sportt... att Sweriges inbyggiere sig så 
omanneligen emot sine infödde Herrer skic
ket haffue, som nu ... Däcken och hans 
partij. RR 18/s 1543. the Lubske och tess 
anhang haffue sig vdi forme handell ganske 
vmanlige och vredelige beuist. Gust. I reg. 
10:84.

Ombanda, tr. itt faat warder medh band 
ombandat, at thet icke skal läka. P. Erici 
3:158 a.

Ombeflita sig, refl. En sådan rettfer- 
dighet skole vi oss ombeflita. Svedberg 
Sabb. ro 2:1521. goda gerningar vi skole 
oss ombeflita. 2:1526.

Ombelägga, Um belägga, tr. Omringa. 
fete oxar haffua ombelagt migh. L. Petri 
Dav. ps. 22: is. Jagh är aff hundar vmbelagd. 
Psalmb. 1572 20 b.

Ombevara, tr. Ombewara, Munire, se- 
pire, vallare, circumuallare, constipare, ve- 
stire. Helsingius. — Part. Ombevarad. 
1. Munitus, vallatus, circumuallatus, stipatus, 
tutus. Helsingius. — 2. Oantastad, trygg, 
säker, wi haffue Rijket fridt och ombewa- 
radt inne igen. Svart Kr. 46. han motte 
komma frij och ombewarat aff landet vti sitt 
frij behold. Ders. 110. Jfr Umbevarad.

Omblåsa, intr. Medelst biåsinstruments 
ljud tillkännagifva. blef med sex trum
peter och härpukor omblåst, och af tre hä
rolder utropat detta . . . J. Werwing 2:163. 
lät Konungen omblåsa och uthroopa, at alle 
...skole vara på lijfvet säkre. Girs Gust. 
1 kr. 3. Hvem som vachten försummar, när 
nödtorftigt omblåset, omslaget eller tilsagdt 
varder. Gust. Adolf Skr. 252. När Öffre 
Rätten hållas skal, tå skal thet uthi lägret 
två tijmar tilförende omblåsas och förkunnas. 
Schmedeman Just. 215 (1621). Den 4 Julij 
bleff omblåsit att ett Utskott aff alle Ständer 
skulle dagen effter komma tillstädes opp uthi 
Hoffrättz-Salen. Bidrag 1:60 (1634).

Omboa, tr. Reparera. [Fsv. umboa.] 
Lofvar ägaren hus täcka, och väl omboa 
och förbättra. Lag 1734 J. B. 16:12. Jfr 
U m b o.

Ombringa, tr. Förspilla. [T. umbringen.] 
Penningarne och sölfret ombrachtes föruthan 
något beskeed, hvart the voro komne. Girs 
Gust. 1 kr. 37.

Omdraga, intr., se Undraga.
Omdrifva, se Umdrifva.
Omegna, Omägna, intr. 1. Falla i van

makt, svimma. [Isl. ümegna.] (the) omeg- 
nade aff ängelens predikan. P. Erici 2:38 a. 
En annar omegnar och försmechtar aff heta, 
torst och siukdom. 5:271 b. — 2. Kräkas, 
vämjas. Hoo som förste och andre reesan 
drager til siös ... skal näppligh undslippa 
medh mindre han moste omegna (kräkias). 
Comenius Tung. 467. Men jag ogerna vil 
med vatn någon mätta. Så han omägna skal. 
Spegel G. verk (1745) 89. Jag omägnar, es 
eckelt mir. Lind Ord. Jfr Rietz 424.

Omfart, f. Omlopp. O evighet, hvart vill 
din omfart lända, Är dock din tid en tid för
utan ända. Frese isi. solens omfart. Dens. 
166.

Omfatta, Umfatta, tr. 1. Omgifva. död- 
zens band haffua vmfattat migh. Ps. 18:5. 
then som hoppas vppå Herran, honom skal 
barmhertigheet omfatta. 32: 10. then yttre 
Gården war vmfattat medh en mwr. Hes. 
42: 7. — 2. Infatta. Onichiner stenar om- 
fattadhe j guld. 2 Mos. 39: 6.

Omfattning, f. Inhägnad. Kryddor kunna 
väl såås, sättias och växa i en gård eller 
omfattning. Risingh 50.

Omfina, tr. Göra finare, rena, luttra, 
raffinera. Hvad är... lefren annat än een 
värkstadh til at omfijna, skära och rödfärga 
then vällingen, som henne ifrån kroppens 
allmenna kookgryta, iagh förstår magan, til- 
sändes. Columbus Poet. skr. O 3 b.

Omflott, m. Orenlighet, smuts, snusk. 
[T. unflath.] omflott, inquinamentum. Co
menius Tung. index. Jfr Oflåt, Umflod, 
U m flåt.

Omflottig, Omflädig, adj. Orenlig, 
smutsig, snuskig. [T. unfläthig.] omflottiger, 
agasyrtus. Comenius Tung. index, j för- 
tijdhen vore qvinfolcket något litet skain- 
hafftige och blyglåtne, men nu hörer man 
aff somlige och månge sådana omflädige 
snack, som een gudhfruchtigh och tuchtigh 
menniskia sigh ther öffuer gruffueligh för
undrar. E. Erici F4a. Jfr O fl ä d i g. Uni
fiât i g.

Omfärd, f. Kringresa, rundresa. [Isl. um- 
ferd.] Hwadhan kommer tu?...Ifrå minne 
omferd, ther iagh haffuer draghet kring om 
hela landet. L. Petri Jobs bok 1:7.

Omföra, Umföra, tr. [T. umführen.] 
1. Krinföra (med sig), medföra. Haffue wij 
icke macht at vmföra medh oss een hustru
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som een syster (kristendomssyster) är? 
7 Cor. 9:5. Wij vmföre altijdh Herrans Jesu 
dödh på wår lekamen. 2 Cor. 4:10. hwar 
wij än fast vmförde medh oss en fiasko 
wijgdewatn på halsen. L. Petri Vigv. B 4 a. 
Vi umförom en siuklig och dödelig lekamen. 
Svedberg Dödst. 1. vi omförom en krop, 
ther synden uti bor. Ders. 255. min döde- 
lighet, som jag i min dödelig lekamen om
förer. Ders. 602. medan jag än min för- 
gengeliga skeppelse omförer. Tessin Bref 
(tillegnan.) — 2. Föra hit och dit, föra på 
krokvägar, vilseleda, then som twiflar han 
är som haffsens wågh som aff wädhrit driff- 
ues och omföres. O. Petri 7 Post. 67 a. 
låta oss beweka och vmföras aff allahanda 
lärdoms wädher. Eph. 4.14. Läter idher icke 
vmföras medh mongahanda och fremmande 
lärdom {läror). Ebr. 13:9. han them omförde 
j öknenne. P. Erici 5:168 a. han wandrare 
om natta tijdh omförer och wexerar. 3:22 b. 
Han lät sigh ey medh ord vmföre, Han lät 
sigh ey medh orden locke. En liten Crön. 
Kla. en mycket ostadig man til sinnes 
och sådan, som lät sig snart hit och dit 
omföras. J. Werwing 1:404.

Omgrepp, n. Kringgripande, utbredning. 
[T. umgriff.] hvadh ther j (i krigsförnöden- 
heternd) feelltes, thet motte bemällte armeer 
förmedellst vijdare elargerende och omgreep, 
uhr the landen som ofvan för dem liggia,
... sökia till att erfylla. HSH 38: 234 (1636).

Omgränsande, p. adj. Närgränsande. 
alla omgräntsande folkslag voro bragte under 
de Romares ok. Botin Hem. 2:40.

Omgå, se U mgå.
Omgång, Umgång, m. [Fsv. umganger.] 

1. Kringgående, kringvandring. Allestädz 
så wijdt som himmelen är, haffuer iagh 
allena min omgång. L Petri Sir. bok 24: 7. 
Brudens umgångh och gåfvors samkande 
uthaf gästerne må aldeles afskaffas. Stjern- 
man Com. 3:761 (1669). — 2. Procession. 
man såg en stor omgång af idel små barn 
... framkomma utur den nästa kyrkian. /Is. 
Ban. 1:485. — 3. Omlopp. Stiernornes åt- 
skillielighe, doch visse rörelser och omgån
ger. L. Paul. Gothus Mon. pac. 179. — 
4. Omväg, taga vägen til Pegu genom en 
omgång öfver det Bramaniska riket. yls. Ban. 
2: 589. — 5. Vridning, svängning, berget 
(Caucasus). .. med sina stora omgånger och 
vänninger nu hijt och nu tijt. Pf.ringskiöld 
Jord. 21. — 6. Utbyggd gång omkring en 
byggnad-, pelargång-, altan. [Isl. umgangr.] 
han bygde en vmgång på weggenne aff Hwset 
alt om kring. 7 Kon. 6: 5. man thessa scrifft 
vthi messings tafflor scriffua skulle, och 
vphengia j vmgångenom aff Templet. 7 Macc. 
14:48. vmgången offuan på Templet. Syr. 
50:2. på både sijder i Templet wåre tree 
Omgånger, hwar öffuer annan. Lælius Res. 
1:30. ett mächta högt torn medh månge

umgånger. Schroderus Liv. 437. Byggnin- 
gen med vidlöftig omgång sträckte sig vijda
uth, och spatzeregånger voro ther ... inredde. 
Peringskiöld Jord. 79. — 7. Omkrets, rund, 
hvalf. Han wandrar j himmelens vmgång. 
Job. 22:14. — 8. Period, per i odus, me
ning, omgång. Svedberg Schibb. 289. — 
9. Umgänge. Och medan man ey kan här 
uthan omgång lefva, Så lätt mig vänner få, 
som effter sanning strefva, Som bruka red- 
ligheet. Beijer 857. genom omgång med 
allehanda slags folk samlar jag mig åtskil
liga underrättelser. Sv. nitet n. 14.

Omgångsvis, adv. indirecte, omgångs-
vis. Svedberg Schibb. 277.

Omgälla, tr. Umgälla. Icke skola alle
thet omgella, som någhre bryta. Falck 139 b. 
Jfr Umgälla.

Omgördla, tr. Omgjorda. [T. umgürten.] 
omgördla sigh i guld och silfver. A. Lau- 
rentii Verld. speg. 503.

Omhalsa, tr. Falla om halsen, omfamna. 
[T. umhalsen ] jag thet omhalsa lyste. Kol- 
modin Qv. sp. 1:126.

Omhjertenhet, f. Omhuldande. Din siäls 
omhiärtenhet om dem, som stått i nöd. 
Rydelius Vitt. 68.

Omhoga, Otnhåga, f. Omsorg. [Isl. 
umhyggja, D. omhu.] then faderliga och 
kiärliga omhoga jag bär för eder velferd. 
Svedberg Catech. bl b. bär för vårt mo
dersmål och thess tilbörliga uprettelse och 
rycht någon kiärlek och omhoga. Schibb. 309. 
vi... sträckt vår välmente omhåga derhän, 
huru alt utrikes våld och inbrått må kunna 
bemötas och afvärjas. Stjernman Riksd. 
3:2562 (1723). i synnerheet hade han om
håga at oprätta religionen. P. Brask Puf. 
155.

Omhogse, Omhugse, Umhogse, Utn- 
hugse, adj. Omtänksam, omsorgsfull, sorg
fältig. Een wijs menniskia är vthi allo thesso 
vmhogse, och tagher sigh wara för synder. 
Syr. 18:27. Tå förwandladhe Gudh Konun- 
genom hans hierta til mildheet, och han 
wardt vmhogse om henne, . . . och toogh 
henne j fampnen. St. af Esther 3: ll. Chri
stus är omhogse och wakar offuer hans fåår. 
O. Petri 7 Post. 41 b. the voro så omhogse 
at söka Guds nåd och vänskap. Spegel 
Sal. pred. 235. vara omhugse och beredd ... 
i tijd at kunna alla elaka ämbnen hindra 
och dempa. Stjernman Riksd. 3:1930 (1683). 
the Romare voro ther uti mechta umhugse 
at hålla sitt tungomål i digert verde. Sved
berg Schibb. 210.

Omhug, m. Omtänksamhet. [D. omhu.] 
hvad hos ehr på bön och omhug brister. 
S. E. Brenner Jesu pin. 25.

Omhugad, adj. Betänkt på. ähr ded 
mitt rådh, at du förnembligen blijffuer om- 
hugader huru du må uthföra medh skääl din 
commission. A. Oxenstjerna Bref 2: 526.
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Omhugsa, intr. Tänka på. [Fsv. um- 
hughsa.] minst omhuxar han at få en pryd
dan siäl Igenom konst ok dygd. Lucidor 
U 2 b. om Vahlborgemässe dagh skall synen 
angåå; imedlertijdh omhugses huadh Nämbdh 
dher till skall vählias. HSH 39:345 (1677). 
Han var vijs, diupsinter, mycket omhuxande. 
Peringskiöld Vilk. 2. — Refl. a) Tänka 
på, betänka, så begynte the sigh omhugxa, 
huruledes thetta krijget stode at uthföra. 
Sylvius Curt. 18. b) Betänka sig. han 
lämnade dem den påföljande natten at sig 
vidare omhugsa. Malmborg 329.

Omhugsning, f. Eftersinnande. Här af 
föddes otroligt bekymmer och omhuxning. 
Celsius Gust. 1 hist. 1:103.

Omhvifva, tr. Beslöja (Se H v i f.) tagha 
doken aff henne, ther hon sigh medh om- 
hwijffuat hadhe. Sus. 32. the skulle befalla 
hans hustru och barn sårgeklädher at an- 
läggia och ansichtet omhvijfva. Schroderus 
Liv. 541.

Omhvärfvelse, f. Kringsvängning. [Jfr 
Isl. hverfa.] Lyckohiulets hastige omhverff- 
velse. L. Paul. Gothus Mon. turb. 231.

Omhålla, tr. Fasthålia, qvarhålla. wår 
käre syster är grippen och omholdhen j 
Jöneköpinge. Gust. 1 reg. 6:48.

Omhöfla, tr. Tillhyfla, tilltyga. hade 
han haft ringa fog Burej lärespån så skarpt 
att omhöfla (tam acri censura perstringere). 
Verelius Run. 6.

Omildeliga, adv. [Fsv. omildelika, Isl. 
dmildliga.] the som sijn barn omildeligha 
dråpo Vish. 12:5.

Ominne, n. 1. Glömska. [Fsv. =, Isl. 
åminni.] ehvem thär af (af drycken) drak, 
feck ... ett så stort ominne och glömska, att 
han intet mintes af det som före hade varit. 
Reenhielm 13. — 2. Med ominne, uton 
någons goda minne, utan hans vilja och 
vetskap, utan tillåtelse, the swener med 
ominne rida fraa theris herra. Gust. 1 reg. 
1:256. the karla som rymde ære aff dan- 
march meth omynne. 3:337. Ryttere, som 
hafve Cronones besoldning opburit, och 
medh ominne äre dragne ... ifrå theres fah- 
ner. Stjernman Com. 1:470 (1602).

Omkasta, se Umkasta.
Omklippa, tr. Klippa, rundklippa, skola 

ey heller läta wexa håret longt, vthan skola 
läta omklippa sigh. Hes. 44: 20.

Omknopa, tr. Se Knopa 2.
Omkomma, intr. Förkomma, gå för

lorad. månge sköne Salomons böker... i 
det Judeska krijget omkomne äre. Forsius 
Esdr. A 3 b.

Omkost, se Um kost.
Omkrets, m. i. Område, district, om- 

kretz. Svedberg Schibb. 266. — 2. Omgång, 
omväg, then mödsame reesa, then iag moste 
Hvar dag göra med en så vijdan omkretz. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr. Commer-

cierne ingalunda tåla kunna de mångahanda 
ambages och omkretzor, som igenom alle 
instantierne uthi administrationen af Justitien 
sigh tildraga pläga. Stjernman Com. 3:100 
(1662).

Omkrok, m. Krokväg, omväg. Det är 
omöjeligit för mig, sade Sexstyfvern, at min
nas de omkrokar och resor som jag gjort 
sedan min födelse. Dalin Vitt. 4:24.

Omköpa, tr. Bortköpa, friköpa sig ifrån. 
medh penningar kan, man uthrätta alt thet 
man begäraj, och alle vedervillighe ting aff- 
venda och omköpa. R. Foss 186.

Omlaga, f. Lag, salva af kanoner. De 
drucko stora Carls i Svergie hälssas skåål, 
Och så snart hvar een drack, een heel 
omlaga donar. Eurelius Vitt. 47.

Omleda, tr. Vilseleda, förleda. [Mnt. 
ummeleiden.] at Rådet icke uthaff Konun
gens svijk eller list måtte omledhas. Schro
derus Liv. 451. lättferdige manspersoner låta 
sigh lätteligen igenom lätferdige ting beveka 
och omleda. Albert. 3:29.

Omliden, p. adj. Förliden. [Isl. umlidinn.] 
Tå året war omlidhet. 1 Mos. 47:18.

Omlopp, n. Krökning, bugt. Floden 
Cephée vatnar denna äng och gör där tu
sende omlopp. H. C. Nordenflycht 231.

Omlägga, Umlägga, tr. [T. umlegen.] 
1. Omgifva, omhvärfva, omringa, iagh skal 
på ytersta daghen vpstå aff iordenne, och 
skal åter vmlagd warda med minne hwdh. 
Gerson C 4 a. mich vmleggia dödzens pinor. 
Dav. ps. 1536 18:5. mina förtryckiares ond
ska vmlegger mich. Ders. 49:6. The vm
leggia migh daghligha såsom watn. Ps. 88:18. 
The vmleggia migh såsom bij. 118:12. han 
umladhe stadhen medh heele krijgzmachten. 
Schroderus Liv. soi. Åkershwss ... aff fi
enden omlagd war. Tegel Gust. I hist. 
1: 302. — 2. Förlägga, inqvartera. thet Tyd
ska krigxfolket... lade han om i Städerne. 
Svart Kr. 67. taghe skiutzhester hoos bön- 
derne, eller lathe sigh vmlegge til ööl, maat 
eller hestefodher. Stjernman Com. 1:177 
(1561). någer ländzman eller fierdingzman 
legger någen om till skiutzer, gestning eller 
uthfodring. 1:432 (1595). Fougdter ... ingen 
skole omleggie til någen bonde ... antingen 
til maat, öll eller skiutzhester, medh mindre 
han för sigh betaler. 1: 479 (1604). the blefve 
om qvellen omlagde uthi vissa herbergen. 
Schroderus Liv. 345. han skal bliffua om
lagd uti itt nytt losamente. Hoff. väck. 24. 
förthröste wij oss icke att ennu leggie them 
(hästarne) in på Kong:e Ma:tts eghen fo- 
dringh eller gårdh, wthan haffue för dhenn 
skul åmlagdt them till prästher, ländzmen, 
boolmen och till then meninge man. Fin. 
handl. 8:374 (1555).

Omläggande, n. Omläggning, f. In-
qvartering. ded omleggende i Stockholm till I huss och sengs motte afskaffas, och huar
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och een sökia för sig och sine tiänere hwss 
och seng för sine penninger. A. Oxen- 
stjerna (HSH 35:147). Nu händer sigh at 
någon dragher til ländzmannen eller fier- 
dingzmannen och begärar omläggning, före- 
gifvandes sigh hafva frij pass, och förty vil 
han frij fordenskap hafva. Stjernman Com. 
1:644 (16 1 5). Båtzmäns och ryttares omläg- 
ningar tU mat och häst. Riksd. 2:1053 (1654).

Omlägra, tr. Kringränna, kringskansa. 
[T. umlagern.] Medh thet Siette Budhet 
Gudh alla ächtafolks soffuekamrar och theras 
sängar omläghrar. T. Johannis Fästn. D 9 a.

Omlöpa, Umlöpa, intr. [T. umlaufen.] 
1. Kringlöpa. itt vmlöpande hiwl. 2 Macc. 
13: 5. — 2. Tilländalöpa. året omlöper. Vish. 
7:19. the ville inge penningar aff them up- 
bäre, för än tidhen vore omluppen. Schro- 
derus Liv. 556.

Omnes, plur. (Lat. omnes, plur., alla.) 
Herr Omnes, gemena hopen, pöbeln. 
[Mnt. her omnes, T. Herr Omnes.] Här 
medh är then gemena hopen Her Omnes 
affmålat. R. Foss 354. Her Omnes trängde 
utan respect så starcht in til oss, at det var 
fast medh oss giordt. Nordin Krigshist. 
2:73 (1656). Herr Omnes ... blefve så ani
merade emot Konungen ... at de ginge cater- 
vatim til någre tusende och ville storma det 
Palais Konungen logerade uti. 2:75 (1656).

Omod, n. Modlöshet. När greffuens wen- 
ner thet hördhe, the finge ett stortt omodh,
... och fölle thenn fruenn till fodtth. H. O. 
visbok 23.

Omodig, adj. Otröttad. (Se Mod, Mo
dig, trött.) then omodighe och orolige siälen 
intet öghnableck kan stille vara. J. Sigfridi 
föret, a 6 b.

Ompusla, tr. Ompyssla. [D. pusle.] När 
alt är så syslat Och vähl ompuslat. Hus
spegel A 8 a.

Omränna, tr. Kringränna. när med sorge- 
måln jag tätast omränd var. H. C. Norden- 
flycht 111. utsände slupar dem redan om- 
rändt. Malmborg 589.

Omröra, tr. 1. Omtala, omförmäla. thet 
för longt wore omröre. Svart Kr. 7. — 
2. Röra, angå. ährender, som anten Regi
mentet eller Rättegångarne omröra. Stjern
man Com. 1:737 (16 1 9). alt thet som staden 
omrörer. Ders.

Omse sig, se Um se sig.
Omseda sig, re fl. Ombyta sed. vi have 

uti mycket omsedat oss til värre. Hermelin 
A 2 a.

Omsikt, f. Omtanke, omsorg. [T. Um
sicht.] ingen än så vaksam omsicht fört Vid 
slika ämbets värf, at det i alt behagas. S. E. 
Brenner Dikt. 1:160.

Omsiktig, adj. Omtänksam. [T. umsich
tig.] om vi... intet hafvom varit något litet 
omsiktige, så finne vi oss utaf hela verlden 
öfvergifne. Österling 2:71.

Omsiktighet, f. Omtänksamhet. [T. Um
sichtigkeit.] Omsicktigheten af dig (kärleken> 
läres. Columbus Poet. skr. E 2 a.

Omskepa, tr. Omskapa. Vi ville änte- 
ligen oss til Franska omskepa. Hermelin 
A 3 a.

Omskifta, Umskifta, tr. Ombyta, utbyta 
mot annat. [Fsv. umskipta.] Saul vmskiffte 
sijn klädher och toogh annor vppå. 1 Sam. 
28:8. Hedhninganar omskiffta sina gudhar 
... och mitt folck haffuer omskifft sina her- 
ligheet vthi en onyttogh affgudh. Jer. 2:11. 
Lät tina tanckar icke så förskreckia tigh, och 
vmskifft (förvandla) icke så tin hyy. Dan. 5:10.

Omskiftelig, adj. Omvexlande, ombytlig. 
[Fsv. umskipteliker, Isl. umskiptiligr.] So
lennes omskiffteligha affgång och tilgång. 
L. Petri Sal. vish. 7:18. den omskiffte- 
lige och ostadige väderleken. Lindestolpe 
Pest. 80.

Omskifva, tr. Kringsvänga (som en 
skifva). sådan regla, som .. . iemliga lika 
som ostaduga wäderflaggor omskijffuas. A. 
Andreæ Försp. till Uti. på Dan. a 6 a. 
såsom han them tilförenne medh exaltauit 
haffuer för trapporna opfördt och j ähro- 
stolen insatt, så skijffuar han nu hiwlet om 
och spelar deposuit medh them vthföre igen. 
Ders. e 4 b.

Omskränka, tr. [T. umschränken.] X. 
Omgifva, omsluta, öen ... är på alla sidor 
med hvassa ock branta bergzklippor om- 
skränckt. Peringskiöld Ad. Brem. 3. Mat
kar ... omskränckta och invefvada med vahr 
och slem. Lindestolpe Math. 34. — 2. In
skränka, trångt begränsa, limitera, om- 
skrencka, inskrencka. Svedberg Schibb. 282. 
then som förer värcket, måste sig lämpa eflf- 
ter tillfällen och icke kan medh visse regler 
och lagh omskränckt varda. Stjernman 
Riksd. 2: 862 (1634). Vi äre der til oskyldige, 
at Konungens religion med några vilkor om- 
skränekes. J. Werwing 1:221. det (för
svaret) så omskränckt intet låter giöra sig, 
uthan måste (jag) det så omständligt uth- 
föra. U. Hjärne Par. 3. menniskiors . .. 
omskränekte förstånd. Lindestolpe Pest. 38.

Omskåt, n. Tur, ordning. Altså hafue 
dhesamme hafft den ordningen sigh inbör- 
dhes emillan, att en utaf dhem måtte och 
skulle vara Hufvudbonde, som dhe kallan, 
hvilkens plicht var, att när omskåtet till 
honom kom, att han skulle hålla soldat, då 
har han icke allenast varit obligerat sielfve 
persohnen att skaffa, uthan och allena för- 
nöija honom hela lego summan,... och det 
så länge till des hans knecht blef i fiende- 
landh slagen eller sothedödh, då han först 
slapp och samma omskåtet kom till hans 
näste rothelagare i ordningen, och altså borth 
åth, till des hon på det sättet gått hvarfvet 
rundt omkring och begynts igen på den första. 
HSH 31:213 (1666).
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Omskäpna, tr. Omskapa. [Isl. skepna, 
skapnad.] högmod, en odygd, som de första 
änglar til de första dieflar omskäpnade. 
Hermelin C 2 b.

Omskära, tr. Kringskära. omskära hen
nes näghler. 5 Mos. 21:12.

Omskäran, f. Omskärelse. P. Erici 
2:266 a.

Omskönt, konj. Anskönt. Så veet iag 
vist, om skönt min kropp och siäl nu skil- 
lias, At dem till evig tijd den skillnad ey 
bevillias. Columbus Poet. skr. B1 b. om- 
skiönt gode förordningar äre giorde . -. blifva 
de samma lickväl utan värckan. Stjernman 
Riksd. 3:2104 (1693). Omskönt skalet är 
oreent och skroflot, öpnar man thet likväl, 
förty ther förmodas någon perla vara in- 
sluten. Spegel G. verk 5.

Omsköta, tr. Bry sig om. Silfver såsom 
och guldet rödha Vij förachta och ey omskötha. 
S. Brasck Ap. gern. H 3 a. Jfr Sköta.

Omslag, Umslag, n. 1. Sken, förevänd
ning, undflykt. han sijn ondsko förblomar 
och betecker medh itt sådant omslagh och 
fagert skeen, at hon som nogast synes eller 
achtas kan. Uti. på Dan. 361. alt thet han 
i så motto medfoor, icke annat var ähn itt 
löst omslag. L. Petri Kr. 97. thet var icke 
hans fulla alfvar, uthan giordet för omslag 
skull. Ders. 142. han forme stycker inthet 
haffuer föregiffuit ... för nogot snak eller 
omslag skuld, vthan åff rettha aluårda (all
varlig) mening. Gast. I reg. 4:215. monde 
hans Kon. Mt., såsom een troogen vän, uthan 
umslagh och förhalningh, sigh skicka effter 
förbundet. Tegel Gust. 1 hist. 2: 33. — 
2. Varubyte. [Jfr Mnt. ummeslach, T. Um
schlag.] bedrägeligha handla j köpande och 
säliande,... medh orettferdigt vmslagh och 
weslande. Balck Catech. V 2 b. — 3. Ut
lyst sammanträde för uppgörelse om skul
ders betalning. (Se Patent om vissa om- 
slagsdagar för manande och betalande, d. 15 
aug. 1619. Stjernman Com. 1:710.) Att och 
ett omslag ansteltes och privilegerades j 
Stokholm att hollas på helge tre konge eller 
Kyndermesse tijdh, och varade j 14 dagar: 
så at alle betalningar till den tijdhen emellan 
handlande heller ehest contraherande män 
dijt bleffue satte, och då godh giordhe. A. 
Oxenstjerna (HSH 37:183).

Omslika, intr. Kringsmyga. [T. umschlei
chen.] then omslijkande heluetes dieffuulen. 
P. J. Gothus Fastapred. 4.

Omslå, Umslå, tr. och intr. Trumma ut, 
genom trumslag förkunna. [T. Umschlägen.] 
skal ingen vdi lägret, sedan vagt är vmslagin, 
sit rör aff skiute. Gust. 1 reg. 10:52. H vem 
som vachten försummar, när . . . omslaget 
eller tilsagdt varder. Gust. Adolf Skr. 252. 
— [T. Umschlägen lassen, värva.] han ge
nom ... trummetande läter omslå och an- 
tagha knechten P. Erici 5:260 b.

Omsonst, -sunst, -synst, adv. Förgäfves. 
[T. umsonst, umsunst.] Astrild . .. ey nånsin 
har sin boga spänt omsonst. Brobergen 
382. omsonst han Ingeborg begär. Celsius 
Ing. 16. hans möda var omsonst. Sv. nitet 
n. 2. Är då alt hopp omsunst? C. Gyllen
borg Andr. L2a. här var nu alt omsynst, 
theruppå the så länge arbetat hade. Gust. 
Adolf Skr. 182. Jfr Omsuss.

Omsorg, f. Bekymmer, oro. Jagh fattar 
then omsorgh, att I måste vara fallne uthi 
svår siukdom. Gust. Adolf Skr. 483.

Omsorgelig, adj. Försiktig, varsam. 
Vijpan är omsorgelig Och medh stoor flijt 
achtar sigh. J. Olsson.

Omsorgse, Umsorgse, adj. Omsorgs
full, sorgfältig. Een wijs menniskia är vti 
allo tesso vmsorgse. Syr. bok 1536 18:27. 
Så lähr nu Feltmarskalken ... våra omsorgse, 
huru först een skickeligh orth till kruut- 
bruuket vällias må. Landt. instr. 298 (1679).

Omspringa, intr. Förfara (med). [T. um
springen.] omenniskligen och ochristeligen 
med them är omsprungit. Petrejus Beskr. 
2: 200. E. May:tt hafver orsak att achta sig 
för ett, att icke någon finnes, som köper 
Chronens geldh åth sig och där gör E. M:tt 
först discredit och sedhan medh kopparen 
lijke så ommspringer. A. Oxenstjerna 
(HSH 29: 278).

Omspänna, Umspanna, tr. Omfatta, 
gripa om (med utspända fingrar). [T. um
spannen.] mijn höghra hand haffuer vm- 
spannat himmelen. Es. 48: 13. (L. Petri
har der omspent.) Then alla himlars vidd 
och hela jordens krets Omspänner. Spegel 
Återv. par. 5. spiutets skaft var så tiockt, 
at man thet med handen knapt omspänna 
kunde. Peringskiöld Heimskr. 1:778. så 
mycket ohäcklat lijn, som man omspänna 
kunde emellan tummefingret och thet längsta 
på handen. 1:813.

Omstalla, tr. Kringränna. Fienderne på 
nästan alla sijdor Sveriges rijke så hårdt 
omstalla och belägra. Lindestolpe Pest. 32. 
Fästningen ... var så hårdt omstallad, at com- 
mendanten snart var sinnad at gifva up 
henne. Roman 252. Jfr Bestalla.

Omstjelpa, intr. Stjelpa omkull, thet 
(skeppet) skal iw omstielpa eller löpa j 
qwaff. L. Petri 1 Post. P5a.

Omstunder, adv. Nu omstunder, 
nu för tiden. [D. =]. At Damon för sin 
vän ei döden undanrymde,... Thet höre vi 
med lust, och läse thet med under, Med 
under at thet ei sker också nu omstunder. 
Spegel G. verk 193.

Omständer, Umstände, pl. Omständig
heter. [T. umstände.] thet bewijsa all vm- 
stende här j texten. L. Petri l Post. a 6 b. 
i samma Crönicha icke alle omständer så 
vttryckte äre, hure han aff Konung Cristiern 
medh the andre Swenske förraskadh och
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fängslad bleff. Svart Kr. 4. ransaka effter 
allahanda omständer och lägenheter. P. Erici 
3: 63 a. Thet är klart aff omständerna ... til 
at märckia. 6: 90 b. efter som tiiden, godzet, 
landzens nödtorft och andre omstender med- 
gifva. Stjernman Riksd. 2:1399 (1660).

Omständig, Umständig, adj. [T. um- 
ständig.] 1. Kringstäende. roopet mehr och 
mehr föröcktes uthaff heele then umsten- 
dighe krijgzskara. Schroderus Liv. 616. — 
2. Omständlig, en omständig berättelse. 
Stjernman Com. 4:599 (1684). ingen text 
talar omständigare ther om, än äfven {just) 
thenne. Spegel Pass. and. 402.

Omstörta, se Umstörta.
Omstöta, se U mstöta.
Omsuss, (um-; -syss), adv. 1. För intet. 

[Mnt. umsus, ummesus.] Om syss, gratis, 
gratuito, sine recompensatione, sine pecunia. 
Helsingius. Thet som om sus giffues och 
skenkes, thet är icke fortient, Och thet som 
är fortient, thet är iw icke om sus giffuit. 
O. Petri Sal. Hsa. jagh haffuer vmsuss 
förwarat alt thet thenne hadhe j öknenne, 
så at ther haffuer intet fattas ..., och han 
betalar migh gott medh ondt. I Sam. 25: 21. 
iagh predicar Christi Euangelium, och gör 
thet frij om suss. 1 Cor. 9:18. the wele 
haffue öl oc mat, höö oc haffra vm sys. 
Fin. handl. 9:40 (1545). han oss inthet giffuer 
omsys eller skeneker. P. Erici 2:106 b. han 
them lärde omsyss och utan betalning. Sved
berg Ungd. reg. 441. — 2. Förgäfves, frukt
löst. ther giuter han ut. .. För båd’ skogar 
å berg omsyss sin olyckliga kärlek. Palm- 
felt Virg. 5. — 3. Utan skäl. Visseliga 
haffuer Paulus icke om suss kallat kyrkian 
sanningenes grund och pelare. P. J. Gothus 
Rel. art. 239.

Omsvef, -sväf, n. Omsvefva, -sväfva,
f. Omsvep. [T. umschweif] intet bruka om
svef, utan strax gå til sielfva saken. Sved
berg Sabb. ro 1:827. Eij skenar han å sned 
med långe omsvefs språng. Düben Boil, 
skald. 33. Käranden skal thes inlaga kort 
och tydeliga fatta, utan alt företal och om
svef. Lag 1734 R. B. 14:5. bruka circum- 
locutioner och vidlyftig omsväf. U. Hjärne 
Par. 11. Konungen i Dannemarck väl kunde 
se at Kongl. M:t icke ville med omsväfvor 
låta sig längre ledas. Ehrensten (Lönbom 
Sv. arch. 2: 242). hvad behöfves här för om- 
svefver? Lagerström Tart. 55. man på 
intet annat sätt än genom många krokar och 
omsvefvar kan leda dem dit man vil hafva 
dem. Gir. 30.

Omsvep, n. Omväg, krokväg. [T. um
schweif.] Doch skall du dijt omsijder Med 
längre omsvep gå, Dijt du nu kommer geent. 
Lindschöld Vitt. 164..

Omsvepsam, adj. han brukade en om- 
svepsam början {på samtalet). Malmborg 
843.

Omsynst, se Om son st.
Omsyss, se Omsuss.
Omsyte, Umsyte, n. Omsorg. (Se Syta.) 

thet omak, twngha och omsythe som proste- 
rijt tilhörer. Gust. 1 reg. 4: 298. wij haffue 
doch nogh räkenskap oc anner omsythe ath 
tagha til vara. 4: 350. thet omack och vmsyte 
j haffue hafft för hennes ... vælfærd. 4 : 359.

Omtal, Umtal, n. Tal om, omtalande; 
rykte, sägen. [lsl. umtal.] för thet gifftemol 
mester Oloff giorde ... ær mykit vmtall i 
landit. H. Brask {Gust. 1 reg. 2:274). emädan 
hans lefverne är så nyligt, och hans bekante 
är nog månge, vil iagh medh hans vijdare 
omtaal afstå. Columbus Poet. skr. P3a. 
och gick ett sådant otntahl, at de ärnade 
slås Peringskiöld Heimskr. 2: 8.

Omtala, Umtala, tr. Tala om, omnämna. 
så begynte the siw hårda åren gå vppå som 
Joseph hadhe vmtalat. 1 Mos. 41:54. alt thet 
landet, ther iagh omtalat haffuer, wil iagh 
giffua idhro sädh. 2 Mos. 32:13.

Omtränga, impers. Behöfvas, vara af 
nöden, wij en sådana frelszare fååt haffue, 
then wij kunne lijta til när oss om trenger. 
O. Petri 2 Post. 26 a. Jesus är then godhe 
heerden som icke flyyr ifrå fåren när om 
trenger. Ders. 89 a. Läna tinom nästa, när 
honom omtrenger. L. Petri Sir. bok 29: 2. 
tu skulle stå migh bij när omtrengde. Chr. 
pina 0 2 b. Haffuen j aldrigh läsit hwadh 
Dauid giorde, tå honom vmtrengde {då han 
var i behof, led brist), och war hungrogh. 
Marc. 2: 25. Frelsarens namn ... missbrukas, 
när the så offta, tå thet intet omtrenger, 
brukade varda. Svedberg Schibb. 171. det 
ähr gubbars seedh ... fruchta, när det ey om
tränger eller gagnar. U. Hjärne Vitt. 152. 
Rosstiensten . .. icke till andre orter at för
föra låta, än inrijkes till siösijdhan, ther så 
kan behöfves och omträngie. Stjernman 
Riksd. 1: 754 (1622). Begge lofvade ... at icke 
spara det minsta af sina krafter, ja, hvarken 
lif eller blod, der så skulle omtränga. /Is. 
Ban. 2:73. — Brukas äfven icke impers. 
uthi fall at Vij och cronan någre bare medel 
och contante penningar... behöfva om om- 
trängia skulle. Stjernman Com. 2: 809 (1656).

Omtränt, adv. Ungefär. [Mnt. umtrent, 
D. omtrent.] Omtränt en aln lång. Omtränt 
vid samma tiden. Lind Ord.

Omtumla, intr. Eric Emunson ... om
tumlade med Konungarna i Norje för at af- 
tvinga dem Vermeland. Celsius 7 Kyrk. 352.

Omtuna, tr. Omgärda. (Se Tun.) Så 
länge solens gård den runda jord omtunar. 
Eurelius Vitt. 63.

Omtåg, n. Kringtåg, tåg på omvägar. 
[T. umzug.] begaf han sig... til at belägra 
Öfver-Palen, och giorde för rof och byte 
skuld et långt omtug åt Mariana och Vellin. 
Girs Joh. 3 kr. 36.

Omtäcka, tr. Betäcka, öfvertäcka. Her-
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rans hand leedher tigh, och hans wingar 
omtäckia tigh. P. P. Gothus N 2 a.

Omtänka sig, refl. Betänka sig, besinna 
sig. thå han hadhe alt omtänckt sigh. NT 
1526 Ap. gern. 12:12. Stod så en liten stund 
och noga sig omtänckte. Spegel Öpp. par. 49.

Omvalla, intr. Kringströfva. [T. wallen.] 
vij moste i våhra unga åhr såsom vilda fog- 
lar omvalla at sökia brödh och födan hoos 
gott Christmilt follk. Adlersparre Hist, 
saml. 2:380 (1681).

Omvräka, intr. Omvräkas, dep. Kring
stryka. the Helvetier, itt ostadigt och om- 
vräkiande folck, som söckte sigh en våning. 
Schroderus Liv. 942. Om the sätta små 
barn til något handtverk, kunna the dage- 
ligen förtiena 6, 8 eller 10 rundstycker, the 
ther nu omvräkias uthi lätja och fåfänga. 
Uss. Hl a.

Omvräkare, m. Landstrykare, en Ri
bald eller omvräkiare (går) uthur thet ena 
huset i thet andra. Schroderus Hoflef. 156.

Omvånare, m. Kringboende folk. [T. 
umwohner.] the Hispanier uthi Emporien 
och theras omvåhnere. Schroderus Liv. 
487.

Omvårda, Umvårda, intr. Vara af 
vigt, vara angelägen, maktpdliggande. (Jfr 
Varda.) Jagh wil... göra något annat, som 
migh omwårdar. L. Petri 1 Post. Q 1 b. 
Sedan beställer Konungen thet honom tycktes 
mäst omvårda. Verelius Götr. 89. rikitzens 
märkelige vmuårdandis sakor oc ärande. 
Gust. 1 reg. 4:149. — Refl. Vårda sig om. 
låta edher omworda hurw riket skall libe- 
reres och frijt bliffwa wtåff förme geld. 
Gust. 1 reg. 3: 322. Man finner många hus
trur, som sigh mehr läta umvårda om thenne 
verldennes förgängelighe ting, än om sijn 
eghen lijffzfrucht och affödha. T. Johannis 
Fästn. Bb 9 b.

Omvårdnad, m. Vårdnad, familj, fa
miljemedlem. vij försörie våra omvordnader. 
J. Rudbeckius / Pred. B la.

Omvälta, tr. Omvältra, kringvältra. [T. 
umwälzen.] The gamble Tyskar plägade om
välta the okyske uthi cloaker och oreenlige 
sumpar, til itt straff. Schroderus Albert. 
4: 286.

Omvända, Omvändning, se U m-
vända, Um vändning.

Omycken, adj. Öfvermåttan mycken; 
öfvermåttlig. [Fsv. ofmykil.] Biskop Gaut- 
bertus ... omvände här omycket fålck. Mes- 
senius Christm. 221. alt detta omyckna ha
standet. Österling.2: 23.

Omycket, adv. Öfvermåttan. [Fsv. of- 
mykit.] oxerne äre omygit szmå. Gust. 1 
reg. 12:63. omycket godtrogen. RRlfrl545. 
O huru snarligha haffuer tu förgätit min 
trogna tiänest... och löner migh så omykit 
illa. Balck Esop. 131. omykit fattig. P. J. 
Gothus Rel. art. 7. min Ingri där hemma

bränner fuller omycke skiönt bränvin hon. 
C. Gyllenborg Sprätth. 68.

Omyndig, adj. 1. Ogill, ej gällande. 
therföre kallom wj igen och med thetta warth 
opna breff omynduge göre alle thee andre 
forlikningz breff. Gust. I reg. 4: 9. Om nå- 
ghor gör Herranom itt löffte,... han skal icke 
göra sijn ord omyndugh, vthan göra alt thet 
aff hans munn vthgångit är. 4 Mos. 30: 3. 
Tesse ordh wil han halla widh macht, han 
göör sin ordh icke omyndogh for thina synder 
skul. O. Petri Handbok D2a. — 2. Icke 
ordhållig. the haffua fallit ifrå westerårs 
Receesz,... then the wele göre osz omyn
duge oc ordlösze meth. Gust. 1 reg. 6:185.

Omägna, se Om egna.
Omäktig, adj. Oförmögen, ur stånd. 

[Mnt. unmechtich, T. ohnmächtig.] Christus 
. .. haffuer låtit hwar och en menniskio wara 
frij ther til (till äktenskap), then som icke 
aff naturen eller elles aff menniskios werkan 
omechtigh ... ther til är. O. Petri Sakr. 18 a. 
hafue I sådanne breff omyndige giortt och 
H. K. M. omechtigh till att hålle sine breff. 
Fin. urk. I. 1:44 (1597). begynte hans krafter 
mera försvagas, så at han omägtig blef at 
afskaffa den skadeliga catharrum. Gjörwell 
Nya Sv. bibi. I. 2:89 (1607). quinnorna . .. 
omechtighe äre sine affecter och begärelser 
at qväfvia. Schroderus Liv. 477.

Omäktighet, f. Vanmäktighet, oförmåga. 
thet krijg, som tå nästan aff bägges omäch- 
tigheet stannat hade. Widekindi 253.

Omärkt, adv. Oförmärkt. Åldren i miugg, 
omärckt,... smyger i ställe. Stjernhjelm 
Here. 492.

Omäten, p. adj. Oinskränkt. [T. unge- 
messen] man wil slett omätit wälde haffua, 
och hwarken Gudz ord eiler werldzligh rett 
vndergiffuen wara. P. Erici 1:23 b.

Omätig, adj. Omåttlig, oåterhållsam, 
utan hejd. [T. unmässig.] the Finska bön 
dren grepo till vapen,... och så som folcket 
är omätigt när thet kommer på gångh, så 
foret (for det) och åstadh, giorde them skada 
som them minst skadat hade. Gust. Adolf 
Skr. 86.

Onaboligen, adv. På ett sätt som ej 
anstår grannar, ovänskapligt, the Räffuei- 
sche sigh .. . fast onaborligen och otilbör- 
ligen emott oss och wåre vndersåter för- 
hollett haffue. Fin. handl. 9:363 (1559).

Onamn, n. Öknamn, ropade the och 
skrålade på the Swenska, brukade skänne- 
lige munnen, kallandes them all onampn. 
Svart Kr. 33. fick heta een bleckbytta, 
mölnnare tuter, och flere sådane onampn. 
Ders. 162.

Onamnkunnig, adj. Till namnet okänd. 
pestilentzier och andra onampkunnogha siw- 
kor. O. Petri 2 Post. 206 a.

Onaskelig, adj. Sluskig, snuskig, osnygg. 
ohöflig eller onaskeligh (i klädsel), såsom en
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bonde. Schroderus Kon. förär. 63 b. tbet 
(svinet) är itt oreent och onaskeligit diuur. 
Albert. 4:286. Jfr Naskot.

Onaskeliga, Onaskeligen, adv. Slu- 
skigt, usnyggt. hwar och en sigh medh 
klädnat och alt annat, eenfaldeligha... och 
likwel icke onaskeliga . .. halla skal. L. Petri 
Dryck. D 8 a. the holla sigh (i sina bonings
hus) i alia motto onaskeligen, så at thet 
lochtar och stincker svåra ilia. Petrejus 
Beskr. 5:15.

Ond, adj. 1. Dålig, sköönth granth klæ- 
dhe och . .. grooffth och oondth. Gust. I reg. 
2:159. onde beiger. 12:91. ondt watn. 2 Kon. 
2:19. itt ondt trää bäär onda frucht. Matth. 
7:17. han hade en ond magha, och war offta 
siuk. L. Petri 3 Post. 102 b. — 2. Sjuk. 
Een ond tand. L. Petri 2 Post. 57 a. — 
3. Svår. Fast onda hafva thesse (stenar) 
varit at veltra. A. Laurentii Verld. speg. 
416. Detta rum (ställe) är intet ondt at igen
finna. Rudbeck^W. 1:423. Der...var mächta 
ondt att få huus. Columbus Vitt. 249.

Ondbigga, f. Argbigga. en tvärer onde- 
bygga. Düben Boil. sat. 79.

Ondmoder, f. Fulslag. Ondmodren eller 
qvesan. Palmberg 257.

Ondska, f. andeligha oondzskor. NT 1526 
Eph. 6:12. (Bib. 1541: onda Andar. Öfv. 1882: 
ondskans andemagter.)

Onytta, f. Onyttighet. then förra Lagb 
affkommer för hennes swagheet och onytto 
skul. Ebr. 7:18.

Onyttare, m. Som brukar skällsord, 
ovetting. the skickede siig som en hoop 
vnyttere. Gust. 1 reg. 12:117.

Onyttas, dep. Blifva onyttig, förspillas. 
du bör försichteligen lämpa tit råd,... om 
du eljest icke vil all värkan af tin förmaning 
skall onyttas. Hermelin E6a.

Onytteliga, adv. Onyttigt, gagnlöst, iagh 
haffuer fåfengt och onytteligha förtärdt mina 
krafft här vppå. Es. 49: 4. Giffuer Gudh oss 
någhot, thet skole wij icke onytteliga för
slösa. L. Petri 1 Post. Z 8 b.

Onytteri, n. Oväsen, träta, gräl. Perla- 
mente, buller heller nogot annatt onytterij. 
SCHMEDEMAN Just. 20 (1544).

Onyttig, adj. 1. Onödig, fåfäng, få- 
fänglig. Hwj haffuer iagh tå sådana onyt- 
tigha wedhermödho? Job. 9:29. The ... göra 
sigh mykin onyttigh oroo. Ps. 39:7. Pro- 
pheternar propheteradhe om Baal och föllo 
in til the onyttogha affgudhar. Jer. 2: 8. onyt
tigt squaller. 1 Tim. 1:6. — 2. Smädlig, 
lastelig. om nogon wille fore mich onyttogt 
ryckte oppa. HSH 24: 52 (1516). onyttugt tall 
som nogra onyttuga stemplare ... fore j bland 
then menege man på hans nod (nåd). Gust.
1 reg. 2: 18. före hans nåde någen lygn eller 
onyttig snack vpå. Dipl. Dal. 2:256 (1543). 
bruka .. . onyttiga ord emoot Gudh. L. Petri 
Jobs bok 34:37. [Isi. åntjt orö.] — 3. För

smädlig, ohöflig, ovettig, onyttwga klaffare. 
Gust. 1 reg. 2:37. j rope och äre vnyttige 
vtöffuer en och annen. 12: 263. en partt aff 
eder äre fast ther vtöffuer vnyttige, att wij 
. .. haffua hoss eder holla latit en skiälig 
skattelegning. 12:264. Pelle persson haffwer 
waridt fast vnyttig med Sten Erickssons 
fougte. RP 26/î 1543. någhre ... bruka theris 
onyttogha mund på the godhamen. Gust. 1 
reg. 8: 41. Then som låter sig höra emoth 
H:s Kongl. May:t... med spotske eller ock 
försmädelige ordh, eller elliest någen onyttig 
mun på H:s Kongl. May:t. . . låter löpa. 
Schmedeman Just. 43 (1569). Sara ... månge 
resor giorde sigh therföre onyttigh (utlät sig 
illa deröfver), at hennes unge son Tobias 
var i fremmande land. Leuchowius 292.

Onåd, f. Oart, orättrådighet. [Mnt. Un
gnade.] The Danske haffue iw the onådhe, 
At the med falskheet altijd wele rådhe. En 
liten Crön. F1 b.

Onådelig, adj. Onådig, bådho, at Gudh 
them nådheligh, och fiendomen onådheligh 
wara wille. 2 Macc. 10:26.

Onödd, p. adj. Otvungen, icke nöd- 
tvungen. han onödd är, och haffuer sin frij 
wilia. 1 Cor. 7:37. han gick onödder och 
otwingadher ther til. O. Petri 2 Post. 1 a.

Onödig, adj. Obenägen. Ryssen var till 
detta stillestånd icke onödig. Girs Joh. 3 kr. 
49. Jfr N ö d i g.

Onödigt, adv. Ogerna. En uthaff lega- 
terne ... behölt han hoos sigh, then och icke 
onödigt qvar bleff. Schroderus Liv. 572.

Onödtorftig, adj. onödhtorfftigh ting- P. 
Erici 1:110 b. han thet (evangelium) för en 
dödhan bookstaff,... onödhtorfftigt til wåra 
omwendning och vplysning, försmädher. 
5:46 b.

Onöjsamhet, f. Missnöje, the mächtige 
sine svagare grannar besvärlige falla, hvar 
igenom them orsaak til missförtroende och 
onögsamheet gifvas månde. P. Brask Puf. 
325.

Oombytlig, adj. Oföränderlig, orubblig. 
Lät hvad våra hjertan tänka Bli en oom
bytlig tro. Dalin Vitt. 3:148.

Oomskrankad, Oomskränkt, p. adj. 
Oinskränkt. [T. unumschränkt.] een frij 
och obesvärd eller oomskranket handell. A. 
Oxenstjerna (HSH 35:145). Gud hafver 
en oomskrenckt macht. Svedberg Sabb. 
ro 1:557. absolut, oomskrenckt, ovilkorlig. 
Schibb.246. ample, vidlöfftig, oomskrenckt. 
Ders. 249.

Ootnskuren, p. adj. Icke talför, iagh 
haffuer oomskorna (Luther unberedt) leppar, 
huru skal Pharao höra migh. 2 Afos. 6: 30.

Oparom, adv. Omaka. Thesse handskar 
äro oparom. Lind Ord.

Opartisk, adj. then wijsdom som offuan 
elfter är, han är ... opartijsk (Aw^). Jac. 
3:17. (Öfv. 1882: tvifvelfri.)
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Opass, ad). Opasslig. [T. unpass.] Ther 
på stälte sigh drotningen, som hon hadhe 
varit opass. Schroderus Albert. 4: 362.

Oplatsad, p. adj. Obesvärad, oförhin
drad, oantastad, han motthe ... oklandrath 
och oplatzsath beholla the gotz. Gust. 1 reg. 
2: 359. obehindrett och opiatzsatt haffua 
niwtha och beholla bådhen forme steenhws. 
4:376. dhe handtvärkare, almogen under
dånigst begärer at få behålla på landet op- 
lassade aff näst omliggiande städer. Stjern- 
man Riksd. 2:1832 (1680). Se Platsa.

Opligtelig, adj. Pligtstridig, orättmätig, 
utomordentlig, oerhörd. Konung Cristiernn 
. .. riked saa förtwingat med nya aalegninga, 
Ciise oc andra owanlega oc oplikteliga 
tunga. Gust. 1 reg. 1:27.

Opligteliga, Opligtigt, adv. Utomor
dentligt, oerhördt. [Mnt. unplichtliken.] en 
oplichteliga stoor skadhe. L. Petri 2 Post. 
19 b. en oplichteliga stoor hoop Englar. 
3 Post. 325 a. oplichteligha stoort straff. Dial, 
om mess. 93 b. oplichteliga mykit. Falck 
161 b. itt oplichtigt stoort taal (antal). L. 
Petri Kyrkost. 45 a.

Opluppad, p. adj. Icke plumpad, icke 
nedsmutsad, saa lydandes breff ord fran 
ord som her epter fölger oplwppat oc oskad. 
HSH 14:71 (1525).

Oplågad, p. adj. Wel är honom som för 
een ond tungo bewarat är, och för henne 
oplåghat bliffuer. Syr. 28:23.

Opman, se Obman.
Oppunder, prep. Under. Så kant thu 

wäl sielff tänckie, hwadt godt grundt ther 
kann ware oppunder. RR 1544.

Opredikad, p. adj. antighen haffuer man 
platt intet prédicat, eller ock så predicat, at 
thet hade bättre warit opredicat L. Petri 
Kyrkord. 1 b.

Opsotsk, adj. [Månne Mnt. upsats, up- 
satich, slug, förslagen?] sågeui' alstingis 
gerne ati kunne haffua . .. medt eder j lan
dett (från utlandet)... någre gode opsotzske 
knecther och Ritthere the ther wille thyäne 
på wårt giälth. Gust. 1 reg. 6: 44.

Opåtalandes, adj. Oemotsäglig. Ostri- 
dogt och opåtalandes är, at mong naturlig 
ting hafva sina i skapelsen undfångna dråp
liga starcka kraffter til at underhålla helson 
och lifvet. Svedberg Pest. 5.

Oqvick, adj. Liflös. [Isl. dkvikr.] om 
then matgiærdh ... maa thw granneligh for
fara hwre hogth hon resthe (uppgick) baadhe 
mett quickt och oquickth, som ser hwro 
manga oxar, pæninghar och alth annet ther 
tiil giordis. Gust. 1 reg. 4:40.

Oqvämlig, adj. Otillbörlig. På ingen 
sidhen skulle theris heder eller ære ... for- 
krenkies, eller på nogon parthen nogot thet 
oquemligit våre vithes. Gust. 1 reg. 4: 295. 
Melchior hade latedt vndfalla sig någher 
oqwämeligh ord vppå honum, kallandis ho-

num vppenbarliga en tiwff. 7:52. Jfr Obe- 
qväm, Obeqvämlig.

Oqvämsord, n. Oqvädinsord. forbiu- 
dendis .. . (att dem) nogott argt eller orede- 
lige och oquems ord förekasta eller tiileggia. 
’Gust. 1 reg. 4: 296. oärlige rychte, taall och 
oquämes ord. 7: 52. han hadhe sådane oqwe- 
mens ord och rychte latedt sig oförwarlige 
vndfalle. Ders.

Oransakelig, adj. Outransaklig, out
grundlig. Konungars hierta är oranszake- 
lighit. Ord. 25:3. Hans förstånd är oran- 
szakelighit. Es. 40: 28. Huru obegripeligha 
äro hans domar, och oranszakelighe hans 
wäghar. Rom. 11: 33. hans stoorheet är oran- 
sakeligh. L. Petri Dav. ps. 145:3. en oran- 
sakeligh lagh. Forsius Esdr. 141.

Ord, n. granneliga bespane vm han är 
szå dugelig szom ord aff går (som ryktet 
säger). Gust. 1 reg. 10:111. Canikerna motte 
komma hiith, honom tiil tals och orda. 
1:117. nær wij personlige komma eder tiil 
orda. 1:133. lät icke titt hierta warda alt 
förbrådt til orda in för Gudh. L. Petri Sal. 
pred. 5:1.

Orda, intr. hur’ sku vij töras fram och 
orda Til unga herren. Wrangel Tor. 30.

Ordabång, n. Ordstrid. Pasquiller, an- 
stöteligheter, rykten och ordabång göra så 
mycket buller. Dalin Vitt. II. 6: 21.

Ordaform, m. Ordaforma, f. Ordalag, 
ordasätt. de behagelige ordeformer poeten 
där i (i dikten) brukar. Eurelius Herden 
företal, på synnerligh sett eller ordaformor 
j sakenne icke ligger så eenkannerligha 
stoor macht. L. Petri Exorc. C 5 b.

Ordakrus, n. 1. Ordprål. jag hafver lärdt 
tala och skrifva god Svenska ... fast jag ei 
brukar ordakrus. Svedberg Schibb. d3a. 
låta fara Alt ordakrus. Kolmodin Qv. sp. 
1:74. — 2. Hyperbole är uti Rhetoriquen 
eller Talkonsten ett särdeles ord-krus (figura 
orationis). Rydelius Förn. öfn. 191.

Ordalag, n. 1. Sätt att lägga sina ord. 
Herrans ängel med sitt ordalag så talar. 
Spegel Återv. par. 14. ^ffter som han thesse 
stycken finner (som presten finner syndaren 
till sinnes), moste han Stella ordelaget til 
honom. Laurelius Kyrkord. 188. skall pre
dikanterna i gemeen icke varda effterlåtit 
att framställa bönerna medh sitt egit orde- 
lagh. Ders. 218. — 2. Ordställning, konstruk
tion; språk, språkform. At hon (lagen) 
är urgammal, betyger målet och ordlaget. 
Stjernhjelm Föret, till VGL. Hiobs Book 
och then andeliga Salomons brudevisa äro 
skrefne med poetiskt ordalag. Spegel G. 
verk 2.

Ordalek, m. Fraser. Höga färgor, fina 
strek, Mycket konstig ordalek Ej på dessa 
bladen vankar, Men enfaldigt skrifvesätt. 
Kolmodin Qv. sp. 2: företal.

Ordalämpa, f. Konstruktion, för sin
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styls och orda-lämpas arts och underlige 
Laconiske kortheets .. . skul. Stjernhjelm 
Föret, till VGL.

Ordan, Orden, m. och n. 1. Ordning. 
The äro inkompne såsom genom stora reff- 
uor, och äro vthan ordan infallne. Job 30:14. 
hwar och en skal gå j sin orden. Joel 2:8. 
Konungens här droogh . . . j godh ordan. 
1 Macc. 6:40. Han hade wehll 2000 Hoff- 
men som alla ridhe i sitt orden vti blanckt 
harnesk. Svart Kr. 102. Tilförende hade 
warit seder att Biscoparne skulle haffua 
fremsta rühmen nest Konungenom ... Lika 
sådant orden hade the och vthi al breff the 
scriffuo till främande landh. Ders. 122. orde
nen (ordningen, turen) moste gåå kring 
ifrån den ene till den andhre (sekreteraren 
att tjenstgöra). A. Oxenstjerna (Meddel. 
från Riksark. 2: 248). — 2. Slagordning, the 
som j häär drogho til strijdh .. . endrechtige 
til at skicka sigh j ordan. I Krön. 13 (12:33). 
the Assyriers ordan förskringrat war, och 
Israels barn j theras ordan drogho. Judith 
15:4. bliffuer j ordan och wärier idher. 
I Macc. 4:18. Tå lät Judas vthropa j hela 
härenom, at krijgsfolcket skulle slå sin ordan 
(ställa upp sig i slagordning), och storma 
til stadhen, hwar och en hoop aff sitt rwm. 
5: 49. — 3. Klosterorden, hon ... gaff sich 
til thet nyia ordan i Wadzstena som Sancta 
Birgitta thå begvnnat hade. O. Petri Kr. 
139. iach kan full wel vndbära all orden 
(plur.) och closters skrud. Psalmb. 1536 92. 
then ordenens brödhra. Gust. 1 reg. 3: 102. 
han wtåff samma closther och ordon wtgå 
will. 3: 340.

Ordaprång, n. Ordprål. the bruka för- 
mykit krus och ordaprong i sina predik
ningar och skriffter. Svedberg Schibb. 180. 
et kärnlöst ordaprång. Dalin Vitt. II. 6:197.

Ordaqväde, n. [Isl. oröakvöö, /.] pro
ve r b i u m, ordspråk, ordaqväde. Svedberg 
Schibb. 292. theras ordqväd var, Opt flagd 
i fogru skinne. Spegel G. verk 229.

Ordaröst, f. orda rösten, hwilka the 
wedhersakadhe, som henne hörde, begä
randes, at ordet skulle them jw icke sagdt 
warda. Ebr. 12: 19. (Öfv. 1882: ett ljud
af ord.)

Ordaskifte, n. Ordvexling. Det stålta 
fria stånd, som vet af intet giffte,. .. Kom ... 
i hefftigt ordaskiffte Med ståndet, hvilket 
namn af äckta sig tillagt. Eldh Myrt. 33.

Ordaslag, n. Tal, utldtelse. så haffuer 
tijn ondzka lärdt tin mun, och haffuer fått 
tigh ilfundigha manna ordaslagh. L. Petri 
Jobs bok 15: 5. Han giffuer wel godh ord så 
lenge tu äst när,... men han fåår wel sedan 
itt annat ordaslag om tig. Sir. bok 27:2G.

Ordasolk, n. Ei heller hafver jag .. . 
velat dierfveliga hafva mina hand allestädes 
uti sodet, som hans ordasolck om mig lyder. 
Svedberg Försvar 141.

Ordasvep, n. Ordkram. Tå blifver efter 
mig en Kammarjunker sänder, Som an sin 
herras tienst och hälsning hos mig mäl, 
Med mycket ordasvep. Kolmodin Qy. sp. 
1:119.

Ordaträta, f. Ordstrid, siwk j spörsmål 
och orda trättor. 1 Tim. 6: 4. dispute, 
disputation, ordaträta, ordvexling. Svedderg 
Schibb. 265.

Ordaväf, m. vårt språk var ther (i de 
Gustavianska biblarne) regelbundit til sina 
böijelser och sin ordaväf. Svedberg För
svar 11. ordaväfven, jag menar bögningen, 
eller then regelbundna sammansettningen, 
angående numéros, genera, casus och per
sonas. Ders. 25. thet vi kalle Syntaxin eller 
som Sal. Columbus icke obeqvemt nemde 
ordaväf. Ders. 71. vårt Svenska språk til 
sin construction eller ordaväf merendels 
följer Latinen. Schibb. 146.

Ordblåsa, f. Pratmakare. den högst kan 
storma och har bästa målföret, blir offta 
mäst hörd och kan mäst uträtta. Det är 
offta intet skiäl och förnufft, det är liudet, 
skramlet, bullret, som vinner lydiga öron. 
Släpp en dumdristig, en halflärd, en ord
blåsa i et rum, der många äro församlade, 
och jemte honom en spakfärdig, förnufftig 
och förfaren man, jag vill see på, hvilken- 
dera har högsta ordet, eller först genom- 
drifver sin villia. Dalin Argus 2, n. 40.

Ordel, m. Dom. [Mnt. ordel, T. urtheil.] 
Lind Ord.

Ordela, intr. Döma. [Mnt. ordelen, T. 
urtheilen.] Lind Ord.

Ordelsman, m. Skiljedomare. [Mnt. or
delsman.] som Pallas är befunnen Uthan 
anseend, opartijsk,... Ty skal hon uthaf oss 
samtlig Vara vald til ordelsman. Stjern
hjelm Fredsafl 13 intr.

Orden, se Ordan.
Ordfager, adj. jag här hafver varit ord

gran och intet ordfager. Thet är: jag hafver 
här intet brukat någon ordståt, utan en klar 
och enfaldig stil. Svedberg Sabb. ro 1: d 1 a.

Ordgild, adj. Ordhållig. han fick heta 
en ordgild förste, then icke gerna wille swäria 
sigh meen. L. Petri 3 Post. 32 a.

Ordgjutare, m. Pratmakare, sladdrare. 
[D. ordgyder.] en näsvis ordgjutare. E. 
Sparre Rådslag (1587). Ordgiutare, blatero, 
garrulus. Spegel Ord.

Ordgrann, adj Se under Ordfager.
Ordgäf, adj. Allmänt omordad. Denne 

Kon. Oloff är förthenskull iblandh andre 
Sveriges Konungar vorden så nampnkun- 
nogh och ordgäf, at i hans tijdh vart Christen 
troo här i rijket på nytt planteradh. L. Petri 
Kr. 53.

Ordkast, n. Ordvexling. vi råkade i 
ordkast öfver krigsdeclarationen. Ehren- 
sten (Lönbom Anek. I. 5:104). orden sällan 
skräs i hetsigt ordakast. Kolmodin Qy. sp.
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1:56. Af sådant kommer gnabb, så ordkast, 
sedan tvister. 1:344. Börja oskäligen ej med 
någrom trätor och ordkast. A. Nicander 
Vitt. 49.

Ordlös, adj. Som ej håller sitt ord, 
löfte; trolös, en saadan oordlöös man. Gust.
1 reg. 1:276. ordlöse.... trolöse, obarmher- 
tighe. Rom. 1:31. Likuel wil icke Gud för 
några menniskios ondsko skul warda orda- 
löös. L. Petri Kyrkord. 24 b. Konungar icke 
gerna pläga wilia heetas wara ordlösa. Uti. 
på Dan. 207. Then ordlöse, som går ifrå ord 
och lofven. Svedberg Dödst. 430. vår falske 
och ordlöse naboe och granne Ryssen. 
Widekindi 339.

Ordmjuk, adj. en ordmiwk tunga be- 
weker thet som beenhårdt är. L. Petri 
Sal. ord. 25:15.

Ordning, f. Orden. Doch vart vår påve 
itt gott rådh, At han vår ordning fan uppå 
Genom Ignatium Lojolam. S. Brasck Förl. 
sonen H3b. then ordning the Capuciners. 
Ders. L 4 a.

Ordningsskrifvare, m. Perscriptor, Ta- 
bellio, cautor, vulgo notarius. Helsingius.

Ordprångare, m. Ordkrämare. man 
skäller honom för en ordprångare och lög
nare. SCHRODERUS Hoff. väck. 312.

Ordsed, m. 1. Talesätt, uttryckssätt. 
thet war itt meenligit oordspråk j bland Ju- 
dhanar, när the gingo fram om huan annan 
eller kommo til sammans, Fredh ware medh 
jdher, såsom wij och samma ordhsedhen 
bruka. O. Petri 1 Post. 91 a. — 2. Ord- 
språkf Allmenneliga ordseeder brukas offta 
för lagh. Dom. regi. 16.

Ordspråk, n. 1. Tal, yttrande, språk. 
Hiob hölt talet fram, Hooff vp sitt ordspråk 
och sadhe. Job 27:1. (Öfv. 1878: tal i bilder.) 
så skalt tu föra itt sådant ordspråk emoot 
Konungen aff Babel, och säya. Es. 14:4. — 
2. Talesätt. Se Ordsed 1. — 8. Tänke- 
språk, sedespråk. Wij wilie itt gott ord- 
språck höra, och een sköön dicht på harpo 
spela. Ps. 49:5. Jagh wil öpna min mun 
til ordspråck. 78:2. merck gerna wijsheten- 
nes godha ordspråk. Syr. 6:35. Förachta 
icke hwadh the wijse tala, vthan retta tigh 
elfter theras ordspråk. 8:9. Han (presten) 
moste lära Andeligh ordspråk, och öffua sigh 
vthi diwp taal. 39: 3. — 4. Allmänt talämne, 
“visa“, skalt warda ... til itt ordspråck och 
gabberij ibland all folck. 5 Mos. 28: 37. 
Israel skal wara til itt ordspråk och fabel 
ibland all folck. 1 Kon. 9: 7. Han haffuer 
satt migh til itt ordspråk ibland folck, och 
iagh moste wara itt vnder ibland them. Job 
17:6. Thesse alle samman skola göra itt 
ordspråk om honom, och ena sagho och 
gåto. Hab. 2:6. (Öfv. 1878: dikta en visa.)

Ordstäld, p. adj. Nödstäld på ord, stadd 
i förlägenhet om ord. Apostelen (Paulus) 
var ... icke ordstellt när han skulle beskrifva

en ting. Svedberg Sabb. ro 2:1354. Cicero 
var intet ordstellt, när han talade och skref 
obundit... Men när han en gång skref thenna 
versen: O fortunatam natam me consule 
Romarn, slapp han intet passligit omdöme. 
Schibb. 105. Kunde alt hvad andeligit och 
verldzligit var våre Svenske (fordom) med 
Svenskt ord gifva och förstå låta . . . hvi skole 
vi nu vara så ordstelte thenna tiden? Ders. 
411. på ursecht är en brotzlig aldrig ord
stellt. Dödst. 55.

Ordsvassare, m. Ordklyfvare. ordsvas- 
sare, argutator. Comenius Tung. index.

Oreda, f. Oenighet, en ogudhachtigh 
kommer oredho åstadh emellan godha wener. 
Syr. 28:11. Emillam them tu oredho bäär. 
Rondeletius 61. then ther uti oreda är 
medh sin nästa. Emporagrius 72.

Oreda, tr. och intr. Bringa i oreda. 
Rättferdigheetennes ordningar ... confunde- 
ras och oreedas. Schroderus Pac. 149. 
bitter näpst, som sårar, men aldrig läker, 
oredar, men aldrig städar efter sig. Dalin 
Vitt. II. 6: 52. Hvilken har oredt garnhärf- 
van? Lind Ord.

Oreda, adj. Oberedd, oförberedd, ther 
låge en part druckne, och iu mest meste
parten sääkre och oredhe. Svart Kr. 82.

Orede, n. Oordning, förbistring. varna 
föräldranar, at the icke obetänckte uthgiffue 
sin barn j hastigheet eller dryckenskap nå
grom okändh, och tubba så sedan barnen 
at giffua ther til sitt ja: Ty ther effter fölier 
mykit orede. Phrygius Brudpred. C 7 a.

Oredeliga, adv. Otillbörligt. [Mnt. un- 
redeliken.\ han then froma mannen så ore- 
dheligha dräpit hadhe. 2 Macc. 4:35. Hedh- 
ninga hopen, som them emoot rett och 
oredeligha plågadhe. 8:16.

Oregerligt, adv. Otygladt, omåttligt. 
Ett barn, hvars moder han så oregerligt 
älskar. C. Gyllenborg Andr. Bl b.

O rf, n. Skaft på lie. Lind Ord. Rietz.
Orgelek, m. Orgelspel. Orgeleek. Om 

Påfvarne försp. 12 b.
Orgelekare, m. Orgelspelare. Dipl. Dal. 

2:280 (1544). RR 38/‘ 1544.
Orgemakare, m. Orgelbyggare. Thy- 

selius Handl. 2:316 (1547). Helsingius.
Orhane, Urhane, m. Orre? Tjäder? 

[T. auerhahn, urhahn.] Gallus siluester, 
orhane. Var. rer. voc. Q 4 b. orhane, or- 
hanar. Fin. handl. 3: 298, 303 (1556). vrhane. 
Hist, handl. 2:25 (1548). Rietz 488 a.

Orimlighet, f. Oordentlighet, oskick. 
Ingen må och belasta bruudehuuset mädh 
sijna drängiar, poikar, pijgor eller annat 
sådant mädföllie, för trängssell, stöld och 
annan orimeligheetz skull. HSH 31: 63 (1661).

Orin, adj. Unken. Orin säd, orit mjöl. 
Lind Ord. (Rietz oren 489 b.)

Orka, intr. Oc orker ey (hinner, räcker 
ej till) vare manss diup ther vort fiske staar.
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H. Brask (HSH 13:76). Jagh orkar (gitter) 
icke lijdha them. Es. 1:14. iagh orkar icke 
höra titt Psaltarespel. Am. 5: 23. Tijn öghon 
äro reen, sà at tu icke orkar (uthärdar) see 
thet onda. Hab. 1:13. I skolen icke haffua 
orkat (hunnit) fara om kring alla Israels 
städher, förr än menniskionnes Son kommer. 
Matth. 10:23.

Orka, f. Verksamhet, sysslande. [Isi. 
orka.] Laga at tin lek är allenast en lust 
och icke en förtretlig orka, såsom lätteligen 
tima kunde, om du äventyrandes något antal 
penningar, igenom dät toge en märkelig 
skada. Hermelin D5b.

Orklös, adj. 1. Sysslolös. [Isl. orkulauss.] 
sättia hvar och en sin dagesysle och ger- 
ningh före ... så at ingen är ledigh, orckelöös 
och uthan arbete i gården. Brahe Oecon. 76. 
then man, som tilstadde sijn hustro gå or- 
kelös. Schroderus Albert. 1:207. — 2. 
Oförmögen. Han har antingen ingen ting 
vetat, eller har han varit orklös at skrifva. 
Celsius I Kyrk. 354.

Orklösa, f. 1. Sysslolöshet. Menniskian 
är icke til lättia eller orkelösa född. Schro
derus Hels. beg. skattk. 9. — 2. Orklöshet. 
vanmakt och orkelösa. Frese 361.

Orklöshet, f. Sysslolöshet, lätt them 
(tjenstehjonen) icke i orklösheet gånga, H var 
af the tå lära i treskheet att stånda. Törne- 
vall B 6 b.

Orlof, n. 1. Tillåtelse. [Fsv., Isl. =.] oolerde 
vthen orloff taga sig före ath prediike ewan- 
gelium. HSH 16:25 (1526). wii giffue eder 
alle ... fria och orloff ati mågen söke och 
köpe eders berning huar i kunne vppaa 
bygden. Gust. 1 reg. 6: 42. leffua j Echte- 
scap medh Gudz orloff, wilia och wenskap. 
L. Petri 1 Post. N 4 b. — 2. Lof, ledighet. 
när the (skolbarnen) haffua ther (i skolan) 
waril alt in til klockan haffuer otta slaghit, 
giffs ther på en tima til görandes orloff. 
L. Petri Kyrkord. 85 a. — 3. Ansvarsfrihet. 
fik Jöns Biszare en huffwd quittencie på 
all then vpbyrd och vtgifft han hafft haffuer 
j alla sina befalninger äff war nad:e herre, 
och ther med haffuer han orloff ok wenskap. 
Gust. 1 reg. 7: 189.

Ormableck, n. Ormbunke. Filix, orma- 
bleck. Var. rer. voc. R 6 a. Ormbunka (orm
bleck). Comenius Tung. 136. (Jfr Språk o. 
stil 14: 231—4.)

Ormatrampare, m. then rätte och een- 
deste Ormatramparen wår Herre Jesus 
Christus. A. Simonis X6a. Si ormetram- 
paren, then hielt aff Davids ätt. Vultejus 
105.

Ormemånad, m. Julius, Orme-Höö- 
månat. Bondepract. C 1 a.

Ormgälla, f. Ödla. Lind Ord. Jfr följ. 
ord.

Ormilla, f. Ormödla; orm (i allmänhet). 
Odla, al. ormilla. Spegel Ord. the många

slagz Ormillor. G. verk 242. Jfr Rietz orm- 
halla, Kock Sv. ljudhist. 1:448.

Orminna, f. Ormhona. Schroderus 
Albert. 2:10.

Ormstucken, p. adj. Maskstungen; vur- 
mig. ormstuckit hofvud, ther bryderi och 
griller inne äro. Svedberg Schibb. 90. Jfr 
Vurmstucken.

Ormärla, f. Ödla. (Jfr Kock Sv. ljud
hist. 1:200.) Comenius Tung. reg. Lind Ord. 
Jfr Ormilla.

Orna, intr. Unkna. Säden brinner til- 
hopa eller ornar. Sjölag 1667 Skipl. B. 8. 
Ornadt mjöl. Lind Ord. Rietz.

Orna, intr. Orna vid, qvickna vid. 
Ändtligen tänkte hon, jag skall skölja af 
med en kall-sup, tog en skål vattn och gjöt 
öfver tuppen (som fått brännvin i sig). 
Han ornade vid, reste sig up, och kom sig 
före igen. Sahlstedt Sag. om tuppen 35. 
Then sjuke ornar vid. Lind Ord. Rietz.

Orne Urne, m. Fargalt. orne, rone, 
verres. Comenius Tung. index, taga samma 
wrne ... ock lagtt ind på szin sty (stia) att 
giöda. HSH 29:154 (1542).

Ornig, adj. Unken, förlägat eller ornigh 
rågh. Sparman Sund. sp. 37.

Orost, f. Krig, strid. [Isl. orrosta, orosta.] 
(Kungen) var i orost rask, i fredstijd kiäk och 
gill. Eurelius Vitt. 61.

Orost, adv. Utan skryt. Oroosi at tala, 
så har fuller jag genom någon förfarenhet 
... tämmeligen väl thenna saken igenomsedt. 
Lindestolpe Frans. 56. Jag har, orost för 
Gud, varet i kyrkan i dag. Lind Ord.

Orsak, Ursak, f. Ursäkt, undskyllan, 
undflykt. hwar lade winning med att giöra 
sijne orsack och oppenbara sijne rettwisa. 
HSH 2:7 (1522). nw haffua the ingen vrsak 
för theres synd. NT 1526 Joh. ev. 15:22. 
itt hielpereede och wrsak, ther the med be- 
teckia theris girughett. Gust. 1 reg. 6:146.

Orsaka, Ursaka, tr. Ursäkta, urskulda, 
undskylla. förswara och orsaka Judanar. 
Försp. till Vish. orsaka icke hans dårskap. 
Syr. 30:11. Konung Assa lät bodha offuer 
(uppbåda) hela Juda. Ingen orsake sigh.
7 Kon. 15:22. kan ock ingen menniskia or
saka sigh för synd, vthan wij moste alle 
giffua oss skyllugha. L. Petri 2 Post. 25 b. 
wij nesth gudz hielp wel wisthe oss wrsaka 
j alle the stycker oss paa fördis. Gust. 1 
reg. 2:115.

Orsaka, Ursaka, Orsaker, adj. Saklös, 
fri från ansvar, urskuldad. [Isl. orsekr.] 
han finnes icke aldelis så orsaka för thet 
buller som vpuäkt var j Dalarna. Gust. I 
reg. 4:327. the mågha fara vtåff theras köp- 
stadh och ther nest vm kring byn köpa 
theris berning .. . frie och vrsaka, så ath the 
j then motton för landzköp icke szake bliffwa 
skola. 8:32. ther som man ytterligere och 
nöge ther vm ranssake wilde, skulle man
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än icke aldeles finne them så orsake, som 
en pan aff edher tileffwentyrs meene. Rääf 
Ydre 1: 291 (1544). then ene slåår then andra 
... så at han icke döör, vthan ligger på sen- 
genne, fååsz han widh ... så skal han som 
slogh honom, wara orsaker. 2 Mos. 21:19. 
Om en oxe stångar en man eller quinno, 
så at han döör, så skal man then oxan 
stena, ... och så är oxans herre orsaker. 
21:28. Jag wil här medh för Gudhi och alla 
werldenne wara orsaka. L. Petri Dryck. F 2 a.

Ortband, n. [Mnt. ortbant, “die metal
lene Einfassung der Degenspitze“, T. ort
band, doppsko på en värjskida o. d.] ,tw 
Ridhswerdh med ordbandh beslagna. Hist, 
handt. 1:25 (1543). En rappir, mett itt sölff- 
wer orttbånd. 2: 29 (1548). j (1) kneffuell 
spiutt med hyltor och ordbond. Skråord. 
325 (1546).

Ortland, n. Landskap. [T. ortland.] ther 
fienderne ... jnfalle vdj Suerigis riike, vdj 
någre the ordzlande eller ledemott, som vn- 
der Suerigis Crone nw ligger. Gust. 1 reg. 
9: 20. nogre orthland j Norige szom äre 
Jempteland och Vijken. 10:159. rychtis her 
flugz, att honom (kon. Kristiern) alreede 
skulle ware tilsagt någre ortland i Dan- 
march och Norige. Fin. handt. 7:112 (1544).

Orykt, f. Vanskötsel. Guds gåfvor för- 
gåås aff oryckt. Risingh 89.

Orykte, n. Vanrykte, en stalldreng ... 
brukede ett woldzwercke på hennes dotter, 
och kom henne vdi stoort wanrychte och 
skäntzell.. . tage och aname wij henne ... 
vdhi wårtt kong:e hägn ... förbiudendes både 
en och annen att förkaste eller förwijte 
henne sådant orychte. RR maj 1544.

Orymme, n. Bristande utrymme. [Isl. 
urtlm.] vill ingen vedertagan (mottaga ho
nom) lör oryme skuldh. P. Månsson Utters 
br. a7/s 1623 (Meddel. från Riksark. 4: 24). 
Bijstockarna kunna finnas fulla om midsom- 
marstijdh, och för theras orymma skull 
kunde the (bina) icke mera byggia. Cole- 
rus 2:113.

Oråd, n. 1. Orådligtföretag, förhastande. 
[Fsv. oradh.] när the sidhan komma til ålders 
och lära besinna at the haffua j theras barn
dom gripit orådh. O. Petri Klost. F 3 a. —- 
2. Olycka, motgång. [T. unrath.] Herren 
skal senda ibland tigh armodh, ofridh och 
orådh. 5 Mos. 28:20. hvad kan tu annat 
förventa aff them vreeda Gudenom... än 
allahanda orådh, älende, bedröffuelse. P. J. 
Gothus Rel. art. 169. — 3. Orenlighet. [T. 
unrath.] spottar up tiock slem och orådh. 
U. Hjärne Surbr. 32. en lindrig vomitiv 
skaffer them sådant orådh uthur magan. 
Ders. 103.

Oräddeliga, adv. Utan farhåga. [Isl. 
åhrcediliga ] the kwndhe frij och sæker hiit 
komma, tala och swara oreddeligha. Gust. 
1 reg. 3:113.

Oräknande, p. adv. Oräkneligt, haffuet 
fördrenckte . . . oreknande myckit folk. J. 
Rudbeckius 2 Pred. C 4 a.

Orätt, adj. Orättfärdig, orättrådig. [Mnt. 
unrecht, T. ungerecht ] then j thet minsta 
orett är, han är ock orett j thet meer är. 
Luc. 16:10. then orette Domaren. 18:6.

Orätta, tr. Förorätta. Tig jorden orättar, 
men himlen försvarar. Törnevall D 8 b.

Orättfärdeliga, adv. [Mnt. unrechtver- 
dichliken.] the haffua handlat orettferde- 
ligha med theras mordwapn. 1 Mos. 49:5.

Orättfärdig, adj. [Mnt. unrechtverdich,
T. unrechtfertig.] 1. Oriktig, olaglig, om 
någor finnes som ... orätfärduga wigt haffwer. 
Gust 1 reg. 6: 253. — 2. Orättfången, orett- 
ferdigt godz. Syr. 35 (34: 21). en orättfärdigh 
penning. Dom. regi. 4.

Orättfärdighet, f. Salighe äro the som 
theras oretferdigheter (öfverträdelser) äro 
förlåtna. Rom. 4: 7. iagh warder förblijdkat 
offuer theras oretferdigheter och theras 
synder. Ebr. 8:12.

Orätthet, f. Orätt, orättfärdighet, lät 
ingen orettheet rådha offuer mich. Dav. ps. 
1536 119:133. the ogudhachtighas munn vp- 
slukar oretthetena. Ord. 19:28. icke wilia 
lydha sanningenne, vthan lydha orethetenne. 
Rom. 2:8.

Orättrådig, adj. Fiendtligt sinnad, han 
oss icke aldelis saa orethraadugh wariih 
haffuer szom rycthit... gongit haffuer. Gust. 
1 reg. 2:204. Ture Jönson, bisp Göstaff, bisp 
Måens .. . haffua warit theris retta fädhernes 
rijke oretrådoghe. 8:25.

Orörlig, adj. Orubblig, orygglig. grun- 
dadhe och faste och orörlighe jfrå thet hopp 
som j Euangelio är. Col. 1:23. vij fattat 
och faststält een viss och orörlig resolu
tion, hvar ifrån vij icke vidare sinnadhe 
voro att afträda. Stjernman Riksd. 2:1427 
(1664).

Os, n. Mynning. [Isl. oss.] Vid denne 
flodens utlop, midt för oset och mynningen, 
är belägen en ö. Peringskiöld Jord. 17. 
thes (strömmens) os eller utlopp uti hafvet. 
Ders. 65.

Os, n. Ånga, dunst. ett bergh som håller 
något mineral-ooss eller bergart. U. Hjärne 
Surbr. 124. af jorden uthdunstar ett gifftigt 
oos. Lindestolpe Pest. 11. så väl af de 
siuke, som döde menniskior... smittosamt 
oos uthgår. Ders. 50.

Osa, intr. 1. Lukta. Jag är så rädd at 
slijkt beröm af älskog osar. Wrangel Tor. 
14. — 2. Ånga, dunsta, så väl suur- som 
helsobrunnar hafva någon svafvelånga med 
sig,... som uthur jorden opryyker och oosar.
U. Hjärne Vatt. 11.

Osaker, adj. Icke saker, oskyldig, vj 
vethe oss för gud osakan. H. Brask (Gust. 
1 reg. 4:408). gwdh kenne wij osake ære (till 
beskyllningen). Dens. (Ders. 4:400). ingen
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må ... osaaker plichta. Stjernman Riksd. 
3:2026 (1686).

Osaltad, p. adj. Dum, tölpig. [T. unge
salzen.] thenne ohöfflighe och osaltade 
Bonde art, att man för all tingh till Helgones 
Förböön haffwer tillflycht. Ernhoffer 4 a.

Osamdrägtig, adj. Oenig. Ständerna... 
voro til vilies fast osamdrächtige; så at hvad 
then ene sade, hölt then andre olijkt och 
tvärt emoot. Girs Gust. I kr. 85.

Osamdrägtighet, f. Oenighet. Osam- 
drechtigheet och uproor. Schroderus Liv.
507.

Osamhällighet, f. Osämja, osamhäl- 
lighet och tvedrägt. J. Werwing 1:453.

Osams, adj. Icke sammanstämmande, 
disharmonisk. Jag vrider högt ok diupt mit 
speels osamse strenger, Kan Iell ey samliud 
få. Lucidor G 1 a.

Osanna, tr. Bevisa något vara osant. 
[Isl. åsanna.] Himmel och jord skole brista 
och nederfalla, för än min ord skole osannas. 
Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat. A 2 a.

Osanningsman, m. Lögnare, han ville 
intet tro tig, utan hålla tig för en osannings
man. Svedberg Sabb. ro 2:1576.

Osignad, p. adj. Icke välsignad. För
bannat ware then dagh, ther iagh vthi född 
war, then daghen ware osignat, på hwilkom 
mijn rnodher migh födt haffuer. Jer. 20:14.

Osinnig, adj. [T. unsinnig.] i. Oförnuf
tig, dåraktig. Euangelium är icke en pre
dikan som huar man bekommer, osinnoghe 
menniskior warda ther aff forargadhe. O. 
Petri I Post. 85 b. — 2. Ursinnig, han var
der såsom osinnig och raasande aff vijnet. 
P. J. Gothus Rel. art. 250.

Oskaplig, adj. Oordnad. Franckrijke . . . 
tå hafver varit ett oskapligit och svagt rijke. 
P. Brask Puf. 186.

Oskattlig, adj. Oskattbar, hvad oskat- 
telig venskap och tienst them [de evange
liska ständerna) af oss vederfahrin ähr. 
HSH 32:127 (1634).

Oskickelse, f. Oskick, olag. edert do
sier ær wthj mykin oskickilsze kommith. 
Gust. 1 reg. 2:128.

Oskicklig, adj, 1. Vanskapad, oformlig. 
En oxa eller fåår som oskickeligha eller 
lyytta lemmar haffuer. 3 Mos. 22:23. kroppar 
och klumpar, the varin sigh af skickelig eller 
oskickeligskapnat. Stjernhjelm Arch. A 4 b. 
— 2. Ovig, klumpig. Se under Ofandelig.

Oskicklighet, f. Oskick, oordning, medh 
sådana oskickeligheet (neml. uppror) måtte 
hela wärt siechte förgåås. 2 Macc. 14:8. 
Gudh är icke oskickelighetennes, vthan 
fridzens Gudh. I Cor. 14:33. the (städerna) 
voro til stoor oskickeligheet komne ... ge
nom invohnernas oroligheet. Schroderus 
Liv. 508. — Cachexia, sådana oskicke
ligheet j kroppen at enom intet kommer 
tilgodo thet han äter. Var. rer. voc. E 2 a.

Oskiftelig, adj. Odelbar. [Isl. åskiptiligr.) 
han är heel, . .. oskiffteligh. P. Erici 5: 27 b.

Oskriftad, p. adj. [Fsv. oskriptaper, som 
icke skriftat el. biktat sig, Isl. åskriptaör.] 
han . . . odömda, u'than Sacrament oskrefftade 
och vtan all andeligh tröst lät them vp- 
hengia. Svart Kr. 61.

Oskrymtelig, adj. Oskrymtad, then wijs- 
dom som offuan elfter är, han är ... oskrym- 
teligh. Jac. 3:17.

Oskräckt, p. adj. Oförskräckt. Han medh 
ett oskräckt modh sin koosa körde fram. 
Wexionius Sinn. G 4 a.

Oskyldeliga, adv. Oskyldigt, iagh wan- 
drar oskyldeligha. Ps. 26:11. the wordo så 
oskyldeligha dräpne. 2 Macc. 4:48.

Oskyldig, adj. Ostraffad, hoo wil komma 
sina hand widh Herrans smorda, och bliffua 
oskyldigh? I Sam.'26:9. lät icke tu bliffua 

• honom oskyllugh. 1 Kon. 2: 9. then som mis- 
brukar hans nampn, han skal icke oskyldig 
wara, thet är, Han skal warda straffat ther 
fore. O. Petri Ed. A 4 a.

Oskäl, n. Orätt. [Fsv. oskiäl, Isl. åskil, 
pl.] Plur. Saa haffuer han ok med samma 
oskælom affliffued ... Stocholms rad oc borga- 
mestere. Gust. I reg. 1:30. han elfter thenna 
dagh idher ingen orett eller vskäl göra wil. 
7:165. Låter aff all oskääl och wold. Hes. 
45:9. säye thenne samme, om the funno 
någhor oskäl medh migh. Ap. gern. 24: 20. 
wåro folcke skeer stoor oskääl, At the så 
iemmerligha warda slaghne jhääl. Tob. com. 
B 4 b. Titt sinne veet jagh ganska väll, Som 
är benägit till oskääll. S. Brasck Förl. so
nen B 3 a. achtom oss granneliga, at vi icke 
vägrom them fattigom almoso, än mindre at 
vi tilfogom them någon oskiäl. Svedberg 
Casa 618. Sing. Pharao och hans fogdar 
föröfvade alt oskäl uppå them. Ders.

Oskälig, adj. Oförnuftig, djurisk, itt 
oskälighit leffuerne. Vish. 12:23. oskälighit 
fråtzerij. 14:23.

Oskämd, p. adj. 1. mitt helgha nampn 
läter här effter oskemdt (icke ohelgadt) 
wara medh idhor offer och affgudhar. Hes. 
20:39. — 2. skola the komma på skam, at 
the sådana styggelse bedriffua, Ändoch the 
wilia oskemde (utan blygsel) wara, och wilia 
intet skemma sigh. Jer. 6:15.

Oskönig, Oskönjog, adj. Otacksam. 
[Fsv. oskyniogher.] Så wil iagh ... draga min 
kooss vtur Rijket, och aldrig någentijdh mera 
komma her in igenn till thetta osköniga, 
wahnartoga och otacksamma mitt fädernes
land. Svart Kr. 128. oskönyoghe. NT 1526 
2 Tim. 3:2. (Bib. 1541: otacksamme.) När 
the Chaldeer blefvo oskönjoge och otack
samme, vende Gud sig til the Greker. 
Svedberg Schibb. a 4 a.

Oskönjoghet, f. Otacksamhet. Gudz 
straff öfver theras oskiönjoghet. Svedberg 
Schibb. b 3 b.
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Oskönsamhet, f. Otacksamhet. judanar 
for theras ogönst och oskönsamheet wore 
icke werde at smaka thenne natuardh. O. 
Petri 2 Post. 118 a.

Osköten, p. adj. Ovärdig, vårdslös, wij 
skole icke wara oskötne och slösachtige. 
P. Erici 2:190 b. skogar äre . . . mästedeels 
af en hoop oskötne torpare affsvedde. 
Stjernman Riksd. 2:1031 (1643).

Oskötsam, adj. Vårdslös. Een förståndig 
huusfader, som hafver oskötsampt folk, skal 
gifva granna acht på sijna oxar. Colerus 2: 5.

Oskötsamhet, f. Vårdslöshet, liknöjd
het. många af ostadigheet och osköttsam- 
heet om alt thet sallight är alldeles affalla. 
Gust. Adolf Skr. 302.

Oskötsel, f. Vårdslöshet, försumlighet. 
(Rikets råd) icke varit drögsamma (att in
finna sig i Stockholm) af någon ohörsamhet 
eller oskötsel til rikets gagn och beställ
ning HSH 10:49 (1596).

Oskötslig, adj. Vårdslös, försumlig, oor
dentlig. Then man warder rörderffuat som 
een oskötzligh quinno haffuer. Ord. 14: l 
(glossa).

Osluken, p. adj. Osläckt, oslocknad. 
[Fsv. slukin, lsl. slokinn, slocknad.] the 
stodho honom theste hårdare elfter then 
eenda gnistona som j honom än nu osluken 
war, nemligha lijfîuet. L. Petri Chr. pina 
d 8 b.

Oslätt, adj. Ojemn. [lsl. åsléttr.] thet 
oslett är skal slett warda. Es. 40: 4. Jagh 
wil settia ... thet oslett är, til iempnheet. 
42: ni.

Osmak, m. Afsmak. Stor sky och osmak 
för all odygd Carol hade. Rudbeck d. y. 94. 
de orimligaste seder . . . hafva gifvit eder 
osmak för naturens rena och enfaldiga 
nöjen. H. C. Nordenflycht 285.

Osmakot, Osmakug, adj. Osmaklig. 
osmackot och förgilftigt watn. P. Erici 1: 
132 b. Omogna äpplen ... (äro) rätt osmakuge. 
Comenius Tung. 326.

Osmidig, adj. Oböjlig, obändig. [Mnt. 
unsmidich.] theras seder hafva ... varit nå
got sträfvoge och osmidige. L. Petri Kr. 13.

Osmund, m. Smältstycke. [Fsv. osmun- 
der, osmund, färska, genom blästersmide af 
myrmalm framställd kulformig järnklump, 
lsl. âsmundr, “fritstulum ferri, massula e 
fornace rudis accepta“. B. Hald. Mnt. 
osemunt.] skole bergsmännena så hugga 
iärnit, att xxvij åsmunda göra itt liffspundt. 
Gust. 1 reg. 6:16. thet (jernet) holler sina 
fulla wict så at xxvnj osmundar göra ifl 
bismans pund. 8:140. — Tu alt säljer os
muns (osmidt, oarbetadt), groft, för ringa 
pris och lätt, Men kpper dyrt igen, fint 
smidt i smått och nätt. TRudbeck d. y. 115.

Osnappad, p. adj. Oantastad, oskadd, 
helskinnad, thet tu än fast en gång och 
annan kommer ther med osnappat igenom,

skalt tu icke för then skul tenkia, at thet 
ock altijd så warder gåendes. L. Petri 
Dryck. C 3 b. förskickandes och Sölfrin til- 
hånde sitt egit Pasbord att han motte frij 
och osnappadt reesa egenom Tysland. Svart 
Kr. 84. somme wore en arm afî, somme ett 
lårben, somme både armarne och lårbenen, 
så att minste parten wore osnappade. Ders. 
91. vordo the på bådhe sijdher så sargadhe, 
at hvar fierde karl näpligen undslap osnap
pat. Schroderus Liv. 213. de hindre pas
sagen och posterne icke at kone (kunna) 
osnappat komma emellan armeen och här. 
A. Oxenstjerna Bref I. 4:121. för hans 
girighet ei en osnappad blifver. Spegel 
G. verk 207.

Osnäll, adj. Oskicklig, oförfaren, han 
war. . . osnell til taals (icke talför). L. Petri 
Krön. pred. E 1 b. [Isl. åsnjallr at måli.)

Ospar, adj. [Fsv. =, Isl. ûsparr.] 1. 
Ospard. Wij wele altijd haffua wår halss 
ospar for Suerigis rijkis nytto. Gust. 1 reg. 
7:429. han icke haffuer skonat sin eghen 
son, vtan hafft honom ospaar for wora skul. 
O. Petri Sal. D3a. man ... är ther medh 
til fridz som gud honom giffwer, och haffwer 
thet ospart til ath geffwa och lana sinom 
nästa. Men. fall B 8 b. then elskar icke 
retzligha sin nesta, som icke haffuer sina 
ägodelar så wel honom ospara som sich 
sielffuom. Klost. B 3 b. haar iag hållit ospaar 
för honom min möda. Leyonstedt 10. — 
2. Icke sparsam, oaktsam (om), the wore 
så ospare på thet Swenske blodet. Svart 
Kr. 16. Ständherne ... så aldeles ospar ville 
vara på H. K. M:ts person och der i be- 
villia, at H. K. M:t sielf skulle föra folcket 
i mareken. Stjernman Riksd. 1:628 (1606).

Osparliga, adv. Utan skonsamhet. [lsl. 
ûsparliga.] slig oredelighett skal osparliga 
och vthan nadher straffas. Gust. 1 reg. 4 : 272.

Ostadig, adj. [Fsv. ostadhugher.] i. Hus
vill; kringirrande. Ostadhigh warde hans barn 
och tiggie. Dav. ps. 1536 109:10. Ostadugh 
och flychtugh skalt tu bliffua på iordenne. 
I Mos. 4:12. ostadugh äro hennes stegh, 
så at hon icke weet hwart hon gåår. Ord. 
5: 6. — 2. Vacklande, svigtande. theras len
der lät allstädhes ostadigha wara. Ps. 69:24. 
all knää skola wara ostadigh som watn. 
Hes. 7:17.

Ostadighet, f. hwar nijt och trätta är, 
ther är ostadigheet och alt ondt. Jac. 3:16. 
(Öfv. 1882: oordning.)

Ostbände, n. Ostkar. Ostbände, crates. 
Wallenius Gram. F6a.

Ostill, adj. Orolig, stormande, en skrym- 
tare swelfuer som itt skip på ostillo haffuena. 
Syr. bok 1536 33: 2.

Ostmösa, f. Ostvassla. [Isl. mysa, vassla.] 
Lind Ord.

Ostormad, p. adj. Otvungen, ej med 
våld framtvungen. thenne gåffwan och alle
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andre geffwas aff gudhi frij och ostormadhe. 
O. Petri Men. fall K 8 b.

Ostraffa, intr. Underlåta att straffa. 
Hwar the siig anners emothe tiig eller nå- 
ghen annen wår wndersåthe beuisa en (än) 
tiilbörliget är,.. . wele wii ther wtöffuer jcke 
ostraffe late. Gust. I reg. 6:23

Ostraffad, p. adj. Oklandrad. (Se 
Straffa.) Läter oss ingom j någhon måtto 
förarghelse giffua, På thet wårt embete må 
oslraffat bliffua. 2 Cor. 6: S.

Ostraffelig, adj. Oklanderlig. [Mnt. un
sträflich.] eth gott ock erligit mynt, som 
Oss förhoppas vstraffeligit vare schall. 
Stjernman Com. 1:49 (1539). Embetzmän- 
nerne ... göra gott och ostraffeligit värck. 
1:73 (1546). Ett godt och ostraffeligt vatn. 
U. Hjärne Anl. 2.

Ostraffeligen, adv. Oklanderligt, the 
Rysser. . . thet Suenske tungemåll ostraffe
ligen både läse och scriffue lärdt hade. 
RR l9/4 1543. vm någre ... siigh ingelunde 
kunde eller wilde benöije lathe medh så- 
dane maath och ööll som man them ostraffe
ligen giffuendis warder. Fin. handl. 7: 234 
(1548). _

Ostridig, adj. Oduglig till strid, uppå 
slåttet kunde näpligh rymmas the quinnor, 
barn och andre ostrijdighe Here. Schro
der us Liv. 571.

Östridsam, adj. Ej stridbar, oöfvat och 
ostrijdhsamt folck. Schroderus Liv. 162.

Ostyreman, m. Scrm förorsakar oväsen, 
stoj, ofog. (Se Schlyter Ord. ostyria; 
Mnt. unstur.) warder och någer ostyre man 
griipen ... thå må han fongas och i kisto 
settias. Gust. 1 reg. 7:140.

Ostyrlig, adj. Oregerlig. [Mnt. unsturlik.] 
hans ostyrlighe tunges brist, at brukesmedhe 
ord. Schroderus Liv. 550. ett ostyrlighit 
folck, ther medh ingen förbund eller vän
skap hålla kunde. Ders. 586. ostyrlige för
villade passioner. Stjernhjelm Lycks. är. 
cartel.

Ostälia, tr. han vil komma och stella 
språket i sin richtighet, när snart ingen 
osteller och vansteller thet verre än han 
thet giör. Svedberg Försvar 56.

Ostökot, adj. Ostädad, ett huus, där 
ostökot är och folket löpa af och an, at det 
reent giöra. Rudbeck Atl. 1:108.

Osund, adj. Sjuklig. Thet är bätre at 
en är fattig och ther medh helbregda och 
frisk, än rijk och osund. Syr. 30:14.

Osynlig, adj. Som ser ingenting ut, 
oansenlig, gamle gäfve richzdaler .. . gella 
mykit til vigten och verdet, hafvande prisen 
i sig, fast the utvertes äro ruggote, ojemne 
och osynlige. Svedberg Schibb. 104. Arken 
. .. var utan til ringa och osynlig nog. Sabb. 
ro 1:159.

Osyten, adj. Vårdslös, osytne och otrogne 
händer. Brahe Oecon. 54.

Osytligen, adv. Vårdslöst, at man icke 
tager godt och gör ther ondt uthaff, eller 
elliest osytligen och otrooligen medh handlas. 
Brahe Oecon. 78.

Osår, n. Ondt sår. ther någhor haffuer 
itt öpet flytande osåår. L. Petri 2 Post. 
284 a. tå brast thet osåret up igen. Kr. 87.

Osåt, adj. Oense. [Fsv. osatter, Isl. 
åsåttr.] de hafva giort oss osåte. Carl 9 
rimkr. 61. Gudhfruchtige makar kunna och 
undertijdhen bliffua osåte. Phrygius Brud- 
pred. C 3 a. Och hoppes mig at vi för en 
så ringa ting icke skole osåte blifva. Sved
berg Schibb. 58.

Osäjelig, adj. Outsäglig, hans stoorheet 
är osäyeligh. Ps. 145:3. Store och osäye- 
lighe äro tine domar, Herre. Vish. 17: i. 
Anden manar gott för oss medh osäyeligha 
suckan. Rom. 8:26. Gudhi ware tack för 
sina osäyeligha gåffuo. 2 Cor. 9:15. mich 
är aff Gudhi een oseyeligh nådh widherfarin. 
O. Petri 2 Post. 181 b. the kommo sedan 
tillbaka heem igen medh sådana rijkedom, 
at thet var osäijeligt. L. Petri Kr. 12.

Osäjeliga, adv. Outsägligt. Herren är 
osäyeligha stoor. Syr. 43: 31. hon hadhe 
funnet ena oseyeligha stora nådh for gudhi. 
O. Petri 2 Post. 177 b. then oss wachtar 
och foruarar, är oseyeligha mechtigare än 
alla woro (våra) fiendar. Ders. 90 a.

Osämja, impers. Osämjas, dep. Vara 
oense. Men ther osamde them mest om 
att Doctor Peder wille haffuadt (hafva sam
talet) förhender på latin. Svart Kr. 131. 
the (Göter och Svenske), aldrigh skulle 
osämias. Schroderus J. M. kr. företal 6. 
Thetta allena var thet the osamdes om. 
Liv. 83. krijgzfolket osämdes. Petrejus 
Beskr. 2:145.

Osämlighet, f. Otillbörlighet, opassande 
saki [T. Unziemlichkeit.] slijk osämligheet, 
som ey min ringheet bör. Lucidor E4a.

Otacksamlig, adj. Otacksam, een otack- 
samligh menniskia. Vish.. 16: 29.

Otam, adj. Otamd. Itt aghalööst barn 
warder owyrdigt, såsom en otam hest. 
Syr. 30: 8.

Otan, f. Fruktan, förskräckelse. [Jfr Isl. 
ötti.] När han då soffver i roo uthan othan. 
U. Hjärne Vitt. 129. iag . .. darrar aff othan. 
Ders. 167.

Otastlig, adj. Ovidrörlig. [af T. tasten ] 
j, som i mörkrenes hyddor Som skuggar 
otastlige sväva. Stjernhjelm Fångne Cup. 
6 intr. sättia . .. våre osynlige, otastelige före- 
bildningar och tanckar til papers. Sv. o. G. 
mâles fat. företal 3 a.

Otemelig, Otämelig, adj. Oanständig, 
otillbörlig. [Mnt. untemelik, T. unziemlich.] 
beflecke oss medt otemmeligit thall och 
rycthe. Gust. 1 reg. 6:104. oteemeligit och 
skambligit leffwerne. Thyselius Handl. 
2 : 228 (154 4). Menniskiones wanartige begä-
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reiser och vtemelige wälustan. 2:237. öffwer- 
flödigheet, lösachtigheet eller annen otäme- 
ligit wäsende. RR l/’ 1545.

Otemprad, p. adj. Illa blandad, tillredd. 
[Is!, tempra.] en otemprat plåstring (rapp
ning) på een slett wegg icke kan bestå 
emoot regn. Syr. bok 1536 22: 20.

Oterig, ad]. Oren, smutsig; styggelig. 
[D. uterig Kalkar, Mnt. unterich.] itt otee- 
rigt kärille. Hos. 8: 8. Hon håller reent och 
snygt uti sin litzla kåta Och vil alzintet som 
oteerigt är tillåta. Spegel G. verk 204. dryc
kenskap är een ... sleem och oteerigh dief- 
uuls last. L. Petri Dryck. D 5 b. Then som 
haffuer sigh oterugh medh oskäligh creatur. 
Tegel Gust. 1 hist. 1:191 (1528). Jfr Rietz 
728 a.

Oterighet, f. Orenhet, styggelse. Then 
oterogheth haffuer med oskælich creatur. 
Gust. 1 reg. 5: 27. samman kobblat oterug- 
heet af otroon, girugheten, ocker och flere 
sådana synder. P. Erici 2:259 b.

Oterlig, adj. = Oterig. [D. uterlig Kal
kar, Mnt. unterlik.] blodz uthgiutelse, mordh 
och brandh och myckitt annat oterligit onnth. 
Stjernman Riksd 1:97(1529). tungan är sig 
lik, och blifver alt then samma, Ostadig, falsk 
och arg, stygg, skamlös, oregerlig, Förmäten, 
stolt och vrång, spotsk, hädelig, oterlig. Spe
gel G. verk 251.

Oterliga, adv. Osnyggt, hwar och en 
sigh medh klädhnat och alt annat eenfalde- 
ligha . . . och likwel icke ... oteerliga halla 
skal. L. Petri Dryck D8a.

Otid, f. Svår tid, dyrhet. wij weta ey 
fatige men sielffua fulleliga radt, for then 
otidt paa all tingest ær, huru wij leffua scolo. 
Gust. 1 reg. 1:262. then sthore otiidh och 
oköp . .. paa salth, clædhe och annor deel 
som wij behöffua ath köpa. 3:119. the mon- 
ghe landtzköpere szom fara ok flytha om 
kringh menighe landit och giöre oss ther 
medh sthora otidh. 3: 363. göre otijd på kö
pett. HSH 39:197 (1606).

Otida, adj. Som sker i otid. otijdha född. 
Job 3:16; Pred. 6:3. icke förfära them j 
theras wånda, med någhor otidha ord om 
dödhen. L. Petri Kyrkord. 22 b. galna men- 
niskior offta plägha medh otijdha . .. orseck- 
ter binda oc vppenbara sig sielffua. Chr. 
pina K1 b. war Petrus medh sin otijdha 
strijdh (mot dem som grepo Kristus) Gudh 
olydigh. Ders. R 2 b.

Otidig, adj. 1. I otid, förtidig, eenne 
quinnos otijdhigh börd. Ps. 58: 9. födha otij- 
dhogha födzlo. Es. 65:23. otijdigh född. 
1 Cor. 15:8. the otijdhighe teelningar warda 
sönderbrotne, och theras frucht är intet nyt- 
tigh, omoghen til at äta. Vish. 4:5. hålla 
sigh .. . ifrå otijdigh sömpn, som är strax 
effter natwarden (aftonmåltiden). B. Olavi 
83 a. the haffuande skola födha otijdhighe 
barn. Forsius Esdr. 112. — 2. Omogen,

icke utbildad, en lijten otijdigh piga. Ern- 
hoffer 104 b. — 3. Otjenlig. Uthi många 
provincier är för otijdhigh vederleek skull 
vintersäden lithet och illa blefvedt sådt. 
Adlersparre Hist. saml. 3:278 (1630). — 
4. Otillbörlig, oanständig, otidig och få
fäng yppighet. Stjernman Riksd. bih. 316 
(1640). (Förordningen) dels aff ogeenheet,
deels annat hvarjehanda otijdigt och egen- 
nyttigt affseende, icke behörigen effterlefves. 
Com. 3:308 (1665). débauché, otidigt, 
odygdigt lefverne. Svedberg Schibb. 262.

Otidighet, f. 1. Användande i otid. Intet 
är gott, som icke genom otijdigheet och 
obruuk kan blifva värre. U. Hjärne Surb. 
34. — 2. Otillbörlighet. föhrer (knekten) ett 
ondt och oskickeligit lefverne med slagz- 
måhl och andre otijdigheeter. Stjernman 
Riksd. 3:1924 (1683).

Otillbörlig, adj. Oanständig, uti snack 
och taal så otilbörlige, så at theras besö- 
kiande haffuer mehra vämjelse än frögd 
medh sigh. Schroderus Hoff. väck. 88.

Otilldrftglig, adj. 1. Ofördelaktig, hin- 
derlig. [T. unzuträglich.] hvilken handels- 
ordning bemälte främmande (köpmän) för
mena skal vara uthi theras handel med 
stadsens invånare them endeles otildrägelig. 
Stjernman Com. 2:631 (1650). — 2. Odräg
lig, ohjelplig. skulle ... Kongl. M:tz solda- 
tesqua lijda otildrägelig afsaknadt och afbräck. 
Stjernman Riksd. 2:1299 (1658).

Otiod, n. Otyg. [Isl. äpjåd, pack, slöd
der.] Alt thet som kloas vil.. . The tiena 
ei i kök, ei heller uti buren; Ty vil jag ei
1 hop med slika otiod haka, Men hällre 
achta på the andra foglar spaka. Spegel 
G. verk 204.

Otrefsam, adj. Försumlig. Sjuklige sågo 
alla barnen ut, dels af svält, dels af otref
sam ansning. Carleson 44.

Otrefven, Otrifven, adj. Overksam, för
sumlig, trög, sömnaktig. [Fsv. othrivin.] för 
läte skul förfalla bielkarna, och för otreffna 
henders skul dryper huset. L. Petri Säl. 
pred. 10:18. altidh ähr frusin jordh fhör laat 
och otreffwenn swinn, effther som seijes 
pläger. Fin. handl. 10:116 (1565). een laat 
och otriffuin menniskia. Schroderus Hoff, 
väck. 205. Cicero sägher, at een othrijfvin 
qvinna är en säck, upfylt medh käthi och 
okyskheet. Albert. 1:206.

Otrifvenhet, f. Lättja, oföretagsamhet. 
thenne närvarende dyr tijd . .. förorsakes aff 
then menige mandz stora försumelser, otriff- 
uenheet och oskickeligheet. Stjernman 
Com. 1:76 (1546).

Otro, f. Trolöshet. [Fsv. =, Isl. litrii ] 
bewijste honom all otroo. 1 Macc. 11:58.

Otrogen, adj. Trolös, förrädisk, han 
war otroghen worden, Ty han hadhe giordt 
... Konungens fienda til offuersta Prest.
2 Macc. 14:26.



Otrohet — 630 — Oumgängelig

Otrohet, f. Otro. Herre iach troor, hielp 
minne otrooheet. O. Petri Men. fall H 7 b. 
thet är otroheten, at hon icke haffuer then 
tro till Jesum Christum som henne boorde. 
2 Post. »5 å.

Otrolig, adj. Oredlig, oärlig. Han aldrigh 
haffver sin herra affhendt I någen otroliga 
måtte, Föruthan ett groffgrönt stycke. Hund 
Er. 14 kr. v. 378.

Otroliga, adv. 1. Icke troget, icke nog
grant. Så haffua nw vttolkarena icke drijstat 
. . . trädha ifrå thet ordasett och figurer som 
vthi thet målet (Hebreiskan) war, på thet 
the icke skulle tenkias otroliga tolkat haffua. 
Dav. ps. 1536 förspråk. — 2. Oredligt, wij 
haffue doch intet förgätit tigh, eller otroligha 
j titt förbund handlat. Ps. 44:18. när the 
gâffuo thet (underhåll till presterna) vth, så 
gåffuo the thet fast otroligha. Försp. till 
Mal. them, som theras . .. embete otrooliga 
förestå. L. Petri 2 Post. 185 a.

Otroskap, m. Otrohet, straffa dem för 
deras otroskap och falskhet. Tegel Er. 14 
hist. lis.

Otröst, f. Något som ej är att förtrösta 
på, någon som är utan makfoch förmåga 
att gifva beskydd eller hjelp. i dandemen 
alle (taga) någhot vbestond före, Iijtandis 
til ewentyrs på någhon otröst, der j med 
förrådher idher sielffue. Gust. 1 reg. 7: 314.

Ottemål, n. Otta. hans gesäller, Som 
hamra på sitt städ från ottemål til qväller. 
Kolmodin Qv. sp. 1:249. Hvad? är thet 
nu så dagz? Jag hörer tuppen ropa .. . Är 
thet nu outemåål(l)? Spegel G. verk 212.

Otter, m. Utter. [lsl. otr.\ Helsingius.
Otugen, p. adj. Ohöflig, ohöfvisk. [Mnt. 

untogen.] Eij heller någhens ähre antastha 
eller älliest vtugne nampn kalla. RR12/1 1545.

Otukt, f. Osnygghet. [Mnt. untucht.] han 
. .. spyr eller giör otucht (sitt tarf) ij godhe 
mens sängher, rotandes och förderfuandes 
theres kläder. Schmedeman Just. 17 (1544). 
(Hundar må ej insläppas i kyrkan) för then 
slema art och otucht them folier, at the ther 
snarast skentma och wäta, som bäst är til- 
pyntat, bådhe wid Altare och annorstädz. 
L. Petri Kyrkord. 8 b. han ligger dödz siuck, 
och måste derföre göre sin otucht in ij hw- 
senn, effter hann inthet kann hielppe sigh 
siellf wth. Fin. handl. 10:222 (1596).

Otuktad, p. adj. Lögn ... är meenligh 
(vanlig) när otuchtadhom menniskiom (Vulg. 
indisciplinati). Syr. 20:26.

Otuktan, f. Oskick, oskicklighet. Och 
ther någhen i Borgelägher ligger eller anner- 
städtz, ingen vlöst, perlementt, trätter eller 
någrehånde vtugthen anrätte eller begynne, 
widt straff att häcktes i järnen eller stocken. 
RR 12/i 1545.

Otvekelig, Otvikelig, adj. Otvifvelaktig. 
obestridlig, hon (Hieronymi bok) är anamat 
och brukat aff then helga kyrkio for then

otwäkeliga sanning som finnes j henne. 
O. Petri Svar till P. Galle K 1 b. — Adv. 
Thetta är een rätt otviklig sann Orsak. 
Stjernhjelm Fredsafl. 12 intr. Sä haar dock 
Jesu död oss evigt lif förverfvat, Och hoo 
thet troor han skal otvikelig få erfvat. 
Spegel G. verk 200. Thet sin begynning 
hafft, otvijkligt ändan hinner. Lucidor Ii 2 a.

Otvifvelig, adj. 1. Som ej tviflar. wij 
vthi een rett och otwiffuelig troo bidie. 
L. Petri I Post. T 8 a. — 2. Otvifvelaktig. 
han giffuer oss itt wist och otwiffuelighit 
tekn om sina nådh. L. Petri Om nattv. 
F 2 b.

Otvifvels, adv. Otvifvelaktigt. månge 
Studentter otuifels hade lust iämpte deras 
andre studier, att bliffua auscultatores i håff- 
rätten. _ HSH 31:433 (1638).

Otvikelig, se Otvekelig.
Otvingelig, adj. Obetvinglig, otvingelig 

hårdheet. Stjernhjelm Lycks. är. 2 intr.
Otydelig, adj. Outtydlig. Så mongahanda 

slagh är på rösterna (tungomålen) j werl- 
denne, och ingen aff them är otydheligh 
(cbuivo;, öfv. 1882: ljudlös). När iagh nu 
icke weet vthtydhningen på rösten, bliffuer 
iagh honom som talar Barbarsk. 1 Cor. 14:10.

Otyk, adj. Som ej kan taga, fatta; ta
fatt. [Jfr lsl. tcekr.] Vänsterhanden håller, 
högerhanden arbetar: Alt medh fogh och 
lämpa, medh mindre en är sielfver oskicke- 
ligh och ovijgh (otyyk, slubbot) [ineptus aut 
iners; T. ungeschickt oder ungelencke.] Co- 
MENius Tung. 264.

Otålas, dep Vara otålig, klaga och 
otåhlas. Wexionius Sinn. 22 b.

Otålmodighet, f. Herre, hämnas ej min 
otålmodighet. Frese 104.

Otäck, adj. Misshaglig. Så hafuer han 
achtat sijn skylldighet vara, och Regeringen 
och Rådet ickie otäckt, at han sijne tanckar 
öfuer itt och annadt gifuer. A. Oxenstjerna 
(HSH' 38: 444).

Otäljeliga, adv. Oräkneligt, otaligt, man 
j förtijdhen haffuer pläghat löpa til helga
manna graffuar, kläder, been etc. til Rom, 
Hierusalem, Compostella och otälieligha 
flerestädz. L. Petri Om nattv. C 5 a.

Otämelig, se O tem el ig.
Otömmande, p. adj. Outtömlig, then 

rika och otömande brödhkammaren. P. Erici 
2: 258 a.

Oumgängelig, adj. 1. Ej genomgående, 
ej genomflytande, när thesse fijne salt komma 
at förblanda sig med bloden, göra the honom 
tiock och oumgängelig. Lindestolpe Skörb. 
16. thet hvijta blodet eller serum san
guinis blijr tiockt och genom the trån
gaste ådror, thet är genom körtlarna, oum- 
gängeligt. Frans. 50. så kan ock äfven hettan 
göra bloden seeg och oumgängelig. Fross. 
13. — 2. Oundgänglig. [T. unumgänglich.] 
dessa pligter, så oumgängelige för hvars och
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ens andeliga och eviga välfärd. Kellgren 
3: 269.

Ouppriktig, adj. Orättrådig, ouprich- 
tigt meenigt folck, som dageligen intet annat 
än til at slemme och demrae sigh beflijta. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:260 (1545).

Oupprättlig, adj. störta uthi en evigh- 
ouprättlig undergång. Stjernhjelm Lycks. 
är. cartel.

Outblifvelig, adj. (the) foro fort att truga 
och plåga allmogen, så att alt olijdeligit 
vart, och outblifvelig upror till att befruchta 
var Gust. Adolf Skr. 84.

Outtydelig, adj. Obegriplig. Thet folck 
. .. aff outhtydheligha tungo (tungomål) then 
man icke förstå kan. Es. 33:19.

Ovar, adj. Ovarsam, oförsiktig. [Fsv. =, 
Isl. Tivarr] Och dieffuulen går här om medh, 
... at han kan göra folket säkert och owaart. 
L. Petri 1 Post. Q 2 a. ulffuen ... haffuer 
för then skul taghet sigh fåraklädher vppå, 
at han må göra tigh owaar. 2 Post. 191 b. 
en Christen icke skal wara säker, owahr 
och obereedd. 3 Post. 87 b. Then som owahr 
är j sitt taal. Sal. ord. 12:18.

Ovaraktig, adj. Ej stridbar, ej vapen
för. thesse (de öfvervunne) hålla the för 
ovarachtige stympare. Gust. Adolf Skr. 69.

Ovarlig, adj. Ovarsam. [Fsv. ovarliker, 
Isl. åvarligr.] han ... ær noghot owarligh j 
sin ord. Gust. 1 reg. 4: 25. skole och predi
karena tagha sigh till vahra, att the genom 
ovahrlighit taal icke komma förargelse åstadh. 
Förslag till kyrkord. 371.

Ovarliga, adv. Ovarsamt. [Fsv. ovarlika.] 
Then ther owarligha talar, han stinger såsom 
itt swerd. Ord. 12:18. The flåkotte handla 
owarligha. 14:18.

Ovarse, adv. Oförvarandes. Konungen 
fortsatte mycket hastigt sin resa . . . och 
kom thär bönderne ovarse. Peringskiöld 
Heimskr. 1: 593.

Oveld, Ovild, adj. Oveldig. owildhe 
withne. Gust. I reg. 3:75. ovälde skedes
herrar. Girs Gust. 1 kr. 180. ovälde män. 
A. Oxenstjerna Bref I. 1:17. understel- 
landes alt thens ovelda läsarens rettvisa 
omdöme. Svedberg Schibb. 58.

Ovet, Ovett, n. Okunnighet, oförstånd. 
ingen (kunskap) är ett ovett (fåvitska, få- 
kunnighet, oförnufft, oförstånd). Comenius 
Tung. 357. Barndomen (är) full af ovett. Co
lumbus Poet. skr. O 2 b. Mitt ovett mig 
plågar, Vet ej hvad det vill. O. Gyllen
borg 72. Förthenskul sender han them så
dant rät prädika, At vi af oveet ej ifrån hans 
villja vika. Spegel G. verk 283. Pyrrhon 
... sagt sig ei förstå hur litet han förstod, 
Beklagandes at han sitt ovet intet viste. 
Öpp. par. 22.

Ovetenhet, f. Fåkunnighet, okunnighet. 
[Mnt. unwetenheit, T. Unwissenheit.] aff få- 
witzsko och owetenheet göra thet som ho

nom är emoot. O. Petri Sal. G 2 a. förlåt 
owetenhetena (öfvergif fåvitskan). Syr. bok 
1536 28:9. j ären fulle medh otroo, oförstånd 
och ovetenheet, både om Gudh och om hans 
vilia. P. J. Gothus Rel. art. 470.

Ovetig, -vett-, -vitt-, adj. Oförståndig; 
okunnig. [Mnt. unwetich, unwittich.] när 
the (qvinnorna)• framdelis sielfve skola sittia 
för boo och få een hoop ovetigt folck at 
fåås wedh, måge the tå sielfva veeta lära och 
undervijsa andra. Brahe Oecon. 8. Hwilkin 
är så owettig, att han geffuer sigh vth för 
en krijgzman, som kan inga wapn eller 
wärior brwka? P. J. Gothus Catech. G 7 b. 
Ovettige hustrur, som dåraktigt mena En 
skam för them vara, om the skull’ all tijda 
För männen gee vijka. Törnevall A 8 b. 
menniskian kommer her in (i verlöen) alz- 
tinges blott, naken, swagh och owittigh (utan 
vetande). L. Petri Mandr. D 1 b. Munkarne 
... äre svåra ovittige och olärde. Petrejus 
Beskr. 6:4.

Ovetighet, -vett-, f. Ovetenhet, okun
nighet. peccata ignorantiæ, thet är ovettig- 
heetennes synder. P. J. Gothus Rel. art 
149. aff ovetigheet försmäda och förfölia 
Christi Euangelium. Ders. 150. han beken- 
ner sina ovetigheet och beder, han ville 
undervijsa honom. Apost. gern. 156. någre 
synder bedrijffvas aff ovetigheet, oförstånd 
och enfaldigheet, andre aff upsååt. Schro- 
derus Hunn. 145.

Ovetskap, -vit-, m. 1. Ovetenhet, okun
nighet. [Mnt. unwitschap.] weet iagh icke 
huadh tu thet heller gör aff owitskap eller 
wetande och wiliande. L. Petri Dial, om 
mess. 142 b. mitt ringa förståndh Sampt ovet
skap uthi saker mångh. Laurbecchius 
A 2 a. — 2. Oförstånd. H. K. M. förbrodde 
migh min opiniatritet och ovetskap. Adler- 
sparre Hist. samt. 2:221 (1648).

Ovett(ig), se O v e t (i g).
Ovettigt, adj. Oförståndigt, man lärer 

tyckia vår resa vara ovettigt företagen. Pe
ringskiöld Heimskr. 1:327.

Ovettinge, m. Ovettig, oborstad person. 
I ären en ovettinge. Lagerström Gir. 67. 
Jag skall lära desse ovettingar at öknämna 
vachten. C. Gyllenborg Villhj. 84. jag har 
intet lust at tala med sådane ovettingar, som 
intet ha lärt bättre at skicka sig med folck. 
Modée Där. 40.

Ovigelig, adj. Oduglig, icke odlingsbar? 
[Jfr Schlyter Ord. ovigher.] Tesqua, owi- 
gelig eller olustog mark. Var. rer. voc. M 3 b. 
Sa le bra, oiempn och owigelig mark. Ders.

Ovigtig, adj. Underhaltig, mycket ovig- 
tigt gullmynt ... är här i landet gängse. 
Stjernman Com. 4:85 (1675). ovigtige du- 
cater, som under 3 æs hålla. Ders.

Ovikelig, adj. 1. Orubblig, orygglig. 
bliffua owikelighe widh tina welgerningar. 
Vish. 16:11. warer faste, owiklighe, och rijke



Ovikeliga — 632 — Oåtvarning

vthi Herrans werck altijdh. 1 Cor. 15:58. 
wij genom tw owikeligh ting (neml. Guds 
löfte och ed), j hwilkom omöghelighit är, 
at Gudh liugha skulle, ena starcka tröst 
haffua skullom. Ebr. 6:18. at wij icke dra- 
ghes ifrå Christo, vthan bliffue owijkelighe 
och hålle oss hårdt widh honom. L. Petri 
Om nattv. E 2 a. man besinnar gudz strenga 
wredhe och owikelighen (oafldtliga) grym- 
heet offwer syndena. O. Petri Men. fall 
K 5 b. — 2. Oundviklig, itt ovijkelighit straff 
är för handen. P. L. Gothus Undervisn.
342.

Ovikeliga, Ovikeligen, adv. Oryggligt. 
lät oss hålla hopsens bekenneise owickligha. 
Ebr. 10:23. bliffua owijkeligha widh Inset- 
tielse orden (till nattvarden). L. Petri Chr. 
pina E 6 b. tog af hertigen skriftelig för- 
plicktelse, at han skulle blifva ovikeligen 
(oafbrutet, beständigt) uti sin förläning. 
Girs Joh. 3 kr. 67.

Ovild, se O v e 1 d.
Ovildug, adj. Oveldig. ovildugt utslag. 

S. E. Brenner Jesu pin. 83.
Oviljog, adj. Ovillig, [lsl. äviljugr.] En 

genwerdigh gör en wijsan owiliogh, och för- 
derffuar itt mildt hierta. Pred. 7: 8. Huru 
kan then bereda sigh medh gerningar til 
thet gott är, som ingen godh gerning vthan 
olust och owiliogt hierta gör? Försp. till 
Rom.

Ovillighet, f. Afvoghet, uppstudsighet. 
uthi marcknaderne myckin ovillighet och 
oskick plägar af en hop löst partie emot tull- 
närerne föröfvas. Stjernman Com. 2:295 
(1640).

Ovinnelig, adj. Oöfvervinnelig. [Mnt. 
unwinnelik.] tungan kan ingen man tämia, 
thet owinneligha oonda. NT 1526 Jac. 3: 8. 
the moste vpgiffua stadhen, Hwilken the 
mena owinnelighen wara, effter han ligger 
på berghen. Judith 7: 9. Han skal tagha he- 
ligheet för en owinneligh sköld. Vish. 5: 20. 
Konungen medh sin owinligha häär. 2 Macc. 
1:13. han ... sågh at Judeska folcket owin- 
nelighit war. 11:18. itt owinneligit bijstånd 
alle förfolgde Christne och bekennare haffua 
j them helga Anda. P. Erici 2:88 b. en 
ovinneliger (oersättlig) skade. P. J. Gothus 
Hust. 54. brant och owinnerligh (oöfver- 
stigliga) bergh. L. Petri Jobs bok 39: 31. 
the haffue stark oc owinnelig (obestridliga, 
ovedersägliga) breff, saa at wij ingalunda 
skole kwnne wndwike then betalningh effther 
theris synne, med mynne (mindre) wij falle 
fraa war breff oc incigle. Gust. 1 reg. 6: 340.

Oviskja, f. Fåvitska, dåraktighet. [lsl. 
livizka.] (han) sigh sade kunna finna in- 
muradh skath med sin owiskia. HSH 5:11.

Oviss, adj. owiss (osäker, stapplande) 
foot. Ord. 25:19. om en baswn giffuer een 
owissa röst (otydligt ljud), Hoo gör sigh tå 
redho til strijdz? 1 Cor. 14:8. the äre så

owisse på (osäkre om) theras eegna histo
rier, som the ära på wora. O. Petri Kr. 7.

Ovitskap, se O vets kap.
Ovittig, se O ve t i g.
Ovorden, adj. Ovärdig, oren? [Jfr D. 

uvorn.] them retferdugha är ingen lagh sätt, 
vtan them orettferdughom,.. . them oword- 
nom, och orenom (àvoaioiç xal ßsß-rjXoiç). 
NT 1526 1 Tim. 1:9. (Bib. 1541 : ohelighom 
och oandelighom.)

Ovulen, adj. Ovärdig. Ovulin i sin drätt 
(drägt). Stjernhjelm Here. 16.

Ovyrden, Ovyrdig, Ovördig, adj. 
Sjelfsväldig, ostyrig, olydig. (Jfr Hessel- 
man / och y 210.) Itt aghalööst barn warder 
owyrdigt, såsom en otam hest. Syr. 30:8. 
ther man icke håller agha widh barnet, war
der thet argt och owyrdet. L. Petri Sir. 
bok 30: 8. vförståndigt och owördigt folck. 
Gust. 1 reg. 13:258.

Oväg, m. Dålig väg. Stadigh i fiät och 
i gång låter ey sigh lätliga länkia Aff före- 
tagne beqwämlige vägh uppå sijdan och 
ovägh. Ung B 2 b.

Oväga, tr. Göra ofarbar. denne väg 
igenom svåre koppar och järnlass mycket 
förslijtes och ovägas. HSH 40:77 (1664).

Ovägsam, adj. Ovägad, obanad. [T. un
wegsam.] en ovägsam ort. Schroderus 
Liv. 574. svåre och oväghsamme stijgar. 
Ders. 648. yttersta stycket af Britannien 
(Skottland).. . ganska skarpt och ovägsampt 
är. P. Brask Puf. 107.

Ovärdeliga, adv. Ovärdigt, then ower- 
deligha äter och dricker, han äter och dricker 
sigh sielffuom domen. 1 Cor. 11:29.

Oväxt, m. Missväxt. När oväxt kom
mer på ,. . han gömer säden bort. Lucidor 
Ii 3 a.

Ovördig, se Ovyrden.
Oxel, f. Oxeltand. [\s\.jaxl, m.] Spijsen, 

när han medh the främre tänderne sönder- 
bijten och (med) oxlarne tuggat är. Come- 
nius Tung. 267.

Oxfall, se Fall.
Oångradt, adv. Utan ånger, the skole 

sådant intet oångrat och ostraffat bortdraga. 
J. Erici Dav. ps. 197 b.

Oär, n. Missväxtår. [Isl. äär.\ han (Gud) 
plågade oss medh oåhr. Messenius Christm. 
238. the icke förmå göda sin åker som dhem 
borde, hvar uthaff föllier oåhr och dyyr tijd. 
Colerus 1:91. du seer oåhr dig din ym
nighet beröfva. Verld. fåf. speg. 31.

Oårdig, se O art ig 3.
Oåtvaradt, adv. Utan att säga till, 

underrätta, bisp hans åff lincöping haffuer 
giffuedt sig her vtåff rijkit oss oåthuaradt. 
Gust. 1 reg. 5:29. Jfr Åtvara.

Oåtvarning, f. Bristande ätvarning. på 
thet, at någon sigh medh ovetenheet eller 
oåtvarning icke skal hafva at endtskylla, tå 
hafve Vij varit förorsakade thetta vårt öpne
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breff at låta uthgå. Stjernman Com. 1:901 
(1623).

Oädel, adj. Oadlig. [Mnt. uneddel] våre 
troe vndersåther, edla och oedla, köpstadz- 
men och menige almogen. Gast. 1 reg. 
4:182. han skal stå för Konungenom, och 
skal icke stå för the oädhla. Ord. 22:29. 
Någre gamle frwger . . . med någre andre 
quinnor både ädla och oädla. Svart Kr. 1.

Oäfven, adj. [T. uneben.] thet är intet 
oäfven, hvad bönderne ... bruka. Linde- 
stolpe Matk. 59.

Oäkting, m. Oäkta barn. HSH 8:29. 
J. Wallenberg 164.

Oändad, p. adj. Oafslutad, oafgjord. 
effter thå om hwuedsaken, som war om 
gwthland, icke kendt (ransakadt) varth, ... 
vordho the tilhengiande stycker, som re- 
cessen och inneholler, oendat så wel som 
hwuedsaken. Gust. 1 reg. 4:285.

Oändig, adj. Som drar ut på tiden, 
sölaktig, försumlig. [Mnt. unendich] vm 
någer i Embethet sså tresker eller oenduger 
är, att han ey viill sina skuld bettale. 
Skrdord. 234 (1545).

Oära, f. Vanära. Infam i a, oära. Var. 
rer. voc. P 2 b. the haffwa giffwit sich åther 
till syndena j ghen, mich til stoor oära 
och wanheedher. O. Petri Men. fall H 5 b.

gudhi ther medh meer oära skeer än ära. 
Sakr. 20 a. tw gör mich jngen oära ther 
medh ath tu icke troor. 1 Post. 84 a.

Oära, tr. Vanhedra, skymfa. [Mnt. un- 
eren.] oaerende oss med noged prent han 
haffwer latid wtgaa. Gust. I reg. 6:8t3.

Oärlig, adj. Vanhederlig, skamlig, ohöf- 
visk. Och bortladhe the gamla ärligha Lagh, 
och vprettadhe annor oärligh sett igen. 
2 Macc. 4:11. intet oärlighit medh henne 
funnet wardt. Sus. 63. The som förgäta la- 
ghen, äro oährlighe. L. Petri Sir. bok 10: 23

Oärliga, adv. then som sitt sydzkona- 
barn tagher til echta handlar inhoneste, 
oährligha. L. Petri Skyld. C 3 b.

Oäta, f. Oätbar sak, hvad som är otjen- 
ligt till föda för menniskor. [Isl. åätan, 
f. dceti, n.] alt var förtärt hvadh iblandh 
them var matsligit. at the af rättom hunger 
måtte gå till allehanda oäto,. .. såsom grääs, 
rötter, svamp och annat sådant. L. Petri 
Kr. 17.

Oätelig, adj. Oätbar, till mat otjenlig. 
[Isl. üætr.] folcket begynte förtära mycket 
oäteligit, agner och mäsk, bark och knopp. 
Phrygius Föret, till Svarts ärepred. 32.

Oöfvad, p. adj. Obegagnad, man hans 
Sacrament så förachtar, oöffuat och fåfengt 
liggia låter. L. Petri Om nattv. C 7 a.

P.
Pack, n. han var födder af ett pack, en 

dantzerska. Sylvius Curt. 143.
Packa sig, refl. Begifva sig bort. [Mnt. 

sik packen, paken ; T. sich packen.] tilstädie 
them ingen köpenskap her effther att driffwe 
på then städh . . . och mane opå, att the 
packe sig. Fin. handl. 8:87 (1551). Packa 
tigh, Sathan, medh tina lögn. P. Erici 3:14 a. 
Wijk aff tin förbannadhe ande,... och paka 
tigh. A. Simonis Q 10 a. Dieffuulen är en 
höghferdiger ande,... therföre kan han ock 
intet verre Iijda, än när man honom för
achtar. Förnimmer han thet, och kan icke 
vendat, så packar han sigh. P. J. Gothus 
Tål. B 3 b. then (predikanten) till Schara, 
tackade Gudh att han fick strax wenda oc 
•packa sigh till Vpland igen. Svart Kr. 139. 
Om tu tigh ått blåkulla ey packar. Ronde- 
LETIUS 63.

Packhop, m. tilhopa slagget och sam- 
mansanket en packhop och löst partij. 
Sanf. svar E 3 a.

Packlakan, n. Ett slags gröfre kläde. 
[T. packlaken.] packelakan, pannus crassus. 
Comenius Tung. index. Packlakan, kläde 
för underbefälet. Hamilton 74.

Packnel, m (?). Se Päcknelika. [Mnt. 
backenel.] rwnde järnplåther till the knech-

ters behoff som inge packneler (orätt står, 
enl. riksregistraturen, packneter) eller storm
hatter haffue, och att the samme knechter 
motte brwke them wdi theris hatter emot 
Rydzernes pijler och anner hwg. Fin. handl. 
8:327 (1555).

Padd, m. Elak, illvillig person, medhan 
iagh var i ähro stadd Var iagh moot alla en 
ogijn padd. Rondeletius 71.

Paddestycke, n. Jfr Padd. Se ex. 
under Hagel.

Paddvulen, adj. Jfr Padd. malicieus, 
arg, paddvulen. Svedberg Schibb. 283.

Pagament, Payement, Payiment, 
Paviment, n. [Mlat. pagamentum; Mnt. 
paga-, page-, pagi-, payement.] 1. Paiga- 
ment, Pagament, Payement är det samma 
som myntets korn eller så mycket fint silf- 
ver, som myntet innehåller. Hallenberg 
Mynt 108. Se Gust. 1 reg. 6:15. Rådhit j 
Lubke lata ... forringa pagamentit j theris 
mynt. Gust. 1 reg. 7 : 386. Her Götstaff... 
lett slå klippingar, ... vdi payimentet till lika 
valor med Konung Cristierns klippingar. 
Svart Kr. 23. — 2. Saa welom wij oc högie- 
lighan biudhe athij ey ... wthföra tiilstedhie 
nogoth silff wtaf landit giorth eller ogiorth, 
ey heller nogoth pauimentthe eller riikitzins
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gænlighe myntt. Gust. 1 reg. 2 : 250. skulle 
giffua honom årligha hundrade och tiyo lö- 
dogha mark silff, sådana pauiment som ther 
vppå landet gick. O. Petri Kr. in.

Pajrock, m. Öfverrock, kapprock. [Nt. 
peirock: “Oberrock der gegen Regen und 
Kälte schützt“. Schütze Holst. Idiotikon.] 
utreda sina rotebåtzmän med . . . paij-råckar. 
Stjernman Riksd. 3:2354 (1720). Pajrock, 
ein Ober-Rock, ein weiter Rock. Lind Ord. 
Se Rietz pade.

Pajta, f. Lintyg, särk. [Fi. paita, skjorta, 
lintyg, av got. paida, rock.] här haa i kior- 
tel och tröya; Allenast iagh får hafva min 
slöya, Ospart skall vara alt thet som iagh 
haar, Ja min paita vill iagh ey lemna qvaar. 
Chronander Bel. D2a. de svärja ... det 
de, om hon hade ingen fyrck, skulle skatta 
sig lyckelige at taga henne (till hustru) i 
bara paitan, som man plägar säija. C. Gyl
lenborg Sprätth. 23. Se Rietz pade (o. 
Thomsen, Den gotiske sprogklasses ind- 
flydelse på den finske 138).

Pali, m. (Vlvsafs i gruva; jfr Rinman 
Bergv. lex.) ther sådanne streck finnes 
kundhe j wäggierne (af grufvan) att man 
doch kunde komme ther en foott eller pall 
in. Dipl. Dal. 3:67 (1547.)

Pali, m. (Stoppare i spelet på ett segel
fartyg? [D. Nor. NI. pal; Nt. pall; Eng. 
pawl.}) ähr till befahra, att Danmarck skall 
taga dedh Polniske kriget j acht, och när 
vij där ähre inveklade och moste Stella våre 
segell till palla, att då Danmarck effter sin 
vahna tastar oss och an. A. Oxenstjerna 
(HSH 32: 148). (Jfr NI. te pal (ter palle) 
komen, bliva fast, komma i trångmål; Nt. 
to pall selten : “fest setzen, sich gegen
stemmen“. Schütze Holst. Idiotikon.)

Palm, m. Palmqvist. förde honom ena 
gyllene Krono, och en Palm. 2 Macc. 14:4. 
Och båro mey och gröna quistar och palm. 
10:7. Then gullkronona samt medh palmen 
then j migh senden. 1 Macc. 13:37. på alla 
Huszens weggiar alt om kring lät han göra 
snidwerck medh vthskorna Cherubim, pal
mar och blomwerck. I Kon. 6:29. klädd j 
hwijt klädher, och palmar j theras hender. 
Upp. 7: 9.

Palm, m. 1. Spann (längdmått); äfven 
tvärhand. [L. palma.] Masteträd om 24 och 
25 palmar. Stjernman Com. 2:86 (1637). 
Sex palm högan pilt. Cup. o. Ven. kärleks- 
krig A 8 b. Chorisser-hästens höjd bestäm
des till 14 palmer. Hamilton 202. — 2. 
Parm (hömått). en rätt Stockholms palm, 
bestående af 3 alnars högd, längd och bredd. 
Civ. instr. 274 (1688). Lind Ord.

Palma, tr. Parma. Palma hö. Lind Ord.
Palmlördag, m. Dagen före palmsön

dagen. Om Wårfrudagh j Fasto faller j 
Dymbelwekonne, tå skal han sättias tilbaka 
på Palmlögerdagh. L. Petri Kyrkord. 47 a.

Palstinacka, f. Palsternacka. Come- 
nius Tung. 126.

Palt, m. Palta. Tw (Jesus) hänger na- 
kwder ok baar om alth, Skywlder med enom 
armom klwtha palth. Tideb. 102.

Paltot, adj. Trasig, en soffuare moste 
paltott klädher haffua. Sal. ord. 1536 23: 21.

Paltsrock, m. Ett slags öfverrock. [Mnt. 
paltrock, palsrock, se Schiller-Lübben; 
jfr Söderwall paltrokker, Kalkar palts- 
rok.] Drabanterne vore klädde i svarte paltz- 
rocker, besatte med svart sammet. Stock. 
Mag. 3:77 (1561).

Pamp, m. Luns, odåga. Så skal då den 
pampen få föra fem fält i sitt vapen och 
intet jag? Dalin Vitt. II. 5: 94.

Pamp (slå pamp), se Slampa mp(a).
Pandur, Bandur, f (?). Ett med metall

strängar bespändt instrument, liknande lu
tan. [Gr. îtavSoùpct, L. pandura, Ital. pan
dora.] Pandurer och regal och lutor klinga 
frij. Stjernhjelm Fägnesång. een skön 
music af lutor och bandurer. Fångne Cup. 
11 intr. Bandurer och Skalmeyer öfver all 
Klinger upp med liuf[i’ skall. Leyon- 
stedt 18.

Panel, n. 1. wij wele haffwe thett vt- 
skorne löffwärckett förgylt som är i paneledt 
på wäggen. Hist. bibi. 1:190 (1572). — 2. 
Skrank, gallerverk? Claus snickare giorde 
ett herligit Paneel med 90 svarfvade pelare 
emellan höghe Chor och korskyrkian, item 
tre longa stolar med Paneel. Vesterg; fornm. 
för. tidskrift 4:82 (1594). Ett panel med 64 
svarfvade pelare uppsattes omkring funten. 
Ders. 83.

Panket, n. Gästabud, kalas. [F. ban
quet, T. panket.} Jagh vill tilreda itt furst- 
ligit lagh, Et sådant panckeet, att under skall 
vara. Tisbe 17. Ett kosteligit gästebudh (cal- 
latz, panket). Comenius Tung. 565. Holo
fernes medh sine krijgsöfverster hölt itt ko- 
stelighit pankeet. Schroderus Kysk. speg. 
Gib. hölts panquet på slåttet i några da
gars tid. J. Werwing 1:43. The hålla pan
keter och stora måltider. Svedberg Sabb. 
ro 1:756.

Panketera, intr. Kalasa. [T. panketie- 
ren.} drack gestebodh och pancketeradhe. 
Svart Kr. 82. Panketerar, slämmer och 
håller huus Dageligh i vällust, suus och 
duus. Dalius Hec. A la.

Panketerare, m. [T.panketierer.} dryckes- 
brödher och panketerare. P. Erici 5:254 a.

Panter (^z), m. Pan the ra, panteer. 
Var. rer. voc. P 8 b.

Pantofla, f. Toffel. [T. pantoffel.} en 
ringa skrifvare trafvar hen på höghe pan- 
toflor. Schroderus Hoflef. 173.

Papegoja, f. Eftergjord fågel för mål
skjutning. [I samma bet. brukades förr F. 
papegai, T. papagei.} Therföre bör oss 
thenna högtijdh (pingst) icke hålla medh
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papekoya skiutande, gilles drickande och 
fasielagz spel. P. Erici 5: 73 a. The Lybske 
ville papgoijen skiute (d. v. s. trodde sig 
kunna lyckas att vinna Sveriges rike). 
Hund Er. 14 kr. v. 51. Szå haffve the thå 
pappegoijen skutit, At then haffver them 
allom förtrutit, Ath thet var them så lithet 
till fromme. Ders. v. 249.

Papegojegrön, adj. någre stycker (kläde) 
aff . . . papegoije grön ferge. Gust. 1 reg.
13: 23t.

Papelögnisk, adj. Prestlögnaktig. [Månne 
af Isl. papi? (jfr Fs v. pape, Mnt. =).] Thet 
papelögniska Rom. Bureus Nym. XI: 9.

Papp, n (enl. Lind). [T. papp, pappe.] 
1. Mjölvälling. Jag bjur mig at för barnet 
laga Pankakor, smörgröt, mjölk och papp. 
Dalin Vitt. 6:301. — 2. Klister. Lind Ord.

Pappa, tr. Klistra, stärka. [T. pappen.] 
Krusat, knappat och pappat, krokot och 
brokot. Stjernhjelm Bröl. 22. Lind Ord. 
Jfr Knappad.

Pappe, m. Patt, spene, pappe, mamma. 
Comenius Tung. index, thet (barnet) til 
pappar tijn uthsträcker sina armar. Spar- 
man Sund. sp. 365.

Pappershök, m. Pappersdrake, små 
spindlar, som blåsas med vädret liksom 
pappershökar. Linné Sk. resa 5.

Par, n. och f. [Fsv. par, n., D. par, pare 
(Kalkar); jfr Tamm Etym. sv. ördb. under 
illparig] 1. Svek, list, knep. han (anti
krist) ... allom gudz ord sönde (nekade) och 
lärde sijn eghen par. Psalmb. 1536 88. The 
tenckia vp sijn skaleka paar. Psalmb. 1572 
28 a. Reynick ... så mykit beklaghat var 
Öfver sä ntång sin skaleka par. R. Foss 103. 
— 2. Skämt. Alla skute dhe hätta för mund' 
Och torde eij konungen svara, Förutan 
Widrich Wellansson, Han giorde deraf en 
pare. Sv. forns. 1: 50.

Para sig, refl. Förena sig, passa ihop. 
giorde han . . . tw annor (bräden) på the tw 
hörnen aff tabernaklet baak til, så at hwart 
thera aff the bådhen paradhe sigh medh sitt 
hörne brädhe jfrå nedhan vp ått. 2 Mos. 
36: 29.

Parde, Pardel, Parder, m. Leopard. 
Kan en Parde förwandla sina flecker? Jer. 
13:23. Parden skal wachta på theras städher. 
5: 6. itt annat diwr lijkt enom Parde. Dan. 
7:6. Parder liggia ibland kedh. Es. 11:6. 
Wildiwret.. . war lijkt enom Pardel. Upp. 
13:2. Pardeler (bo tillsammans) medh kidh. 
L. Petri Jes. proph. 11:6. Han (hanen) kal
las een Parde, men hoon (honan) ett Pan- 
therdiwr. Lælius Res. 1: 249. en Parder. 
Dalin Vilt. 3:114.

Pardela, se Partdela.
Park, m. [Fsv. parker.] En med mur 

eller annan stängsel omgärdad plats. När 
vij kommo alle på slotzsens park (fästnin
gens område, borggård?), Och the såge vij

vore så starck,.. . Thå gåffve the op huset. 
Hund Er. 14 kr. v. 231.

Parlag, n. när i nw wele bruke alle 
tilhopa wiid gruffuom, dhå wele wij gerne 
vnne eder till gode, ath huilke ther magt 
och empne haffua ath beholla flere parlag 
och taga tess mere aff kopperen, när han 
giord bliffuer, dhå skall thet stå thorn öpit 
före. Gust. 1 reg. 13:7. Se Rinman Bergv. 
lex. under par.

Parlamente, Perlamente, n. Oväsen, 
kif, strid. [Fsv. Parlamente, perlament-, Mnt. 
parlement, perlement.] Saadanth parlamenthe 
hadhe han ok gerna kommidh paa gongh her 
j rikidh, medh hanss lögner ok stemplingar. 
Gust. I reg. 2:156. kom samma karl j trette 
med her henrich åkaesons fogthe och . .. 
han vndueek theris samsæthe, j then ackt 
ath han inthet perlament vålla skulle. 4:69. 
bruke pärlemente och offwerfalle tätige männ. 
Thyselius Handl. 2: 216 (1544). Almogen 
uthi Wijken giorde ... ett perlamente och 
buller, så at the röffuade och slogo nogre 
Konungh Gustaffs tiänare ihiäl. Tegel Gust. 
1 hist. 1:268. Uthaff thetta Ryssens infal 
förorsakade sigh ett stoort perlamente, så 
at thet kom til ett uppenbart krijgh emellan 
Sverige och Rysslandh. 2: 308. Gudh tilkenna 
giffuer, huadh för itt rumor och perlemente 
öffuer hans Sons närvarelse sigh uphäffua 
skulle. P. Erici 1:110 a. komma åstadh alla- 
handa perlamente och tvedregt. 4: 135 b. 
i Danska feigden .. . bevijste (han) sin man- 
ligheet emoot fienden, til thess samma perla
mente aff Gudz försyn ändades 1613. J. 
Botvidi Likpred. E 2 b. Dryckenskap är 
orsaak til... trätor, perlement, slagzmål. J. 
Rudbeckius 2 Pred. E 4 a.

Parom, adv. Parvis. Tha saa han in
komma en skön process aff jomffrwr, Och 
the gingo parwm ok parum. Leg. om Man
fred 2. aff alt thet som kräker på iordenne, 
gingo til honom in j Arken, parom, jw 
mankön och quinkön. 1 Mos. 7:9.

Part, m. Del. [Mnt. T. part.] en part 
aff them woro Saduceer, och annan parten 
Phariseer. Ap. gern. 23: 6. En part sadhe, 
Thenne är Christus. Men somlighe sadhe, 
Icke skal Christus komma aff Galilea? 
Joh. ev. 7: 41. the föllo mesta parten på thet 
rådhet, at leggia tädhan. Ap. gern. 27:12. 
få migh then parten aff äghodelarna som 
migh tilkommer. Luc. 15:12. honom wardt 
macht giffuin offuer the fyra parter på ior
denne. Upp. 6: 8. (Öfv. 1882: fjerdedelen
af jorden.) Effter iagh nu bijdt haffuer, och 
the kunna intet tala,.. . wil iagh doch swara 
min part (säga min mening). Job 32:17.

Parta, tr. Dela. [Fsv. Isl. parta, Mnt. 
parten.] the partedhe och skiffte thet (godset) 
sin emellom. Gust. 1 reg. 4:194. parthe Cro- 
nones hemen vdi sså månge deler som the 
sielffue haffue welett. Fin. handl. 8: 280
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(1555). werldzlighit arff förminskas jw mera 
thet skifFtes och partas. O. Petri 1 Post. 
a a. byter och partar thet han röffuat hafFuer. 
2 Post. 60 b. Hans rike ... effter hans dödh 
skulle bliffua partat och deelt. Uti. på Dan. 
65. wele wij mett thorn och the mett oss 
dela och parta alles wores goda råd. Gust. 
1 reg. 9:173.

Partdela, Pardela, Perdela, tr. Dela. 
[Jfr Fsv. par(t)del, perdeel, del.] the skula 
låtha siig athnögia med then sin kosth oc 
fortaerningh som j haffue med them.perdela. 
Gust. 1 reg. 4:130. begiaerandis at j alle 
samma möte endeliga besökia ville, parde- 
landis med oss edher godha raad om riki- 
sins .. . bestand. 4:162. partdelendes med oss 
eder gode rådh. 4:160. så forordineret, att 
vårtt folk som nw rijder i fodringe i väster- 
götlandt bliffuer ther nedre och i thet partt- 
deler mellan eder. 5: 81.

Parteka, f. Brödstycke. [T. parteke. Se 
Grimm Wort.] Keysaren Claudius gick en 
tijd på torget i Rom, ther vardt han aff thet 
fattiga folket och aff tiggiarom kringhverff- 
der, och medh försmädeliga ord och par
tekor altså öffuerladder och kastader, att 
han näpliga undkom. P. J. Gothus Ap. 
gern. 207.

Parti, n. [Mnt. partie.] 1. Sällskap, wij 
thaa motthe skilia thet parthij (Lybeckarne) 
j fraa oss (medelst betalning af deras for
dran). Gust. 1 reg. 3: 295. ther then Chri- 
steliga läran . .. icke rett och reen är, såsom 
ibland the Påueska, Rytzar oc annor sådana 
wilfarande partij. L. Petri I Post. försp. 2. 
skökior och allehanda slijk löös partij. 
Svart Kr. 67. — 2. Söndring, the doch 
intet annat giorde eller åstadh komo j then 
Christeligha Församlingen, än twedregt och 
partij. Försp. till 1 Cor. the uproriske, och 
hemlige fridzförstörare . .. uthsprijda prach- 
tiker och partij (conspirationes). Comenius 
Tung. 691.

Partisk, adj. (Uttal Partijsk, sec-
tarius, factiosus, haereticus. Helsingius. 
en far är en alt för partijsk domare. C. 
Gyllenborg Villhj. 26. En Svensk, som 
är partisk (w i), har altid lust at rifvas. 
Dalin Vitt. II. 6:72.) Affällig, upprorisk. 
thenna meningen är alztinges nyy, partiesk 
(kättersk). L. Petri Dial, om nattv. D 4 b. 
någre finnes partijske vnder (ibland) almo- 
gen som wele komme mytterij åstadh. Landt. 
instr. 15 (1563). the emoot sina sielasöriare 
woro partieske. P. Erici 4:17 b. Konung 
Eumenes ... uthi thet Macedoniske krijghet 
hade varit partijsk (intagit en afsöndrad 
ställning), så at han medh ingenthere delen 
hadhe holiit. Schroderus Liv. 917.

Partsel, m. Persedel. [F.parcelle; Mnt. 
parsel, persel.] uppå thet... man veta må 
hvadh för varur åårligen här af rijket och 
åter in igen förde och skippadhe blifve, skall

granneligen partzel ifrån partzel upskrifven 
blifva. Stjernman Com. 1: 74 (1546). smör, 
ost och andre sådane partzeller. 1:173 (1560).

Pasa, tr. Basa,piska, tvinga? (Se Rietz.) 
the mena pasa oc twinge oss til ath platt 
fordragha (eftergifva) them then pålagda 
gärdz vthkræffielse. Gust. I reg. 4:139.

Pasar, Pasare, m. Böneman. Taleman, 
Pasar, paranymphus, auspex. Helsingius. 
På bröllopsdagen går brudgumme med sin 
Pasare eller Taleman och sitt föllie tili bru- 
denes föräldrars eller förmyndares huus. 
Emporagrius 148. Jfr Ihre Dial. lex. samt 
Sundel.

Paska, intr. Paska i träcken, im Dreck 
patschen oder patschein. Lind Ord.

Paskig, Paskot, adj. [T. patschig, “kotig, 
schmutzig“.] garstig, unflätig, unsauber, un
achtsam. Lind Ord.

Pass, n. [Mnt. pas, pass; T. pass.] 1. 
Gäng, lopp, tag. Fölliom och vandrom nu 
förty Fort effter thenna stjerna ny. Achtom 
grant hennes pass och gång. Olfson Tre 
vise män Bla. han uplåter oss igenom the 
lender frijt pass. Schroderus Liv. 590. — 
2. Passgang. Springa courbetter och braff 
voltera, Gå uthi pass och galloppera, Löpa till 
ring äro the (hästarne) färdiga. S. Brasck 
Förl. sonen E 2 a. — 8. Smalt vattendrag.
I Skåne äre pass, men inga stoora strömar. 
Spegel G. verk 109. ther färjar man öfver 
medh färjo, och kallas ett pass (eller färje- 
stadh. L. trajectus, T. iiberfurth). Come
nius Tung. 472. — 4. Rum eller mått mellan 
de i vissa dryckesglas (T. passglas) an- 
bragta streck eller ränder, thenne måste 
dricka itt pass utur glaaset aff bitter maalört, 
och en annan heela glaset uthdricka. Schro
derus Kors. 33. Gåthår, gåthår, stalbroor, 
try pass. Prytz Gust. 1 D l b. O. Skottk. 
C 2 a. — 5. Mått, måtta, beskaffenhet, till
stånd. hans troo hade blijffuit widh thet 
pas hon war til förenne. O. Petri 2 Post. 
160 a. oxanar allestadz i landit stiga fast vp 
och dyrekas öffuer pass. Gust. I reg. 7:414. 
Ledamöterna som ... styfve blifva, smorde 
med thenna olja, kommer (hon) them til 
rätte pass igen. Colerus 1:246. — 6. På, 
vid detta pass, vid detta tillfälle, vid 
denna tid. [Mnt. up dat pas.] Vij . . . för
nöden hadhe att ordinera månge flere merke- 
lige punchter och artickler än heruthinnen 
uppå thetta pass uthtryckte äre. Stjernman 
Riksd. 1:164 (1540). her Twre eller hans 
partij . . . nw skal ware på thetta pass i 
Norige. Gust. I reg. 6:268. ther ligger på 
thetta pass stor macht opå, at tu beholler 
oss j then landzende en wäluilig och trogen 
almoge. Dipl. Dal. 2:246 (1542). then for- 
redere hoop i Småland . .. skole wijd thetta 
pass wara tusende man starcke. RRS7/7 1542. 
han bafuer hafft een godh och favorabel 
vindh, så att jagh hoppas honom vedh dette
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pass att vara i Stocholms skären. A. Oxen- 
stjerna (HSH 25:87). — 7. Till pass, 
a) till lags, till nöjes, hållendis eder hestar 
någhot bättre til pass än the nw sistens 
wåro. Gust. 1 reg. 6: 250. b) till mods. 
Köningen war löstug, wehll til pas och flux 
widh ööll. Svart Kr. 135. en kanna glöd
gat vyn, Den vilia vy taga till lyfue, Till 
thet vy bättre till pas må blifue. Tisbe 8. 
dispos, til pass, til modz. Svedberg Schibb. 
205. c) frisk, välmående. [Fsv. =.] wara 
sundh och wel tiil pass. Gust. I reg. 2: 222. 
oss ær witterligit wordit ath tw icke ær 
alstingis wel tiil pass wthan holler wiidh 
senghen. 3: 268. en siuck menniskia, som 
gerna ville vara til pass igen. Fortun. 248. 
jag i denne sommar haffver varit bettre til 
pas ähn nu i fem förledne åhr. A. Oxen- 
stjerna Bref I. 4:133. här menniskian haf- 
ver fått sig maat blijfver hon til pass. 
Colerus 1:128.-8. På pass, vid pass. 
Här effter på pass om en half stund iagh 
vill eder möta i samma lund. Tisbe 50.

Pass, n. En liten tafla eller skifva, van
ligen af silfver, tecknad med en kristus
bild eller ett kors, hvilken vid messan fram
räcktes till kyssande med helsningen : pax 
tecum. Ordet är bildadt af L. pacem. (Se 
Schiller-LObben pace.) Jfr Pås. I en 
förteckning på kyrksilfver (1545) förekom
mer: Tu Chrisme kaar, itt Pass och annat 
smått huitt offersölff. Troil 2:78.

Passa, tr. 1. Passa på, gifva akt på, 
bry sig om. [Mnt. passen up.] passa intet 
vppå hwadh han sägher. Jer. 18:18. the 
passa intet på någhon rett. ,4m. 3:10. the ... 
passa platt jntit på gudh. O. Petri 2 Post. 
4 a. giorde allom offuerwold och orett och 
passade på ingen. Kr. 5. han passar intet på 
Christum, vthan försmäder och förfölier ho
nom. L. Petri 2 Post. 64 a. Hwadh passar 
iagh på Presten? Han må ropa j kyrkionne 
hwadh han wil. Dryck. B 7 a. Guld och gröna 
skogar, dem passar jag ej på. Sv. folkv. 1:18. 
— 2. Pass på, låt bli! Pass på, min käre 
vän, onödigt vis at spöka! Kolmodin Qv. 
sp. 2:342. Pass på at låta illa. Olthoff 
Plut. 31. Pass på at bruka några invänd
ningar. Modée Där. 20. pass på at ställa 
eder så främmande. Malmborg 537.

Passbord, n. Pass, respass. [F. passe
port, Mnt. pasbort.] ith patzbordt hædhen 
j fraa Stocholm och tiil tyslandt. Gust. 1 
reg. 2:135. hvar och een köpman skall hafva 
hoos sig ett vägebreff eller passbort. Stjern- 
man Riksd. 1:156 (1540). Gaff så största 
parten (af Tyska krigsfolket) pasbord och 
lett spatzera them aff Rijket. Svart Kr. 73. 
En (Dalpil) fick Bengt Biugg i sin armlägg 
.. .-honom förde han medh sigh till sin herre 
Erchebiscopen till Stocholm, thette war ho
nom till wiss ord och pasbord, att the 
Swenske hade handlat medh honom.

Ders. 34. it pasbortz breff tyl siöss. Gust.
I reg. 2:17.

i dsseglas, n. Se Pass 4. Lät oss frög- 
das medh godh skääl Och skenckia in . . . 
Uthi silffstoop och passeglas. J. Sigfridi 
E l b. Slå gott brännevijn uthi itt stort 
passeglas. Colerus 1:181.

Passement, Possement, n. Bård, bräm, 
frans. [T. passement, posament av Fr. passe
ment.] Flogels kiortill, beszatt mett itt gyl
lene paszementh. Hist, handl. 2:6 (1548). 
een kiädningh som war wtaff suart sammet 
... och war all öfuersatt med gyllene pose- 
mänth. Rääf Ydre 3:414 (1594). Sammets 
tyg med guld possemente. Tegel Er 14 
hist. 242. Possement af gull och sölff. Ders. 
324. han edhre klädher medh snören och 
possemente besatte, j. Rudbeckius 4 Pred. 
D 4 b. Jfr Fataburen 1907, s. 105.

Passera, tr. Bereda (hudar, läder). [F. 
passer.] Passera allahandha slagh lädher. 
Skråord. 38 (1596). passera een hud. Co
lerus 1:325.

Passhampa, f. Sämsta slags hampa. 
[T. passhanf] segelgarn skall af den fina
ste Rigiske hampan spunnet vara... men 
lårding kan spinnas af passhampa. Stjern- 
man Com. 5:482 (1694).

Passion, f. Kristi lidande. Spela pas
sion med, vilja döda. [Mnt. passion spe
len.] Saul, Doeg, Ahitophel, Absalon och 
Simei haffue medh Dauid speelat Passion, 
ett tusende och fiorton åhr för än Christus 
här på werlden född war. Lælius Res. 
1: 130.

Passla, f. [Estn. passel “bondsko“, se 
Rietz passla samt Saxén i Sv. landsm. 
XI. 3:187.] Skor har then som bor i skogs
land utaf näfver, hvilkä eljest hos oss kallas 
passlor. Ehrenmalm Resa genom Vester- 
norrland till Åsele Lappmark (1741) 121. 
Ryske bönderne ännu i dag vefva vadmal 
eller grofva klutar omkring fotterna, och 
spänna deröfver sine Passlor, et slags skor 
sammanflätade äf bast och vidjor. Berch 
(Sami. 3: 307).

Passlig, adj. 1. Tjenlig, lämplig, lagom. 
vtskicke några paszeliga skip och jacther 
... som kunne holla thet farwatn ränth (reni). 
Gust. 1 reg. 10:251. eth passeligit örligx 
skiip. Fin handl. 5:338 (1537). han håller 
passeligh Scholanepst, så at han icke til- 
städher ther för mykit sielffswold, icke heller 
twert emoot är för mykit hård. L. Petri 
Kyrkord. 83 b. Vakta tigh, haff doch pass- 
ligt modh, See tiil huru alt kan lyckas. 
S. Brasck Förl. sonen B 2 a. — 2. Temlig. 
man ther medh (med predikandet) bekom 
een passeligh framgång, så at the onyttiga 
och skadeliga menniskiors stadgar . .. gingo 
til ryggia. L. Petri Kyrkost. 1 b. — 3. Knapp. 
tiugw Wälske mijler, thet är, fem passlighe 
Swenske mijler. Lælius Res. 1: 217. — 4.
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Klen, dålig. Thet är en passlig heder At 
slå en vän och gäst i söta sömnen neder. 
Kolmodin Qv. sp. 1:249. jag en hop med 
papper sammanlade, Som på mit kammar
bord i paslig ordning låg. S. E. Brenner 
Dikt. 1:259. En landhushållare, som vet väl 
sköta den jordlapp han äger, är lyckeligare 
än den, som mycket kan prata om alle
handa slags jord, och får ändå passelig nytta 
af sin egen. Carleson 222. En passelig 
karl, et passeliget förstånd. Lind Ord.

Passlig, Passliga, adv. 1. Temligen. 
thet Judeska landet war passeliga wijdt be- 
grepet. L. Petri 2 Post. -206 a. Eric Erich- 
son war en erligh from man, han hölt ho
nom (Gustaf Eriksson) så passelige wähl. 
Svart Kr. 6. 1 Thuna och ther omkring
vistades iu altidh Konungens foutar någer 
passelige starcke. Ders. 107. finge ther passe
lig godh swar. Ders 154. en passeligh lång 
Epistel. P. Erici 5:220 a. — 2. Så lagom, 
icke just, icke synnerligen. Varer patzligh 
mundvighe. Messenius Signill 23. Att i 
ligge här så och skeeka. ...Thet mon edher 
passeligha väl stå. Rondeletius 15. Then 
gamble gubben . . . Var passeligh lustigh. 
Dens. 93. Han var gemenligen hållen före 
at vara småfalsker och passlig trogen at lita 
på. Peringskiöld Heimskr. 1:518. berätta 
intet mehr om din resa, thy hon är paslig 
hederlig. Vilk. 393. Passeligen lärd, seicht
gelehrt. Lind Ord.

Passopp, m. Om hund. Han sade: Min 
Passopp, jag har dig satt på vakt, At du på 
misstänkt folk bör gifva flitigt akt. Kol
modin Qv. sp. 2:287.

Pastej, n. Bastion, bålverk. [T. bastei.] 
itt pastei emoot dieffuulens förfärliga kar- 
toger. P. Erici 1:199 a. the giorde pasteijer 
och bålvärke. Schroderus Liv. 154. Domen 
i Refle befästes med pastejer. Adlersparre 
Afh. 318. (Se ders. 317.) Rom är medh fem 
väldige pasteier försedt. Laurelius Påf. 
anat. 381.

Pasteja, tr. Tillaga som pastej, fram- 
setia en peprat huggorm för pasteyat åål. 
A. Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost.
B 2 b.

Patra, tr. Prata, pladdra. [Fsv. =.] (Se 
Rietz padra.) Försambladhe sigh een stoor 
krijgzhäär Aff Tydske, Ungerske, Påler och 
Tattra Och Here som fremmande tungmål 
patra. Messenius Ret. D 2 b.

Patriarkinna, f. then gudfruchtiga Pa- 
triarchinnan Sara. P. J. Gothus Hust. 203. 
Sara var en stor patriarchinna. Svedberg 
Sabb. ro 2:1026.

Patt, m. Tass. [F. patte.] en listig katt 
Fördöljer sina klor i fotens miuka patt. 
Kolmodin Qv. sp. 2: 398.

Patzligh, se Passlig, adv.
Paulun, Pavelun, n. Tält. [Mnt. pau- 

lun, pauwelun.] Och war theras handwerck

at göra Pawlun. Ap. gern. 18:3. gick åter 
in vthi pawlunet. Judith 12: 9. Förwijdhga 
tijn paueluns rwm. Es. 54:2. hans hand
werck war wäffua tapeter eller göra pawelun. 
P. Erici 3:16 b2, ett gott pauluunn till wåre 
barns behoff motte giortt bliffwe .. . Hwarföre 
är wår willie, att thu förskaffer tilhope szå 
myket walmar som till samme pauluun kan 
förnöden ware, — wij hade och gerne pau- 
lunet szå stoort att iiij godhe senger till 
wåre barns behoff finge ther rum vdi,.. . 
the lerffz pauluner som M. Påwell giortt 
haffwer föghe dughe. RR 27/a 1545.

Paulunmakare, m. Tältmakare. han 
war en Tapeetmakare eller Pawelwnmakare. 
P. Erici 6: 47 a.

Pausa, f. Paus. [L. pausa.] Lind Ord.
Paviment, Payement, se Pagament.
Peck, n. Beck. [T. pech.] Peck smittar 

hvem thet rörer. Spegel G. verk 291. jfr 
Bek.

Peckemente, n. Förfördelande, sidvörd
nad? [af F. piquer?] Anders Ambiörnsonn 
... för Borgestufwu peckemente (felläst för 
perllemente?) bleff affsagt ristas med en 
kniff vid borgebordett igenom hand hans. 
Gjörwell Nya sv. bibi. 2:340 (1583).

Peckling, Päckling, m. Ett slags lärft. 
[Mnt. pechling. Schiller-Lubben 6:233.] 
Groff peckling. Fin. handl. 8:213 (1555). 
skaffe Canifass, Päcklingh. Ders. 228.

Peder, St. Peders lek. hwar the (Dan- 
skarne) än en gong kunde få Swerige in, . . . 
skulle the icke försuma thet for longe be
slutat war. Nemlige att spele Sancte Peders 
leek medh the Swenske, thet war mönstra 
them, så att minste parten skulle bliffue 
igen. Svart Kr. i. hwar Gudh för Christi 
bön skul honom (satan) sådant icke för- 
toghe, tå leekte han wisserligha med oss 
S. Peders leek (såsom man pläghar säya), 
at mindre bliffue quart aff then hopen som 
skulle warda saligh. L. Petri Chr. pina 
M 5 b. Jfr Mäster Per, se Per.

Pegel, Pägel, Pel, m. Knapp, märke i 
dryckeskärl, utvisande hur djupt man skall 
dricka (jfr Pass 4); äfven sjelfva dryckes
kärlet. (Se Rietz pel.) [Mnt. pegel, peil; 
D. pœgel.] Han haer som en Krist aff kor
sens kalck sin deel Tålmodigst drucket när 
in till then sidsta peel. Lucidor Ee4a. 
En hel pegel finkel jochim. Livin 51. Far
väl häreffter ock båd heel och halfva päglar. 
Borneman 29. Peel, L. Hemina. Schro
derus Lex. 26. mången dricker där den 
allersidste pehl. Brobergen 362. Dricka 
verlden skål, men vämjas Vid att smaka 
Christi pel. Rydelius Vitt. 55.

Pejto, m (?). [D. pojto, pojto “fransk vin 
(fra Poitou)“ Kalkar.[ för itt fatt peyto j 
dragarelön_3 öre. Skråord. 321 (1546).

Peka sig, re fl. Våga sig. (Se Rietz.) 
Men then som rättsinnigh vara vill Honom
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vill iagh råda till Han peeke sigh icke till 
thetta hoff, Men komme fritt är han een 
booff. Rondeletius 95.

Peksticka, f. 1. Visare. Tijmsteenar låta 
see tijmarne medh een peeksticka (eller 
vijsare). Comenius Tung. 772. — 2. Slag
ruta. hållandes före, at flere skatter lågo 
ännu i klostret förborgade, gick (han) der 
in omkring med en peksticka, at försöka 
om något sådant funnos. J. Werwing 1:292.

Pel, se Pegel.
Pela, intr. Peta. mig ... i örat peela. Eu- 

RELIUS Vitt. 58. Pela, etwas sanfft anrüh
ren, streiffen. Lind Ord. Rietz.

Pelegrimsfärd, -resa, f. [Mnt. pelegrim.] 
gå Pelegrims ferden. L. Petri 2 Post. 40 a. 
En part haffuer gååt pelegrims resor til then 
helga Graff. Om nattv. B 7 a.

Pelestal, m. Piedestal, swarffwede pe- 
lere och pelestal. Hist. bibi. 1:223 (1579).

Pelgrin, m. Pilgrim. [Mnt. pelegrin.] 
En pelgrin .. . med vandringsstaf i händer. 
Brander Gustav. 47.

Pell, m. och n. 1. Ett slags dyrbart 
sidentyg. [Fsv. päl, Isl. pell, Mnt. pelle] 
Han kläder sig i silke, Så ock i ädel päll. 
Sv. forns. 1:199. utj ädelig pälle. 1:193. — 
2. Brudpell. the ståå vnder pellet. O. Petri 
Handbok C 1 b.

Pelsa, tr. Ympa. [T. pelzen.] så framt 
trään icke pelsas och skötas, blifva the vilde 
och ofruchtsamme. Schroderus Albert. 
1:21.

Pelsare, m. Buntmakare. [Mnt. pelser.] 
Tho sende the honom nogre skomagare, 
swtare och pelsare. Fini. 452 (1510). Jfr 
S k i n n a r e.

Pelsmakare, m. Buntmakare. [T. pelz- 
macher] Svart Kr. 97.

Pelteri, n. Pelsverk. [Mnt. pelterie, F. 
pelleterie.] Pälterij och skinvahrur. Stjern- 
man Com. 2:84 (1637). Sablar, mårdar, uttrar, 
och annat pälterij. 2:534 (1648). pälterij, fo- 
dervärck uthaff skinn. Comenius Tung. 507.

Pen, f. Straff. [L.poena, T. peen]. hon 
(öfverheten) med tilbörligit straff och peen 
sin doom fulfölia skal. L. Petri Krön. pred. 
A 7 a. orätfärdigheet sin peen Bekommer, 
ändoch hon är seen. Messenius Svan. 
epilog.

Penal, m. Eg. pennfodral. Se Grimm 
Wort, pennal. — Ex. under Kofot.

Penfall, n. Plikt, böter. [T. peenfall.] 
thet halfva hundrade tusend gylen peenfall, 
som Konungen i Sverige vore Konungen i 
Danmarck skyldigh blefven för thet Lübska 
mötes försummelse. Girs Gust. I kr. 119.

Penligen, adv. Med straff, emot förbe:te 
Miszdädere eller Miszdädersker peenligen 
och till thed skarpeste mhå handlett och 
procederat blifwa. Fin. handl. 8:118 (1552).

Penne, m. Penna. [Fsv. pänne, Isl. 
penni] mijn tunga är en godh Scriffuares

penne. Ps. 45:2. pennen löpa vil. Spegel 
G. verk (1745) 91.

Penngren, m. Den tillskurna delen af 
en penna. Harpestränger strykas medh en 
strocka (stråke), eller pengreen. (T. feder- 
kiel.) Comenius Tung. 776. Se Gren 2.

Pennhus, n. Pennfoder. Calamarium, 
pennahwss. Var. rer. voc. I 8 a. Skrifftygh 
medh pennehuset och penneknijfven. Co
menius Tung. 738.

Penning, m. twå skärffuar, thet war en 
penning. Marc. 12:42. (Öfv, 1882: ett öre.) 
Itt mått hwete om en penning, (glossa: Pen
ning, som här ståår, är widh pass tree öra.) 
Upp. 6: 6. wij icke warde reknadhe en pen
ning bättre ... än någhon tijd the Påweske 
här til dags warit haffua. L. Petri Om nattv. 
A 7 b.

Penningegömsk, adj. Herr Henrick var 
een klook och penningegömsker (lucrosus) 
mann och hade lagdt een vacker skatt til- 
samman. Sylvius Er. 01. 384.

Penningfång, n. Hans aflats bref, .. . 
Hans kåpor, kloster, bicht, hans många 
sacrament, Alt är et penningfång. Celsius 
Gust. Vasa 79.

Penningkatte, m. Penningpung. Jfr 
Katte. Hvad man innesvept uti sin pen
ningkatta. Kolmodin Qv. sp. 2: 454.

Penningknyte, n. Penningpung. 1 Mos. 
42: 35.

Penninglöst, adv. Kostnadsfritt. [Jfr 
Isl. penningalauss] nu haffuer man thet 
(sakramentet) penningalöst och förgeffues. 
L. Petri Om nattv. Gib.

Penningmästare, m. [T. pfennigmei
ster] Penningeaflöningen förrättades i bör
jan af särskildt förordnade löningsherrar och 
penningemästare, som under fälttåg ständigt 
åtföljde krigshären. Adlersparre Afh. 360.

Penningskattning,f. Penningskatt, oskyl
diga genom krigh, fängilse ... och peninga 
skatning förderffua och förtunga. P. Erici 
2: 313 b.

Penningspild, -spillning, f. Penning- 
spillan. med denne Legation var ei annat 
än stor penningespild och fåfäng förtäring. 
Girs Joh. 3 kr. 31. han besvärades medh 
mycken och stoor penningespilningh och 
uthgifft. Tegel Gust. 1 hist. 2:49.

Penningsticka, f. Se Pekstick' 2. 
När man brukar penninga stikkor till ath 
finna äghadelar j iordenne eller a’ norstadz. 
O. Petri Men. fall B 2 b.

Penningsäck, m. Fenningpung. [T. pfen
nigsack] Loculus, pung eller penninga 
säck. Var. rer. voc. 1 6 a. Han är borttfaren 
longwägha, Han haffuer taghet penninga- 
säcken medh sigh. Ord. 7: 20.

Penningtrång, f. och n. Penningbrist. 
(Jfr Trång.) för penin a trång skull galtt 
en gijll oxa 12 öre. O. Petri Kr. 165. ähr 
icke förnöden, att tw tager alleneste pen-
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ninger derföre (för fodringen), effter ther 
nedre til äffwentyrs (är) penninge trång. 
RR 16/» 1545.

Penningväska, f. Comenius Tung. 486.
Pension, f. Afgift. dhen taxa och pen

sion mett hulke han aarlighen blyffwer be- 
twngadher. Gust. 1 reg. 3:201. han ther aff 
(af prestgället) aarlighan wthgiffua skal til 
worth Cancellaries behoff en redeligh pen
sion. 3: 290.

Peppar, m. Salvius blijfuer där (i den 
Danska skrifvelsen) dragen genom peparn. 
A. Oxenstjerna Bref I. 4:140.

Pepparsven, m. Krämaredräng, han- 
delsbetjent. [D. pebersvend. Jfr Molbech 
Gloss ] skole jnge Peperszwene eller landz- 
kiöpere resze eller omdrage vdj landene. 
Gust. 1 reg. 9:27.

Pepparsäck, m. Spefull benämning pä 
krämare. [Mnt. pepersack], Suerigis rike är 
... jcke heller (gud tess loff) så nödhstält, 
ath szådane Pipar säckiar (neml. Lybeckarne) 
skulle bliffue efftherlatidh theres olidelige 
och tratzige begieren. Fin. handl. 2: 281 (1549).

Per. 1. Per i stolen, Petrus in ca
thedra, S. Peters dag om vintern, den 22 
Februari. Dijkman 106. — 2. Per Vinkel, 
Petrus in vinculis ; Per Vinkels dag eller 
Petri fängelsedag, den 1 Augusti. Dijkman 
106. — 3. Per Ersson. Fattig Pär Ersson 
han måste theran, låta bruden få råda. 
Stjernhjelm Bröl. 22. tu ey dierffs svara 
Et ord emot henne (hustrun), men hon 
törs tig truga, Tig banna och hota, och 
tu måste buga Som fattig Pehr Ehrson. 
Törnevall A8a. — 4. Mäster Per, bö
deln. [T. Meister Peter.] Tå sonen ey lyder 
fromt faders rådh, Så måst han til sin nees- 
liga rätt Lyda mäster Pehr, som kullar heel 
slätt. Dauus Vitt. 155.

Perdela, se Partdela.
Perkel, m. Hin onde. hon sitter rätt 

så väl som de andra til bords, men hon 
får ingen mat... Ja, det hör Pärkel til. 
Dalin Vitt. II. 5: 68. (Jfr Rietz samt Saxén 
i Sv. landsm. XI. 3:188.)

Perlamentera, Perlementa, intr. Hålla 
oväsen, kifva. (Jfr Parlamente.) mannen 
kommer heem,... begynnar uthi huuset at 
perlamentera. Schroderus Albert 2: 323. tu 
giffuer oss tilkenne, huru thet selskap regere 
och perlemente ther nedre i Smålandh. 
RR 24/s 1542. the perlementte, pwcke och 
öffwerfalle wåre Embetzmän. RR “l/s 1548. 
Åke Nilsson .. . hadhe perlementedh medh 
någhre böndher, hwilke såsom haffwe slagitt 
honnom, så att han lågh widh sänghen. 
Hist, handl. 13. 1:191 (1565). Judas ... inthet 
är vaan än (annat än) perlementa. Ronde- 
letius 75. Jfr Rietz.

Perlaments-, Perlementsmakare, m. 
öfverdådige slagskempare och perlamentz- 
makare. Laurelius Kyrkord. 187. Disciplin

. .. uthi krijgh, then håller man ... ther medh 
att man straffar skalkar och bofvar, perle- 
mentzmakare och olydiga. J. Rudbeckius 
Kon. reg. 273.

Perlelad, n. Med perlor besatt pann- 
smycke. [Isl. hlad.] Se Molbech Gloss. 
perleladh (bindlar, L. tœniœ). Comenius 
Tung. 518. pärlelad, L. spira. Ders. index. 
Perladh, Anadema, T. Spanneken. Schro
derus Lex. 27. binda itt ståtteligit perle 
ladh på sitt hufvudh. A. Laurentii Verld. 
speg. 335.

Perlementare, m. Se Pe r 1 e m e n ta. 
är wår wilie och befalningh, att tu haffuer 
gott vpseende medh sliike perlementtere. 
RR “is 1548. Emporagrius 71.

Perletnor, f. Perlmussla. [T. perlen- 
mutter.) en skalmalk (snäcka)... icke går 
uth aff sit hws, uthan tager til sigh hvadh han 
behöffuer, gör hwset klart, som en perlemoder, 
och föder aff sigh herliga perlor. J. Botvidi 
Brudpred. 55. Poësien ... är så däglig, men 
så oförmerkt upvuxen, som perlan uthi perle- 
moor. Spegel G. verk l. Thetis må sig sielf 
i perlemodren spegla. Ders. 88. emot solens 
sken sig öpnar perlans moder. Kolmodin 
Qv. sp. 2: 317.

Perma, f. Perm, en pärma. Dalin Vitt. 
5:107. binder man dermed (med pergament) 
in böcker i hvita pärmor. 6:83. Han hade 
bönebok helt nätt och ganska liten, En 
perma borta var, den andra myckét sliten. 
Livin 69.

Pernian, Permen, n(?). Perman, Mem
brana, Pergament. Schroderus Lex. 40. 
Peder Balgemakare (fick) 11 fårskind som 
han giorde permen aff tiill Slottzens (Rase- 
borgs) behoff tiill fynstere (fönster) i Borge- 
ztugen oc annen hus. Hallenberg Mynt 
2(0 (1541).

Perpetuan, m. Ett slags ylletyg. [F. 
perpétuane.] Stjernman Com. 2: 233 (1639).

Pers, m. Press. [Mnt. perse.] Prelum, 
perss. Var. rer. voc. Mia.

Persa, tr. och intr. 1. Pressa. [Fsv. =, 
Mnt. persen.] persa wijn. ,4m. 9:13. Tu skalt 
olio persa. Micha 6:15. itt nåålsögha är itt 
ganska litet hohl, Skal en Cameel ther ige
nom, så moste han först wel kringskäras, 
sammankrystas och persas. L. Petri 2 Post. 
137 b. the måtte medh så mykit ondt bliffua 
persadhe. Uti. pä Dan. 509. För mig jag 
vist döden seer, Hustrun lär så pärsa mig. 
Moræus 402. Guds Son ... Står hårdt och 
persat blir för thet som Adam brygt. S. E. 
Brenner Jesu pin. 23. vi uti en stor storm 
den hela natten måste persa sjön. Lönbom 
Sv. arch. 2:29 (1601). — 2. Sverige var then 
tijden på alla sijdor aff fiender anfächtat, 
men ingen dess kant persade hårdare före 
(utstod dervid en hårdare pers), än the som 
närmast gräntzade til the Norväger. Wide- 
KINDI 101.
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Person, f. thet rådher iagh, at tu för
samlar tigh hela Israel... och tijn person 
(du i egen person) draghe ibland them. 
2 Sam. 17:11.

Personlig, adj. Ståtlig {till utseendet). 
[T. persönlich.] Till theras växt och leka
men skola the hafva varit reesige, person
lige och stoorlemmadhe. L. Petri Kr. 13.

Perspektiv, n. 1. Tub, kikare. Ta til 
ditt perspectiv och see til verldzens änder. 
Wexionius Sinn. C 3 b. Konungen ... afsåg 
af en höjd med ett perspectif, huru fienden 
sig ställa ville. Brahe Tänk. 16. H. M:t 
satt på hästen och genom ett perspective 
recognoscerade... fiendens pass. Stock. Mag. 
3: 260 (1627). At visa himlens lopp, thes stier- 
nor och planeter Och annat meer som man 
med perspectiv utletar. Spegel G. verk 55. 
Ett syndigt förvett är, i förtid vilja kika I 
Lyckans perspectif. Kolmodin Qv. sp. 2: 591. 
— 2. Perspectiff eller glasögon. Comenius 
Tung. 769.

Perta, Pärta, f. Pärta, Tæda. Schro- 
derus Lex. 39. Pärta parafa, en sticka 
sprängd af ett fett brinnande trä, den minge 
här å orten bruka för lius, och vägvijsare. 
Wallenius Gram. E 1 b. Se Flanga. Jfr 
Rietz samt Saxén i Sv. landsm. XI. 3:203.

Pestilens, Pestilentia, Pestilentie, f. 
Pest. [L. pestilentia, Mnt. pestilentie, T. 
pestilenz.] oss icke offuergå skal pestilentia. 
2 Mos. 5: 3. nu wil iagh ... slå tigh och titt 
folk medh pestilentia. 9:15. the skota döö 
j een stoor Pestilentia. Jer. 21:6. pestilentie 
bliffuer j free daghar j titt land. 2 Sam. 
24:13. han frelsar migh ... jfrå then skadhe- 
ligha pestilentie. Ps. 91:3. eno lande, stadh 
eller sokn kan ingen skadeligare plåga och 
pestilentz wederfaras, än om the få falska 
Propheter och kyrkiotienare. P. Erici 2: 201 a. 
små slommen eller norsen af Upsala folcket 
kallas pestilentien, emedan en smitta är 
genom des vid stranden förrutnande en gång 
förorsakad. Lindestolpe Pest. 26.

Pestilentisk, Pestilentsk, adj. Pest- 
artad. [T. pestilenzisch.] Pestilentiska bol- 
dar. P. Erici 2: 247 b. Pestilentska siukor. 
2:199 b. Vädret skal aff pestilentzsk förgifft 
upfylt varda. A. J. Gothus Theor. 36.

Pestkol, n(?). Karbunkel, böld. [T.pest- 
kohle, f.] Siukan ... vijst sig med bölder, 
pestkohl, fleckar, bläddror, blåser och flera 
slijke mercken. Lindestolpe Pest. 35. (Se 
under Blodtjur.) han har fått en car- 
bunkel eller pestkohl på fothen. Ders. 48. 
at gifftet eij måtte sig uthbreda och magan 
anbränna med pestkohl. Ders. 52. Pestkohl 
eller så kallade carbuncler. Ders. 55.

Petersement, Petersimens, n. Ett 
slags spanskt vin (“Pedro Ximenes“). [Se 
Schiller-Lübben petersimen.] Vyn tynt 
(vino tinto), Carnaly och petersement, lätt 
sy, skaffa in rätt exelent. Tisbe 17. Peter

sement. Stjernman Com. 1:873 (1622). 
Petersimens. Stjernhjelm Here. 214.

Petersilia, f. Persilja. [T. petersilie.) 
Petroselinum, petersilia. Var. rer. voc. R 7 a. 
Pettersilia. Comenius Tung. 126.

Picken, adj. Arg, rasande, iagh är så 
sticken Och rätt så rosene picken. Prytz 
Gust. 1 B 2 b.

Pickhjertad, p. adj. Pickhågad. Nu vore 
the så hugsne och pickhiertade til at höra 
Konungens taal. Sylvius Curt. 545.

Pickhåga, f. Åhåga. Hans mästa pikhoga 
gick ut på at söka böcker. Tessin Bref 1: 23.

Pickjern, n. Picka. en steen, som itt 
pickjern icke bräckia kan, then skal ingen 
sigh understå at hugga medh sitt goda svärd. 
R. Foss 526.

Piga, f. Flicka. Rebecka ... war en gan
ska degheligen pigha. 7 Mos. 24:16. Pijghan 
... war widh tolff åår gammul. Marc. 5:42. 
små piltar och pijghor, som på gatomen leka. 
Sach. 8: 5. sådana personer taga til echta, 
som ährligha och oberychtade äro, ähwadh 
thé äro pigor eller enkior. L. Petri Kyrk
ord. 71 a.

Pigelig, adj. Jungfrulig, pigelig dygdh. 
Br. G. visbok 97.

Piggegrimma, f. piggegremma, capistrum 
aeuleatum. Comenius Tung. index.

' Piggkrona, f. Förr gafs ock kronan uth 
åt krijgsmän och strijdbare hieltar, The ther 
förr hade vunnit i strijd eller också beläg
ring: Krona af grääs, ekelöf, piggkrona och 
murkrona stundom. Stjernhjelm Bröl. 31.

Piggot, adj. Besatt med piggar, törne. 
P. Erici 1:178 b.

Pigobarn, n. Flickebarn. Födher hon 
pighobarn. 3 Mos. 12:5.

Pigodom, m. Flickålder. een quinna 
... mädhan hon är j sins fadhers hwse och 
j sin pighodom. 4 Mos. 30:4.

Pika, intr. I piikche ock fast om kyr- 
kiones priuilegier och friiheter atuj them 
skulle forkrent haffue. Gust. 1 reg. 5:167. 
Konungen frågade hvem thenna speglosan 
pikade på. Peringskiöld Heimskr. 1:524.

Pikeiod, n. Spetskula. Adlersparre 
Åfh. 213.

Pikenerare, m. Pikenerare utgjorde for
dom fotfolkets hufvudstyrka. Pikenerarens 
rustning, eller ett så kalladt soldateharnesk, 
bestod af hatt, krage, rygg, bröst och två 
lårskenor. Piken . .. och en sidovärja voro 
pikenerarnes anfallsvapen. Hamilton 119, 
120, 121.

Pikord, n. Stickord, jag hörde nog hans 
pikord emot mig. J. G. Hallman 69.

Pilk, m. Pilk, harpun att fånga sielar. 
Linné Gott. resa 299.

Pilkentafel, f. Ett slags biljard. [Mnt. 
pilekentafel, T. beilketafel.) Medh skijfvor 
ieekom vij på pilekentaffel (in abaco). Co
menius Orb. pict. 279.
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Pill, Pilla, f. Piller. [T. pille.} Koxxoc 
på Grekisko betyder ett korn eller pill. 
Lindestolpe Färg. 27. Ibland samlas the 
uthkrupne matkar och med fingerändarne 
kramas ihop til en liten pill. Ders. so. Läkare 
... mången bitter pilla I sötma giöma. Kol- 
modin Qv. sp. 1:459. tin orde-perlor blij 
Hållne för förgyllta pillor. Runius 2:197. — 
Pila, stolpila (stolpiller). Lind Ord.

Pilla, tr. Rifva. Klår händerna sina, vill 
fingrarna pilla. Törnevall B 7 b.

Piloteri, n. Lotsväsende. Stjernman 
Riksd. 3:2116 (1693).

Piltabarn, n. Gossebarn. Hwart och itt 
piltabarn, tå thet är ottadagha gammalt, sko
len j omskära. / Mos. 17:12. När een quinna 
... födher piltabarn. 3 Mos. 12:2.

Pimp, m. Bindel, Pimp, Frontale, T. 
Stirnbinde. Schroderus Lex. 28.

Pimpärende, n. Ärende utan vigt och 
angelägenhet. [Jfr jutska pimpe, person som 
trippar, pimpelobe trippa. Feilberg.] Och 
förundrer oss, att thu icke länger beholler 
(t minnet), hwadt man befaler tich, vtan szå 
till bekymbrer och beszwärer oss med sliige 
pimpärender, som thu doch wäl vträtte kunde, 
när thu ene gonge wårt sinne och meening 
ther om förnummitt hade. RR °/io 1544. så 
well the som drage wmkring wdi bythe ööll, 
på horerij eller med andre theris pimpe 
ärender, som the ther haffue anliggiende 
wärff och ärender medtfare, wille alle haffue 
frij kost och taring. Fin. handl. 4:196 (1556). 
ingelunde tilstedije, att någre som fare wm 
kringh medt theris egne pimp ärender, skole 
betunge bönderne medt skiutzferder. 9:203 
(1556).

Pims, m. En barnlek. (Se Rif.tz.) Jagh 
leker nu Pims medh andra barn. Forsius 
Spec. A 5 a.

Pink, Pinka, f. Ett slags fartyg. [Mnt. 
pinke.] Jacht, Pincka, Celox. Schroderus 
Lex. 33. upsättie en godh Pinck. RR 16/z 1545.

Pinkmössa, f. Väjd eller stickad topp
mössa. (Rietz.) den lättfärdigheet, som nu 
mycket fins hoos een part medh pinck- 
myssor, höghe hoffmans hattar, stoore för- 
argelighe skioriekragor och annat sådant. 
Stjf.rnman Riksd. 1:666 (1612).

Pinkrus, n. Lindrigt rus. (Rietz.) tu 
.. . drack tigh itt godt Pinkeruus. Alle bedl. 
speg. Hi.

Pinlig, adj. Pinsam. [Mnt. pinlik, T. 
peinlich.] thet vil wara oss pijnlighit och 
swåårt ath lijdha. O. Petri Men. fall Fl 5 a. 
pijnligh siuka. P. Erici 2: 2:u b.

Pinmo, m. (Pinnmo, mark av lerblan- 
dad krosstensgrus.) Jorden (beckjorden) blir 
mycket hård, när hon torkas, nästan som 
en pinmo. Linné Sk. resa lm.

Pinna, tr. Förse med pinnar. Räfsen 
är pinnat. Husspegel B 4 a.

Pinnog, adj. Svijn skola ey liggia om

vintren uthi dyngiohögar, ty aff thenna orena 
bysia varda the dyntoga eller pinnoga. Co- 
LERUS 1:15.

Pinnsugga, f. pinnsuggor eller igel
kottar. Dalin Arg. 2, n. 43.

Pin o vecka, f. Påskvecka. [T. marter- 
woche.] pineweka. P. Erici 5:182 b.

Pintje, f. Ett mått för våta varor. [T. 
pinte.] Nu hit een pintje vin, ther med vil 
iag mig lisa. Spegel G. verk 99.

Pip, m. Näsa. i stället för thet the skulle 
bringa then siuka til helsan, störta the ho
nom uthi en hetsig feber, hvar igenom han 
snart sätter pijpen i vädret. Lindestolpe 
Skörb. 33.

Pipa, intr. Blåsa, spela. [Mnt. pipen, 
T. pfeifen.] folcket pipadhe medh pipor. 
I Kon. 1:40. Wij haffue pipat för idher, 
och j willen intet dantza. Matth. 11:17.

Pipare, m. Spelare på biåsinstrument. 
[Isl. pipari.] pipare plägadhe man bruka 
ther lijk war. Matth. 9: 23 (glossa). piparers 
och basunarers röst. Upp. 18:22. Pijpare, 
Tibicen. Schroderus Lex. 83. Pijpare (tro- 
metare) blåsa allarm. Comenius Tung. 710. 
opsvullen som een pijpare i ögonen. Rääf 
Ydre 3: 216 (1673). Gladt sinne behöfver in
gen pijpare. Grubb 257.

Pipenholt, n. Trä till tunnstäfver (pip- 
stäfver). Jfr Klappholt.

Pipsår, n. Fistlar eller pipsår. Linde- 
stolpe Frans. 109.

Piss, n. Dricka sitt piss. 2 Kon. 18:27. 
Badet. .. fordrar (befordrar) pisset. Cole- 
rus 1:182. Om han (körfvel) drickes medh 
vijn eller ööl, tå drifver han pisset. A. Måns
son Ört. 200.

Pissränna, f. Urinrör. Then vasslota 
vätskan rinner genom pisserännan ned til 
niurarne. Comenius Tung. 289.

Pittlavant, n. Ett slags tyg. Ther (i sta
den) skall iagh ien bonde) migh köpa fijnt 
pittlavant Till klädningh. Chronander 
Surge A 5 b.

Pittnilka, f. Ett slags mössa {både för 
män och qvinnor). 5 stycken Pittnilkor. 
Stjf.rnman Com. 3:463 (1666).

Pittra, intr. Qyittra. Små foglar leeka, 
pittra, springa. Stjernhjelm Parn. tr. 1:10.

Pjelta, f. Palta. Bårt den, som bakom 
knuten går, På hvilken pieltan pieltan slår. 
Lucidor Qqlb. Bondhe Pielter han hade 
på sigh, Gammull vore the och ynkeligli. 
Hund Er. 14 kr. v. 434.

Pjeska, intr. Pladdra, sladdra. Jösse 
kommer ock här til medh Pieskandes uthan 
alt beskedh. R. Foss 24.

Pjuck, m (?). Snurra. Trochus, Turbo, 
piwck. Var. rer. voc. K 2 a.

Pjuk, n. Ett slags ylletyg eller kläde. 
[Mnt. puck.] Ångerst (ylle från Angers?) 
eller Piuk. Stjernman Com. 2:457 (1646). 
pjuk, kläde för manskapet. Hamilton 74.
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Chorpiuk och gement Piuk. Hallenberg 
Hist. 5t 30.

Pjukig, adj. Spetsig, försedd med hög 
kulle (om hatt), skal them (presterna) vara 
förbudit at draga långt håår, piukige hattar, 
store fodrade myssor. Stjernman Com. 
3: 784. (Sd väl i det skrifna originalet till 
här citerade K. bref d. V» /669 som i af- 
trycken deraf bland det s. k. årstrycket och 
hos Stjernman läses piutige, men i afskrif- 
ten deraf uti riksregistraturen är ordet än
dra dt till piukige. Enl. Rietz betyder pjuk 
bl. a. uppstående spets, liten kulle.) ther 
någon (djekne) lopp med hög pjukoger hatt, 
långt hår och käpp i handen, var han säker 
om sin näpst (af biskop Rudbeckius). Link, 
bibi. handl. 2:312. Jfr Rietz pjuk samt Sv. 
landsm. XI. 3:195.

Pjås, m (?). Underlag för kanon? skytt 
medh achterladningh och opå Piåsser och 
tunger. — brwke tre Piåser vdj en håp, en 
främpst, och ther opå etth passeligit Falcke- 
nedt, then annen mit vdj, och then trijdie 
achter, och ther opå kunne man brwke the 
små skytt. — Gilius motte muntere oss en 
siede medh piåss och ladhe (låda, lavett), 
att man kunne legge krwtt och lodt alt vm 
kringh piåssen. Fin. handl. 8:287 (1555).

Pjås, n. 1. Bråk, besvär. Ptolomæus ... 
säger Nili rot i Månebergen fins,... Men 
andre giöra än med Nilo mera pjås Och 
säja han begyns i Congo. Spegel Öpp. par. 
37. där är så mycket piås med det krusada 
håret, at jag omöijelig kunde hinna. Modée 
Fru Rangsjuk 45. — 2. Pjåsk. fåfängt piås 
och kötsligt barnaklem. Kolmodin Qv. sp. 
2:19. — Jfr Rietz.

Pjåsa, intr. Bråka, hafva mycket bestyr. 
de som sent och bittigt piåsa Och all sin 
ålder ut i askan fåfängt blåsa. S. E. Brenner 
Dikt. 1:248.

Plack, m. Slag. At leka natthugg, ticke- 
tack, Ok gien (ge honom, karlen) snart här, 
snart där en plack,... Gier mången jung
frus hand en fläck. Lucidor Rrlb.

Pladra, Platra, Plattra, tr. Pladdra. 
Den fåkunnige tror alt hvad man pladrar i 
vädret. A. Nicander Vitt. 63. Mången pla
drar i lag och vet ej tungona styra. Ders. 163. 
Predike nu j, som pläga så platra. S. Brasck 
Ap. gern. K 3 a. Hvadh plattrar tu? Ders. 
Jfr B1 adra.

Plagga, f. Slag, stryk. Plagga, Stuut, 
Virga, Streich. Schroderus Lex. 41. Skal 
icke vara efterlåtit præceptoribus att slå bar
nen plaggor i handen för hvar gång the råka 
feela medh en glosa eller svar. Laurelius 
Kyrkord. 467. Til bara ris och plaggor Har 
Gud ey skapt all skog. Runius 2:27. af sitt 
samvet the för gamla fel få plaggor. Loh- 
man 386.

Plan, (pl. -ar), m. eelden haffuer aff- 
brendt the lustigha planar j öknenne. Joel

1:19. på halsenom (af stolen) woro bulor 
j plananar. 1 Kon. 7:31.

Plana, tr. Plåna (ut), plana them vthu 
liffzens book. P. Erici 1:292 a.

Planet, n. Horoskop, nativitet. Ack käre, 
äst tu så vijs och klook, Läs upp mitt planet 
aff tin book. Chronander Surge B 8 a. 
(Se Rietz plånete. Jfr T. planeten lesen.)

Plank, n. Planka, the borade håål på 
the skipsplanken, som närmest voro vatnet. 
Schroderus J. Af. kr. 121.

Planka, f. Planke, n. Plank. [Mnt. T. 
planke.] Valium, planka, stakeet (pål- 
verk). Var. rer. voc. L 3 b. fordom var it 
jernfast planke slagit Kring thet berömda 
berg. Spegel G. verk 142.

Planta, f. Plankarta. Den delen, som 
Södermalm är bygdt uppå,... skal just af- 
mätas och giöras en planta i stort format, 
huru samma ort nu är beskaffat. Stjern
man Com. 2:881 (1658). planner och afrijt- 
ningar af fremmande serdeles nerbelägne 
städer och befästningar. Civ. instr. 250 (1628).

Planta, tr. 1. Plantera. [Isl. planta.] 
En man plantadhe en wijngård. Marc. 12:1. 
Jagh haffuer plantat, Apollo haffuer watnat, 
men Gudh haffuer giffuit wexten. 1 Cor. 
3: 6. ändoch .... stubben döör j mullenne, 
så grönskas han doch åter aff watnzens 
lucht, och wexer lijka som han plantat 
wore. Job 14:9. Ja tunt har ock himme- 
len plantat de träd. Dalin Vitt. I. 3: 24. — 
2. Inplanta, anammer ordet medh sacht- 
modigheet, som j idher plantat är. Jac. 1:21. 
— 3. Plantera, uppresa. På stadens stora 
torg man redan plantadt skådar Det grymma 
stridsbanér. Rudbeck Borås. 10.

Plantning, f. Plantering, mijns plant- 
nings teelning. L. Petri Jes. proph. 60: 21. 
Herrans plantning. 61:3.

Plats, m. Platt, jemn fläck, plan. [T. 
platz.] han stoodh på en platz j markenne 
(sal T0K00 iteStvoù). Luc. 6:17. ther war itt 
rwm ... delat vthi små platzar, jw then ene 
så wijdh som then andre. Hes. 46: 22.

Plats, n. Olägenhet, svårighet. [Fsv. =, 
Mnt. platz, plas.] Forbiwdandis waara fog- 
ther och embetzmen them noget qwall, platz 
eller forfaang göra. Gust. 1 reg. 1: 215. Wij 
haffue ... hulpit rikit vthwr obestond som 
thet vthi war for k. cristiern, wij wilie nö- 
dugt see at thet vthi nagot nyt platz eller 
bekymmer komma skal. 2:261. haffuer hans 
nade platz nogh, ath få så mykit silffuer. 
4:169. föras i platz oc förderff. 6: 42. Ther 
emulatio eller Zelus står på latinisk, är platz 
ath finna itt swenst oord ther emoot som 
thet retzligha vthtyder. NT 1526 försp. 9. 
skepet... leedh platz j wåghenne, För ty 
wädhret war emoot. Matth. 14:24. the hadhe 
platz medh roende, ty wädhret war them 
emoot. Afarc. 6:48. O medh huru stoort 
platz komma the j Gudz Rike, som pen-
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ningar haffua. Luc. 18:24. Om tu tagher 
in til tigh en fremmande, så kommer han 
tigh j platz och obestånd. L. Petri Sir. bok 
11:36. och är platz mongestedz epter wijn, 
serdeles j the land som thet icke wexer. 
Dial, om mess. 91 b.

Platsa, tr. Förorätta, besvära. [Fsv. =.] 
Thy forbiuder jach alle ... forme clösterfruer 
. .. her emot at hijndra eller hijndra latha, 
mödha, qwaelie, platzsa eller i nogen motthe 
forfbng at göre. Gust. I reg. 1:5. Presterna 
vthaff retta affuund Platzade Jesum så mar- 
galund. O. Petri Jesu pina D 4 a. Om han 
giffuer fridh, hoo wil platza? L. Petri Jobs 
bok 34: 29. medh itt strängt regimente platza 
kriigzfolcket. Schroderus Liv. loi.

Platsan, f. = Plats, n. förbiude wij allom 
... att the fonde mester Jören ... jnthet för- 
fangh, pul eller platsan göre. Gust. I reg. 
6:113.

Platsliga, adv. Med plats, med knapp 
nöd. sidhan man fijck then eldskadhan på 
hwss oc gotz, så haffuer man mestdelis then 
armodh, som tå kunde räddhas platzliga, 
opo hwss oc annat som boohagen kräffuer 
bekostat. Fin. handl. 6:267 (1547).

Platsligen, adv. Plötsligt, hastigt, såsom 
thet var en högvichtig saak, så kunde man 
ther öfver så platzligen intet företaga. 
Widekindi 159.

Platt, adv. Alldeles, helt och hållet, plath 
öfwersee alle misgerninga. Gust. 1 reg. 1: 94. 
En platt afftaiad sak. 4: 287. han är platt fatig. 
13:242. thet fierde diwret, hwilket platt an
nars war, än all the andra. Dan. 7:19. 
Abraham vthan alla gerningar, allenast ge
nom trona wardt retferdigh, så plat, at förr 
än han hadhe giordt then gerningen, at han 
omskar sigh, wardt han prijsat j Scrifftenne, 
at han genom sina troo retferdigh war. 
Försp. till Rom. Fadren j himmelen och 
Christus Marie son på iordenne j alt theras 
wäsende, wilia, ord och gerningar platt itt 
äro. P. Erici 2:362 a. gör them plat til 
andra menniskior än the tilförenne woro. 
5:171 b.

Platt, Platta, Platte, m. och f. 1. Plätt. 
[Mlat. platta, Mnt. T. platte.] Presterna ... 
raka aff skegget, och haffua plattar (tonsur). 
Bar. 6:30. iach fråghar nw icke mera epter 
cappo (kåpa) äller platte, icke epter prester 
eller munkar. O. Petri 1 Post. 38 a. Con
cilia lära huru man skal bära kappor och 
plattar. Ders. 64 b. om han icke hade hafft 
ena platta och burit ena bönabook, tå hade 
han (påfven) visseliga lätit förbrenna honom 
såsom en kättare. P. J. Gothus Apost. 
gern. 120. Barskärars sax ... idher hafver aff- ’ 
kullat then platt. R. Foss 73. the raka mitt 
uppå hufvudet en plått uthaff. Petrejus 
Beskr. 5: 4. — 2. Thet honom doch halp al- 
drigh en Platt (platt intet). Hund Er. 14 
kr. v. 346.

Platta, tr. Plundra, vdtlänske men haffwa 
skattat oc plattat fatigha almoga vdt. Gust. 
1 reg. 5: 230.

Plattfolk, n. Folk med tonsur, munkar. 
[T. plattenvolk.] Påwen haffuer giordt sigh 
och sitt Platta folck fogelfrijt. O. Petri 
3 Förman. 119.

Plekt, m. pleckt, gijgestroke, pecten, 
plectrum. Comenius Tung. index, plecht. 
Ders. 776.

Pleting, f. (Månne af Mnt. pleten, plei
ten, från T. plaider?) the sig emellom monge 
hande disputacie och pletinge ther vtdrage 
(ur evangelium) Tagande ther vt thet them 
är behageligit och ey epther then rette grwn- 
dhen. HSH 16:25 (1526). Jfr Plit er i.

Pli, m. Skick, hållning, få min herre 
til at vänja sig af med den ödmiuka plien, 
som han har på sig för alla, som han möter. 
Modée Fru Rangsjuk 70.

Pligt, f. Skyldighet, the icke gåffuo 
Prestomen sina tiend och annor plicht. 
Försp. till Mal.

Pligta, tr. Förpligta. Then planteerning 
vpryckias seal som gud ey haffuer stietat, 
hon får vtan twiffuel sitt fall, til thet är 
hon alt plietat. Psalmb. 1536 74. Ty gif tu 
oss en sådan nåd, Som siälen evigt richtar, 
At vi förblifve vid titt råd, Hvar til titt ord 
oss plichtar. Svedberg Vitt. 22.

Pligtig, adj. Skyldig, haffuer han och 
qwith slagith 1 (50) mark peninghar, som wij 
honom j hans rækenscap pligtughe waarom. 
Gust. 1 reg. 3:283. the geld, som wij the 
lubeske plichtoge ære. 6:340. meer än be- 
höffues kan til plichtiga (åliggande) bygning. 
L. Petri Kyrkord. 74 a.

Pligtighet, f. Skyldighet, honom som 
gerninganar brukar warder lönen icke räknat 
aff nådh vtan aff plichtugheet. NT 1526 
Rom. 4: 4.

Plikt, f. Straff. Förbjudandes ... wid min 
och Rijksens strenge hempd, plicht och 
wrede. Gust. 1 reg. 1:42. Gudz försmädilse 
hadhe Moses widh dödz plict förbudhit. 
1 Kon. 21:10 (glossa). the widh hans plicht 
genom Påwans stadgar woro betwingadhe. 
L. Petri Om nattv. A 5 b.

Plikta, tr. Straffa, bansettia, plichta och 
afflösa vppenbara syndare. Falck 154 b.

Pliktbänk, m. Skambänk. han (syndaren) 
skal sig ställa för kyrkiodören eller på plicht- 
bänken ... Thenna bänek eller pall skal vara 
baak i kyrkian eller vapenhuset, och så 
bygd, att syndaren af församblingen väl sy
nas kan. Emporagrius 98.

Pliktig, adj. Skyldig (till straff), saker. 
Laghen gör oss plichtigha til ewigh wredhe 
och straff. Försp. till Rom. plichtugh till 
dödhen. O. Petri Men. fall 0 6 a.

PHktpall, m. Skampall. ställas på plickte- 
pallen. Stjernman Riksd. 3:2572 (1723).

Plira, intr. Håller iag eij ännu ögonen
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halfslutne, som plijrade iag i en illa tryckt 
bok? C. Gyllenborg Villhj. 2.

Pliröga, n. (Kätja) Hvärfde sijn’ plijr- 
ögon om. Stjernhjelm Here. 22.

Plit, m. plit eller huggpamp. Röding 155.
Plita, f. Skabb, utslag. Plijta, Scabrum, 

T. Räude. Schroderus Lex. 19. Menni- 
skiones hudh ... belagdt medh then hvijta 
skabb och omkring ätande plijtor. A. Måns
son Ört. 99. Jfr Rietz.

Plitas, dep. Slåss med plit. Lind Ord.
Pliteri, n. Processande. (Jfr P1 e t i n g.) 

Vi haffue doch hört ath fonde prebende är 
behindrat aff doctor Zetfeldo i Room Oc 
ville swadant pliterij till ewentyrss mere ko
ste än prebenden kwnne renthe. H. Brask 
(HSH 14:80).

Plocka, tr. Klå, piska. Jagh skall tigh 
så knostra och plocka Emedhan (sd länge) 
tu haffver en hårlocka. Rondeletius 52. 
i skullen plockat hans rygghudh. Dens. 81.

Plockfink, Plockfinka, f. Hackmat. 
plåckefincka, moos, minutai. Comenius 
Tung. index, fricassée, plockstek, plock- 
fineka. Svedberg Schibb. 273. en god plåck- 
fink. Dalin Vitt. 5:108.

Plockfrukt, m. Plåckfruchter, hvilka kal
las legumina, såsom ärter, böner, rijs etc. 
Sparman Sund. sp. 34.

Plockrote, m. ridderskapets och adelens 
strögods och plockerotar. Stjernman Riksd. 
bih. 376 (1658).

Plockstek, f. Se under Plockfink. 
På mehning och på tahl. .. vända opp och 
neder, Malherbe fahra med liksom man 
plåck-steck reder (Dans mes vers recousus 
mettre en pièces Malherbe). Düben Boil. 
Sat. 13.

Plogfot, m. Plogrist. Åkermannen ... 
skär jorden medh plogbijlen oc plogfoten 
(dentale) Comenius Orb. pict. »4.

Plogman, m. Plöjare. Plooghmän haffua 
plögt på min rygg. L. Petri Dav. ps. 129:3.

Plogskota, -skotta, -skåtta, f. Käpp, 
eller liten stake, hvarmed plogfjölen vid 
plöjning rensas frän mull. (Rietz.) Hel- 
singius. Comenius Tung. 391 o. index.

Plogsola, f. = Plogfot. [Mnt. plochsole.] 
Helsingius. Comenius Tung. index.

Plogspade, m. = Plogskota. Åkerman
nen ... hållandes med vänstra handen plog- 
stierten, med högra plogspadan (ralla). Co
menius Orb. pict. 94.

Plotse, m. Ett slags knif. [Mnt. plotz, 
T. blotz, blotze.] en plotze. Skråord. 325 
(1546).

Plottra, tr. Besudla. Han skal icke be- 
fläckia (maculera, plottra) them (böckerna) 
medh strock (streck). Comenius Tung. 741.

Pluder, Piudder, n. Pladder, sladder, 
sqvaller. [T. plauder.] våre Enthusiaster .. . 
roopa alla verldena fulla medh theras pluder 
och scriffuelser. P. J. Gothus Rel. art. 477.

Pijgor och drängiar skole icke . .. förarga 
them (husbondens barn) medh onyttigt pluder.- 
Hust. 291. Piudder. Lind Ord.

Pluderaktig, adj. Pratsjuk. [T. plauder- 
häftig.] en qvinna Ey fins som icke är 
pludrachtij’. Beijer 288.

Pluderi, n. Prat, sqvaller. [T. plauderei.] 
Thet är man lutter pluderij Och ett fåfengt 
uthflutit skrij (rykte). Kolmodinus C 8 a. 
Then som kungiör hvad som i ämbetet råd- 
slagsvijs uthi en af rådmännernas närvahru 
innom lyckta dörar varder aftalt och slutit, 
eller uppenbarar för någonthera af partierne, 
som tvista, hvem honom var emot heller 
medh,... böte ... til thess han sigh bättrar 
och sitt pluderij afstår. Stjernman Com. 
3:749 (1669).

Pludra, Pluddra, tr. Prata, pladdra. 
[T. plaudern.] Så länge barnen lära tala, 
så länge må them tillåtas at toota och plu
dra, hvad och huru the kunna och vilja: 
Men sedan the hafva lärdt tala, är thet itt 
högnödigt ting, at the jämväl lära tijga stilla. 
Schroderus Mod. sk. 124. de pludrat nog 
om desse folcken. Düben Boil. sat. 20. 
(Ryktet) Båd’ pludrar hvad det veth och 
hvad det icke veth. Boil. pulp. 9. han 
(Alexander) uthi Apellis målarehuus hafver 
om någon fåfängia pluddrat eller discurrerat. 
Sylvius Curt. 173. Pluddra. Lind Ord.

Pludrare, m. Pladdrare. [T. plauderer.] 
Thesse öfverdådighe svassare och pludrare 
sköta intet om, huru slemma och ogud- 
achtigha ord the vreka uthur sigh. Laure- 
lius Rel. speg. 308.

Plufsig, adj. Pussig. (Jfr Rietz pluss ig.) 
en plufsig man, med rödbrämade ögon, kop- 
parfärgad näsa, ... det var Fylleriet. Tessin 
Bref 1:170.

Plump, m. Klick, liten del; plocksumma, 
småsumma. Tiil olaff aruidtzson, ath han 
icke sender skath eller annen deel, som 
han hit forskicker, j plwmper, wthan lather 
thet komma alth tiidh swmman al j sendher 
(alltid hela summan på en gång). Gust. 1 
reg. 3:181. thenn nye skatt motte kome all 
i szender jn opå en forsagdt tiidh, . .. ware 
sziig smör, peninga, malt, eth eller annat, 
ath thet icke komber szå plumpum (plump- 
vis) jn szom her till skeedt är. 12:32.

Plump, adj. [Mnt. T. plump.] 1. Grof, 
klumpig, oformlig. Vår salige käre her- 
faders slagne gullklippinger . .. äre en part 
förplumpe och tiucke, en part alt för små. 
Stjernman Com. 1:620 (1615). Han skaapte 
först oefi främst ett plumpt och ofatt ämne. 
Columbus Poet. skr. A 1 a. een så plum
per kropp (som eigens) är intet svår at 
snärja, Helst när förståndet och mon plumpt 
som kroppen vara. Spegel G. verk 235. 
tiocka, plumpa bondskor. C. Gyllenborg 
Sprätth. 73. — 2. Grof, ohyfsad, obildad. 
groffwe, plumpe och olärde prester. Thy-
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SELius Handl. 2:2£0 ( 1544). Folket i förriga 
tid var plumpt, men redliga sinnat. A. Ni- 
CANDER Vitt. 380. — 3 Dum, enfaldig, töl- 
pig. hwar noghor wore så plump och oför- 
stondig at han thet neka wille. O. Petri 
Ed. B l a. När .. . ihen menighe hopen war
der thy waar iatt Cuds välsignelse kommer 
öfver dem som göra hans vilja). . . faller 
han plump her in och lattar ther likauijs 
som han medh gerningar skulle allabanda 
retzligha och medh lika lörskylla. L. Petri 
Dial, om mess. 332 a.

Plumpa, intr. 1. Plottra, lemna litet då 
och litet då. (Jfr Plump, m.) edher fast 
drägeligere ware schall vtgöre edher Schatt 
på enn tijd effter lägenhetenn vm åhrelh, 
ähnn plumpe thär medh szå månge gånger. 
Fin. handl. 9:30« (1558). — 2. Handtera i 
klump, röra i hop i- (hu icke haffwer åttskilt 
malmen, vthan lather thet onda medt thet 
goda rostas tilhopa. Är förthenskuldt wår 
w’ilie, att. .. hwart slag för sich rostes syn
nerligen och så smeltes tilhopa, och icke 
så lara och plumpa iher medt som här till 
gjort haffwe. Dipl. Dal. 3:92 (1549). — 3. 
Bära sig plumpt dt, plumpa åstad? Til at 
icke synas plumpa så tvärt emot pu bl i cas 
legis pacis... hafver Österrike denna 
sin sak något velat beskönja. Ehrensten 
(Lönbom Sv. aich. 3:29).

Plumpakteliga, adv. Obetänksamt, clo- 
sterfolk ... haffua så plumpachteliga cch ofor- 
stondeliga giordt theras Iöffte. O. Petri 
Klost. B 4 a.

Plumpaktig, rdj Grof, rå, chyfsad, 
oskicklig; enfaldig. Swenska män haffua 
wel then art och sätt med sich, at the äro 
plumpachtige cch groffue i theras åthäffuor. 
O. Petri Kr. 92. then hårdhiertade och för- 
slagne, plumpachtige och (uule tyrannen. 
Phrygius Agon 25. Fångandes sitt plump
achtige och tvlpiske förnufft under Christi 
heemligheetz lydna. 3 Likpred. it. then som 
intet förnimmer, han är tylpisk (plumpach- 
tigh, stupidus). CoMEtyius Tung. 350. Jfr 
under O f a n d e 1 i g.

Plumpaktighet, f. Drumlighet, tölpig- 
het, enfaldighet. the (papisterna) föregiffua 
leekmennenes plumpachtigheet, ath för the
ras skul motte noghot vthspillas aff kalken. 
O. Petri Sakr. 18 b. Mig förundrar ock uppå 
eder plumpacktighet, at I icke förstå kun- 
nen. Raimundius 23.

Plumpeliga, adv. Croft, oskickligt. [T. 
plumplich.] Medh them ordhomen wilia the 
oförstondugha och letfärdugha menniskior 
plumpeligha och groofligha trädha här jn. 
O. Petri 1 Post. 128 b.

Plumphufvud, n. Rå, obildad person. 
thet är en mycket svår och konstig sysla, 
at hvffsa sådana ifrån barndomen oartada 
plumphufvud. Rydelius Förn. öfn. 285.

Plumpsk, Plumsk, adj. Plump, ohyfsad,

rå. [T. plumpisch, plumpsch.] fhan jag edre 
bref ther för mig. then ehrevyrdige herren 
biscopen till Wenden . . . tillskrefne, dock 
plumpsk och på otilbörligt vijss. FIallen- 
berg Handl. 5 (1611). then plumske Bur 
ibonden) umfattar Edher hvijta hals och 
klappar. N. Holgeri D 3 b.

Plumpsvis, Plumpvis, adv. [T. plumps
weise, plumpweise.] 1. På slump, på höft, 
blindvis. Gudz ord icke skal predicas plump- 
vijss om hvart annat, eller til hopa blandat, 
uthan ordenteligha och klarligha. P. L. Go
thus I Uti. C 3 a. itt ailment och mächta 
sedvanligit ting är thet, at menniskiorna 
drabba olijka gifftermål, och såsom the 
blinde falla plumpevijs ther uthi medh alie 
fyra fotterna. Schroderus Albert. 2:8.— 
2. Slumpvis, oförtänkt. theras kors kommer 
them icke mindhre j plumps wijs vppå, än 
eenne qwinno hennes lijffzfrucht och födzla. 
P. Erici 2:57 a. Sådant skeer icke oför- 
warandes j plumps wijs. 3:139 b. Gudz wäl- 
gerningar otacksambligha slå j wädhret, så
som the skeedde j plumpwijs vthan hans 
försyn. Balck Catech. H 8 b.

Plumstrykare, m. Smickrare. [Mnt.p/u- 
menstriker, T. flaumenstreicher.] Man skal 
unfly Gnathones och Parasitos, thet äre the 
talrikslekiare och plumstrykare. R. Foss 177.

Plunder, n. 1. Plundring, en Sabinisk 
krijgzhäär, som hadhe slagit sigh uppå plun
der. Schroderus Liv. 72. — 2. Rof, byte. 
[Mm. plonder, T. plunder ] plundret, thet 
the hadhe röfvat och förde medh sigh. 
Schroderus Liv. ise. — 3. Krigsfolkets 
tråss eller plunder. (T. plunder.] Adler- 
SPARRE Afh. 365.

Plunderi, n. Plundring. [T. pländerei.] 
(de) begifwitt sigh ... in öfwer grändzen på 
deress plunderij. Adlersparre Hist. saml. 
2:46(1565). the plunderij som the Svenske 
uthliggiare giöre i Östersiön. Stock. mag. 
2:695 (1610).

Plundra, inir. Trumma? han togh becke- 
net, begynte til at plundra ther på medh en 
lijten knöpel. Lindner 15.

Plustra, tr. Rycka, slita, hårdraga. [Mnt. 
plusteren.] slåepdes, plustrendes och kasten- 
des honom (konungens tjänsteman) j kiisten. 
RR 16/9 1544. 1 medier tijd plundrede och 
plustrede man wåre trogne tienere, satte 
them i fengelse. Stjernman Riksd. bih. 212 
(1568). slagett och plustredt honom thet 
mäste han kunne. Hist, handl. 13. 1:308 
(1567).

Pluttra, intr. Pladdra. (Jfr Pludra). 
pluttra, bladra, blaterare. Comenius Tung. 
index. Jfr Rietz 50« b.

Pluttrare, m. Pladdrare. pluttrare, bla- 
tero. Comenius Tung. index, han var en 
onyttig sqvalrare och fåfängh plutrare. Balck 
Esop. 18.

Plåga, f. Plåge, m. Pest, farsot. För
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honom gick pestilentia, och plågha gick vth, 
ehwart han gick. Hab. 4 (3:5). Pestilentien 
var så hårdt Kommen i hans läger svårt, ... 
Han drogh tå strax från Örebro Åth Vastena, 
meente ther fåå roo. Och plågen skulle 
åthervende. Hund Er. 14 kr. v. 219. Pesti- 
lentzien (plågen). Comenius Tung. 314.

Plågemästare, m. Jösse Erichson war 
en bonde plåghemestare, så worde och bön
der hans plågemestare. O. Petri Kr. 194. 
skai mannen haffua frågat sin plågemestare 
dieffuulen til, hwad han doch begärade aff 
honom, at han måtte lätan til fredz. L. Petri 
Dryck. C 5 b. Antiochus skulle bliffua Ju
darnas rijs och plåghomestare. Uti. på Dan. 
353.

Plågovecka, f. Se Pi novecka, wårt 
stackotta eiulate, plågaweka och sorgadagh 
skal wendas j itt ewigt Jubilate och påscha- 
dagh. P. Erici 2: 52 b.

Plånpapper, n. Läskpapper. Medh pen
nan . .. skrifvom vij på reent papper, icke 
på fläckiot, eller plånpapper (T. Löschpapier) 
och maculatur. Comenius Tung. 731.

Plåsterkalk, m. Gips, murbruk. Gyp
sum, plåsterkalk. Var. rer. vac. M 2 b.

Plåstra, tr. [T. pflastern.] 1. Öfventryka. 
skalt tu vpresa stora stenar, och plåstra 
them medh kalk. 5 Mos. 27: 2. — 2. Förse 
med stengolf. våningar .. . plåstrade och be- 
lagde medh fyrekante stenar. Schroderus 
Kegel. 516.

Plåstring, f. Kalkstrykning, kalkbruk. 
een skön plåstring på een slett wegg icke 
kan bestå emoot regn. Syr. 22: 20. (L. Petri 
ders. een plåstring wel blandat med sand.) 
lathe opsättie j kyrken en kackelvgn, ther 
aff plåstringen kunde torkes. Hist. bibi. 2: 26 
(1583).

Plåt, m. Plätt. (Jfr Platt m.) the blåå 
plåter, som man bekommer uthaff fall eller 
slagh. A. Månsson Ört. 229.

Plåtlus, f. Flatlus. [T. plattlaus.] Lind 
°rd.

Plftga, tr. [Mnt. plegen, T.pflegen.] 1. Stå 
till rätta, svara inför domstol, plæga huar- 
iom och enom lika och retth, them honum 
nogot vila eller haffua til ath tala. Gust. I 
reg. 4: 174. han skal pläga idher så mykit 
som rett är, vm j dandemen eller någhon 
åff idher haffuer honum någhot til at tala. 
7:313. szegia honum ther en rett aff, oc 
pläga honum ... så mikit som Swerigis lagh 
ther onf wtuisa. 9: 40. — 2. Inhemta. medh 
dhem der om at communicere och plage 
deres gode rådh och betänekiande deruth- 
innan. Gust. Adolf Skr. 214. H. K. M:t 
hafver täcktz pläga vår mening och be
tänekiande öfver then instruction. Stjern- 
man Riksd. 1:820 (1630). — 3. Gif va i på 
köpet). Pläga något på kjöpet. Lind Urd.

Plägalös, adj. Utan vård. När thet hän
der medh drängiom och pijgom, att the varda

siuke,... ther finner man många ochristna, 
som läta them liggia aldeeles plägalösa. P. J. 
Gothus Hust. 325.

Plägare, m. Vårdare. (T. p/leger.] Tagh 
til hiertat., .tins Herres brinnande kärleek 
emoot sina moder, sij, huru förordnar han 
henne en plägare i hennes bedröffueliga 
änkedom. P. J. Gothus Sol. 390.

Plägemål, n. Förplägning. then Danske 
militier.... sidst til ett valet och plägemål 
satte skantzen vidh Ryssby i brand. Widk- 
KINDI 144.

Pläglig, adj. Vanlig, sedvanlig. [Mnt. 
plegelik.] the jcke lata theris pleglige stycker 
bliffue til baka. Gust. I reg. 8:150. lathe 
bisperne her i landet koma till theris wan- 
lige och pleglige stått (ställning) igen. 9: 134. 
giffue them . . . huar måned theris pleglig 
månedz peninga. 10:46. Prestemöthe på plä- 
gelig målstadh att holle. 13:33.

Plägning, f. Hvad som fås på köpet. 
(Se Spegel Ord.) Om något kastas til öfver- 
vichten (vid vägning), thet är een plägning 
[L. mantissa, T. zugabe], Comenius Tung. 
768. föll. .. heela Macédonien uthi the Ro
mares händer, tå resten aff Illyrio såsom en 
plägning i lijka måtto samma vägen fölgde. 
P. Brask Puf. 27. Han gifver mycket til 
plägnings. Lind Ord. — Brukas äfven om 
tillägg till en bok eller skrift, t. ex. “Pläg
ning til Konsten at lefva under vatn“, en 
bok af M. Triewald.

Plätt, m. 1. Lapp? Fästemöör, som hafua 
för vigningen låtit besofua sigh af sine fäste
män, bäre (vid vigseln) allenast krantz med 
upbundit håår i jungfrur hade krona och 
utslaget hår) och svart plätt i nacken, eller 
fri je sigh ifrån honom medh böthe. Lau- 
relius Kyrkord. 241. Lösekonor gånge (vid 
vigseln) medh hufvudkläde, krantz eller bin
del uppå, och stor svart plätt i nacken. 
Emporagrius 142. — 2. Lätt slag, lindrig 
smäll. Lind Ord. Rietz.

Plätta, intr. 1. Smälla (om skott). — 2. 
Smälla på lindrigt. Plätta til en. Lind Ord.

Plögd, f. Plöjdt jordstycke, åkerfält, the 
frucktbara plögder. Palmfelt Virg. 1. Vi 
våra fäders bygd, våra frodiga plögder och 
åkrar Måste nu lemna. A. Nicander Vitt. 
237. de odlade plögder. Ders. 260.

Plös, m. plöös, follis. Comenius Tung. 
index. Lex. Line.

Plösa, tr. Fylla, proppa. Somlighe haffua 
then sedhen, at när the få sina venner til 
sigh, så vinläggia the sigh om at plösa och 
fylla them medh drycker. Rothovius / Pred. 
D 2 b. I thetta lijffvet jagh min buuk plöser. 
S. Brasck Ap. gern. K 8 b. Mit glaas fattar 
jag nu i hand ... Migh får jagh fylla och 
plösa väl. T. krig. I 2 b. Väl plösa och göda 
kroppen. Ders. I 3 a. Huden hafver jag så 
plöst, Att man hade kunnat öst Med skee 
(sked) uthur hals och strupa. Moræus 427.
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plös då din svultne maga Med välbeskyddad 
mat. Sv. nitet n. 22. diefvulen plägar och 
plöser dig. Svedberg Catech. 565. ogud- 
achtigt folk sig dagelig kan plösa. Spegel 
G. verk 273.

Plösmun, m. Stormun, uppkäftig per
son? (Jfr Rietz plösig, plösä.) [D. plos- 
mund “et tnenneske med tykke kinder.“ 
Kalkar.] Hvad sägher tu, gamble plööss- 
mun? Han står och gläffser som een hundh.
S. Brasck Ap. gern. Ila.

Pock, Puck, n. Hot, trots. [Mnt. puch.\ 
Upsade freden och fohro med puck och 
snårck aff. Girs Gust. 1 kr. 208. Då aktar 
iag ej fånens pukk og diärfva tråtzhet. 
Warnmark 344. Den gamla Adams pock 
och kif Lät oss med gamla året ända. 
Dalin Vitt. I. 1:29.

Pocka, Pucka, tr. och intr. [Mnt. puchen,
T. pochen.] 1. Hota, trotsa, the Landboer 
... bliffwe vndertijdenn aff en och annen 
fast puckede och öffwerfalne. Thyselius 
Handl. 2:246 (1544). Bisparne ... lade sig 
på sijn Slott och feste, pockade och wexe- 
rade Rijckezens Herre. Svart Kr. 125. the 
. . . pucke ock göre myterij. Gust. 1 reg. 
12:118. Sanherib . .. vphooff sina hand emoot 
Sion, och puckadhe fast j sitt hoghmodh. 
L. Petri Sir. bok 48: 20. han hade pockadt 
fadher och modher. P. Erici 2: 312 b. qwin- 
nor, som ... pocka sina män. 2:340 b. the 
pockadhe medh {pockade, trotsade på) the- 
ras ädla slächt. 3:37 b. the undsade och 
puckade alle. Tegel Gust. 1 hist. 2:232. 
theras jemmer bespottar, leer åt them och 
puckar emoot them. Försp. till Obad. han 
pokkar Emoot tin ... macht. Spegel G. verk 
88. en skald kan pocka död och griffter. 
Wexionius Vitt. 371. Naturen pockar ännu 
alla Philosopher, och säger med löge: Gissa 
på, huru mitt innersta är fatt. Rydelius 
Förn. öfn. 307. — 2. Yfvas. the pucka lijka 
som the hadhe giordt wel. Försp. till Am. 
Nicanor war stålt och puckade, och war 
wiss' ther på, at han stoor äro inleggia 
skulle emoot Judam. 2 Macc. 15:6.

Pockan, f. Trots, stolthet, wachta oss 
för säkerheet, pockan, öffuermodh. P. Erici 
1:21 b.

Pocker, se B o ka re och Pockor.
Pockeri, Puckeri, n. Pockande, hot. 

wart {vårt) Clerkerij ... han ee som offtest 
i szijn dryckenskap med mygit vnyttigt puc- 
kerij, och än vnderstundom mett stor hugh 
(hugg, slag)... öffuer faller. Gust. 1 reg. 
22: 236. her Erich hade medh wåld och 
puckerij afhendt honom godzen. Fin. handl. 
8:163 (1554). schole sådane vägfarende ingen 
fordenschap medh trug och pockerij fordre. 
Stjernman Com. 1:221 (1572). han genom 
pokerij kraffde sin arffuedel. P. Erici 2:163 b.

Pockeskrift, f. Utmaningsskrift. fram
ställa sine propositioner och uthsagor, dem

dhe til ett proff aff sitt courage och sin 
valeur förmedelst carteler och påckeskriffter 
publicera och moot hvar och een, som kan 
och törs emootsäya, försvara och mainte- 
nera villia. Lindschöld Vitt. 13*.

Pockhans, m. Pockande, trotsig person. 
[Mnt. puchhans, T. pochhans.] när the mech- 
tige och store Pockhanser komma til gen
svar, och theras föregifvande hördt varder, 
så blifver the ringa åkärares klagomål för- 
achtat. R. Foss 395. en predikant, som stolt 
och högfärdigh, och en eghensinnigh Puck- 
Hans är, och vil alt effter sitt eghit huf- 
vudh uthrette. Ders. 589.

Pockla, Puckla, Pyckla, Pöckla, f. 
Buckla. 10 Betth (betsel) med stora mes- 
singz pöckler, och 13 stora lösse messingz 
pöcklor. Hist, handl. 1: 28 (1543). arm- 
pycklor. Ders. (hästen) allenast hade itt slätt 
och gammalt... betzl, och platt inga svank- 
remmar, pockler eller utstofferat tygh. Balck 
Esop. 1582. Skyttetyg ... bestod af... puchlor 
och långa skerfvor både på armar och lår. 
Adlersparre Afh. 216.

Pockor, f. pl. Venerisk sjuka. [Mnt. T. 
pocken.] Fransoser och pocker. Tisbe 10. 
pockor af lösachtighet. Lag 1734 G.B. 4:2.

Podagel, m. Podager. [Mnt. podagel.] 
Podagel eller ledha werck. B. Olavi 86 b. 
mine fötter äre besvärade medh podagel. 
Schroderus Hoflef. 259. then heta podagel. 
Colerus 1:209. Podagel i handen. A. Lau- 
rentii Verld. speg. 200.

Podagersk, Podagrisk, adj. [T. poda- 
grisch.] podagersk fluss. A. Oxenstjerna 
Bref 2:381. Podagriske fötter. Palmberg 
342.

Pojke, m. Brukas på 1600-talet mest i 
bet. betjent. Ingen dräng eller poike hade 
vi hos oss, utan vi måtte akta (passa upp) 
oss sielfva. Sh. Rosenhane (Nya sv. bibi. 
2: 522). I dette åhr hafver han (Dansken) oss 
således hanterat, som vore vij hans poikar 
och landed hans träl och egendomb. A. 
Oxenstjerna Bref I. 4:103.

Pojs? vill I haa någon narr, Så söken 
ander stands, går pois min kiäre kar. Lu- 
cidor H 2 b.

Polsk, adj. Spänd i Polska bocken, 
det är, med sammanbundna händer, armarne 
dragne öfver knäen, en käpp satt under 
knäen och öfver armarna. Lönbom Anek. 
I. 2:17 (1702).

Pometken. (Jfr F. pommette] “petits 
nœuds de fil faits à des poignets de che
mises, de manchettes“. Littré.) kan quin- 
folcken vara tillåtit. .. hafva ett streck yllene 
Pometken eller bandh på deres kapor, tröijor 
och kiortlar. — drage allenast slätta och 
gemena yllen och linne kläder, hvarken 
mädh knutning, snören eller Pometken be
satte. — ylletyg, mädh sijden Pometken. 
HSH 31: 79, 80 (1661).
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Pompa, f. Butelj, glasflaska. Lind Ord. 
Rietz.

Porken, m. Hin onde. Trisette, eil’ Pha
rao, hvad mer de kortspel heta, Som sielfver 
Porcken dem til tidfördrif ha leta. Palm- 
felt Qv. sk. 6.

Porla, f. 1. Vattenbläddra. — 2. Knorla 
(på hår). Ther är en porla them emellan, 
es ist ein Groll oder Hass unter ihnen. 
Lind Ord.

Porlig, adj. Krusig (om hår). Lind Ord.
Porra, tr. 1. Sporra, egga. [T. porren, 

purren, burren.] Han (örnen) hakkar, hug
ger, slåår, och them (ungarne) så länge por
rar Til thes the göra gott. Spegel G. verk 
290. ärgirighet... torde honom porra. Tillsl. 
par. 86. —2. Trotsa, reta? (Jfr Rietz porra, 
pocka.) the ... med sitt högmod och stålt- 
heet hafva porrat oss, och gått oss mycket 
under ögonen. Sylvius Curt. 146. (han) 
bortglömmer ... huru farligit thet var at porra 
Konungens högmod. Ders. 219.

Porsa, intr. Harmas. (Jfr Rietz pårtas, 
portas, blifva stött, missnöjd, sticken.) någhra 
ähre som så fast porsa och göra sigh ther- 
öfver misslynt, at man säger trälar plägade 
i förtijden köpas och sällias i Sverige. L. 
Petri Kr. 83. när som theras synd hon 
straffas ... aff Predicanternar, spotte the, rista 
huffuudhen, portzsa och hoota them medh 
alt ondt. P. P. Gothus B7a. Jfr Pörsa.

Portaner, Portenär, m. Portvaktare. 
[Mnt. portenere.] en hertogans tienate hade 
slagit konungens portaner för thet han icke 
wille låta honom in. O. Petri Kr. 105. the 
bedragha portenären, at han släpper them 
in. Schroderus Hoflef. 187. I må väl draga 
til Helfvetis båda, Och blifva ther två porte- 
närar. Alle bedl. speg. 23.

Porthund, m. Cerberus, helvetes port
hund. P. J. Gothus Poll. Dd7b.^

Porthållare, m. Portvaktare. Tå wij nu 
hadhe bygdt muranar, hengde iagh portanar 
före, och wordo bestehe Porthållaie. Neh. 
7:1. tå the komo, ropadhe the widh stadz 
porten ... til porthallarena. 2 Kon. 7:11.

Portring, m. Portklapp. [T. pfortenring.] 
Helsingius. Comenius Tung. index.

Porttull, m. Tull af dhe vahrur som 
(till staden) af landet inkomma (och i Sverige 
kallas PortheTull). HSH 39:409 (1658).

Portugalöser, m. Ett slags guldmynt. 
[Mnt. Portugaloser.] Quittencie for Arendh 
Kniper på x vngerske gyllene och en por- 
tugalöszer, som dominus sielff af honum 
annamat. Gust. 1 reg. 11:130.

Positiv, n. Orgel. [Mnt. T. positiv.] tu 
... warder ther vdi forme Vpsale kyrckie 
vpsättiendis ett szmucht Positiwe. — må han 
... till thet förste försöckie sijnn konst vppå 
ett lithet Positiw. Thyselius Handl. 2:317 
(1547). Orgor, Positij, Simphonij, Virginal, 
Regal, och hwad som meera är aff samma

konst och liuffliga Musica. P. J. Gothus 
Skrift, sent. H 2 a.

Possement, se Passement.
Post, m. Pumpstock. (Rietz. Jfr Schil- 

ler-Lübben 6:236.) legge postar i iordena 
för vatn trong. H. Brask (HSH 13:114).

Postbössa, f. Se Bud bössa, the som 
haffue någre wåre eller Rigsens anliggiende 
wärff och ärender medt fare ... och haffue 
theropå anthen wore breff och postbysse 
eller och passebord. Fin. handl. 4:197 (1556).

Postej, m. Pastej. Hjertat är som en 
postej. Dalin Vitt. 5:154.

Postera, intr. Resa som kurir. [T. po
stieren.] eth ridende budt, som genom natt 
och dag tiil kon:ge werde tiil Dammark 
hasteligen postera och siig förfoga skulle. 
Gust. 1 reg. 13:269.

Postilla, f. Scholium, liten vthtvd- 
ning eller postilla. Var. rer. voc. Kla.

Postillera, tr. [T. postulieren.] noghot 
Euangelium ... här är icke postillerat (ty thet 
syntes ey göras behooff at postilla skulle 
göras offuer all Euangelia). O. Petri 2 Post. 
förord 3 a.

Postryttare, m. Kurir. [T. postreiter.] 
Postryttaren (enspännaren) rijder i fult lö
pande. Comenius Orb. pict. I7i.

Postvapen, n. Så vele Vij låthe med- 
giffue Våre uthskickede tienere förgylte Post- 
vapner, ther vårt och rijkzens vapn står 
uppå til ett teckn och bevijs, att the som 
såden vapn haffue medh fare, äre stadde 
uthi våre verff och ärender. Stjernman 
Com. 1:266 (1577). — Beskrifning se Ur en 
antecknares saml. 60.

Pote, m. Tass, ram. [Mnt. pote, T. pfote.J 
Kanijn sin pote monde lagha Och gaff ho
nom ... en örfljl. R. Foss 385. Tiuren hafver 
hoprn och biörnen starka potar. Spf.gel 
G. verk 243.

Potfoder? The förbenemdes hustrur bära 
.. . eij eller annat än ringa och slätt pooth- 
foder, mårdar och svartadhe utterskijn på 
myssor och muffar. — Tässas hustrur draga 
inga sablar (sobelskinn) på myssor, utan 
pootfoder. HSH 31:80 (1661).

Pott, m. 1. Kärl, panna. [Isl. pottr, T. 
pott.] skörask, eller pått at hämta glöder i. 
Kolmodin Qv. sp. 2:152. — 2. Den del af 
en ryttares rustning, som skyddade huf- 
vudet. Dess runda skapnad och likhet med 
en gryta eller potta gaf anledning till namnet. 
Hallenberg Hist. 4:912. Alla ryttare som 
hijt vth sändas, vore gott at the blefue be- 
väpnadhe medh rygg och bryst så och pott. 
A. Oxenstjerna (HSH 38: 455). Jag var 
obeväpnad, hade allenast en pått på huf- 
vudet. Brahe Tänk. 14.

Potta, f. 1. Kruka, lijka som .. . een 
potta sadhe til sin makare, Han kenner migh 
intet. Es. 29:16. Mina kraffter äro bort- 
torkadhe såsom itt stycke aff een potto.
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Ps. 22:16. krukmakaren gör aff leer pottor. 
Comenius Tung. 535. — 2. Flaska, man 
pläghade skenckia them som afflijffuas skulle 
itt glass eller potto wijn. L. Petri Chr. 
pina g 8 a.

Potthund, se Pottu ng.
Pottomakare, m. Krukmakare. Figu- 

1 u s, pottomakare. Var. rer. voc. D 2 a. the 
are vthi hans hand, såsom leer vthi potto- 
makarens hand. Syr. 33:13. Haffuer icke 
en Pottomakare macht at göra aff en klimp 
itt kaar til hedher, och thet andra til wan- 
hedher? Rom. 9:21. een potta sade til Potto- 
makaren, Han kenner migh intet. L. Petri 
Jes. proph. 29:16.

Pottung, Potthund, m. Ett slags ka
non, som nyttjades vid stormningar. Lad
dades med skrot eller hagel; var af 6 punds 
vigt. Adlersparre Afh. 236, 237, 238.

Potzdunder, -feiten, -gök, -marter, 
interj. Han svär Potzdunner i hvart ord. 
Messenius Signill 17. — Se Felten. — 
Box giök. Beronius F4a. — The svore 
om‘alle Potzmarter thå. Hund Er. 14 kr. 
v. 21». (Se Grimm Wort, botz, potz.)

Rotångel, m. Podager. (Jfr Pote, fot.) 
the rike haffua theras besynnerliga kranck- 
heter, Potångel, bwkreff, magasiuko etc. L. 
Petri 2 Post. 187 b. pottångel. Ders. 234 b. 
Jfr Podagel.

Prack, n. Strunt, lappri. Et bibliothek 
af de största folianter, Item små luntor och 
annat prack. Dalin Vitt. 6:174.

Pracka, tr. [Jfr Rietz prakka, T. pra- 
chern.] 1. Lura, bedraga, then Finske wild- 
skytte .. . prackar och, ther han ferdes, bön
derna skiutzhesthar aff. RR 28/i 1545. han 
far och pracker vnder thet skeen att han 
then menige man skali vprese emot fien- 
derne. Fin. handl. 9:153 (1556). oförskämde 
bedragare, Som pracka, hutla och narra folck. 
S. Brasck Ap. gern. E 2 b. — 2. Tigga, 
tigga sig fram, lefva uselt. Lättingar .. . 
slätt inthed achte theras arbete, nytte eller 
gagn, vthan komma och så för Oss och 
gnella, williandes tiggia och pracka, Iijka 
som andre hallte, blinde, siwke och för
lamade menniskior göra pläge. Thyselius 
Handl. 2:369 (1552). Then arma, vsla och 
elenda hopen befaler iagh then och then, 
Hwadh skulle iagh leggia migh nedh och 
pracka medh them? L. Petri Om nattv. 
A 3 b. — 3. Fuska, klåpa. Alt hvad som 
han botar rijfs sönder af väder, Han lappar 
och prackar, han knyter och skarfver. Tör- 
nevall B 7 b.

Prackare, m. 1. Bedragare. Sådane skäl
mar man ey troo bör, Äre hutlare och prac
kare Och näsevijsa rackare. S. Brasck 
Ap. gern. E 3 a. Prackare äro sådanne män, 
Gå och liuga sigh maat i munnen Medh sin 
skalkheet och arga funder. Ders. I 4 b. — 
2. Fuskare, klåpare, stackare, struntkarl.

Huilkin aff forme Embete then annan kallar 
oqwämde ordh,... Är thet mindre ordh, sså
som är skalck eller prackare. Skråord. 236 
(1545). kallar ock then ene then andra vthan 
all försyyn hwad han wil, prackare, stym- 
pare. L. Petri Dryck. B 8 a. kunde then, 
som i dagh är en prackare, i morghon varda 
en adhelsman. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 413.

Prackeri, n. 1. Bedrägeri, bedräglig han
del? han och annett sligtt selskap drage på 
theris prackerij och förtunge bönderne med 
skiuttzresor. RR 20/i 1545. — 2. Strunt, 
lappri. i then stad som nu hålles dråpe- 
ligit krigzfolk, sköne skep, bösser och wä- 
rier, båssmän och annet, som rijkit til be- 
skerm för nöden är, hölt man (förr) ganska 
ringa folk, item en hop skäriebåter och 
annet prackerij, ther hwarken hielp eller 
tröst medh folgde. RR 18/n 1542.

Prakt, n. 1 Svealand för någhre åhr Var 
dygd och ähra meer i acht, Och icke fördes 
sådant pracht Aff unge glopar. Messenius 
Signill 6. I lufften drijfver han sitt pracht 
Och andre foghlar ringa achter. J. Sigfridi 
B 2 b.

Prakteligen, adv. Präktigt, praktfullt. 
[T. prachtlich.] han hölt sigh ganska prach- 
telighen. Leuchowius 148.

Präktig, adj. Präktig, praktfull, prack- 
tigh, fastuosus, elatus, magnificus. — prack- 
tig i taal, magniloquus. — pracktige ord 
(floskler), ampullae. Comenius Tung. index, 
föra itt herligt och prachtigt lefverne. Lau- 
relius Påf. anat. 458.

Präktigt, adv. Medh begrafningen öffuer- 
stått, Prachtigt medh alle tingh tilgått. Mes
senius Blank. 12. pracktigt tala, ampulari. 
Comenius Tung. index.

Praktika (^z^), f. (Se Grimm Wort. 
practik.) 1. Handläggning, öfverläggning. 
rikitzens aerende som varith haffua j prac- 
tiche oc forhandlingh mesth j hwarth herre
möte. Gust. 1 reg. 4:100. — 2. Konstgrepp, 
knep, ränker, vij kenne vel theris (Lybec- 
karnes) practicha oc haffue granliga försökt 
theris handell ath the slaeppa icke gerna 
hwad the haffwa håndha maellom, thet the 
kwnne med noghen forhalningh oc fortegth 
vndwikilse beholla. Gust. 1 reg. 4:105. brwke 
alle the prachticher som the kunne vptäncke, 
til att slå vndher sig Cronones skatteiorder. 
Fin. handl. 8:280 (1555). then onda Herbe- 
stialiska Posseuiniska practijkan. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri kyrkost. C 3 b. äro ge
nom samma Practijko (papisteriet) monge 
retsinnige trogne män och lärare ifrå theras 
kall förskotne. Ders. B 3 a. vptencker. .. 
allehanda tyranniska practiker til at för- 
tryckia och förderffua fattigt folk. P. Erici 
2: 314 a. the uproriske .. . uthsprijda prach- 
tiker (stämplingar). Comenius Tung. 691. —
3. Almanack, kalender(bondpraktika). prach-



Praktikare — 651 Prestadöme

teken inneholler, att i thette åhr skall bliffwe 
mycken storm och owäder. RR !6/'e 1545.

Praktikare, m. Ränksmidare, stämplare. 
En förslaghen practicare. P. Erici 4:18 b.

Praktikisk, adj. Stämplande, the tagha 
honom widh halsen, såsom en vpröreskan, 
practikeskan oc mytemakare. P. Erici 2: 
326 b. the äro practikisk, listige och för
slagne. A. Laurentii Verld. speg. 294.

Praia, intr. Pallra, gå sakta. Så såg jag 
långt ifrå ur jorden något prala; En gammal 
vördig man ur grafven sachta klef. Kol- 
modin Qv. sp. 1:412.

Prebenda, f. Stiftelse till själamessors 
bekostande, till andliges underhåll m. m. 
man stichtar prebendor, later seya messor 
och vigilies för them (de dödas själar). O. 
Petri Sakr. förord 1. Prebendor at stichta 
... til theras vppehälle som menighetenne 
tiena med läro, predikan, och gudz ordz 
formanilse. Ders. 20 b.

Predika, tr. och intr. Samuel begynte 
predica (hålla tal) för hela Israel, Och Israel 
droogh vth emoot the Philisteer j strijdh.
1 Sam. 4:1. Och ther predicadhe han (åkal
lade Abraham) Herrans nampn. 1 Mos. 
13:4. man predicar (förtäljer, förkunnar) 
all tijn vnder. Ps. 26: 7. Jagh wil predica 
rettferdigheten. 40: 10. the predica theres 
egna och andra menniskiors förtienst. L. 
Petri 2 Post. 34 b.

Predika, f. Predikan. Äre ock Prophe- 
ternes förnemligaste predicor upteknade. 
P. J. Gothus Rel. art. 3. Och innehåller 
thenna booken många mechtiga predicor. 
Ders. 27. Prästen ... utsmyckiar sin predika. 
Düben Boil, skald. 16.

Predikan, m. han jntrycker sådana pre
dikan vthi hiertat ath han häktar och leffuer 
ther inne. O. Petri / Post. 84 b. Så är 
troon aff predicanen, men predicanen genom 
Gudz ord. Rom. 10:17. genom migh skulle 
Predicanen stadhfest warda. 2 Tim. 4:17. 
pl. predicaner. L. Petri m. fl.

Predikarinna, f. [T. predigerin.] Tu 
Predikarinna Jerusalem. L. Petri Jes. proph. 
40: 9.

Predikning, f. 1. Predikande. Euangelij 
predicning. P. J. Gothus Rel. art. 31. Gudz 
ordz reena predicning. Ders. 240. Han gått 
land omkring med nådefull predikning. 
Kolmodin Qv. sp. 2:509. — 2. Predikan. 
Söndagen skal åtminsta predickningh holles. 
Gust. Adolf Skr. 244. skal predikanten ... 
samma predikningh korteligen wprepetera. 
Förslag till kyrkord. 375.

Preg, n. Pregel. [T. preg, D. prœg.] 
Ville han uthan Konungens pregh och con- 
terfei lathe myntte. Sanf. svar D 2 a.

Pregel, m. Slaga. Pregiel-slag hörs på den 
Svänska \oo(loge). EuRELiusHerdentilegnan.

Preka, tr. Peta. Lind Ord. Jfr Tand- 
p r e k a.

Pren, m. 1. Syl. [Mnt. prene, D. preen.] 
the (Baals prester) ropadhe högdt, och riste 
sigh medh kniffuar och med prener. 1 Kon. 
18:28. preen, pryl, framea, subula. Come- 
nius Tung. index. — 2. Krushåår krusas 
medh itt håårjärn (preen). Comenius Tung.
586.

Prent, Pränt, n. 1. Tryck. [Mnt. prente.] 
Screff och några små böker.. . och lett gå 
vth på prent. Svart Kr. 96. samma con
cilium gick strax vppå pränt. Ders. 143. 
Catechismus Canisii är på vårt Svenska 
prent utgången. Raimundius 77. man något 
j prent läter gå til menighe mans besta. 
Lemnius A 1 b. — 2. Tryckeri, han lather 
vtgå aff prentet böker. Gust. I reg. 149. the 
någre articler på Tysktt tungemål på pren- 
thet i Stocholm må vtgå lathe. RR 10/s 1545. 
ihem som prenthet förestå och i wärie haffwe. 
Ders. at the förnemligeste böker bliffua här 
i Rijket tryckte. .. Här till behöffues att 
prentedt worde förbättradt. Nov. ord. eccl. 200.

Prenta, Pränta, tr. 1. Trycka. [Isl. 
prenta, Mnt. prenten, E. print.] ær oss före
kommit atj lathe nogen deel prente vtj 
Köpinhamffn .. . sedhan i ecke brwke möge 
prenteriid her in vdj riikit. Gust. 1 reg. 
4: 42. detta är sanning, som det vore pränt. 
Dalin Vitt. 5: 75. I talen just som det vore 
pränt. Ehrenström io. — 2. lnprenta. jag 
... mod i sonen sökte pränta. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 674.

Prentare, m. Boktryckare. [Isl. pren- 
tari.] hwar någhot finnes här vthinnan för- 
seet wara, antigen aff tolkenom eller aff 
prentarenom, thet icke så skickeliga ståår 
som thet sigh boorde. NT 1526 Försp. 6. 
the skolebööker, som här i Rijkett tryckas 
kunna, icke skola införas ifrå fremmande 
landh, att prentaren kunne hafva ther aff 
sin näringh. Nov. ord. eccl. 201.

Prenteri, n. Tryckeri. Ær ecke heller 
vor vilie at nogit prentarij skal vprettes i 
Sudercöping, thet prenterii till förfong som 
nw j Stocholm .. . vpretthet ær. Gust. 1 
reg. 3: 314.

Press, Presse, m. [T. presse.] 1. Press, 
een Frässe, ther medh man wijn eller böö- 
ker prässer. Lælius Jung. sp. N 6 b. — 
2. Trångmål, hvad press och olägenhet vårt 
k. fädernesland för denna tiden sväfvar uti. 
Stjernman Riksd. bih. 363 (1657).

Presta, tr. Göra till prest. tå kunde thet 
anthal minskas, som nu vilja, oachtad hvad 
skickelse the ther til kunna hafva, prestas, 
ty när en prästelägenhet är ledig, löpa väl 
20 tillikes om henne. Svedberg (Hist, tid- 
skr. 5:351).

Prestadöme, n. Presterlig värdighet. 
[Isl. prestdcemi.] Konung Demetrius stadh- 
feste honom j offuersta Prestadömet. 1 Macc. 
14:38. hans offuersta Prestadömes embete. 
11:57.
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Prestaf, m. [Ryska pristav, uppsynings- 
man.] 1. Ledsagare till skydd, uppvaktande 
(hos främmande sändebud). Giffua ... Stor 
förstens breffdraghare en frii renan vegh och 
fordinskap och priistaff in och vth igen. 
Fin. handl. 1:290 (1546). fremmande folk, 
Som man skulle hålle prestaffuer och tolk. 
Messenius Ret. D3a. Turckiske Keysaren 
intet hafver velat admittera Kongen j Pålandz 
sendebudh, uthan sendt honom emot, att 
begifva sig tillbakers, och ... honom prae- 
staven ähr ifrån tagen, så att han genom 
de Barbariske landen uthan convoy hafver 
most resa tilbakars. A. Oxenstjerna (HSH 
29:319). Föbus, deras (sånggudinnornas) vänn, 
prestaf och leedes-mader. Eurelius Vitt. 67. 
— 2. Skyddsherre, skyddspatron. Tu (Ro
mulus) äst vår herde och præstaff, En Gudh 
i Jovis säte. Laurbecchius B 3 a.

Presterskap, Presteskap, n. Presterligt 
embete, presterlig tjenstgöring. [Isl. prest- 
skapr, T. priesterschaft] Zacharias j sitt 
skilfte skulle holla sitt presta ämbete för 
gudhi, effter then sedhuenio som j thet 
prestaskapet war. NT 1526 Luc. 1:9. han 
(Kristus) haffuer jtt oförgengelighit prester
skap. O. Petri Sakr. 22 a. the (Aron och 
hans söner) skola haffua Presterscapit til itt 
ewigt sett. 2 Mos. 29:9. tiena j Prester- 
scapena. 31:10. j skolen achta på idhart 
Presterscap. 4 Mos. 18:7. idhart Presterscap 
giffuer iagh idher til itt embete. Ders. Her
rans Presterscap är theras (Leviternas) arffue- 
deel. Jos. 18: 7. Han . .. gaff honom Prester- 
skapet j folckena. Syr. 45: 8. Christi präste- 
skaap. Ernhofper 25 a.

Prestgille, n. Salen, ther om preste- 
motedt plägade drickas prestegille. Svart 
Kr. 114.

Prestlufva, f. Prestmössa. skola Pre- 
sterna . .. stadigt bliffua widh then kläde- 
bonat, som theras kall best höffues, thet är, 
sidha kiortlar och Presteluffuor. L. Petri 
Kyrkord. 71 a.

Prestlös, ad(. [Isl. prestlauss.] gäld som 
prestlöse äre. RR 26h 1545.

Preståttelse, n. pl.(?) Prestbord? Skatte 
ioord gånge igän e hwrulenge hoon vnder 
kijrkene vared haffuer vtantaghen tilbörlig 
preståttilsse Ther han gör skatt vtåff effter 
laghen. Gust. 1 reg. 4:218. (Sid. 230 står: 
skatta iord gange til bacha ee huro lenge 
hon haffuer bortho vared vndantagna presta- 
borden j norlanden så mykit prestin sich 
redeliga afF holla kan.)

Priare, Priere, m. Prior. Gust. 1 reg. 
m. fl.

Prick, m. han ther til inthet brwtsligh 
ær j nogon motte til then minsta prich. 
Gust. 1 reg. 4:124. lathe honum få then 
deel ther rosterat varth med fcrmeldte skep 
til yterste prik. 5: 52. Och haffuer iach icke 
j all stycke folgdt til pricka then latiniske

handboken. O. Petri Handbok A 2 b. han 
icke holt laghen så til pricka som the wille. 
2 Post. 66 b. I skolen icke settia honom 
thet fore til pricka, på hwad tijdh eller rwm, 
eller hwad han idher giffua skal. Ders. 216 a. 
förtalde rätt till pricka alt-thet Tyrannij som 
Konung Cristiern ... bedriffuit hade. Svart 
Kr. 16.

Prim, m. [Isl. prim.] The gambla Sven
ska bönder hafva fordom strängeligen för- 
budit göda uthi Prim, thet är the första 
dagar effter nytänningen. Colerus 1:95. 
Jfr Rietz.

Prim, n. Prat, sladder. Lind Ord.
Prima, intr. 1. Prata, sladdra. Lind 

Ord. Rietz. — 2. Söla, dröja. Lind Ord.
Primera, f. Ett slags kortspel, hasard

spel. [Sp. primera.] Primeer. Stjernhjelm 
Here. 155. Dobiare föra honom til bred- 
speels, til primera och rympfa. Schro- 
derus Hoflef. 171. Se Manderström om 
Stjernhjelms Here. v. 124—162, s. 24.

Pringla, f. ? Theri (i vattnet) får grodan 
ock och stygga pringlor slaska. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 66.

Prinsel, m. Väska, påse af läder. (Se 
Rietz prins.) printzel, pasceolus. Come- 
nius Tung. index, en lährprinsell eller vä
ska medh inlagdh kost att reesa medh. 
Rääf Ydre 3:192 (1654).

Priorissa, f. Priorinna. Gust. 1 reg. 4: 58.
Pripsk, adj. Bitande, spetsig. Pripskt 

svar. Lind Ord. Se Rietz primp.
Pris, m. Beröm. [Isl. priss, Mnt. pris, 

T. preis, m.] Jagh tagher ingen prijs afF 
menniskior. Joh. ev. 5:41. giff Herranom 
Israels Gudhi ärona och giff honom prisen. 
Jos. 7:19. the Phariseer .. . wille haffua then 
prijsen, at the wore heliga och saliga men
niskior. L. Petri 2 Post. 174 a. Gud then 
pris bör niuta At han utaf it ting haar altii g 
kunnat forma. Spegel G. verk 56. Du .. . 
ej din pris vil höra. Dalin Vitt. I. 2:135. 
Om egen pris ej angelägen. I. 3: 85.

Pris, m, Gifva pris? Niels Dacke medh 
sin väldige hoop ... begynte flux skiuta på 
theras tåghorden, men krijgzöffuersterne och 
höffuidzmännerne goffue strax prijs och bode 
krijgzfolcket falla fienderne flux an. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:184.

Prisa, tr. Rusta? Sa vele vj atj haffua 
altiid edert folk her epther viderrede oc vel 
prijsede med gode röör, stalböger och andre 
tiltienendis værier på skepp. Gust. 1 reg. 
4:128.

Prisa, intr. Hålla (om kosa). [Mnt. pri
sen.] venter man känning om nattetijdh eller 
i mörckt vädher, sätter man sin koosa... at 
prijsa siön. J. Månsson (förord), man prij- 
ser eller älsker giärna itt streck til siös. 
Ders.

Prisbok, f. Panegyricus, prijsebook. 
Var. rer. voc. Kla.
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Prisbref, n. Rekommendationsbref. be- 
höffue wii .. . prijsbreff til idher, eller ock 
prijsbreff jfrå idher? 2 Cor. 3:1. passebord 
eller prijsbreff. P. Erici 5:187 a.

Prislig, adj. Prisvärd. [Mnt. priselik, 
T. preislich.] Herre, hoo är tigh lijk, som 
är så herligh och heligh, förfärligh, prijsligh, 
och vnder görandes? 2 Mos. 15:11. j hela 
Israel war icke en man så degheligh och så 
prijsligh som Absalom. 2 Sam. 14:25. är 
klookheten prijslighen j enom fattighom, 
huru rnykit meer j enom rijkom? Syr. 10: 34. 
the prijsligha gerningar, som Jonathas och 
hans brödher giordt hadhe. 7 Macc. 10:15. 
Hwad han gör, thet är herligit och prijsli- 
ghit. L. Petri Dav. ps. 111: 3. Menniskior 
ähra Under Gudars prijslige nampn. Stjern- 
hjelm Lycks. är. 1 intr. prislig hjelp bete 
sitt fosterland. Dalin Vitt. I. 3:82.

Pristaf, se P r e s t a f.
Proba, Probba, Prubba, f. Fängelse 

vid läroverk. När någor diekne bedriffuer 
någon skalckheet, och är dock icke crimen 
notorium eller capitale, må thet warda straf
fat medh Scholenepst, som är. Proban. L. 
Petri Kyrkord. 83 b. Hwilken Prestman som 
tå (vid (prestmöte) dricker sigh drucken,... 
han skal med Probon etc. straffat warda. 
Ders. 70 a. Prubba, Career aeademieus, Stu
denten Kercker. Schroderus Lex. 82. the 
(.studenter) som ringa brutit hafva, the skola 
och leviter castigeras, sättiandes dem i prub- 
ban en dag eller två. Bergius Nytt förråd 
27 (1637). Om nogon prestman råkar falla 
uthi enfalt hoordoms last, skal han . .. (straf
fas med) fengelsse i prubban på 8 dagars 
tijdh. Laurelius Kyrkord. 209. then samme 
(presten) må elfter Scholerätt straffat varda 
medh ståck och prubba. Emporagrius 207. 
straffas medh probban. Dens. 217.

Profand, se Proviant.
Profete, m. [Isl. prôpheti.] en Herrans 

Prophète. 4 Mos. 12: 6. Jagh är ingen Pro
phète eller någhon Prophètes son. Am. 7: 
14. Jagh skal vpwäckia them en Propheta. 
5 Mos. 18:18.

Profeterska, f. Prophetissa, propheter- 
skä. Var. rer. voc. A 2 b.

Profetinna, f. [T. prophetin.] Tu Pro- 
phetinna Zion. L. Petri Jes. proph. 40:9.

Profh&llig, adj. Profhaltig. Frodige, väl 
underhållne gossar äro desse soldater, men 
att de äfven skola vara profhålliga hjeltar, 
kan jag icke försäkra, J. Wallenberg 80.

Profit, m. [L. profeetus.] tiil föge gagn, 
profeeth och bestondt. Gust. 1 reg. 1:286. 
huar som j saadane warer edher tiil gangx 
och profickt kwnna forythra 2:203. rikit til 
godhe, profeeth oc fordell. 4:101. När man 
icke borghar eller laner sin nästa vthan 
oker och profijt. O. Petri Men. fall B 8 b.

Profitlig, adj. han thet honum best var 
profitheligit behiærta kwnne. Gust. 1 reg.

4:339. The (Gust. l:s runstycken) bleffue 
och ganska mycket förde vtaff landet (ty 
inge köpmen kunde någen tijdh profiitligare 
warur vthföra). Svart Kr. 65.

Profitlighet, f. fördeel och profijtelighet. 
RR 28A 1544.

Profoss, m. Efter Erik 14:s och Johan 3:s 
krigsartiklar skulle vara en Profoss vid hvar 
fänika, och öfver dem alla en Öfverste Pro
foss, hvilken sedan kallas General-Profoss 
och General-Riks-Profoss. Profossen var 
åklagare i krigsrätt och svarade således emot 
Regements-Väbelen nu för tiden, och Gene- 
ral-Profossen hade någon likhet med Krigs- 
fiskalen i våra tider. Hallenberg Hist. 
2:524. Jfr Gust. Adolf Skr. 251. Adler- 
sparre Afh. 289. — Thet var och öffver alt 
Sverigie besteh En hoop Profosser, som var 
befält, At the skulle lönligh förhöre, Om 
någen talede om hans Maijestädt. Hund 
Er. 14 kr. v. 369. Utom krigshären kalla
des alla slags Fiscaler och Upsyningsmän 
Profosser. Vår tids Landsfiscaler hette då 
Landsprofosser. Hallenberg 2:524.

Profspån, m. Lärospån, ingen uti lähran 
Har med sin profspån nådt den mödosame 
ähran. Döben Boil skald. 33.

Profsten, m. Pröfvosten, probersten, intet 
läremedel varder tillåtit, som tilförenne icke 
är medh oemootsäijelige skääl och bevijs 
stadfäst och på profstenen gilt funnit. Schro
derus Ratich. C 3 b. Thet kära korset är 
ej olikt profvestenar, Ty thet förnimmer grant 
hvad hvar om Gudi meenar, Försöker om 
vår troo är uti mootgång härdig. Spegel 
G. verk 278. Den högste nyttigt fann at mig 
på profsten föra. Kolmodin Qv. sp. 2: 332. 
Stryk din skenbara dygd på Guds ords rik
tiga profsten. A. Nicander Vitt. 35.

Profsticka, f. slagrutan (eller profstic- 
kan, som han den kallade). U. Hjärne (Nya 
sv. bibi. I. 2: 238).

Profva, f. Proba. [T. probe.] Therföre 
munstrar här wår Herre Christus medh thet 
merket och proffuan ganska många hopar, 
rotar och sechter vthu Gudz kyrkio. P. Erici 
1:231a.

Propert, Proppert, adv. Egentligt, be- 
stämdt. [L. proprie; Mnt. proper, propper.] 
såge (vi) och gerne att i... skaffede wårt 
gagn och bästhe, ändog i hafwe icke altijdh 
wår befalning eller schrifwelse så propert 
(orätt står propret) för eder. Fin. handl. 
7:180 (1546). så äro här ock alla the per
sonerna (i gudomen) hwar thera medh sitt 
eghet embete och werck propert och rede- 
liga (redigt) nogh affmålade. L. Petri 2 Post. 
127 b. måga ock the otrogne Judar komma 
fram medh en annan, som thetta (skriftens 
ord, att de bytte Jesu kläder emellan sig 
o. s. v.) så proppert drabbar vppå, som på 
thenna Jesum Nazarenum. Chr. pina i 6 a.

Proppa, tr. Ympa. [T. propfen, pfropfen.]
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Then som i sin stamm proppar Hvad an
dras grenar spilt. Lucidor K 2 a.

Proppning, f. thet vilda trääd görs taamt 
och gått genom propningena eller impningena. 
P. J. Gothus Rel. art. 216.

Prosa, f. Latinsk hymn, sjungen vid 
katolska messan. (Ehuru rimmad, fick den 
sitt namn deraf, att den prosodiska qvanti- 
teten icke iakttogs i versen. Se Grimm 
Wort.) En Abote som heet Nodgerus war 
then förste, som screff Prosor, huilka man 
ock kallar Sequentias. L. Petri Dial, om 
mess. 8 a.

Provande, se Proviant.
Provente, f. [Isl. prövenda, pröventa.} 

1. Prebende eller gods, som är gifvet till 
en andlig stiftelses underhåll, the godz som 
eders closter är funderatt mett, och them 
i sedan ther vnder fongit haPfue mett testa
mente eller prouentar. Gust. 1 reg. 7:122. 
— 2. Hvad någon gifvit till en andlig 
stiftelse med vilkor att deraf njuta under
håll. medt hans modersyster warth ingiff- 
uith j naadhendals closter för hennes pro- 
uentthe ith halfft gotz. Gust. 1 reg. 3: 262.

Provesti, Provestri, n. Prosteri. [Mnt. 
provestie.] hvar prost i sitt provesti. Stjern- 
man Riksd. 2:965 (1638). aaboo prouestrij. 
Gust. I reg. 3 : 288.

Proviant, n. uppå proviantet till någon 
långlig belägring var brist. Girs Joh. 3 
kr. 145. — profandh tiil same skiipzflottas 
vdberedning. Gust. 1 reg. 11: 59. haffuendis 
hafftt wår befalning på fönde wårt skep 
Swanen tiil att wtspijsa prouande kost oc 
terningh. 6:35. [Mnt. provant, provande, f.]

Prubba, se P ro b a.
Prud, adj. Ståtlig, skön. [Isl. prådr.] 

Hon har en dotter så prud. Sv. folkv. 1: 221.
Prunkan, f. Prunkande. Then nögd sitt 

bord med maat i röda träfaat dukar, Ey utaf 
tokot fiäs och fåfäng prunckan veet. Borne- 
man 3.

Prunkare, m. Inbillandes oss, thet hvar 
prunkare är riker. Spegel G. verk 39.

Prunkrätt, m. It bij med större konst 
gör sig een honungz kaka Än någon ko
nungs kock kan pruncke-retter baka. Spe
gel G. verk 26.

Prunksam, adj. han anrättade en prunk- 
sam måltid. As. Ban. 2: 146.

Prusta, intr. [Mnt. T. prusten.] 1. Nysa. 
Tå prustadhe pilten siw resor. 2 Kon. 4:35. 
Mäjeran til pulver stött... och i näsona in
dragit, kommer enom til at prusta och niusa. 
A. Månsson Ört. 229. — 2. Frusta. Hwal- 
flsken haffuer prustat vth Jonam in på then 
Euxiniske haffsstrand. Lælius Res. 1:197.

Prustkrydde, n. Prustrot. Helleborus, 
prustokrydde. Var. rer. voc. R6a. Prust
krydde. Comenius Tung. 135.

Prutta, tr. Prusta, frusta. Bonden slic
kade på frön, då några frö fastnade på tungan,

dem han pruttade utur munnen. Linné 
Sk. resa 412.

Prydelse, f. 1. Prydnad. Såsom solen 
när hon vpgången är, är een prydhelse på 
Herrans högha himmel, altså är een dygdesam 
quinna een prydhelse j sitt hws. Syr. 26: 21. 
iagh intet achtar then herliga prydhelsen, som 
iagh på mitt hoffuudh bäär, när iagh stååt 
föra moste, vthan håller henne såsom en 
oreen dook. St. af Esther 2:16. — 2. Hand
lingen att pryda, theras prydhelse moste 
så mykin tijdh haffua, nemligha, sex måna- 
dher medh Balsam och Mirram, och sex 
månadher medh gott specerij, så woro tå 
quinnonar tilprydda. Esther 2:12.

Prydning, f. Prydnad, ingen drogh sijn 
prydhning på sigh. 2 Mos. 33: 4. the gamles 
gråå håår är theras prydhning. Ord. 20: 29. 
prydhning . .. med flätat håår, eller kring- 
hengiandes guld, eller j kosteligh klädher. 
/ Pet. 3: 3.

Prygel, m. Påk. [T. prägel.] the gofvo 
hvar andre klimpar medh händerne eller 
medh pryglar. Schroderus Albert. 1:109. 
hon ropade på sina drängar om hjelp, hvilka 
också strax tiänstfärdigt instälte sig med 
tämeliga pryglar uti handen. /Is. Ban. 1:323.

Prysing, Pryssing, m. Ett slags öl 
(från Danzig). [Mnt. prusingk.] ij (2) tyn- 
ner prydzsningh. Gust. 1 reg. 4: 37. et fath 
Prysing. Stjernman Com. 1:150(1557). Prys
sing. Svart Kr. 78. Girs Joh. 3 kr. 55 
(1575).

Prål, n. 1. Prakt, han skulle låta see ... 
thet kosteligha pråål aff sitt Maiestet. Esther 
1:4. en brudhgumme j sitt pråål. Es. 61:10. 
reedh Kong. G. in i Stocholm ... bleff ther 
vndfongen och intagen medh process, stort 
pråeil och solenniteet. Svart Kr. 72. — 
2. Skryt, stoltserande. Altså skal the Phi- 
listeers pråål vthrotat warda. Sach. 9: 6.

Prål, adj. Prålande, präktig, ett pråelt 
gestebodh. Svart Kr. 32, 87.

Pråla, intr. Skryta, förhäfva sig. [T. 
prahlen.] huru lenge skola the ogudhach- 
tighe pråla? (glossa■■ Thet är, tala stoor 
ord.) Fs. 94: 3. Pråla icke för Konungenom, 
och trädh icke fram ther the store stå. Ord. 
25:6. Then som mykit prålar, han förderff- 
uas ther offuer, men then sigh förnedhrar, 
han warder vphögd. Syr. 20:11.

Prålaktig, adj. 1. Praktfull. Och haff
uer thenne Stadhen warit een herligh och 
prålachtigh stadh. Lælius Res. 1:221. — 
2. Prålande, werldennes prålachtigha sken. 
P. Erici 3: 44 a.

Prålare, m. 1. Prålande person, the prå- 
lares slösande skal återwenda. Am. 6: 7. — 
2. Skrytare. [T. prahler.] her Otte Pugge- 
wisch war en stoor prålare. O. Petri Kr. 170.

Prålhans, m. Prålsjuk karl. [T. prohi
bons, storskrytare.] En prål-hans legger all 
sin flijt på skiöna kläder. Lucidor L1 lb.
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Prång, f. Nödspilta, nödstall. [Mnt. 
prange; jfr Fsv. hästa prang.] Prång, Of
ficina veterinaria, Nothstall. Schroderus 
Lex. 32. Prång eller Skostall, der uthi man 
tvingar hästar. Wallenius Gram. F 6 b. 
wij warde vndertryckte, kramadhe och så
som vthi en prång trängde. P. Erici 6:115 b.

Prång, n. Krypin, liten koja. Lind Ord.
Prång, n. Prånglande, utprdngling. [Fsv., 

Isl. prang.] the vpköpe till prongz (afsalu) 
all then spannemåle ... som the kunne off- 
werkomma. RR 2rjo 1544. ingen skulle köpa 
på prång, och dyrkadt sedan för the fattiga. 
Svart Kr. 115.

Prång, n. Prunk, prål. [T. prang ] Han 
kommer icke med monga hestar och stoort 
prång. O. Petri 2 Post. 2 a. Fru Ärbarhet, 
den sig ej plär i något vefva. Som verlden 
visar stort igenom pracht och prång. Eldh 
Myrt. 51.

Prånga, tr. Utprångla. [Isl. pranga.] 
pronge szamme bönder thenn spannemåle ... 
szå dyr Bergzmennerne j händer, att the 
hernest (nästan) icke kunne wägen (väga 
honom) vp. RR 25/b 1544. (the) slagge under 
sich (spanmålen)... om hösten då spannen 
gälder minst, och prånge honum så thet 
dyreste ut om våren, då han mäst gälder. 
Stjernman Com. 1:83 b. (1546).

Prånga, intr. Prångas, dep. Prunka, 
pråla, stoltsera. [T. prangen.] hennes ... 
kosteliga drägt, ther medh hon dageligen 
såsom en Förstinna prångade. Schroderus 
Kysk. speg. A 4 a. Hvij yfves och prångar 
hon uthi sine dyrebare kläder. Albert. 4:101. 
De äro icke alla kockar, som prånga medh 
långa knifvar. Uss. Ila. iagh kan stålter 
gånga. Vara i ähra och prånga. Prytz O. 
Skottk. B 4 a. Jag kunde äfvenväl med ädel 
härkomst prånga. Kolmodin Qv. sp. 1:629. 
vij intet hålla oss in under vår skydzherre, 
hvilkom vij eedsvorne ähre, uthan brångas 
och prångas, och ansee våra fiender så 
ringa, lijkasom the voro oss intet skadelige. 
S. Laurentii G 4 b.

Prångare, m. Prånglare. [Isl. prangari.] 
olaglige förköper, landzköpmän och prångare. 
Stjernman Com. 1:83 f. (1546).

Prås, n. Gästabud, kalas? [Månne T. 
pras, bras? Se Grimm Wort.] När the 
Danske kome på Alingzååhs, Ther bleff för 
them ett mechtigh Pråås, Men thet var icke 
för theres beste. Hund Er. 14 kr. v. 216.

Präga, tr. Prägla. [T. prägen ] vårt 
mynt, som vij... hafue präge latidt. Stjern
man Com. 1:378 (1591). den stämpel, Som 
prägar sådant mynt, som högre värde taar 
Ju äldre det och blijr. Eurelius Vitt. 41. 
Gudz beläte uthi oss präyat är. Schrode
rus Heracl. 106.

Prälla, intr. 1. Studsa. [T. prallen, prel
len.] så ofta människans begrep har velat 
tränga sig in i Guds hemligheter, har det

altid prällat tilbaka. Tessin Bref 2:303.— 
2. Falla, störta, björnen .. . klängde sig, 
flåsande och flämtande, till öfversta tåppen 
(af stången), fattade kiöttet och prällade med 
sådan hast utföre ifrån den hiskeliga högd 
han obetänkt nådt, att fallet betog honom 
både mod och matlust. Tessin Skr. 1: 21.

Pränt, Pränta, se Prent, Prent a.
Pröfva, f. Proba. Christus lägger ... 

sielffuer hela sitt leffuerne här på gullwicht 
oc pröffuo. P. Erici 1:228 a. Jfr Profva.

Pröfvan, f. Pröfning. korset intet annat 
är, än the Christnas hälsosamma pröffuan. 
P. Erici 6: 93 a.

Pröfvovis, adv. Herren them (apostlarne) 
j pröffuowijs frågade, huru folket skulle spij- 
sas. P. Erici 1:223 b.

Psalmbok, f. Psaltare. Konning Da- 
uidz psalmeboock. O. Petri Sal. F1 a. 
Dauid sägher j Psalmabokenne. Luc. 20: 42. 
thet är scriffuit j Psalmaboken. Ap. gern. 1:20.

Psalmvisa, f. Psalm. Een Psalmwijsa 
Assaph på strengiaspell, til at föresiunga. 
Ps. 76:1.

Psaltare, m. Ett slags stränginstru
ment. Konungen lät göra ... harpor och Psal
tare för sångare. / Kon. 10:12. loffsiunger 
honom på Psaltare aff tiyo strenger. Ps. 33: 2. 
iagh wil spela tigh på Psaltare. 144: 9.

Psaltarespel, n. Så tackar iagh ock tigh 
medh Psaltarespel. Ps. 71:22. strengenar 
på itt Psaltarespel om hwar annan klinga. 
Vish. 19:17.

Puck, Pucka, Puckeri, se Pock o. s. v.
Puckare, m. = Pockhans. [Mnt. pucher.] 

the puckere och mitmakere. Gust. 1 reg. 
12:118. Se under Doling 1.

Puckla, se P o c k 1 a.
Puffa, intr. [T. puffen.] 1. Slå, klappa. 

mitt håårtförfärade hiärta Puffad’ och bull- 
tade tätt. U. Hjärne Vitt. 166. — 2. Svälla. 
halfbare brösten ... puffande pyste til älskog. 
Stjernhjelm Here. 27.

Pugga, f. Padda. [Mnt. pogge.] alle- 
kawel som bij dragha honogh åff blaamsterna, 
saa dragher och puggan ether aff samma 
blomsther, segher Sanctus Gregorius om 
scriptena. H. Brask (Gust. 1 reg. 4:400).

Puke, m. Djefvul. [Fsv. =, Isl. påki.] 
När jagh thenne min book upslår, Alle Pukar 
jagh ther uth får, Som göre alt hvadh jagh them 
befaller. S. Brasck Ap. gern. E 3 a. svarta 
Puken sielf förfärligt åt tig griner. Spegel 
G. verk 98. Der (i helvetet) du ey annat 
seer ... Än bland puukar och eeld fördömde, 
bemartlade, qvalde. U. Hjärne Vitt. 83. 
the heta .. . troll och pukar, och med andre 
slijke hädiske ord nämde varda. Schro
derus Gadd C 3 a. din Gudh (lustan) och 
du folgz åth til Puucka-Ström (Styx). Wexio- 
nius Sinn. G la.

Pul, Besvär, möda. [Isl. pål.] biudhotn 
wij allom .. ath the forme olaff her wthin-
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nan inthit hinder, puel eller plalz giöre. 
Gust. 1 reg. 3:284. sådana bygning skulle 
tilgå medh puul och stoor beswäring. Utl. 
pa Dan. 419. han kom undan medh puul 
och stoor lijfFsfahra. Tegel Gust. 1 hist. 2:55. 
Lät han ... medh stoort pul och mykin vm- 
kostnat byggia en stoor och väldigh bro. 
Skytte Or. Cla. Rietz.

Pula, tr. Besvära. Förbiudandis alle .. . 
forma erlüge conuenth ... her i moth hindra, 
hindra lata, möda, pula, plassa, quelia eller 
i noghen motte oförrette. Gust. I reg. 1:39.

Pulpet, n. pulpeet, bokestool, pulpitum. 
Comenius Tung, index, pulpetet. P. J. 
Gothus Skrift, sent. Mlb.

Puls, m. Puss, dyngepultz. Phrygius 
Valetpred. D 3 a.

Pulsa, tr. Sid. een ovahnlig och gruf- 
veligen stoor hvalfisk ... ställer sigh til at 
pulsa och klyfva sönder vågarna. Sylvius 
Curt. 289.

Pulsam, adj. Besvärlig, mödosam, svår, 
orolig. (Jfr Rietz.) en ond stenogh ... och 
igenfallen wägh är pulsam wandra. L. Petri 
1 Post. C b a. theras endalycht haffuer tycktz 
wara pwlsam. Sal. vish. 3: 2. Bättre är 
dödhen, än itt pulsamt leffuerne. Sir. bok 
30:17. han hade råkat vid een pulsam och 
bekymmersam tid. Kr. 133 så skola gatonar 
och mwranar åter vpbygde warda, ändoch j 
pwlsam tijdh. Dan. 9: 25. Gudh haffuer them 
vthur thenne pulsamme werlden til sigh j 
himmelens glädie intaghit. Lælius Res.
1:256.

Pulverrök, m. Krutrök. [T. pulverrauch.] 
All luften är förgiordt med pulverrök. Stjern- 
hjelm Fredsafl 10 intr.

Pulyxe, se Pålyxe.
Pumpa, f. Flaska. låta föra vatnet til 

sigh i välslutne glasspumpor och bouteiller. 
U. HjärnE Surbr. 84.

Pumpgröt, m. ? Tin hälsa, mitt kära 
barn, står i fara, om tu äter pump-gröt. 
Dalin Vitt. 4:445.

Pund, n. 1. Sädesmått. Ett pund ut
gjorde i Gustaf l:s tid 8 spann eller 4 tun
nor. Jernk. ann. 1845, s. 115. — 2. Vigt. 
Rett wågh, rett pund ... skal wara när idher. 
3 Mos. 19:36. — 3. Talent (omkr. 4000 
kronor), kalladhe sina tienare, och fick them 
sina äghodelar j hender. Och fick enom 
fem pund. Matth. 25:15.

Punda, tr. Straffa med slag på bak
delen. Hvilken soldat korum försummar 
skal förste och andre gången af sin rotte- 
mestare pundas. Gust. Adolf Skr. 243.

Pundare, Pyndare, m. Besman. [Isi. 
pundari.] Statera, bismar, pyndare Var. 
rer. voc. Pia. pundare, besmal, statera. 
Comenius Tung. index, the clagamål wj 
tiidt och offta hört haffua ... om pyndaren 
her i stocholm at han ecke wara skwlle 
wiidt then retta wiickt. Gust. 1 reg. 3: 319.

the skola (i Lödese) skaffa sigh en rett pyn
dare ... for then mene manz besta skull, 
med huilken the kunna leffrera thet godz 
ther kommer, szmör och jern jn och vth 
som rett och skäl är. 7:171. alle pyndare 
och bessmar skole affskaffas. Schmedeman 
Just. 232 (1638).

Pundasäde, n. itt pundasädhe (skallgifva) 
icke meer än een skeppo. L. Petri Jes. 
proph. 5:10. (Bib. 1541; en tönia sädh.)

Pundatunga, n. Pundstyngd. [Jfr Mnt. 
puntsivar, -swares.] stort haghel så som it 
pundatunga, kom nedher. NT 1526 Upp. 16:21. 
(Bib. 1541: en Centener.)

Pundgäld, f Ett slags tullafgit. (Se 
Schiller-Löbben puntgelt.) infödde eller 
uthlendske aff hvadh godz the in eller uth- 
före skall Tullenären upbäre aff hvarie fyra 
dalers värde ett rundstycke til puntgiält, der 
med Tullenären dem som hans tienare äre 
på Kongl. May:tz vägna endels theris omak 
någet när förskylla skall. Stjernman Com. 
1:282 (1577).

Pundland, n. Jordrymd för utsäde af 
ett pund spanmål. (Se Pund 1.) Jfr Läst- 
land.

Pundläst, m. Een punna läst haffuer 96 
(tyckfel för 48) tunner. A. J. Gothus Räkn. 
182. En pundeläst var 12 pund eller 48 
tunnor. Jernk. ann. 1845, s. 115.

Pundnagel, m. Vågstift, vågtunga? Chri
sti ähra stodh tå ... nedhan för thet jordiske 
och förgängelige rijket, och baak om pund
nageln (Christi honor ... in infimo situ col- 
locatus). Schroderus J. M. kr. 454.

Pungmakare,m. Crumenarius, pun- 
gamakare. Var. rer. voc. D 1 b.Gust. 1 reg.
1: 242. Jfr Taskmakare.

Pungpenning, m. Håfpenning. kyrc- 
kiones inkomster, hvilke äre pungpen
ningar ... Stjernman Riksd. 3:2005 (1686).

Pungtjuf, m. Ficktjuf. pungetiuff, man- 
ticularius. Comenius Tung. index.

Puniart, m. [F. poignard.] ' Puniart, Dart, 
Pugio, Dolch. Schroderus Lex. 48. Puniort. 
Adlersparre Afh. 228. Puniert. Hallen
berg Hist. 1:20.

Punkt, m. 1. Stund, ögonblick. [Fsv. 
punkter, Isl. punktr.] Nw i samme pwncth 
som iak fiich eder scriffuilsse lath iach strax 
myndelige breff och budh aff stædh komme. 
HSH 19:151 (1506). icke fortöffua til yterste 
puncten medt slik högwordandis ärende. 
Gust. 1 reg. 5: 89. alle moste wij förwand- 
ladhe warda vthi en punct (ett nu), vthi itt 
öghnableck. 1 Cor. 15: 52. NT 1526: vthi en 
thimes punt (temporis puncto). — 2. plur. 
Tillstånd, belägenhet. [Mnt. punte.] at vj 
mogom vithe hurv sik ther om (om tionden) 
förlopit aer aff första bygynnilsen oc hurv 
thet ær kommit vtj the puncther ther thet 
nu vtinnan ær. Gust. I reg. 1:186. for- 
modandis ær athj thet icke forgættit haffue
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j huad puncther rikit och thess inbyggiare 
vtj stadde våre then tijd hans nade kom forst 
til regimentet. 4:201. then som en tijdh 
haffuer warit j dödzens punctar. O. Petri 
1 Post. 57 a. werlden ståår j sina wersta 
punctar, och är j sinne ondzsko så högt 
vpstighin at hon jntit achtar gudh. 2 Post. 
4 a. will E. Nåde taga min ärende hemma 
i landet till goda punchter (bringa i godt 
skick, föra till ett godt mål; Mnt. to guden 
punten). Gust. I reg. 9:886.

Punne, prep. Under (samdr. af upp un
der). j sculle geffwa eder punne Swerigis 
Crona. Gust. 1 reg. 1:47. Jfr Up punder.

Pur, adj. han giorde af honom (Kristus) 
intet annat, än en pwr menniskio. L. Petri 
3 Post. 12 a. syndernas förlatilse och euin- 
nerlighit liff är een pwr Gudz gåffua. Dial, 
om mess. 131 a.

Pur, s. ? Puur, dermed åhl, abbor, laka, 
göös och krabbor och annan bitande fisk 
fångas kunna. Risingh 86.

Purgats, n. Afföringsmedel. [T. purgatz.] 
C a t h a r t i c a, purgatz. Var. rer. voc. E 4 a. 
Then siuke mosthe purgatz och läkedom 
anamma, ehuru swr oc bitther the äro. L. 
Pf.t. Gothus 66 b. itt helsosamt pwrgatz. 
P. Erici 2: 53 a.

Purlök, m. Purjolök. [Mnt. porlok.] 
purlöök. 4 Mos. 11:5. Comenius Tung. 
131. Risingh 52.

Purpur, n. Konungen .. . ladhe aff sitt 
purpur (sin purpurmantel). Jona 3:6. Ett 
purpur äfvenväl hans skuldror pryda bör. 
Frese 48. Et purpur är väl rödt. Kolmo- 
din Qv. sp. 1:15.

Purpurhufva, f. [T. purpurhaube.] Hon 
haffuer ena gullkrono medh een purpurhuffuo. 
Syr. 6:31.

Purpurian, n. Dermed lärer förstås nå
got purpurfärgadt eller violbrunt ylletyg eller 
kläde, som för sin ypperlighet bars endast 
af konungen och prinsarne. Åtminstone 
betydde purpur denna tiden (under Gustaf 1) 
här i Norden en violbrun färg. Murberg 
Kläd. 109.

Purpurklädd, adj. Subst. Hofman. Ko
nungen och hans Rådh och vänner och 
Purpurklädde. Forsius Esdr. 53.

Purpurkläde, n. Purpurmantel. [T. 
purpurkleid.] lät affklädha honom purpur- 
klädhet samt medh annor prydhning. 2 
Macc. 4:38. klädde honom vthi itt purpur 
klädhe. Marc. 15:17. hengde itt purpur 
klädhe på honom, och sadhe, Heel Juda 
Konung. Joh. ev. 19:2.

Purpurkrämerska, f. [T. purpurkräme- 
rin.] Ap. gern. 16:14.

Purpurman, m. Kardinal. Polignac, 
en ibland de lärdaste purpurmän som Ro
merska kyrkan haft i senare tider. Berch 
( Vitt. ak. handl. 1:126).

Puska, f. ? Puska luskar (löskar) Pärla.

Grubb 674. [Puska, varom se Vendell 
Ordb. öv. östsv. dial., o. Pärla äro här 
förmodligen feminina husdjursnamn]

Pusla, tr. Smussla. Och när såsom min 
quinna kommer in, Puslar hon en brynost 
i våtsäcken tin. Chronander Surge E 8 a.

Puss, Puts, n. och m. [Mnt. pusse, T. 
posse.] 1. Puts, skälmstycke, thet heeter 
itt politiskt puss, At kunna missbruka ut- 
rumque jus. S. Brasck Förl. sonen F 2 a. 
det är allenast et grep, som jag påhittat, et 
puss. Ehrenström 69. tu altijdh . . . för
nimmer the listiga reneker och pusser, som 
the tigh göra. Balck Krist. ridd. H 3 b. — 
2. Skämt, gyckel, lustigt upptåg, the Dan
ske Junckare ... hoffue fram monga groffue 
putzer honom (Gust. Eriksson) oc iernwäll 
alle Swenske till försmädelse. Svart Kr. 7. 
Han (biskop Brask) ... gaff sigh och medh 
honom (kon. Gustaf) i allehanda skempt 
och löse putzer. Ders. 135. narriske pussar 
oc löijeligit skämpt förringa ens furstes 
maijesteet och anseende. Schroderus Pac. 
192. Leekar och Löye therhoos, medh Skämt 
och all artige Pussar. Stjernhjelm Here. 
96. Uhlspegel ... är något grof och plump 
uthi pussar. Ders. 141.

Pussa, Putsa, tr. Spela någon ett puts. 
Pussa, Svijka, Fallere, Betriegen. Schro
derus Lex. 68. Rätt så hafver nu migh 
verlden pussat. S. Brasck Förl. sonen 
Llb. En inbunden skalck lurar (pussar) 
the oförsichtige. Comenius Tung. 817. När 
han först blifuer druckin giord, Mins han 
icke thet ringaste ordh, När han blifuer 
nychter, huadh talat ähr: ty putzar iagh ho
nom either mitt begär. Tisbe 19. Turene 
.. . hade en gång putzat Tyskarna vid Brisaks 
belägringz undsättning. Columbus Vitt. 
284. jag intet kan se, hvilken putzar den 
andre (i handel). Borgaren menar sig narra 
bonden, men jag tror han sjelf blifver narrad. 
Linné Ungd. skr. 2:182.

Pusseri, Putseri, n. Putslustighet. [T. 
posserei'.] Hin skalken och gecken uthi 
Sigismundi hoff berömde sigh offta, att han 
hade bekommit meera godz och penningar 
medh pusserij, än månge lärde män medh 
theras konst. P. J. Gothus Poll. Zlb. 
lättferdigt putzerij och ohöffuiske leekar. 
Phrygius Him. lif. 185. För höfligit folck 
[urbanos] tiänar liufligit snack och skämt 
samt pusserij (pussachtige och lämpelige 
äfventyr). Comenius Turig. 842. en mächta 
lustig och efventyrligh selle, hvilken kunde 
monge underlighe sveneker och pusserij 
medh ord och gärninger. Lindner 59.

Pusseritare, m. Putsmakare, gycklare, 
gäck. [T. possenreisser.] Pusserijtare och 
andra slijke äfventyrlige menniskior. Schro
derus Hoflef. 272. een vreedh menniskia 
icke hafver meera förstånd än en narr eller 
pusserijtare. Hels. beg. skattk. 130.

42
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Pussig, Putsig, adj. 1. Gyttjig, sumpig. 
[T. pfützig.] dyyar och pussige ortar väl 
uthtorckas. Schroderus Pac. 410. — 2. 
Gropig? en ond stenogh, putzogh ... wägh. 
L. Petri 1 Post. C 5 a. en steenig och 
skarp, putzig och trång vägh. Phrygius 
1 Likpred. C 3 a.

Pussmunken, m. Puss, kyss. [T. miind- 
chen, mäulchen.] Lätt mig en pussmunken 
få, Medan vij här sittia så. Moræus 417. 
Een falsk suck ell’ två uthgiuth, giff och 
pussmunkin. Cup. o. Ven. kärlekskrig C 5 a.

Pussvis, adv. Med puts, bedrägeri, han 
nu i Lifland hade inbekommit pussvis någre 
slott och län. S. Elofsson 134.

Pust, m. Suckan, oro, sorg. han har 
hela dagen med största bekymber Och mång 
häftigan pust stått uth båd af embet och 
hushåld. Stjernhjelm Bröl. 26. en trogen 
vän, som glädie kan upväcka Och jaga bort 
all pust och ängslan uhr des bröst. Wrangel 
Snöhvit 6. Kort är nöjet i lust, men pusten 
oändlig och evig. A. Nicander Vitt. 17.

Pusta, tr. Kindpusta, wij ... warda pu- 
stadhe. NT 1526 1 Cor. 4:11.

Pustel, Pystel, m. Pust, blåsbelg. [Mnt. 
puster, piister.] en baakdantare är dieffuu- 
lens pustel, ther medh han eeld vpbläs. 
Balck Catech. X 7 b. Pustlar. Stjernman 
Com. 1:586 (16 1 4). Blåsebälgh, Pystel. Hel- 
singius.

Pusthammare, m. ? 1 pusthammar.
HSH 37:4 (1529).

Puts, Putsa, Putsig, se Puss, Pussa, 
Pussig.

Putt, m. [Mnt. put, putte; Isl. pyttr.] 
1. Puss, pöl. (af brunnen) icke meer än 
en lijten putt öffrig är. U. Hjärne Vatt. 69. 
Meotis putt, den vilda Gyttie-vijken. Düben 
Boil, bref i. — 2. Afgrund, helvete. Putten, 
Gehenna. Schroderus Lex. 3. Stygia putt. 
Stjernhjelm Here. 289. Plutos mörcka putt. 
Wexionius Sinn. C 1 a. helvits put. Lu- 
ciDOR D 4 a. taga henne (menniskan) ut ur 
mörka diefla-putt. Medeen Cl. Til evig 
svafvel-putt the fara. Dens. C 4. Men ach, 
om tin tröstbrunn tilstoppas, Tå jagh vist 
ned i putten doppas. Amnelius 117. laga 
tig straxt till siälarna uthi putten och them 
som boo i then faaslige jordennes affgrundh. 
Nyman 70. Had’ jag med mina råd er der- 
ifrån ej hulpit, Så haden I burdus i afgrunds 
putten stulpit. Palmfelt Qv. skol. 39. hin
nens putt. Ders. 40.

Putta, f. = Putt 1. något stilla vatn, 
putta eller dijke. U. Hjärne Anl. 91.

Puttla, intr. 1. Puttra, porla. Ded haff- 
uer nu i månge åhr således putlat i grythan, 
och i dette förledne åhr så vijdt sudedt öff- 
uer, at ded nu ähr kommet till resolution 
aff krijg emellan oss och Dannemark. A. 
Oxenstjerna Bref 1. 4:108. — 2. Puttra, 
gräla, hon är vred och svärjer i tusende

former, Putlar och ramlar i säng så länge 
som halsen han orkar. Stjernhjelm Bröl.26.

Puttpenning, m. Spela puttpenning, 
zum Grüblein spielen. Lind Ord. 2:836. 
Jfr Rietz putta. “Kasta putta“, en pojklek, 
då man kastar slantar i en liten håla.

Pycka, f. 1. Pyckia, Mesonauta, ein 
geringer Schiffman. Schroderus Lex. 16. 
Jfr Pycka re. — 2. ? Thet största trapsteg 
är till nardom (narrdom) klook sigh tykka, 
Fast om en elliest är i konst then värsta 
pykka. Lucidor Aa 1 b.

Pycka, tr. ? Pyckia, rensa. Comenius 
Tung. index.

Pyckare, m. Jfr Pycka 1. [N\nt. putker, 
“der niedrigste Diener auf dem Schiffe“; 
“pütker, allemans knecht im schepe, meso
nauta“. Schiller-Lübben.] ther haffuer 
legat en stor hop Båssmen i thenne winther, 
vtöffuer 400 bade medt Timbermen och 
Pyckere. RR 1 /b 1544. skole alle skeppare, 
styrmän, båtzmän och pythkare göre toll aff 
deres införing. Stjernman Com. 1: 317 
(1581). Pyckiare förr än skippare. Grubb 45.

Pyndåre, se Pundare.
Pyndig, adj. Af vigt, afgörande. [Mnt. 

pundich, T. pfundig.] så kan och bör rik-
sens Rådz enskylte råd och betänkiande
icke äskas, ej heller till någon fullbordan
anammas eller vara pyndigt i sådane vichtige 
saker som allmänneligen äre och hela riket 
...åröre. HSH 10:66 (1596).

Pynta, tr. Laga, tillaga, tillreda, han 
skal pynta til lamponar på them sköna
Liusastakanom. 3 Mos. 24: 4. På huar Sab
baths dagh skal han pynta them (skådebrö
den) til Herranom. 24: 8. pyntadhe Templet 
aldeles vp igen. 1 Macc. 4: 51. gå til Ab- 
tekeren och til Barskärerne, til at läta pynta 
åt sig någon läkedom. Lemnius A 2 b. then 
(resande) som vil hafve bättre pyntet, än som 
gästgifveren, ländzmannen eller bönderne 
kunne hafve rådh til at koke. Stjernman 
Com. 1:479 (1604). Han intet kan stå, uthan 
stupar i vrå, Der ligger han stilla, och pyn
ter (tilltygar) sig illa. Husspegel A 5 a. bad 
honom pynta (laga) sigh dädhan. Dipl. Dal. 
3:110 (1550).

Pynte, f. [Jfr Mnt. punte.] Sätta till 
pyntes: 1. Bringa till skick och ordning. 
medh hugg och slagh ... man likewel icke 
så kan settia them (barnen) til pyntes, som 
thet behöffdes. L. Petri 1 Post. M 2 a. 
the (judarne) hadhe ock otaliga monga andra 
stadgar, som Gudh sielffuer them giffuit hade, 
til at tämia them och settia them ther medh 
til pyntes. Ders. R8a. han hade medh 
weldige hand satt Dalekaraner och norlandet 
til pyntes. Svart Kr. 120. han som för en 
tid alsintet var och syntes, Är vorden stor 
i alt och sätter alt til pyntes. Spegel Öpp. 
par. 50. — 2. Ansätta, antasta, sätta i bry
deri, gäcka. Om wij thet icke göre (lyda
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honom), så skal han oss therföre sättia til 
pyntes och hårdeliga tiltala. P. Erici 5: 
155 b. Präster ... (skulle) sigh icke inträngia 
uthi thet världzlige, såsom fordom skedde, 
ther medh the ock offta satte Konungar til- 
pyntes och stälte rijket uthi obestånd och 
våda. Girs Gust. 1 kr. 196. Då jag thetta 
värck begynner tviflar jag icke lijtet om thet 
mödan värdt är: om icke ovännens penna 
och tunga sampt the som lust hafva att 
criticera, skulle mig lättelig mönstra (klandra) 
och till pyntes sättia. Gust. Adolf Skr. 
69. utskämma (sättia enom til pyntes, ta
bulera). Comenius Tung. 917.

Pyntlighet, f. Prydlighet, sirlighet. Pynt- 
ligheet, i thet somblige hålla så myckit aff 
sigh sielfve, at alt hvad the skola hafva, thet 
moste vara så nätt. Sparman Sund. sp. 189.

Pyrk, n. Arbete, knåp. (Jfr Rietz porka, 
pyrka.) han (en ofrälse) kan henne (en 
adelsdam som hustru) födha, Så väl som 
hooffve-svän, med mindre pyrck och möda. 
Cup. o. Ven. kärlekskrig A 6 b.

Pyrtas, dep. Harmas. (Se Rietz pår- 
tas, portas.) Konungen .. . begynner pyrtas 
och see suurt uth på honom (torvo vultu 
et animo indignanti intueri). Sylvius Er. 
01. 238. Tå begynte han blifva otoligh och 
pyrtas. Sleid. 799. Jfr Por sa.

Pysa, intr. 1. Pösa. halfbare brösten 
... pyste til älskog. Stjernhjelm Here. 27. 
Han blåses opp, han yfz, och pyser i sitt 
sinn. Borneman 39. — 2. Flåsa, stinner 
en sälle Fnyste och pyste så mädan han gick. 
Stjernhjelm Here. 40.

Pyske, se Nattpyske.
Pystel, se Pustel.
På, prep. j större på talet (till antalet) 

ären än annat folck. 5 Mos. 7:7.
Påakta, tr. Uppvakta, passa upp. han 

sigh för godh hafver achtatt, Oss elfter vår 
befallning i månge förnemblige Försters när- 
varu vid bordett att påachta. Adlersparre 
Hist. saml. 1:156 (1631).

Påaktare, m. Vaktare. hans påacktar 
öffuergåffue sijna wackt öffuer honom. Svart 
Kr. 148.

Påblåsa, tr. Han har mycket at påblåsa, 
es begegnen ihm viele Beschwerden oder 
Sorgen. Lind Ord. Jfr Blåsa.

Påbrå, n. Hvad man brås på. Du i 
dygdevärk ditt påbrå artas må. Gripen- 
HJELM 280.

Påbära, tr. Pålägga, the woro til fridz 
at lijdha och vmgella alt thet them påbäras 
kunde för Christi troo skuld. O. Petri 2 
Post. 194 a.

Påbörd, Påbörda, f. Börda, pålaga. 
synes bropenningarnes erleggiande ingen 
större last och påbörd medh sigh hafva. 
Stjernman Riksd. 2:1493 (1664). prester- 
skapet hade ... all vidare påbördo i under
dånighet at afbidia. Ders. bih. 367 (1657).

Påbörda, tr. Lasta på, pålägga. Skal 
man the klippor dryga Påbörda Sisypho? 
Spegel G verk. 54. han undandrog sig 
icke at villja undergå, ja om man än något 
svårt och mödosamt ville honom påbörda. 
Peringskiöld Ad. Brem. 23.

Påfinna, tr. 1. Finna, påträffa, (han) 
j öknenne påfan mular. 1 Mos. 36:24. — 
2. Uppfinna, the göra allahanda werck, och 
konstelighit arbete påfinna. 2 Mos. 35:35.

Påfund, n. Ond gerning. The gingo icke 
ifrå sina påfunder, eller jfrå sina halstijffua 
wäsende. Dom. 2:19.

Påfvedom, m. Påfvedöme, påfvelära. 
om the tree wisa män (som infunno sig vid 
Jesu födelse) ... j Påwadomen mykin för- 
wetenheet, spörsmål ock fabuler vpdichtade 
äro. P. Erici 1:110 b. Rätt så haffuer På
wadomen full medh allahanda seeter och 
meningar warit, som hundar äro fulle medh 
loppor om Margarethe tid. 2:285 a. Påva- 
domsens gruffueliga mörker. P. J. Gothus 
Hust. 22.

Påfvefågel, m. Påfågel. Högmod tyckes 
mig en påfvefågel liker. Eldh Myrt. 103.

Påfveri, n. Pdfvelära. en part aff ade
len ... höllo för mycket hårdt medh thet 
gambla Påwerydt. Svart Kr. 120.

Påfänga, tr. Angripa, smitta. (JfrBe- 
fänga.) Pestilentia ... är en swår, gruffue- 
ligh och bitter plågha, then hastigdt påfenger. 
P. P. Gothus B l a.

Påfödd, p. adj. Medfödd. [T. ange
boren.] grijpa till the medell, ther medh 
vij kunne oss och vår påfödde frijheet emoot 
them förfächte och försvara. Stjernman 
Riksd. 1:675 (1612).

Påföra, tr. Påbörda, pådikta. thet wii 
skullom ... noghon foruandlingh giorth om 
myntiidt .. . thet haffwer orettheligha warith 
oss paa forth. Gust. 1 reg. 1:204. sætther 
inghen troo tiil nogher onda stemplare ther 
oss nogot lygnactight tall wille paa föra. 2: 8.

Pågälla, tr. Gälla, röra, angå. Tå 
drömde oss bådhom j enne natt, hwar sin 
dröm, hwess vthtydhning huariom för sigh 
pågalt. 1 Mos. 41:11. the bådhe männenar 
som saken på geller. 5 Mos. 19:17. thet 
embetet som siälene pågalt som war presta 
embetet. O. Petri Sakr. 9 b. bådha Mosi 
taflor, thet är, allsammans Gudz bod, så wel 
the som Gud sielff egentligha pågella, som 
the andra hwilken oss menniskiomen widh- 
komma. L. Petri Kyrkord. förord 8 a. 
Rikesens ständer tilhope kalle för någre 
högvichtige saker som rikeno pågella. Carl 
9 rimkr. 197 (1587).

Påhane, m. Påhöns, n. Påfågel. [T. 
pfauhahn, pfauhenne.] Påhanar och dynckel- 
goda hiernar. L. Petri Kyrkost. 30 a. the 
högferdige stolte Påhanar. P. Erici 1:170 b. 
Heemfoghlarnar, såsom Höns, Gäss, Ankar, 
Påhöns och Kalkonar. P. P. Gothus B 8 a.
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Påhittelig, adj. Pdhittig. Et påhitteligt 
folk. som i hvart ögnablek spinner up något 
nytt. Roman 269.

Påhålla, tr. Behöfva. (Se Rietz.) han 
måtte bliffue befordreth medh thenn deell 
han schall påhålle, när han någett arbete 
företagenndes warder. Fin. handl. 10: 41 
(1562). inköpa thet the påhålla. Sparman 
Pest. A S a. the saker man nödtorffteligen 
måste påhålla. Ders. B 4 a. Han har alt 
hvad han skal påhålla, er ist mit aller Noth- 
durfft versehen oder versorgt, er hat alles 
vollauf. Lind Ord.

Påhänga, tr. Hänga på, bero på. men- 
niskian är oförstondigh j the stycke hennes 
saligheet påhenger. O. Petri 2 Post. 88 b.

Påkasta, tr. noghra dråpeliga plåghor 
som gudh them påkastat hadhe. O. Petri 
2 Post. 96 a.

Påkomma, tr. Ådraga, fienden ... hölt 
rådhslagh huru the them Romarom ... en 
fruchtan påkomma kunde. Schroderus 
Liv. 701.

Påkräfva, tr. Kräfva, påfordra, effter 
her wore monge som påkraffde, behöffdes 
och mycken inkomst. Svart Kr. 49.

Påkvärd, adj. de påkvärdaste axlar. 
Dalin Vitt. 3:244.

Påkörare, m. tu haffuer sönderbrutet 
theras ook, och theras härdars rijs, och the- 
ras påkörares staff. L. Petri Jes. proph. 
9:4. (Bib. 1541: plåghares.)

Påle, m. Polack. [T. Pole.] P. Erici 
5:133 b. The Påler achta {anse) sig för strid
bart folck. Gust. Adolf Skr. 175.

Pålpenningar, m. pl. En afgift af in
kommande fartyg, till hamnens underhåll. 
stadhen (Stockholm) må oc skall vpbära pola 
peninganar til broeness och bomenss vppe- 
helle. Gust. 1 reg. 6:242. Jfr Priv. för 
Söderköping Via 1572.

Pålyxe, f. Ett slags stridsyxa. [Mnt. 
polexe. Se Söderwall Ord. polöxe.] Al- 
mogen . .. wilia bära pulyxene öffuer huffw- 
det på migh. Svart Kr. 98. När Konungen 
wille bota någor fehll han sågh i Rijket wille 
almogen strax möta medh puiyxenne. Ders. 
124.

Pålägga, tr. Anlägga, taga på sig. [T. 
anlegen.] han jklädde sigh then sköna 
sijdha kiortelen, och hela skrudhen påladhe. 
Syr. 50:12.

Pålöpa, intr. Belöpa sig på. giffue ... 
för the nothedrekte tör fisk så mykit ther 
kan pålopa. Gust. 1 reg. 4:329.

Påråda, tr. Hitta på, gissa. [T. erra
fften.] Om man och pårådha skulle hvadh 
the meene uthaff thet taal, som the sigh 
emillan hafve. Schroderus Liv. 746. Jfr 
Råda 1.

Påröra, tr. Röra, angå. [Mnt. anroren.] 
kött är allenast thet okyskheet på rorer, och 
Ande thet som inwertes j hiertat på rörer.

Försp. till Rom. the ting, som Gudhi på 
röra. Ebr. 5:1. Ey skole wij heller j the 
saker siälene pååröra, fölia menniskior epter. 
O. Petri Svar till P Elire d 1 b. the 
stycke som wora siel på röra. Guds ord 
B 2 b.

Pås, vanstäldt uttal af L. pacem. Presten 
plägade vid messan räcka brödet åt natt- 
vardsgästen att kyssas, hvilket kallades pa
cem dare. (Se Du Cange pax; Littré 
paix 5°. Jfr Schiller-Lübben pace.) kyssa 
brödhet, som the (påviske) kallade pååss. 
L. Petri Kyrkost. 36 a. Med kloster lefnad 
och nunne sång, Påsse kyssande och krype 
gång. Raimundius-102. Jfr Pass.

Påse, tr. han var på seende (hans, en- 
gelns, utseende var) som en liungeeld. 
Matth. 28: 3. på stolen satt en. Och then 
ther satt, han war påseende såsom then 
stenen Jaspis och Sardis, och en regnboghe 
war om stolen, påseendes såsom en Smaragd. 
Upp. 4:3.

Påsiare, m. Uppsyningsman. [T. auf- 
seher.] Zephania är så mykit som Gudz 
Påsijare eller Skaffare. Lælius Res. 1:201.

Påsigt, f. 1. Påseende. Jag trodde vid 
första påsigten, at det var et rf de tolf 
himmelstecken. Roman 11. — 2. Uppsigt. 
[T. aufsicht.] Vij någre våre öhrlig skepp 
förordna, hvilke theste nogare påsicht hafva 
kunne, alt undersleef at förekomma. Stjern- 
man Com. 2:722 (1653). här öfver en noga 
påsickt... hollas skal. 2:780 (1654).

Påskaltare, n. Offer till presterskapet, 
som lades på altaret vid påskhögtiden. 
påska altare. Gust. 1 reg. 4:255.

Påskareda, f. Nattvardsgång om påsk. 
(Se Red a.) i ecke skole twinge fattig al
mogen med oppehålning frå påska redha. 
Gust. 1 reg. 5: 42. banlysning, och oppehåll 
frå påska reedho. 5: 60.

Påskaränta, f. Afgift till presterskapet 
vid påskhögtiden, haffuandis honum (pre
sten) j fraa hans sæædt (säd) och paascha 
renttho. Gust. 1 reg. 2: 87.

Påskaskräcka, f. Risbastu. En gammal 
seed haar varit här i Sverige, at föräldrar 
och huusbönder hafva om Långfredagsmor
gonen medh rijs slagit sina barn och huus- 
folck uppå deras sängiar .. . och detta kallas 
Påskskräckia. Dijkman 117. Lät oss nu ho
nom öfverända läggia Och gifvan een godan 
Påskaskräckia. S. Brasck Ap. gern. L 4 b.

Påskemåle, f. Påskafgift. (Se Måle.) 
Så äro ock åhörare skyldige sinom kyrkio- 
heerdom påskemåla gifva. Emporagrius 
331. På landet skal hvart hion, som går till 
Gudz bord, gifva för sigh itt hvitt rund
stycke i påskemåla. Dens. 332. I Stockholm 
eger hvar kyrkioheerde i sin församblingz 
cretz af hvart huus och familia taga påske
måla. Ders.

Påskjuta, tr. Åberopa. [D. paaskyde.]
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hendis (hennes) vitne, hon påskiödt, wndfald 
hende. HSH 29:119 (1542). Refl. så väl the 
som uti adelens åhrstienst eller försvar äre, 
som andre, inge undantagandes, ehvem the 
sig och påskiuta. Stjernman Com. 1:808 
(1622).

Påskut, m. Förevändning, undfly kt. [D. 
paaskud.] Wijken motte nw strax wtan all 
påskut eller genseyelsse restitueres. Gust. 1 
reg. 7: 488.

Påsköna, intr. Skönja, the kunna pä 
sköna at gudh bewijsar sich wel emoot 
them. O. Petri 2 Post. 190 b.

Påslå, tr. Företaga. [Mnt. anslan.] han 
ingen deel seal pa slo med mindre en han 
sig berader med monss. Gust. 1 reg. 2:18. 
Nils Dackes slecktinger . .. honum heme- 
ligen tilkenne giffwe all then dell, som ther 
i Calmarna påslåes och företages. RR e/s 
1542. voro the svårliga bekymbrade, icke 
rätsliga vetandes hvad the skulle påslå. 
L. Petri Kr. 98. ähwad tu påslår, skal thet 
lockas för tigh. Jobs bok 22:28. En dåre 
tycker alt hwadh han påslår wara rett. Sal. 
ord. 12:15. För än tu någhot vppå slår, see 
effter skäl. Sir. bok 37:20. bescriffua hwadh 
thesse Christi domare ... påslogho medh ho
nom. Chr. pina Via. Verlden gick medh 
migh, ehvadh iagh påslogh. Chronander 
Bei 1 5 b.

Påsynt, p. adj. Ögonskenlig, tydlig. [Isl. 
äsjnt.] Strax vardt påsynt, thet Emylius 
vorde thet krijghet medh högste ttijt sigh 
företaghande. Schroderus Liv. 856.

Påsäga, tr. Påbörda. [Mnt. anseggen.] 
the saker och stycker, som them påsagde 
och witte are. Rääf Ydre 1:290 (1544).

Påta, tr. och intr. 1. Peta. påta tänderna 
. . . och them rena. Spegel G. verk 244. 
Påta i näsan eller öronen. Lind Ord. — 
2. Sticka, allmogen och andra gemena, Som 
påta näsan i alt, det dem hvart (hvarken) 
röör eller angåår. U. Hjärne Vitt. 130.

Påtaga, tr. Och än tå at junkar Hans 
kalladhe sigh arffuinga till Noriges rike, 
så är doch clart på tagha (är påtagligt) at 
the Norske gilladhe thet inthet. O. Petri 
Kr. 274.

Påtyga, tr. Öfverbevisa. honom sådant 
skiäligen kan uppåtygas och bevijsas. Stjern
man Com. 1:760 (1620). Fins thet at någon 
annorledes giör, och thet kan honom giör- 
ligen påtygat varda. 1:877 (1623).

Påvaktare, m. Uppassare. Jagh hennes 
påvachtare är Och til henne all bodskap 
bär. Messenius Signill 8.

Påyrkare, m. Pådrifvare. Töva icke til

dess någon skal mana tig til tina åtänckte 
ärenders förrättande. Doch om du änteligen 
skulle hava någen påyrkare, lät dän då vara 
din egen heder, som tig hvar morgon väcker 
til titt arbete. Hermelin C 6 a.

Påärfva, tr. Lemna i arf. [T. auferben.] 
stoor ähra och berömmelse uthi ridderlige 
saker är edher uthaff edre förfäder påärfft. 
Schroderus Liv. 150.

Påäska, tr. Äska, påyrka, schal han 
them (slotten)... ingom androm wp andt- 
uordha wthan oss ighen om wij paa eska. 
Gust. 1 reg. 2:51. wii pàæske ath landz- 
presterne skula achta på vårt besta med bi- 
scopstienden. 4: S38. (the) wilia ryggia szama 
gåffuor och påeska jgenn all thenn dell. 
8:273. En froom herre moste wara en Ja 
herre, ther skääl och retth påeskat warder. 
O. Petri Kr. 183. Aff them allom ... hadhe 
han anamat riket, så wille han och, när the 
eendregteligha påeskadhe, antwarda them 
thet igen. Ders. 289.

Päckling, se Peck ling.
Päcknehka, f. (Jfr Packnel.). I stället 

för (fotsoldatens) stormhatt brukades stun
dom en lättare hufvudbonad af stål, kallad 
Päcknelika eller Spansk hufva. Adler- 
sparre Afh. 219. 9 knectz tygh, ther iblandh 
äre 3 med stormhuffwdh,... 6 medh päck- 
näglikor. — 12 swartte Skyttetygh, ther till 
7 pécknäglikor. Hist, handl. 1:27,28 (1543).

Pägel, se Pegel.
Päpla, se Humlepäpla.
Pära, f. Pärun, n. Päron. [Isl. pera.] 

här icke täflas om äple eller pärer,. .. vthan 
om wår ewiga welferd. L. Petri / Post. 
U 5 b. Päror, pärun. Colerus 1: 224. äple 
eller pära. Spegel G. verk no.

Pärma, f. Se B ärma. 1 tunna Perma 
eller tiäruvatn. Stjernman Com. 2:830 (1658).

Pärta, se P e r t a.
Pöckla, se P ockla.
Pölsesnack, n. [D. pölsesnak.] Det är 

bara pölse-snack, it. slidder sladder. Rho- 
din 41.

Pöpel, m. Pöbel. Gemene pöpeln är til 
grymhet snart benägen. S. E. Brenner 
Jesu pin. 79.

Pörsa, intr. Skratta? (Jfr Rietz porssa, 
brista ut i häftigt och oanständigt skratt.) 
man sätter Gudz ord baak om sigh och åt 
them pörssar och leer. P. P. Gothus Hh 5 b. 
Jfr Porsa.

Porte, n. Kölna, torkhus, pörte, kölna, 
brumarium, balenium. Comenius Tung. 
index, för thet (kornet) på pörtet ... til at 
svättas. Colerus 1:107.
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Q.
Qvabbot, adj. Kort och tjock, fet och 

pussig, dickblünschig. Lind Ord. Rietz.
Qvackla, intr. Qvacksalfva. de, som 

så mycket hafva qvacklat med sig, at drifva 
svetten, äre snarast siuke vordne. Linde
stolpe Pest. 53. qvackla til en hop med 
salfvor. Kolmodin Qy. sp. 1:389. the som 
lärdt med salfvor qvackla. 1: 610. hälsan med 
mixtur och pulfver qvackla bort. 2:162.

Qvacklare, m. Qvacksalfvare. Kol- 
modin Qy. sp. 1:611. Lind Ord. Rietz.

Qvackleri, n. Qvacksalfveri. Lind Ord.
Qvad, n. Qväde. Qvadh, Cantio, Ge

sang. Schroderus Lex. 39. Skalders qvaa. 
Eurelius Vitt. 14. ther siunga foglarna emoot 
hvar annan sina liuflige qvadh och sånger. 
Sylvius Curt. 109.

Qvadda, f. Skida (på ärter). (Jfr Rietz 
kudde.] Erter . . . skola sås ... i nedanet, 
men icke i ny, ty the blomstras tå förlänge, 
och ringa qvaddor komma på them. Cole- 
rus 1:99.

Qvaf, n. [Fsv. =, Isl. kaf.] Somme brenne 
och somme sänke j quaaff (t, under vattnet, 
dränka). En liten Crön. G 2 b. Kråppen 
sänktes i kärr och qvaf. Messenius Christm. 
237.

Qvafna, intr. Qväfvas. the hafva varit 
bekayade medh svår andefång och besvär- 
ligit racklande, och syntz såsom vela qvaffna 
och tvijna bort. U. Hjärne Surbr. 23. Denne 
qvafnar i vatn och drunknar i brusande 
böllian. Vitt. 80.

Qvak, n. Snatter. [Isl. kvak, qvitter.] 
De (ankorna) ropa med et kvarrand’ kvaak. 
Lucidor Pp3a.

Qval, n. [Fsv. =.] 1. Plåga, theras quaal 
(plågan af gräshopporna) war såsom quaal 
aff Scorpion, tå han haffuer stunget men- 
niskiona. Upp. 9:5. — 2. Besvär (medelst 
rättegångs väckande), förfång, hinder, for- 
biudandis allom besynnerlige vare fogther 
och embetismen forma Truls nogot hinder 
platz quai eller motståndh göre vppa forma 
godz viderkennelse. Gust. 1 reg. 4: 291. lnthet 
hinder qwall eller förfangh göre. 7: 23. Hvad 
brist uppå färde vara kunde, ville the så 
boota, at alt vidare qval skulle blifva före
kommit. Girs Gust. 1 kr. 88. the läto ho
nom medh fredh och föruthan qvaal passera 
therigenom. Schroderus Liv. 331.

Qval, Qvard, m. Bräm, garnering, lin- 
ning. (Se Rietz kvard.) Bremm (qvalar, 
institae, Vorstösze). Comenius Tung. 518. 
Handqvard; halsqvard på skjorta. Lind Ord.

Qvalm, Qvalme, m. 1. Ånga, utdunst- 
ning. Vijn är en qvalm, ett moln uti druckne 
mans hvimlande hierna. Stjernman Here.

345. the välluchtande saker intet annat äre, 
än torre och varme exhalationes eller qval- 
mer. Schroderus Albert. 4:129. de uthi 
Apollinis kyreka ... öpnat en kijsta, hvar 
uthur kommit en så förgifftig qvalm, at tredie 
delen af menniskorne der af äre döde vordne. 
Lindestolpe Pest. 5. — 2. Qvalmighet. 
om the (lungorna) ej så liuft och stadigt 
monde flechta, Tå måtte menniskian af qval- 
men snart försmechta. Spegel G. verk 254. 
Husen ... äro merendels här på orten fuk- 
tige och med en sällsam qvalma upfylde. 
Linné Sk. resa 148.

Qvaimaktig, adj. Unken. Möglotta, 
dunekna (qvalmachtige) . .. ting luchta illa. 
Comenius Tung. 329.

Qvalmas, Qvälmas, dep. Förgås af 
qvalm, qväfvas. sättia ther (i bistocken) 
några rörpijpor in, at the (bina) icke qvälmes. 
Colerus 2:92. bora 6 eller 8 små hool 
med en spijkbor at the icke qvalmas. 2: 93.

Qvalsam, adj. [Isl. kvalsamr.] 1. Mödo
sam. hwadh the wercka, är qwalsamt. L. 
Petri Jes. proph. 59:6. — 2. Orolig, han 
bleff så . . qvaalsam och ängzligh, at han 
ingen hvijlo eller roo bekomma kunde. L. 
Laurentii Nyårspred. 13 a. — 3. Qvalfull. 
Hur qvalsamt monn’ tå tig, min Jesu, före
falla Thet anskri, som tu hör vid theras: 
korsfäst! skalla. S. E. Brenner Jesu pin. 
83. qvalsam dvala. Brander Gust. 23.

Qvalsamhet, f. Orolighet, hans sömpn 
bleff aff thet som tilstundade medh qval- 
samheet brydder. Sylvius Curt. 222.

Qvalta, intr. Klaga. [Isl. kvarta.] qwijda 
och qwalta medh rösten. Svart Ärepred. 42.

Qvalväder, n. Qvalmigt väder? [Jfr 
Nor. kval? Ross.] Ey heller skal han 
(åkern) köras uthi rägnväder,... Ey heller i 
qvaleväder. Colerus 1:89.

Qvalögd, p. adj. Qvalsöfd. Så flög 
tyrannen upp och qvalögd vapnen sökte. 
Celsius Gust. Vasa 92.

Qvamna = Qvafna. Lind Ord.
Qvant, m. 1. Skälm. [Mnt. quant.] 

Reynart then samma bliffuer, Varder han 
dödh then argha qvant, Säkerheet thet oss 
giffuer. R. Foss 16. — 2. Pojke, jag var 
en unger qvant, som flittergull för äkta välgde. 
S. Triewald 90. Lind Ord.

Qvanta, tr. Besvära, göra omak. [Fsv. 
= ; Isl. kvanta.] forbiude vij strengelige 
huariom och enom, them her emoth hindra 
platza eller quantta. Gust. 1 reg. 5:29.

Qvantsvis, adv. För syns skull. [Mnt. 
quantswise.] Her segz att hertig Albrechtt 
skulle qwantzwijss latid sine knechter för
löpe. RR la/e 1545. en lithen skute motte
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med köpenskap quantzwijss löpe vtöffwer 
till Lybke, ther till att kunskape. RR 29/e 
1545. Tyske ... qvantsvis voro den tid satte
1 Nämden (som skulle döma Nils Sture). 
HSH 4:101 (1566). Så skeer ock wel vnder- 
tijdhen, at en vnder sådana sken, thet är, på 
quantzwijs lijka som medh wådha, dräper 
någhon. L. Petri Mandr. B 5 b. skall tå 
Hadingh skickat budh till Konungh Uffr, 
begiärandes på quantsvijs vara i taal medh 
honom till at handla om fridh. Kr. 17. på 
qvansvis. Kolmodin Qv. sp. 1:427.

Qvar, adv. Stilla. Nu mijn syster, tijgh 
quar. 2 Sam. 13: 20.

Qvarblifsel, f. Qvarlefya. Skulle de 
(Kimbrerna) väl vara qvarblifsler efter Marii 
segrar? Celsius (SAH 1786 1:126).

Qvard, se Q va 1.
Qvardera,tr. Kanta,garnera. (afQvard.) 

ett gameltt rödt tafftz öffertog kwarderett med 
gyllen stycker. Hist, handl. 2:35 (1553).

Qvarka, Qverka, f. [Isl. kverk.] Hon lär 
bota mig för qvarcka Och kindpusta gubbens 
truth. Moræus 382. Qverka. Carleson 182.

Qvarlefva, tr. Qvarlemna. alle the qvar- 
leeffde aff thesso ondo folcke. Jer. 7 (8: 3).

Qvarr, adj. Qvar. icke en war quarr.
2 Kon. 10:11. iagh lät tigh quarr j Creta. 
Tit. 1:5. then ene bliffuer vptaghen, then 
andre bliffuer quarr låten. Matth. 24:40. 
lät sin brodher Simon ther quarran j landena.
1 Macc. 11:64. läto bokena bliffua quarra. 
Jer. 36:20. är intit meer quartt. 1 Mos. 
47:18. Ingen låte någhot qwart bliffua ther 
aff til morghonen. 2 Mos. 16:19. så hadhe 
än nu twå män bliffuit quarre j läghrena. 
4 Mos. 11:26. inga druffuor skola bliffua 
quarra på wijnträädh. Jer. 8: 13. behölt 
hundradhe wagnar quarra. 1 Krön. 19(18:4). 
thet gods, som hos honom qvart är. Lag 
1734 H.B. 17: 3. något står dock qvart, som 
ej för döden svigtar. Dalin Vitt. I. 3:118.

Qvarra, intr. Snattra. [Mnt. T. quarren.] 
Se under Q va k.

Qvarstad, m. Narfve stad ståår lijka 
som i qvarstad, och sig inthet bettrer eller 
öker. Gust. Adolf Skr. 276. förrättnin- 
garne icke måge fastna och komma i qvar- 
stadh. Civ. instr. 335 (1661). det (befäst
ningsarbetet) .. . råckadhe i quarstadh, så at 
. .. intet vijdare ther till ähr giordt. HSH 
31:354 (1662).

Qvarsätta, tr. Belägga med qvarstad. 
[Fsv. qvarsätia; jfr Isl. kyrrsetja.] han motte 
förhindra rosthera och quarsetthia alth thet 
gotz han wpspörya kan. Gust. 1 reg. 3:9. 
j haffue qwarsat vthi en bonde by i skären 
vidt passz än 30 eller 40 skeppund Linn 
{som tagits från ett ryskt fartyg). Fin. 
handl. 1:285 (1546). lät ... qvarsättia och 
inläsa sexton tunnor salt, som Kon. Mtz 
befalningzman ... uthi Tydsklandh hade kiöpa 
latet. Tegel Gust. 1 hist. 2:297.

Qvarter, n. 1. han satte honom j fängelse, 
antwardandes honom fyra quarter (irtpaSlo:;) 
krijgsknechtar til at förwaran. (Glossa: En 
hoop knechtar plägadhe skifftas j fyra delar, 
och hwar hopen wakadhe en fierde deel aff 
natten.) Ap. gern. 12:4. (Öfv. 1882: fyra 
vaktafdelningar af fyra man hvardera.) — 2. 
En fana bestod (i Erik 14:s tid) af 300 ryttare; 
desse delades i 5 qvarter, och hvart qvarter 
i 4 rotar, således innehöll ett qvarter 60 
ryttare, och hvar rote 15. Bland fotfolket 
utgjorde ett qvarter 105 man. Adlersparre 
Afh. 271, 291. — 3. Rote, sällskap (i dålig 
mening). Lassze andhersson och andher aff 
thet quarteret ære ther j Calmarna som 
waara openbaare forrædere ære. Gust. 1 reg. 
2:40. — 4. Fijenden moste slå sigh igenom 
eller gifua sigh til qvarter (begära pardon; 
T. sich auf quartier ergeben). Hallenberg 
Handl. 44 (1612).

Qvartera, tr. [Mnt. quarteren, T. quar
tieren.] 1. Eg. fyrdela; stympa, rådbråka. 
[Jfr Fsv. qvartera.] somma (lät han) qvar
tera ok affliffua med ohörliga pinor. Gust. 1 
reg. 1: 28. blifva quarterat och satt på stegel. 
P. L. Gothus 2 Uti. 12 a. Baiorerna lät 
han strax medh thet samma qvartera och 
sönderhugga. Petrejus Beskr. 2: 78. — 2. 
Indela i qvarter. Staden motthe i tiide 
qwarteres, och folkedt granneligen beskriff- 
wes och förordineres i rothe tal. RR 8/s 
1544. — 3. Inqvartera. sine regementer 
att besolda och quartera. A. Oxenstjerna 
(HSH 29: 255).

Qvartermästare, m. 1. Befälhafvare 
öfver ett qvarter krigsmän. (Se Qvarter 2.) 
Adlersparre Afh. 289. — 2. på huilckit 
skiip, szom flere karle jnne äre, än 120 
menn, ther skole vare iiij quartermestare, 
ij (2) forordinerede vtaff oss, och ij vtaff 
then menige mann, . .. Och skole szame 
quartermestare haffue god agt och vpszeende 
på vort krigzfolck, at ibland them ingen tuist 
eller venighet vpkommer, Tesligis och haffue 
god vpszeende på vor Fettalie. Gust. 1 reg. 
10: 128.

Qvartersförste, m. Judea medh sijn 
tilhöring war delat j fyra Herskap, Ther aff 
kalladhes hwar Herren Tetrarcha, thet är, 
Quarteersförste. Matth. 14:1 (glossa).

Qvast, m. Svans, klartlysande Comet- 
stierna, dragandes effter sigh en stoor för- 
skräckeligh qvast och stiärt. Phrygius 3 
Likpred. (tillegnan).

Qvasta, tr. Piska. [Mnt. T. questen.] 
skulle de ingalunda tilstädia adelen ... så 
qvasta och stupa bönderna. Tegel Er. 14 
hist. 41. så tagher Herren Gudh rijset i 
handen och quaster uppå the ohörsamme 
barnen, så at thet svijdher effter. L. Lau- 
rentii Nyårspred. B la.

Qvastebad, n. Stryk, bastu. (Jfr Bad- 
qvast.) The Swenske stormade förste gon-
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gen, doch icke aldeles alffwarlige, vtan när 
quastebadet begynte gå hordt vppå wecke 
the aff igen. Svart Kr. 90. iagh medh 
idher moste stå itt hårdt qwaste badh. P. 
Erici 1:181 a. thet wil tilstunda itt annat 
qwastabadh, vthi hwilko siäl och kropp ... 
badha skola j eena ewigha plågha. P. P. 
Gothus a 4 a. Jagh ähr ändoch rätt myckit 
gladh Uthaff thet stora qvastebadh, Medh 
Erkiebispen så til gick, Altsammans hans 
folck rätt skam fick. Prytz Gust. 1 D 3 b.

Qvaststjerna, f. (Se Q v as t.) en Comet 
och qvaststiärna. L. Paul. Gothus Ko- 
metsp. 17.

Qved, Qvid, m. Buk, lif, moderlif. [Is!. 
kvidr.] Hwilken som troor på migh . .. aff 
hans qwidh skola flyta leffuandes watns strö
mer. Joh. ev. 7:38. Sares halffdödha qwidh. 
Rom. 4:19. j som j liffue bärens, och j 
qwedhe liggen. Es. 46:8. Saligh är then 
quedhen som tigh burit haffuer. Luc. 11:27. 
the quedher som intet födt haffua 23: 29.

Qvedenträ, se Qvittenträ.
Qvedrag, n. (Se Rietz kvekdrag.) Haf

ver han (hästen) svår och trång andedrächt... 
Våra bönder kalla denne siukdomen qve
drag, och hafver han sig således, at hästens 
buuk ståår som en blåsbelg tå han är varm, 
flemter och tråsar i bröstet då han drager. 
Colerus 2:382.

Qvek, n. Boskap, fäkreatur. [Mnt. quek, 
D. qvceg.] Hvijtlöök är och en besynner- 
ligh läkedom til qvek, man skal gifva them 
thet ibland theras fodher at äta. A. Måns
son ört. 109.

Qveka, tr. Göra lefvande. [Isl. kveikja] 
Gud Fader skapade, men genom Sonen 
käre, Och Anden qveekte alt. Spegel G. 
verk 26. Andan hafver qveekt hvad lefvan- 
des är vordet. Ders. 27.

Q verka, se Qvarka.
Qvern, f. Qvarn. [Fsv. qvärn, Isl. kvern.] 

Twå skola mala på eenne quern. Matth. 
24:41. Tagh qwernena och maal miöl. Es. 
47:2. Yngliiigarnar haffua most dragha quer- 
nena. Jer. klag. 5:13. The twinga them til 
at göra olio vppå theras quern. Job 24: 11

Qvernaröst, f. Ljud af qvarn. Och 
quernaröst skal icke meer höras j tigh (Ba
bylon). Upp. 18: 22.

Qvesa, f. 1. Fulslag, äfven torrvärk. 
[Isl. kveisa. Jfr Schlyter Ord. och Sö- 
DERWALL.] Qveesa, Panaricium, Wurm. 
Schroderus Lex. 18. Om matkar j fien
derna och fingren, eller qwesan. B. Olavi 
120 b. hon hadhe ondt i sin venstre handh 
aff qvesan, aff hvilken siuke then längste 
fingren bleff krookot. Gyllenius 3. Be
gynte iagh fåå ondt i then ytterste leden aff 
thet längsta fingret på högre handen, aff 
queesan eller Trollet som the kalla. Dens. 
32. Bleff iagh siuk aff qväsan uthi mit 
venstra knää, så att iagh inthet fick gåå på

en långh tijdh. Dens. 214. Frå plågor dö 
är bättre tusend resor. Än länge lefva qvar 
bland vånda, värk och qvesor. Kolmodin 
Qy. sp. 2:166. — 2. Qvissla, blemma. [Mnt. 
quese.] en jungfru, som midt på kinden 
först hade fått en liten pustula eller qvesa, 
hvilken sedermera utvidgat sig. Linné Vestg. 
resa. 118. — 3. Koppor. Hafva qvesorna. 
Lind Ord.

Qvesa, f. vatnetz svalg och qvesa. Spe
gel G. verk 88. Qvesa, diupt svalg uti nå
got treske, al. Qvisl, vorago vel scaturigo. 
Ordl. till G. verk.

Qvet, f. Helgeflundra. [N. kveita.] man ... 
hummer, kolljor, qveet slugt och behändigt 
fångar. Brobergen 323. Qveita. Spegel 
G. verk 196.

Qvett, m. Ljud, kny. På ena sidan alt 
hvad grymt, hvad orättfärdigt Illistigt letas 
fram, harmgirigt öses ut; Et ohördt tålamod 
ter andra parten åter, Then icke med en 
qvett sin oskuld höra låter. S. E. Brenner 
Jesu pin. 66.

Qvetta, intr. Kny, gifva ett ljud. Man 
dånar bort af värk, men utan til at quetta, 
Så framt det heta skal, det är en käck sol
dat. S. E. Brenner Dikt. 1:176.

Qvia, f. [Isl. kvi.] Qvior eller fållor, at 
instänga boskapen på åkren öfver sommar
nätterna. Linné Sk. resa 430.

Qvick, adj. Lefvande. [Isl. kvikr.] j 
haffuen offrat mich qwict och offer. NT 1526 
Ap. gern. 7:42.

Qvicka, tr. Vederqvicka. [T. quicken.] 
Oss qvickar rosens luckt. S. Triewald 7.

Qvicka, f. Qvicke. [Isl. kvika.] Qvicka, 
hull, svåål, Cutis, Haut. Schroderus Lex. it. 
Röra, taga, skära på qvickan, taga 
på det ömma. Kongl. Maij:tt begynte skarpt 
att disputera saken med opponentibus, arti- 
fitiose förläde alla deras speciosa argumenta, 
rörandes dem på siälfva qvickan, som ord
språket lyder. Adlersparre Hist. saml. 
2:241 (1649). skall iag taga tig better på 
kuikan. Verelius Herr. 21. Ingen ärbar 
röd- ell’ bleknar, Fast man qvinnors fel här 
teknar, At man them på qvickan skiär. 
Kolmodin Qy. sp. 1:1. han på oss be
gynte sticka Och rörde temlig hårdt uppå 
vårt samvets qvicka. 2: 557.

Qvickmått, n. Mått för flytande varor. 
wetzsko mååt eller qwick mååt. Var. rer. 
voc. N 4 b. Comenius Tung. 763.

Qvickna, intr. och tr. 1. Fä lif. [Fsv. 
qvikna; Isl. kvikna.] Hiertat . . . qvicknar 
först, och döör seenst. Comenius Tung. 273. 
Först är hjertat af alt, som börjar i män- 
skjone qvikna. A. Nicander Vitt. 153. it 
egg, i hvilket qviknar Een fogel. Spegel 
G. verk 200. — 2. Lifva. Så qvicknas all 
ting up til ädla tidsfördrif I en prinsessas 
hof, som ger all ting nytt lif. Dalin Vitt.
3: 285. De hesa ropen : “Töm utur stopen !“
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Qvickna i hopen En hurtig och klen Båd’ 
till hjerta och ben. Bellman 5:90.

Qvicknad, m. Vederqvickelse. fingo och 
åthskillige, som uthi Konung Carls tijdh 
deels för stämplingar eller misstanckar in
mante voro, lijka som qvicknadh och' hopp 
at blifva förlöste. Widekindi 10. iag fatter 
en stor tröst och qvicknad af dän förmodan 
at du icke underlåter dätta göra. Hermelin 
B 8 a.

Qvickskatt, m. Skatt af lefvande krea
tur. qwichskatten aff Ölandh. RRep 1545.

Qvickstund, f. Hvilostund, ledighet från 
arbete, uthi the aidraäldste tijdher hafva 
monge förnemlige personer åthskillige qvick- 
stunder stadgat. Schroderus Hels. beg. 
skatt k. 43.

Qvid, se Q ved.
Qvid, m. Klagan. Them Svenskom 

händt bådhe jämmer och qvidh. Messenius 
Ret. D 4 a. Så seer man . .. Mångt barn 
med skrän och qvijd kring fadrens kista låta. 
Eurelius Vitt. 12. dine ögon skall du eff- 
ter långan qvijd Med löje fyllte see. Ders. 
65. qvijd och bitter klag. Leyoncrona 153.

Qvida, f. 1. Vånda. Fruar och jungfrur 
de ledo en stor qvida. Sv. forns. 1:36». 
Och hafver du sport att din fader är sjuk, 
Så herre Gud förlossa hans qvida. 1:375. 
the med evig qvida Bekomma syndsens lön. 
Spegel Tillsl. par. 83. — 2. Klagan, een 
qvijdha, som flyter utaff itt blödigt och modhfält 
sinne. Schroderus Hels. beg. skattk. 127.

Qvidja, tr. Vara missbelåten med, miss
lynt öfver. [Jfr Fsv. qvidhia, Isl. kvidja, 
förmena, förbjuda.] gör tu någrom gott, så 
qwidia thet icke (Vulg. in bonis non des 
querelam). L. Petri Sir. bok 18:15.

Qvill, n. Qyidan, klagan, spar din kla
gan och ditt qvill. Rydelius Vitt. 33 han 
slapp vårt allmänna qvill, Och mente alt stod 
fredlig till. Ders. 63.

Qvilla, Qvillra, intr. Qvida, klaga. [Jfr 
Rietz under kvia.] klaga, quilla, conquirere. 
Comenius Tung. index. Hon (lilla flickan) 
fins ... i vaggan qvilla. Eldh Cypr. 117. 
om modigt hierta qvillar, Qvillar dät om stat 
och ståt. Rydelius Vitt. 26. Blödig siäl, 
hålt up at qvilla. Ders. 52. Då regerings- 
tyngden jemte ålderdomen honom (Gustaf /) 
trykte, blef sinnet oroligt: han qvillrade da- 
geligen, särdeles öfver sine ämbetsmän och 
fogdar Dalin Hist. III. 1: 484. trösta et 
qvillra r ,e samvete. Ders. 506.

Qvinfolk, n. Qvinnor. om afftonen tå 
quinfolkit pläghadhe ther (till brunnen) komma 
och tagha watn. I Mos. 24:11.

Qvinkilera, intr. Qvintilera. [T. quin- 
kelieren.] Med fijn kolrering (koloratur) en 
hörs länge qvinckilera. Düben Boil. sat. 19.

Qvinkilering, f. Orgenisten icke ... får 
det (orgelspelet) handtera efter sin egen vilia, 
brukandes ther til letferdiga och i församb-

lingen otienliga stycken, medh mycken kruuss 
och quinckelering. Laurelius Kyrkord. 222.

Qvinlig, adj. Feminin, quinlige ord. 
Tiällmann Gram. 175.

Qvinna, f. Hustru. Hwilkom een dyg- 
deligh quinna beskärd är ... Hennes manz 
hierta thor förlåta sigh vppå henne. Ord. 
31:10. Een liuffligh quinna glädher sin man. 
Syr. 26:16.

Qvinnedom, m. Qvinlig ära. (Se 
Schlyter Ord.) Huilken broder sin em- 
bettes syster krenchker till sin quinnedom. 
Skråord. 265 (1589).

Qvinnisk, Qvinsk, adj. Qvinlig. [Fsv. 
qvinzker.] han låther stegle, hengie, halss- 
hugge och aflijfwe fattige qwinske Mend (jfr 
Fsv. quindis maper, quinmaper, menniska 
af qvinkön). Thyselius Handl. 2:27 (1532). 
Qvinsk, effoeminatus, mollis. Helsingius. 
Qvinnisk. Comenius Tung. index, veekt 
och qvinskt måhl (språk). U. Hjärne Orth. 
36. qvinsk veklighet. Ders. 44.

Qvinskt, adv. Qvinligl. Tu tig putzar, 
smörjer qvinskt. KolmoDin Qv. sp. 1:153.

Qvinslig, adj. Qvinlig. [Fsv. qvinzliker\ 
Comenius Tung. index.

Qvinslighet, f. Qvinlighet. bort all 
qvinsligheet. Leyoncrona 137.

Qvintin (^-Q, n. Juther wette well göre 
theris entskyllingh och leggie theris ordh 
bådhe i lodtt och qwintin. RR 1545. 
Trogna venner j högsta nödh Gåå fem och 
tiugu på itt lodh. Ja, then som skal tå kal
las fijn, Gåå femtijo på itt qvintijn. T. Jo
hannis Fästn. L4b. (anfördt ss. allmänt 
ordspråk.)

Qvintslag, n. Fint, konstgrepp, streck. 
[T. quintschlag.] Och vill man vetta rält 
din qvintslag och bedriffter, Så finnes de 
igen i Nasos gambla skriffter. Rosenfeldt 
Vitt. 219.

Qvip, n. Pip, pipande (om fåglar), ynck- 
ligt qvip. Kolmodin Qv. sp. 1:127.

Qvist, m. Utbyggnad (förstuqvist). Per
gula, swale, qvist. Var. rer. voc. G 4 b. 
Comenius Tung. index. Alla husen lika, 
.. . Hvart med sitt loft, sin qvist. Franzén 
Skald. 3:320.

Qvista, intr. Springa, löpa. När the 
(.Danskarne) sigh såge ey mere hop, Ryckte 
the fort sitt lägre op. The Swenske monde 
effter theris baakbeen quiste. En liten Crön. 
F 8 a. genom himmel, jord och helfvetet 
jag qvistat. Knöppel Gud. rådslag A 2 a. 
qvista fälten kring. Dalin Vitt. 4: 34. taga 
gradum magisterii,... en heder, för hvilken 
mången har qvistat ut några par skor. Sv. 
Nitet n. 6. Qvista gatulopp. Lind Ord.

Qvistslas, dep. Grena sig, slå ut grenar. 
[Isl. kvislast.] Israel skal qwistzlas och 
blomstras. L. Petri Jes. proph. 27: 6. Han 
grönskas wel ... och quitzlas vthi sin örta
gård. Jobs bok 8:16. hwadh vthaff horerij
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planterat är, thet rotar sigh icke diwpt, ... 
Och hwar the än en tijdh longt fast qvistzlas, 
likwel medhan the icke äro wel rotadhe, warda 
the bortdreffne aff wädhret. Sal. vish. 4: 4.

Qvitt, adj. [Fsv. qvitter, 1st. kvittr, Mnt. 
quit, T. quitt.] giffuer iak honwm nw frij, 
qwit, lædig oc löss (från vidare redogörelse). 
Gust. 1 reg. 1:8. han haffuer qwith slagith 
{eftergifvit ; Mnt. quit slan) 1 (50) mark 
peninghar som wij honom j hans rækenscap 
pligtughe waarom. 3:288. Gör tich quit widh 
tina synder genom rettferdigheet. O. Petri 
Sal. K 3 b. drotning Margarethe ... Danmark 
och Norige frijt och qwit innehade. Kr. 147. 
Her Steen anamadhe slottet fritt och quitt. 
Ders. 281. Swenske leffrerede them ... Hal
land och Skåne igen quitt och fritt. En liten 
Crön. I 4 a. Tå råkadhe thet (lottkastet) på 
Jonathan och Saul, och folcket gick quitt 
(fritt) vth. 1 Sam. 14:41. wordo the Pre- 
sterskapet quitte (förlustige den presterliga 
befattningen). Esra 2: 62. han theras axlar 
jfrå byrdonne friyat hadhe, och theras hen- 
der widh krukonar qvitta (befriade från 
krukorna) wordo. Ps. 81:7. om wij förläte 
oss på then plicht och syndaboot som Chri
stus giordt haffuer, så äre wij henne quitte. 
O. Petri 2 Post. 64 a. han giffuer oss alla 
wåra skul quitta. L. Petri 2 Post. 298 a. 
the gingo quitte widh all theras herligheet. 
3 Post. 33 b. hwar man miströster och sägher, 
thet är qwitt (slut), nu är alt förlorat. P. 
Erici 3: 51 b.

Qvitta, tr. 1. Befria, göra qvitt. [Fsv. 
qvitta, 1st. kvitta, Mnt. quitten.] the ååstun- 
dadhe döö, och qwittas fråå thenne farligha 
stridhenne. O. Petri Men. fall F 5 a. man 
kan jngen gerning göra, genom huilka man 
skal salugh warda, och quitta sich jfrå syn- 
dene. 1 Post. 137 a. Qwitta en ifrå alt thet 
han ägher, privare, spoliare bonis. Hel- 
singius. the qwitta sigh siälffue widh hans 
testament och ewiga arff. P. Erici 5:197 a. 
efftertänkia på hvadh sätt the måtte quitta 
och förlossa sigh ifrån armodh. Schro- 
derus Liv. 183. Lijfvet, emedan thet intet 
annat är än en vandring, sålunda icke kan 
qvitta menniskian ifrån all möda, som hon 
ther uthi uthstår. Hels. beg. skattk. 161. — 
2. Blifva qvitt. vij vårt goda måste offta 
qvitta, när vij tyckias som bäst hafva begynt 
til at sambla’t. Columbus Vitt. 151.

Qvittenträd,n. Cotoneus, Cydonius, 
kwedenträ. Var. rer. voc. R 4 a. [Mnt. quede, 
qvitten.]

Qvittra, intr. Qvida, klaga. At en sådan 
troolössheet, falskheet och skrymtachtigheet 
är nu stijgen up på then högsta trappan i verl- 
den, ther öfver sucka och qvittra alle the, 
som Herren aff hiertat fruchta. Laurelius 
Opusc. 8: 30. Scholars och hospitals deel för
minskas ... hvar öfver på åtskillige orter uthi 
rijket vel qvittras och klagas. Ders. 8:84.

Qvittran, f. Qvitter. qvittran, qvittring, 
garrulitas. Comenius Tung. index, upväcka 
foglarna til qvittran. Dalin Vitt. 3: 420.

Qvota, f. Det som hvar och en skjuter 
till för att bekosta ett dryckeslag. Jag har 
betalt min qvota. Lind Ord.

Q väcka, tr. Uppq vicka, upplifva. (Jfr 
Q v e k a.) Man kan af örtens salt en ört å 
nyo väcka, At hoon uhr askan sin sigh åter 
låter kväcka. Lucidor Ll4b.

Qvädedans, m. Dans beledsagad af 
sång. [Luther: singetanz.] iagh hörer itt 
skriyande aff qwädedanszar. 2 Mus. 32:18.

Qväft, f. Dunst, ånga, imma, qvalm. 
Lind Ord.

Qväfva, tr. 1. Hämma, sammandraga. 
hiertat hastigt förmykit qweffues eller ock 
för mykit widgas. B. Olavi 44 b. — 2. 
Strypa, qvaffde honom ihiel om natten 
medh ett silkis band. Leuchowius 127.

Qvälja, tr. 1. Plåga. [Fsv. qvälia, Isl. 
kvelja.] the (gräshopporna) icke skulle 
dödha them (menniskorna), vthan the skulle 
quelia them j fem månadher. Upp. 9: 5. een 
quinna som quelles medh barn. Rom. 8 
(glossa). en ond ande aff Gudhi quäl tigh. 
1 Sam. 16:15. Mijn dotter quääls jemmer- 
ligha aff dieffuulen. Matth. 15:22. — 2. 
Besvära (med rättegång). Se under P1 a t s a. 
— 3. Förbistra, förtyda. medh ... glosser 
och meningar uthtyda och qvälia then Helige 
Skrift. Emporagrius 6.

Qvälldags, adv. Om qvällen. herden 
qvälldags hem the spaka hjordar drifver. 
J. G. Hallman 174.

Qvällsättning, f. Qyällning. Ther uppå 
kom i qvellsettningen en klart skinande skiön 
stierna. Svedberg Dödst. 568.

Qvälmas, se Q val mas.
Qvätna, tr. Anstå, passa. [Jfr Fsv. 

qväma.] (jorden) var intet prydd och brämat 
Med blomster, gräs och fröö som seen haar 
henne qvämat. Spegel G. verk 33. han 
them (Adam djuren) skulle nämna, Och kalla 
hvart och ett rätt såsom thes natur Egentlig 
qvämade. Öpp. par. 56.

Qvämligt, adv. Beqvämligt. [Jfr Fsv. 
qvämeliker.] han (nordanvinden) strax alt vatn 
i is förvender, Så haafvet blir een broo, blank 
at man kan sig spegla Och qvämligt åka ther 
man förr haar kunnat segla. Spegel G. verk 78.

Qvär, adv. uti kors och i qvär (härs och 
tvärs, T. in die kreuz und quer). Stjern- 
hjelm Here. 228.

Qväsa, tr. Såra, blessera, tillfoga en 
kontusion. [Mnt. quessen, quetsen ; T. quet
schen.] B1 e s s e rad, quester. Svedberg 
Schibb. 253. förde fienden en deel döde 
kroppar medh sigh, medh månge quetzte. 
Widekindi 40. besättningen (var) så för
minskad, att ej mer, än omkring 200 man, 
äfven sjuke och qväste inberäknade, voro 
vid lif. Hallenberg Hist. 2:422.
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R.
Rabald, se Ribald.
Rabblera, intr. (af Rabald.) lättias och 

slå danck (rabblera). Comenius Tung. 887.
Rabyt, m. ? Din gamble Rabyt, packa 

digh uth Och sitt icke här, din fylle stut! 
Tisbe 56.

Rack, n. Flackande, löpande hit och dit, 
fram och tillbaka. En läkiar mäd sitt ränn 
och rack Haar myckit omak, lijten tack. 
Columbus Poet. skr. O 1 b. med alt vårt 
(läkarnes) väsende, vårt rick och rack är 
platt intet bevänt, om eij Gud der til gifver 
sin nåd. Lindestolpe Pest. 60. mången 
brunn för then orsaken skull är mera lycke- 
lig vid siukdomars bothande, at han är Her
ran belägen, och således förhindrar thet 
myckna rack, som somlige pläga. Surbr. 
fråg. 32. oron i et ur sielf aldrig stilla blif- 
ver, Och, vid hon rörer sig, til gång alt 
verket drifver, Men sitter sielf fördold, får 
föga pris och tack För alt det gagn hon gör, 
med träget rick och rack. Kolmodin Qv. 
sp. 2: 322. Rietz under raka 2.

Racka, intr. Ränna, flacka. Lind Ord. 
Rietz.

Racka, f. Segelrå. (Jfr Racke, rack.) 
Racka, Mala lignea, Segelstange(?). Schro- 
derus Le:c. 34.

Rackare, m. [Mnt. racker.] Cloacarius, 
repurgator latrinarius. Comenius Tung. 
index. Schroderus Lex. 16. Ganthuus 
(afträdeshus), them rackaren fäyar. Come
nius Tung. 624. Hoo som skarn väl beha
gar, han må väl en rackare blifva. Marcol- 
phus A 5 b.

Racke, m. Hund. [Isl. rakki.] the Dan
ske til een neese och blygd, skal han haffua 
satt them sin hund Racka til konung. O. 
Petri Kr. 25.

Racke, m. Rack (på segelrå). [Isl. rakki.] 
Se Schlyter Ord. Rydqvist SSL 6:369.] 
A n q u i n a, racke som holler råna widh 
mastena. Var. rer. voc. P 4 a.

Rackling, se Raf, Rekling. [Jfr Mnt. 
rakelvisch.]

Rad, f. 1. Cedre stodhar åt radh (i rad). 
1 Kon. 7:2. Och woro twå radhar krusering 
om kring Haffuet (kopparhafvet). 2 Krön. 
4: 3. — 2. Hvarf. Och han bygde teslikes 
en gård ther inne aff tree radhar huggen 
steen, och aff een radh höfflat Ceder. 1 
Kon. 6:36. — 3. Ordning, tur. Grefvens 
vana är att gå til fröken först, sedan til 
spegelen, och sist kommer raden til mig. 
C. Gyllenborg Sprätth. lOl. nu är.raden 
til mig, och nu skal jag också tala något 
litet. Lagerström Tart. 10.

Rad, adj. Strykande (vind). [Isl. hraör.]

min stamm ... gick för raadan vind. Eure- 
lius Vitt. 47.

Rada, adj. 1. Rak. [T. gerade. Fsv. 
radher, snabb, rask, Nor. rad. Jfr Rietz 
rad 1 och 2; ra-hall, “rakaste hållet, genaste 
vägen, direkte“.] satte ther sitt folk i landh, 
och drogb sitt radha håldh ... in emoot sta
den. L. Petri Kr. 36. han wil ingen swar 
giffua .. . vthan går sitt radhahåld (rakt fram, 
fortsätter sin kosa), lijka som han thet intet 
hördt hade. 1 Post. X 6 b. wij gå wårt radha 
håld (rakt på), lika som en blinder. 4 Post. 
56 a. thenna blinda werlden . . . wandrar sitt 
radhahåld j syndenne. Chr. pina 1 8 b. Hon 
håller alt sijn radha koos fram j otroon. 2 
Post. 246 b. jag skal rada vägen ... fara in 
i himmelen. Svedberg Sabb. ro 2: fl a. 
— 2. Beqväm, obehindrad? Rödahaffuet 
wendes vthi en radha farwägh. L. Petri 
Sal. vish. 19:7. (Bib. 1541: wägh vthan 
hinder.) Se Före, n.

Rada, Rad, adv. 1. Rakt, rätt fram. 
[Fsv. radhe, Nor. rade; T. gerade, gerad.] 
Lät tijn öghon thet see, som för (framför) 
tigh är, och at tijn ögnahwarff mågha wijsa 
tigh radha fram. L. Petri Sal. ord. 4:25. 
iagh hastar radha til målet. P. Erici 4:82 a. 
uthan drögsmål, strax, som man sägher, radha 
ifrå munnen. P. L. Gothus Undervisn. 
287. nyye ordningar och stadgar, hvilkas 
effect och värckande ... är radh emoot itt 
gott regementz ända och måål. Schroderus 
Pac. 105. han, oachtat drabanternes mot- 
ståndh, ville medh forss gå rad in i dronin- 
gens gemak. Columbus Vitt. 247. — 2. 
Rada, bittida. LiNd Ord.

Radahåll, se Rada, adj.
Radelångs, adv. Rakt fram. Ormen... 

krokadhe hijt och tijt, stundom tuertz, stun
dom radelångs. Balck Esop. 95.

Radis, Radisa, f. Rädisa. Lind Ord.
Radrätt, adv. Snörrätt. [Mnt. rarecht.] 

radha och trådha rätt halla the 10 bodh. 
P. Erici 5:150 a.

Raf, m. Bernsten. [Isl. rafr, m.] Suc- 
cinum, Electrum, raff. Var. rer. voc. 
P 5 b. Teen är miukare och ringare än raaff. 
Comenius Tung. lOl. Bernesten och raf, 
som man i Preussen sankar Och på then 
Skånska strand vid Cimbershamnen vanekar. 
Spegel Öpp. par. 35. Siette stenen blir en 
Raf. Runius 2:186.

Raf, m. De fetaste delarne på helge
flundran, nemligen fenorna med dertill 
hörande ben. (Aasen.) [Isl. rafr, m.] 
Schicka then raff och rackling hiit wp (från 
Bohus län), szom wij tiigh befalthe. Gust. 
1 reg. 2: 32. fly oss noghen Raff och Rek-
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lyngh, hwar thw honom bestelle kan. 3:183. 
Af Qveitan (Norskt namn på helgeflundran) 
kan man först bå raaf och räkling skiära. 
Spegel G. verk 196. (“Rekling, helgeflundra 
skuren i strimlor och torkad. I förbindelsen 
raf och rekling betecknar det förra ordet 
helgeflundrans fenor, det senare köttet på 
hennes sidor.“ Aasen. Jfr Schiller- 
Lübben raf.) Se Nilsson Fauna 4 : 634— 5.

Raffa, tr. Roffa, snappa. [T. raffen.] 
Döden raffar å vägh alt hvad här achtas och 
älskas. Stjernhjelm Here. 72.

Rafla, tr. Rabbla. Alt var der (t skolan) 
väl, om man utan hinder kunde rafla utan 
til en hop med gräl. Sv. Nitet n. 6. Rietz 
raffla 2 (ravla).

Raflare, m. Skräflare. [L. rabula.] 
hâbleur, raflare, pladrare, vidöpen i mun
nen. Svedberg Schibb. 274.

Rafn, Ram, Ramn, m. Korp. [Isl. hrafn, 
hramn.] Itt ögha som bespottar fadhren . .. 
thet moste raffnanar widh becken vthugga. 
Sal. ord. 1536 30:17. The släpede them 
(liken) vth för hund och ram. En liten Crön. 
G 5 b. loot thera liik nogra daga liggia paa 
gathunne för hund och rampn. Gust. 1 reg. 
1: 28. Jfr Natt ra f (n).

Räfsten, m. Bernsten. raffsteen, electrum. 
Comenius Tung. index.

Raga, intr. Ragla, vackla. [Isl. raga, 
Nor. rage, D. rave.] ragha aff starkom dryck. 
Es. 28: 7. Landet skal ragha hijt och tijt så
som en drucken. 24: 20. en drucken raghar. 
19:14. the raghadhe och stapladhe såsom 
en drucken. Ps. 107:27. raga om kull aff 
starck dryck. L. Petri Jes. proph. 28:7. 
trään j skogen för allehanda stormwäder 
ragha och kastas aff och til. P. Erici 5: 
287 a. När grundvalen i enne bygning run
kar och raagar, så faller heela bygningen 
öffuer en hoop. P. J. Gothus Fastapred. 
147.

Ragalen, adj. Rent galen. [N. ravgalen, 
D. ravgal.] Är ikke then ra-galn, som plå
gas af svart-soot? Lucidor B 2 a.

Ragekalk, m. Se Dval ekal k. draggen 
aff raghekalcken haffuer tu drucket. L. Petri 
Jes. proph. 51:17.

Ragel, n. Benragel, benrangel. Hans 
tårre ragels skinn, som hungerns afbild visar. 
Düben Boil. sat. 6. Jag log rätt vid mig 
sielf åth karlens tome ragel. Ders. 18.

Ragelben, m. Döden. Här har den 
bleka gäst, ... Den magre ragelben nu åter 
varit fram Och en uprinnand roos bort ryckt 
utaf sin stam. Rosenfeldt Vitt. 225.

Raggepung, m. ? en twedubell Ragge 
pung — en bonde ragge pung. Skråord. 
318 (1546).

Raggfas, m. Raggen, busen. Först vil 
jag trefold ring med käppen kring mig skrifva, 
Utöfver hvilken kretz ei någon måtte klifva, 
At hon ei Raggfas ser, och må förtrollad bli

Af min besverjnings kraft och diefvuls sig- 
neri. Kolmodin Qy. sp. 1:410.

Raggot, adj. Luden, en raggot kläde- 
bonat (hispida vestis). Schroderus J. Al. 
kr. 225.

Rakel, n. [Jfr Fsv. rake, Isl. hråki; se 
Rietz råke (rakkel), Kock Sv. ljudhist. 1: 
356j Spott, sputum. Schroderus Lex. 10.

Rakeplätt, m. Man med tonsur, munk. 
Är iagh en Gudz man, som j migh spotzliga 
kallen, thet är, en löss Rakeplet. P. Erici 
5: 40 b. en kringskuren Rakeplätter. Skytte 
Und. 38. Påwen medh sina Prelater. .. haf- 
ver then ledha diefvulen, theras fadher, in
satt och til Rakapletter vigdt. A. Laurentii 
Hust. 331. See på the Rakeplätterne, the gå 
bleka under ansichtet, medh okämbat skegg, 
medh theras sälsamma och grofva klädningar, 
theras spitzige hättor. Laurelius Påf. anat.
278.

Rakeri, n. Afskrap, afskräde; gammalt 
skräp. [Jfr Rietz rakkel.] Lind Ord.

Raket, n. Bollspel. [F. raquette, T. 
rakete.] Rakethet icke kan bliffwe vprättedt 
vdi graffwen på westre sijden om Slotzbroen. 
Hist. bibi. 1:193 (1572). then Raket ban 
måtte ... bliffwe vpbygd af bräder. Ders. 192. 
lekte Hertig Carl med mig (Abr. Brahe) 
rakeet. Lönbom Sv. arch. 2:7 (1594).

Rakhalsad, p. adj. Zions döttrar äro 
hoghmodigha, och gå så raakhalsadhe. L. 
Petri les. proph. 3:16.

Rakla, Råkla, intr. Rackla, harkla, hosta 
upp, spotta upp. (Se Rakel.) En drinekare 
.. . raklar. L. Petri Dryck. D l b. Fylle- 
hundar.. . rakla up. Comenius Tung. 824. 
At råkla (harkla) händer i synnerheet them, 
som kämpas medh döden. Ders. 956. Jagh 
hoostar och råklar all tijdha. Forsius Spec. 
A 7 b.

Rail, Raller, n. Prat, sladder. Rail, 
Sqvaller, Nugæ, Geschwätz. Schroderus 
Lex. 22 Jag lemnar andras taal och rail. 
Columbus Vitt. 116. Käre, halt upp medh 
thetta titt sqvaller, Tu gör een tokott medh 
sådant raller. Chronander Bel. D 8 a. 
allahanda raller, falska och ogrundade be
rättelser. Sylvius Curt. 639. Hvad gagnar 
gifva uth så mycket fåfängt skvaller, Ett intet 
rada opp med stålt storordigt raller? Düben 
Boil. sat. 53. Det odiur (ryktet) som giärna 
fahr med skvaller, Som tusend öron har och 
tusend munnars raller. Pulp. 9. Gack ey 
om med lögn och sqvaller, Falskhet, baktal, 
skadligt raller. Arrhenius 64. Hon länar 
örat ey åt gambla kiärngars raller. Keder 
362. Rietz.

Ralta, intr. (Jfr Rietz.) 1. Flacka, 
svärma omkring. Då såg man gammal varg 
med getens unge ralla I vännligt skiämt och 
leek. Eurelius Vitt. 9. Landslöpare, the 
ther ifrå then ena orthen til then andra .. . 
moste vandra och ralla. Kemner 15. —
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2. Ragla. Dhen stund man borde lähra i 
kyrckian, Dryckenskaps synder tå mäst dyrc- 
kas. En part hafve dhen kyrcke disciplin, 
Ralla der in som full stygga svijn. Dalius 
Vitt. 154. Han löper och rallar, Stupar och 
faller. Husspegel A 5 a. — 3. Prata, sladdra. 
[Mnt. rallen.] Ralla, blaterare, ineptire, lal- 
lare, nugari, garrire, vana loqui. Helsingius. 
Ther är vist mått, form och rätt sätte (satta), 
Ther effter hvar sin saak kan rätte, Then 
som ther frå vijdhare raller, Honom Rätten 
icke bijfaller. R. Foss 298. låta sqvaller- 
byttor ralla effter theras ägen tyckia. H. 
Hans. dröm. C 4 b. geckeri the lärde gec- 
kar ralla. Kolmodin Qv. sp. 1:27. Hvad 
the om natten drömt, the fram om dagen 
ralla. 1:58.

Rallbytta, f. Sqvallerbytta. hon mister 
. . . thet prydeliga nampnet Hwstro, och i 
then stadhen .. . kallat varder een Rallbytta. 
T. Johannis Fästn. Cc5a. Rietz.

Raller, se Rail.
Ralleri, n. Sqvaller, sladder. ungt folck 

tilvänier sig med bylöpande och rallerij. H. 
Hans. dröm. D 2 a. Ert ralleri... går längre 
än det borde. Palmfelt Qv. skol. 67.

Rallkäring, f. Sqvallerkäring. Lind Ord. 
Rietz.

Ram, se Ra fn.
Ram, adj. [Isl. rammr, Fsv. ramber; jfr 

Rietz.] 1. Stark, kraftig, ramme runor. 
Sv. forns. 2:250. — 2. Väldig, stor; genom- 
drifven. han var een så ramer Trullkarl, 
som någor ... skulle kunna finnas störst. 
L. Petri Kr. 16. han säijes uthi trulldoms- 
konst af blotta barnsbeenen hafva varit up- 
född, altijdh hafvandes them för fostrare och 
tuktomestare, som ther uthi voro ramast och 
argast. Ders. En man uthi Samaria var 
Berycktadh för en ram trulkarl. Laurbec- 
chius A 4 a. — 3. Dålig. (Se Fritzner 
ramr 4.) then boijertt ... ähr itt ramtt och 
illebeseglett skipp. Hist, handl. 13. 1:154 
(1564).

Ram, m. Pdlkran, stamp, stöt. [T. ramme.] 
F i s t u c a, raam som man slår pålar nidh med. 
Var. rer. voc. L8b. Golfvet är ... medh 
raamen (pavicula, T. stampfschlägel) jämkat. 
Comenius Tung. 551.

Ram, Råm, n. Lägligt tillfälle. [Fsv. 
ram, Mnt. ram, rame.] taga ramit tiil vare. 
Gust. 1 reg. 10:147. om han nu är förswagh 
til at göra tigh skadha, så gör han thet doch 
så snart han seer sitt ram. L. Petri Sir. 
bok 19:25. Han sågh sitt ram och lopp ther 
ifrå. Hund Er. 14 kr. v. 278. Achter idart 
aldra första råm Att i kunnen komma unge 
herran om. Rondeletius 78. vij ville blifva 
Här på sijdan, något lijtet om, Til thes vij 
rätt väl få see vårt råm. S. Brasck Förl. 
sonen. Gib. De sinnen, hvilka mäst sig 
vinning lagt om dygden, Ha, när de sedt sitt 
ramm, sökt ro och mak på bygden. S. E.

Brenner Dikt. 2:116. Och en karl af goda 
seder Söker, när han ser sitt ram,... Skaffa 
sina likar fram. Dalin Vitt. II. 4:96. Då 
jag såg mitt ram, så drog jag mig tillbaka. 
Livin 51. Löpa om ram med, löpa kapp 
med, söka att förekomma? [Jfr Fsv. löpa 
till rama, Lågt. enem den ram aflopen, 
hinna före någon till målet.] danske masn 
oc andra vtlenninga haffua altiid lupid om 
raam med oss om kwnga koor oc vall oc 
med theris listh oc goda ordh dragitt sig in 
offuer oss. H. Brask (Gust. 1 reg. 1:298). 
Torgdagar skola utan all igensäijelse vid 
macht håldne blifva,... och ingalunda til- 
stadt varda, hvar om annan om room at löpa 
på Iandzbygden, ifrån then eene kyrckio- 
sochnen til then andra. Stjernman Com. 
1:235(1573). Äfven löpa ram: ingen haff- 
uer ränt eller lupidt ram för then andra, 
uthan lydde apostlarna, och förväntadhe then 
deel Herren Christus them giffua ville. 
Rothovius 2 Pred. B8a. — Få ram på, 
få fatt på? thän (knifven) bijter upå Otul- 
faxe, om du får ram på honom. Reen- 
hjelm 121.

Rama, Rårna, tr. [Mnt. ramen.] 1. Gripa, 
taga, fatta. Leyon ... rama åt sigh roffuet. 
L. Petri Jes. proph. 5: 29. När the Danske 
see sitt rahm pläge the iu rama fordelen in. 
Svart Kr. 6. ramade han till sin dart. Ders. 
95. Alla närvarande ramade til sina svärd. 
As. Ban. 2: 23. hvad resolution som då ramedt 
och besluten blifver. Stjernman Com. 1:670 
(1615). — 2. Bestyra, ombesörja. Raama tet 
saa ath ingin försymelse her vdinnan findz. 
Gust. 1 reg. 1: 60. ther wij kwnne råma 
edert besthe. 4: 74. Tagh honom och rama 
hans betsta. Jer. 39:12. han jw j alla motto 
wil ramma wordt besta. O. Petri 2 Post. 
106 a. I all tingh vil iagh theras gangn råma. 
Messenius Disa 37. råmme thet bästa. A. 
Oxenstjerna (HSH 24: 861). Han wil hwars 
och ens kors så rama, at thet honom dräge- 
lighit och helsosamt wara skal. P. Erici 
3:17 b3, han hade medh Frantzoserne ram
mat itt stillestånd uppå 5 åhr. P. Brask 
Puf. 60.

Ramla, intr. och tr. 1. Bullra, dundra. 
Tordön, som så ramlar Och giör at thet i 
skoog och hola bergen skramlar. Spegel 
G. verk 69. Förtörnad Jupiter i himmeln 
höres ramla. Düben Boil, skald. 28. — 2. 
Slamra, sladdra. Nogh kan tu ramla medh 
tin mundh, Dock uthan alt förståndh och 
grundh. S. Brasck Ap. gern. B 3 a. Thet 
är mycket tu medh munnen ramlar. Alle 
bedl. speg. 17. Ther (i bönen) fordras mera 
til, än ord af munnen ramla. Kolmodin 
Qv. sp. 1:367. myckit at ramla, thet qvinnor 
tilhör. Törnevall C 8 a. — 3. Slå. om med 
hårdhet tu tig sielfvom vrede samlar, Så vet, 
at han tig vist på hufvud grufligt ramlar. 
Kolmodin Qv. sp. 1:535.
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Rammet, n. Buller, larm, rop. Hann 
begynte nu kiänna till dricken, och hade 
ett stort rammet (Isi. hroll) i buken. Reen- 
hjelm 21. begynte then Danske haaren 
mycket stupa, och upgick förthenskull uthur 
honom ett stoort gnyy och rambell (turbatio). 
Sylvius Er. 01. 45. Utöfver thenna förkla
ring och beslut... vardt mycket rammel (1st. 
römr). Peringskiöld Heimskr. 1:528.

Ramn, se R a f n.
Rank, adj. Rankig, spenslig. [T. rank.] 

The späda drufvor stå väl spinkotte och 
ranke. Spegel G. verk 122.

Ranka, Intr. Spatsera, flanera. Lind Ord.
Ranke, m. Ranka. Man hafver drufvor 

seet them Zeuxes monde måla Rät så na
turlige som the på ranken pråla. Spegel 
G. verk 258. Vinranke. Ordb. 363.

Ransaka, tr. och intr. 1. Genomsöka. 
the ranzsaka titt hws, ... och hwadh tigh 
kärt är skola the tagha. 1 Kon. 20:6. —• 
2. Söka, leta. Laban ransakadhe offuer hela 
tiället och fan intet. 1 Mos. 31:34.

Ranska, tr. Granska, ransaka. then saack 
schulle ranschas in före godamen. Gust. 1 
reg. 2: 98.

Ranson, Ransun, n. Lösen, lösepen- 
ning. [Mnt. ransun.] The finge och sine 
fånger igen . . . Uthan ransun och byte. 
Hund Er. 14 kr. v. 292.

Ransona, Ransuna, tr. Lösa, utlösa. 
[Fsv. ransuna; Mnt. ransunen.] the (fån- 
garne) fördes in i stadhen, och konungen lät 
sedhan ransuna them igen. O. Petri Kr. 313. 
vthbyte eller ransune them (fdngarne). HSH 
36: 303 (1583). han wille ransona sin brodher 
Jonathan igen, för sextiye tusende Croner. 
Lælius Res. 1:250. the Christtroghne äro 
igenom Gudz Sons blodh ransonadhe utur 
dieffvulens garn. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 49. Han haar ey een fyrck sigh medh 
ransona. Chronander Bel. Dl b.

Ransoning, f. Lösen; dterlösning. ett 
ändeligit Creatur tigh Gudh, som oändeligh 
och evigh äst, ingen fulkomligh ransoning 
för syndena göra kan. P. L. Gothus 2 Uti. 
6 a. Herren . . . som är ransoningen för heela 
verldenne. P. J. Gothus Sol. 37.

Rap, n. Rapan, f. Rapning, raap, ra- 
pan, ructus. Comenius Tung. index.

Rapetse, f. Rapning. A. Månsson Ört. 7.
Rapiare, n (?). Kladd, anteckningsbok. 

Liber collectaneorum, rapiare. Var. rer. voc. 
Kla. (Jfr Mnt. rapiamus.)

Rapkalja, f. (Se Rydqvist SSL 6: 370.) 
kneckten ... för öhl måste dricka rapcallja. 
Oxe 48.

Rapox, Rebox, Repux, m. Småsik. 
(Rietz rabboks; Jfr Vendell Ordb. öv. 
östv. dial. rapp-ox[e], räpp-oxe.) Fin. handl. 
1:236, 241, 316 (1542).

Rapp, n. Rofferi, medh rapp och rooff. 
P. Erici 3:143 b.

Rapp, m. Svart häst. [T. rappe.] min 
prins kom . . . uppå en skiön rapp fram- 
ridandes. As. Ban. 1:48.

Rapp, m. Slag. gifva (honom) en för- 
tiänt rapp. As. Ban. 1:97.

Rappa, tr. [Mnt. rapen, rappen; T. raffen.] 
1. Roffa, röfva. klippare, them han rappad 
hade iffrå the Danske. Svart Kr. 36. Han 
skulle åthergiffve Thet hans Frijbytere hade 
rappet. Hund Er. 14 kr. v. 16. — 2. Taga, 
rycka (bort), een häfftigh Pestilentia . . . 
många tusend menniskior, unga och gamla, 
hädhan rappat. T. Johannis Fästn. B 7 b.

Rappan, f. Rofferi, theras obarmhertiga 
röfvan och rappan ther medh the landen 
förödde. Gust. Adolf Skr. 160.

Rapper, Rappir, n. [T. rapier.] Râper 
eller stingvärja var lång, smal, med spetsig 
udd. Röding 155. Mellan rappir, sdcke- 
svärd och spetsig degen lärer ingen syn
nerlig skilnad varit, ehuru de alltid hvar 
för sig särskildt nämnas. Adlersparre 
Afh. 226. Medh rapper och dartar (varder) 
stuckit. Comenius Tung. 713.

Rapperi, n. Röfveri, plundring, miste 
han siw rother knechter, som han hade sänt 
vth på rapperi j. Hist, handl. 8. 2:113 (1566). 
han näradhe sigh medh rapperij. P. Erici 
5:llla. Särdeles skall Landzhöffdingen ther 
haffua ögat opå att huus och hemfredh oppe- 
hålles, allt röffuerij och rapperij förtages och 
affvärjes. Landt. instr. 290 (1635).

Rappir, se R a p p e r.
Rappning, f. = Rapperi. nidläggia hans 

partij, hvar the them på roff och rapning 
kunde öfverkomma. Girs Gust. 1 kr. 192.

Ras, n. tijden våller thet, at thet som 
itt raas (ett ryck, en gång) i verlden var 
herligit och braskande, thet är så förkommit 
at man nappast hafver kunnat behålla rycktet 
ther af. Verelius Herr. tillegnan.

Rasaktig, adj. Rasig. Han förifras och 
svär ... at aldrig någon rasaktig yngling blif- 
vit en hederlig man. Dalin Vitt. II. 6: 39.

Rasan, f. wildheet och rasan. P. Erici 
1:56 a.

Rasandhet, Rasenhet, f. 1. Raseri, lätt 
Pilatus ganska gruffueliga hudflängia Herran, 
och förhoppades altså vilia stilla Judarnes 
omenniskeliga raasendheet, och beveeka 
them til medlijdande. P. J. Gothus Sol. 
828. — 2. Galenskap, rasandheets siukdom. 
Gust. Adolf Skr. 77. han i rasenheet skiööt 
spiutet effter then oskylldiga David. J. Rud- 
beckius Kon. reg. 393. Konungen tå aff 
rasenheet och ondt samvet lop aff slottet 
til skogz. Girs Er. 14 kr. 93. then rasenheet 
som kommer på hundar. Colerus 1:6. 
somlige äre ock i ena sådana raasenheet 
komne, att the haffua meent sigh göra sinom 
Gudom ena stoora välbehageliga Gudztiänst, 
när the bedreffue slemma och stygga otuchter. 
P. J. Gothus Rel. art. l.
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Rasare, m. Gaining. Hwar effter är 
thenna rasaren (Elisa) kommen til tigh?
2 Kon. 9:11.

Rasenhet, se Rasandhet.
Raserska, f. then helvitis raserskan 

(Furien) Alecto. Verelius Run. 2.
Rashätta, f. Yrhätta. hon lopp icke 

allena om kring såsom andre wilde Flengior 
och Rasahättor pläga göra. Lælius Jung, 
sp. G 6 a.

Rasig, adj. Rasande, vild. Lät eld och 
rasig blåst the fasta bommar spränga. Ru- 
DEEN 260.

Rask, n. (Jfr Rietz.) 1. Ruskor. I bu
skar springa ... i ris och rask. Kolmodin 
Qv. sp. 1:128. — 2. Plock, småplock. Apinien 
... satte sigh greens öffuer trädh, togh yxan 
och begynte klyffua, och mädhan han icke 
hadhe hoser uppå, föll honom hans små 
rask (testiklarne) nedh i klyffninghen ... och 
klämdhe sigh ther igenom ganska illa, så at 
han i alla sijna liffsdaghar måste bliffua en 
snöpingh. Balck Esop. 82.

Rask, adj. Snabb, then ther rask är til ' 
at löpa. Am. 2:15. Then raske kan icke 
vndflyy. Jer. 46: 6. raske såsom Råår vppå 
berghen. I Krön. 13 (12:8). raskare än örnar.
2 Sam. 1:23. Theras hestar äro raskare än 
Parder. Hab. 1:8. raska wädret. L. Petri 
Sal. vish. 13:2.

Raska, tr. och intr. 1. Snappa, borttaga. 
bemana slottedt, så thet ecke någorledis 
anten medt list eller makt tig frå raskat 
bliffuer. Gust. 1 reg. 5:84. Öffverheetens 
kal är, beskärma hvar vidh sitt, icke under- 
såterna något ifrån raska. Ulfsparre A b 6. 
— 2. Raska efter, sätta efter, jaga efter, 
förfölja? man håller sin frijhet kär och 
raskar efter them som then sökia att antasta. 
Verelius Götr. (tillegnan). Satan raskar . 
efter mig. Lucidor Yy l a. (de ej) förfölgde 
eller något ondt tilfogade Kronans betiente 
utan allenast raskade efter en borgare. 
Stjernman (Sv. bibi. 3:291). om man ra
skade effter them (jagade bort dem, fåg- 
larne), så komma the lijkväl igen. Colerus 
1:8. — 3. Öfverfalla ? [J fr Fsv. raska.] de 
fly, han föllier med; De fort i Pultusk in, 
han sig ock eftertränger Och raskar dem. 
Geisler 351. — 4. Rafsa? Lät se, tu ra
skar i hans pung. Chronander Surge 
D 3 a. Taken på de mästa bondegårdar voro 
af halm och de äfven på sjelfva kölnorna, 
hvaraf man ser, at vådelden mindre raskar 
än han hade orsak til. Linné Sk. resa 5. — 
5. Ruska. Den svale vestvind surrar ibland, 
och raskar i löfven. Stjernhjelm Here. 268. 
när vinden aldrigh så lijtet raskar i löffvet. 
U. Hjärne Vitt. 97.

Raskeri, n. Afskräde. syrlig dryck, som 
i tunnor af allahanda raskeri... samman- 
syres. Dahlman 97. Lind Ord. Rietz.

Raskeved, m. Ved af förtorkade träd.

föra stubbar, allehanda rådt och tort rijs, 
gammal raskeved och annat som bränna 
dåger, på sin åker. Colerus 1: 94.

Rasning, f. Ungdomsyra, hans raas- 
nings tijdh Var uthe. Olfson Christiern 20.

Rasphus, n. Raspehus, hvarutinnan . .. 
så väl vanartige tiggiare som andre osedige 
och olydige barn och tienstepoikar . .. skola 
straffas med arbete uti raspandet af alle
handa Brisillie trä, som till färgestoffter 
brukas. Stjernman Com. 5:731 (1698).

Rassla, intr. Rasa, ramla. Faller doch 
itt berg och raslar nedh. L. Petri Jobs bok 
14:18. itt swall på en högh mur, ther aff 
han hasteliga moste radzla om kull. Jes. 
proph. 30:13. stora stenar nedh ratzla. Sal. 
vish. 17: 19.

Rast, f. Stycke väg. Så long een rast, 
Som är emellan weridzens endar. Psalmb. 
1572 44 b.

Rastera, Rostera, tr. [Mnt. rasteren, 
rosteren.] 1. Arrestera, han skickar sziith 
fwlmyndughe sendtningebudt tiil lubeeck ath 
beröra szin sack ther j raetthe och icke 
roosthere then köpman som ther tiil oskyl- 
logh är. Gust. 1 reg. 2:133. Huar och no- 
gre vore vndersåter rosterade äre, atj thå 
vele forarbetat thet the motthe bliffua giffne 
löse igenn. 9:314. — 2. Anhålla, lägga be
slag på, belägga med qvarstad. han lather 
them ... faa theres igen baadhe skiip och 
godtz som han haffuer roostheradth. Gust. 
1 reg. 2:198. han motthe förhindra rosthera 
och quarsetthia alth thet gotz han wpspörya 
kan. 3:9. thet räuelske skep, som rosterat 
bleff i nylödesa haffuer nw varedt år och 
dag i quarstadt. 5:52. Jacob Schotte, som 
nw i Lödze med skip och godz ligger ra
steret. RR ’/« 1545.

Rastrum, m. Ett slags öl (från Leipzig). 
[T. rastrum, m.] Stjernhjelm Here. 219.

Rata, intr. Färdas, flacka. [Isl. rata.] 
Landlöpande Studenter, dieknar, och andre 
slijka, skal han granneligen förhöra, och om 
the icke hafva godh beskeed med sig, an
mäla låta hoos Ståthollerne; Ty .vij vele inga
lunda, thet sådane spejere och onyttige 
svallrare (!) skole rata kring om landet. 
Thyselius Bidrag 162 (1631).

Raum, Ramur, adj. Ond, arg. glupande 
och raume vargar. Spegel G. verk 191. Tå 
kom it Leyon ... Såg grymt och raumurt ut. 
Ders. 225. (Se Ordl. till G. verk.)

Recept, n. Läkemedel. [Mlat. recepta; 
äldre T. recepti] hon (sanningen) är... itt 
himmelskt recept aff Scrifftennes apotek. A. 
Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. C 6 a.

Red, n. [Fsv. redh, f. och n., “ridt, ri
dande“ (Söderwall), Isl. reih, f. ridt, ryt
taretrupp; Mnt. ret med samma betydelser.] 
1. Rytteri, iag haffuer wunnit Rysse Konun
gen jfrå wthi hans egitt landh til 3 Försten- 
dömen, wthaff hwilke han årligen plägade
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hålla till krigh tivo tusende ryttare, och är 
nu så myckit förminskat wtaff hans Redh. 
Carl 9 rimkr. 199 (1587). — 2. Rytterianfall. 
Felldtmarschallckhen ... fattad den dessein 
att gåå öfuer Salan och försökia ett redh på 
de Sächsische (nyss förut står: försökia een 
Cavalcada). A. Oxenstjerna (HSH 38: 248).

Reda, tr. och intr. [Fsv. repa, Isl. reiöa; 
jfr Mnt. reden.] 1. Tillreda, tillaga, latha 
redhe (husrum m. m.) emoth oss och the 
andher goda herrer som ther (vid herredagen) 
forsambledhe bliffua. Gust. 1 reg. 2: 81. han 
sende bodh fram för sigh ... at the skulle 
redha för honom. Luc. 9: 52. Haff tesse 
männena in j hwset, och slachta och reedh 
til, för ty, the skola äta medh migh j mid- 
dagh. I Mos. 43:16. Hoo redher korpenom 
maat. Job 39:3. .— 2. Refl. Bereda sig. 
iagh ... hadhe reedt migh til at byggia. I 
Krön. 29 (28:2). the reedde sigh til strijdh.
2 Krön. 14:10. reedde sigh til at dragha 
sin wägh. 1 Macc. 9: 69. Min son, wilt tu 
wara en Gudz tienare, så reedh tigh til fre
stelse. Syr. 2:1. Konung Christiern vnd- 
sadhe jw altijdh the Suenska, och her Steen 
redde sigh altijd vppå at stå honom emoot. 
O. Petri Kr. 273. hwilken som helst wara 
wil j Christi rike, han moste redha sigh på 
at lijdha förfölielse aff werldenne. L. Petri
3 Post. 38 a.

Reda, f. [Fsv. repa, Isl. reiöa] 1. Utred
ning, förnödenheter, forsamblade han mykit 
folk ... och lääth them så med then redho 
som ther til hörde, dragha offuer til Finland. 
O. Petri Kr. 72. Flwad nw then heliga Jung
frun Maria haffuer hafft för redho til sina barn
säng, är ther aff nogh til förståndande, at 
thetta werduga barnet Jesus icke hade retz- 
liga en swepel ther thet kunde swepas vthi. 
L. Petri 1 Post. F 3 a. — 2. Beredt, or
dentligt skick. Huat kirken eller andre gode 
herrer män och qwinner tiil hörde skulle 
alle faa siit igen i sa gode rede som the 
thet ther vplatet hade. HSH 24:84 (1516). 
skilier samma skath j fraa eder j goda redho. 
Gust. 1 reg. 2:118. biude vi eder atj late 
förde aruid ... faa förde tiende deel till gode 
reeda. H. Brask (HSH 17:81). vil iak 
gerna förnoye eders nade til gode rede huat 
eder nade vtgiffuer pa mine vegna. HSH 
17:150 (1523). mixturer och annat, Som på 
källaren är för penningar altijd i reedo (i 
ordning, tillhands). Stj er n hjelm Bröl. 22. 
— 3. Beredelse. skriftermål och nattvardens 
begående, thet siuka folk . .. som begiära 
theras redho til theras dödh. O. Petri 
Handbok A 2 a. hwar någhor warder så brått 
betaghen, at honom ingen redha eller kyrkio- 
tienst kan giord warda. L. Petri Kyrkord. 
57 b. the som uthi theras häfftighe siuk- 
dom hafva giordt sin reedha. Schroderus 
Hoflef. 39. — 4. Tarf. Gjöra sin reda, seine 
Nothdurfft verrichten. Lind Ord.

Reda, Redo, adj. Tillreds, till hands, 
tillgänglig. [Fsv. redho, redha, Mnt. rede.] 
Han . . . hade och en skalke mun till att tala 
medh, hans ord låge honom ganske redhe. 
Svart Kr. 105. iära bäste och redaste uth- 
vägarne att kunna bekomma vahrurne uthur 
första handen. Stjernman Riksd. 2:1398 
(1660). — Göra redo (absol.), göra sig 
tillreds, färdig. [Mnt. rede maken.] Görer 
redho, och gåår vthu thetta rwm. I Mos. 
19:14. Så giorde Debora redho, och foor. 
Dom. 4: 9. — Om penningar, man gaff 
penningana redho (reda penningar) j handena 
them som arbetadhe. 2 Kon. 12:11. hon 
wil medh gerningar ... föruerffua sigh salig- 
hetena . .. vppå thet man iw icke skal synas 
någhot haffua aff Gudhi förgeffues (gratis), 
vthan alt redha om redha (mot kontant be
talning; Mnt. rede umme rede). L. Petri 
Dial, om mess. 133 a.

Reda, adv. Redan. [Fsv. redho, redha, 
Mnt. rede] Han reda hafver giordt thet, 
och skal än yttermera giörat. Spegel Pass. 
and. 119. Se Redo.

Redd, f. Rad. För konungen äro gån
gandes uthi främpste redden: tvände herol- 
der, thernäst sex trumetere ... uthi andra 
redden gå först två herolder, så sex trume
tere. — Rijkzens Rådh, kalladhe aff herolden, 
stigha fram, hvar effter annan, så lenge (till 
dess) reddan är om. L. Paul. Gothus 
Mon. pac. 530, 533.

Reddeja, f. Hushållerska. Reddejan 
eller hushållerskan. Dahlman. Redäijan 
bär fram faten. Düben Boil. bref. 24. Ett 
tomt visterhus gör en galen reddeja. Rho- 
DIN 49.

Rede, m. Handspak, rede, handspiik, 
phalanga, vectis. Comenius Tung. index. 
Jfr Rietz ree.

Redebogen, adj. Färdig till tjenst. moste 
(klockaren) .. . wara bådhe Bispenom och 
Prestenom redebogen, när så behöffuis. Nov. 
ord. eccl. 338.

Redelförare, m. Upphofsman. [T. rädels- 
fiihrer.] när någon misshandel af mångom 
blifver begången, då pläge the som rätte 
redelförere och banemän äre, blifva straffede 
och the andre förskonte. J. Werwing 2, 
bil. 179 (1600). the Finske, som är Arfvidh 
Erichsson och Axel Kurck, som redelförere 
haffue varit til then blodzuthgiutelse och 
annen otilbörligh handel, som ther i landz- 
enden på någre åhr bedreffuet är. Stjern
man Riksd. 1:507 (1600). the som haffua 
varit orsaken och redelförare til thetta alarm, 
vorde straffade. Petrejus Beskr. 2: 88. 
Redelförarne til oproret. Sylvius Curt. 106.

Redelig, adj. 1. Tillreds, färdig. Ko- 
nungh Cristern ... redheligh medh enn hop 
skip och folch i Hållandh ... är till att giöra 
inn fall wdi desse try riche. Gust. 1 reg.
7:437. — 2. Redbar (om mynt), reda (pen-
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ningar). för redheligha peninga läte migh 
henne få. 1 Mos. 23:9. — 3. Skälig, grun
dad, rättmätig, thet tall folk som wij haffua 
liggiendis om kringh menige landit... wij 
icke wthan redeliga szacher (orsaker)... be- 
hollit haffue riichit och thess inbyggiare tiil 
beskerm. Gust. 1 reg. 2:22. — 4. Ärlig, 
uppriktig. Itt redhelighit swar är såsom itt 
liwfft kyssande. Ord. 24: 26. Thå Jesus 
thetta sagdt hade, kunde judhanar ingen 
redeligh swar giffua honom. O. Petri 2 
Post. 66 b. — 5. Redig, tydlig, han (Carl 9, 
sedan han blifvit rörd af slag) icke ett 
redeligit ord kunde uthala, undantagandes 
Dieffvulen, den han alt in i döden färdigt 
nämpna kunde. Hert. Carls slakt. Kk 2 a.

Redeliga, adv. 1. Redbart, dugtigt, är
ligt. the vnge män som för stadhenom 
stodho, waarde sigh redeligha (Vulg. fortiter). 
2 Macc. 12:27. Hwar ock nu någhor kem- 
par, han krönes icke, vthan han redheligha 
(vop.t|i.u)ç, lagligt) kempar. 2 Tim. 2:5. — 
2. Rättvist, hans bodh ... bliffua widh macht 
alltijdh och ewinnerligha, och skee troligha 
och redheligha. Ps.. 111:8. (Vulg. in veri- 
tate et æquitate; Öfv. 1878: med sanning 
och rättvisa.) — 3. Redigt, tydligt, riktigt. 
hans tungos band wardt löst, och taladhe 
redeligha. Marc. 7: 35. the stammas tunga 
skal tala redeligha. L. Petri Jes. proph. 
32:4. så äro här ock alla the personerna 
(i gudomen), hwar thera medh sitt eghet 
embete och werck... redeliga nogh affmålade. 
2 Post. 127 b.

Redelighet, f. Herren ... haffuer satt 
tigh til Konung, at tu rett och redheligheet 
göra skal (skipa lag och rätt). 1 Kon. 10: 9. 
tu skalt hålla rett och redheligheet. 2 Krön. 
9: 8. the troo och redheligheet (tro och lof- 
ven) höllo. / Macc. 8:1.

Redener, m. Talare. [T. redner.] wij 
icke så well som the högberömde redenerer 
talande äre. Syr. bok 1536 Syr. försp.

Redesven, Redsven, m. Förvaltare, 
skaffare. wij äre Christi tienare, och redhe- 
swänar uthöffuer gudz hemligheet. NT 1526 
1 Cor. 4:1. en biscop bör ostraffelighen 
wara, såsom gudz redheswen. Ders. Tit. 1: 7. 
Och skal vår slotzscriffuere opå elffuisborg 
medt redeswennen ther samme stedz acte 
på alt thet ther inkommer på slottet. Gust. 
I reg. 5: 19. min (Abrahams) redheswen 
thenna Eleasar. 1 Mos. 15:2. Reedsvennen 
(kökemästaren, skaffaren) har fram ur vist
huset (skafferijt) then af inköparen upköpta 
fetalian. Comenius Tung. 431.

Redfogde, se Rid fogde.
Redhäst, m. Vagnshäst, äfven ridhäst. 

[Isl. re iil hes tr, reiöihestr.] skall hon (prin
sessan) hafva städes hoos sig ... een gångare 
och tree reedhästar. Stjernman Riksd. 1: 
617 (1605). en stalldräng, som... hållit sin 
herres redhäst utan för rådhuuset. Schro-

derus Kors. 465. effter som them manglade 
hästar, så kunde the intet hinna til at föllia 
Konungen, hvilken effter handen sina red
hästar omväxlade. Sylvius Curt. 268.

Redis, se Res.
Redjacka, f. Lifrock; ridrock. Manfolks 

kläder äro . .. redjacka (kortråck, collobium). 
Comenius Tung. 512. (I skolen) vare oss 
fölgachtige (till häst) och så stofferede med 
kläder och tyg som I oss till ähre och be- 
hagelig tiänist vare kunne, serdeles I med 
sammetz red jacke, och idre tiänere med 
redkiortler och långe stöfler. Carl 9 rimkr. 
237 (1592).

Redkjortel, Ridkjortel, m. Se under 
R e d j a c k a. Rijdkiortel (T. reitrock). Co
menius Tung. 512.

Redkyrka, Ridkyrka, f. Annex. Kyla 
(Kila) kirke i förre tiider haffuer legat wnder 
Kumble prestegiäl för en redh kirkio. Gust. 
1 reg. 6: 52. förläne (honom)... Stocholms 
Bykyrke . . . och Solne soken til en An
nexant eller ridkyrke. 7:216. the Swenske 
motte kohra sigh en Konung, att thetta wel- 
dige berömelige Konungarijket icke nu lenger 
skulle hollas för någens ladugård eller red 
kyrckia. Svart Kr. 70. så skulle altid 
Sverige vara såsom en annexa eller redkyrka 
til Polen. J. Werwing 2, bil. 61 (1589).

Redning, f. 1. Tillredning, tillrustning. 
redning, apparatus, apparatio, paratus. Co
menius Tung. index. — 2. Beredelse. wär- 
digh redningh til Sacramentet. Ernhof- 
fer 7 a.

Redo, adj , se Reda.
Redo, adv. Redan. [Mnt. rede.] the haffua 

redho sijn löön. Matth. 6:16. hwilken som 
icke troor, han är redho dömd. Joh. ev. 3:18. 
Jfr Reda.

Reds, se Res.
Redsel, f. Tillbehör. När nu tyget (till 

klädningen) är här, skal redslen läggas i 
jämpte, Knappar af guld och sölf med små 
och stora spegater, Dubble och enbare spet
sar och thertil fine galoner. Stjernhjelm 
Bröl. 22.

Redskap, m. Liusastakan ... och hans 
reedhscap (kärl). 2 Mos. 35:14. Brenneoffers 
altaret medh tess koppar galrar, stenger och 
all sin reedhscap. 35:16. Och giorde tes
likes aff klart guld reedhscapen på bordet, 
faat, skedhar, kannor och skålar. 37:16. som- 
lighe aff them (Leviterna) woro bestehe 
offuer kärillen och offuer all heligh redhskap. 
1 Krön. 10 (9:29). och war then mandom 
som gudz son taghit hade retta instrumentet 
eller reedzskapen genom hwilken dieffwulen 
skulle nidherslaghin warda. O. Petri 2 Post. 
140 a.

Redskapshus, n. Förrådshus, the redz- 
skapshws och werkstäder som tiena til krigz. 
P. Erici 1:198 b.

Redsven, se Redesven.
43
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Redväg, m. Ridväg. der allenast til- 
förende een redväg varit hafver, nu medh 
caret framkommas kann. HSH. 31:192 (1663).

Ref, n. 1. Rifvande. Jag rys at täncka 
pä, hvad blodigt ref... Pä mig föröfva vil 
ett lejon. Kolmodin Qv. sp. 1:100. ref i 
magen. Dalin Vitt. II. 5:76. Jfr R i f. — 
2. Bukref. när frun sig ätit mätt, Har hon 
fått ondt af ref. Kolmodin Qv. sp. 2:130. 
— 3. Kläda. Reff, klåda, prurigo, Jucken. 
Schroderus Lex. 18.

Ref, n. Dörrpost. Reff, postis. Schro
derus Lex. 36. Jfr Dö rare f.

Ref, n. Refben. [Fsv. Isl. rif.] Gudh bygde 
ena quinno vthaff reffuet, som han vthtaghet 
hadhe aff menniskionne. 1 Mos. 2:22.

Refbenspjell, n. rebenspel. Var. rer. voc. 
H 1 b. [Mnt. ribbesper.]

Refmatk, Rifmatk, m. Reform. Reeff- 
matkar och andra smitter på kroppen. A. 
Månsson Ört. 151. Rijffmatkar. Ders. 184.

Ref na, intr. Remna. [Fsv. Isl. rifna.] 
Altaret skal reffna. 1 Kon. 13:3. skyiarnar 
reffna. Job. 26:8. iorden reffnar. Jer. 14:4. 
helleberghen reffna. Nah. 1:6.

Refva, f. Hål. [Isl. rifa.] han rijffwer 
thet ny insätta stycket (på klädnmgen) frå 
thet gambla, och reffwan wardher werre. 
NT 1526 Marc. 2: 21.

Refve, m. Väfbom. [Isl. rifr.] refve, väff- 
refve, liciatorium. Comenius Tung. index.

Regadde, m. Undertijden håller regad- 
den (moechus, der Ehebrecher) en lööskona 
eller frilla. Comenius Tung. 827.

Regal, m(?). Ett slags litet orgelverk 
med liggande pipor; äfven ett slags trä- 
harmonika. (Se Littré régale; Grimm 
Wort, regal, n.; Hammarskölds uppl. af Stjern- 
hjelm, s. 296.) Pandurer och regal och lutor 
klinga frij. Stjernhjelm Fägnesäng. Klin
ger upp, fiol, regaler, hvar een effter arten 
sin. Leyonstedt 18. I ljufve cymbaler, I 
sköne regaler, I låten er höra ... Den Högsta 
att prisa. P. Brask Vitt. 219. Lofver ho
nom allan stund Högt och utaf hiertans 
grund Uppå harpor och regal. Svedberg 
Vitt. 19.

Regement, Regemente, n. 1. Herra
välde, regering, styrelse. Prestomen war 
icke någhot lekamlighit Regement befalt. 
Försp. till G. Test. thet som bådhe lekam
lighit och andelighit Regemente tilhörer. 
Ders. och (konungen) skal icke wika jfrå 
bodhet huarken på then höghra sidhona eller 
på then wenstra, på thet han skal förlengia 
sina daghar j sitt regemente. 5 Mos. 17:20. 
Juda döttrar fröghda sigh, Herre, offuer titt 
Regimente. Ps. 97:8. theras leffuerne är 
ondt, och theras regemente dogher intet. 
Jer. 23:10. Regementet på iordenne ståår j 
Gudz hand, han giffuer henne vndertijdhen 
en dugheligh Regent. Syr. 10:4. iagh åter 
j mitt Rike kommen är... och haffuer åter

fått Regementet vnder migh. 1 Macc. 10:52. 
Jonathas ... fattadhe Regementet, och wardt 
offuerste Prester. 14:80. holla them ith skarpt 
regimente fore och straffa then ther bryter 
vtan alla nåder. Gust. 1 reg. 9: 318. tu intet 
gott regemente (skick, ordning) holler med 
ätende. RR lh 1560. — 2. Föreskrift, ordi
nation, botemedel, beschriffwe någet rege- 
menthe emot then siwckdom. Fin. handl. 
8:364 (1555). — 3. en ståckebängel, som 
hade regementet (neml. bödelsyxan) i han
den. Fant Observ. 42 (1603).

Regent, m. 1. Styresman. Herre hör 
Juda röst, och gör honom til en regent j 
sitt folck. 5 Mos. 33:7. the Regenter och 
ypperste aff alla städher, samt medh folc- 
kena komo emoot honom (Holofernes). Ju
dith. 3:9. — 2. Styrare. Elephanter medh 
theras regenter. Schroderus Liv. 618.

Reger, m. Häger. [Mnt. reger, T. reiher.) 
een regherbwsche (buske af hägerfjädrar) 
offwan paa hielmenethit (såsom skölde
märke). Gust. 1 reg. 2: 61.

Regera, tr. Nådhen alt kan regera. Försp. 
till G. Test. Barn, hws och tienstafolck 
regera. Ders. Lagh och retter, ther effter 
Presterna sigh regera, och folcket lära skulle. 
Ders. vngfolck förmå icke regera sigh sielfft. 
Försp. till Sal. tacka Gudh altijdh, och 
bedh, at han tigh regerar. Tob. 4: 20. Gudh 
giorde... itt stoort liws som regeradhe daghen, 
och itt litit liws som regeradhe nattena. 
1 Mos. 1: 16. Moremannen som Bestien 
(elefanten) regeradhe. 1 Macc. 6:37. hann 
thet (spjutet) ey regiera kunde för thes 
tyngdh. Reenhjelm 67. tetta vapnet (klub
ban) vill iag gifva tig ... och lärer tu alle
nast kunna regiera henne, för thes tyngd 
skul. Dens. 121.

Regerare, m. Fremmande komme, som 
icke wore aff then judeska almoghen, och 
blijffue theras förstondare och regerere. O. 
Petri 2 Post. 13 a. hwar the hadhe tå hafft 
en godhan förare och regerare, tå hadhe the 
wisseligha ... lagdt sina fiender nedh. Kr. 
322. Aff Machir äro kompne regenter, och 
aff Sebulon äro regerare wordne. Dom. 5:14. 
the (unge). .. moste haffua regerare, som 
them förmana, warna, straffa, tuchta. Försp. 
till Sal. tu mechtighe regerare dömer medh 
sachtmodigheet, och regerar oss medh mykin 
försköning. Vish. 12:18.

Regla, f. Regel. [Isl. regla.] all Lagh 
skola och moste haffua sijn reglo och mått 
aff troonne och kärlekenom. Försp. till G. 
Test, the som effter thenna Reglo wandra. 
(Glossa: Thenna regian är icke menniskio 
lära, vthan Euangelium, och troon på Chri
stum.) Gal. 6:16. wandrom effter ena reglo, 
och äre eens sinnadhe. Philipp. 3:16. Then 
som wil en Christen heta,... han seal tiyo 
budord weta, som retta reglan äre. Psalmb. 
1536 42.
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Regla, tr. Styra, bort åth the västre 
land Jag reglade min stamm och alle segel 
spände I topp. Eurelius Vitt. 50.

Regiebunden, p. ad j. Bunden af kloster
regler. Thet rop ... almoghen hatfuer om 
the Regla bundne men (munkarne), att the 
icke tiil klosters driffues, kwnne wij ther 
wm jnthet göre. Gust. I reg. 6:122.

Regnera, intr. Regera. [Mnt. regneren, 
T. regnieren.] Så later nw icke syndena 
regnera j idhart dödheliga lekamen. NT 1526 
Rom. 6:12. the ieffde och regneradhe medh 
Christo j tusende åår. Bib. 1541 Upp. 20: 4. 
Laghen regnerar offuer menniskiona. Rom. 
7: i. The Romare på then tijdh wijdt vth 
regneradhe. L. Petri Dial, om mess. 55 a. 
regnera öfver synden. Svedberg Catech. 
224.

Regnskur, f. [Isl. skur, f.) Hoo haffuer 
vthskifft regnskwrenne sitt lopp. Job 38:25.

Regnsky, m. Regnskur, liufligh är barm- 
hertigheten j nödennes tijd, lijka som regn
skyn j stoor torcko. L. Petri Sir. bok 35: 2«.

Rej, m. och n. Bråk. oväsen, tummel. 
[D. rej, Mnt. rei\ the Rydtzer haffwe åther 
fallit hijt inn offwer gräntzenn och röffwet. . . 
Så fruchter oss doch nog, at mann på thenne 
sijde haffwer först giffwit stoor orsak till slijk 
rey. Fin. handl. 7:131(1544). Oss fruchter 
och nogh att wij ... bliffwa aldrig atf med 
then kriigzrustningh, som man altijdh skall 
sittie vdi . . . Szå att både frelsit, prester, 
köpstadzmän, bönder och andre ledis her 
nest wed sådant reij. RR 1545. Then 
ganske natt... Hade the dieflar ett sådant 
rey. Broder Ruus A 6 b. Måtte vara fanders 
rey, Som här hålles vid min port. Moræus 
450. syndenes diefvulska rej Min (själens) 
fägring haar fördämpat. Amnelius ill.

Rek, f. Bena (i håret). [Isl. reik.] Reek, 
Divisio capillorum, Haarscheidung. Schro- 
derus Lex. 19.

Rekling, Räkling, m. [Isl. reklingr, rik- 
lingr; Mnt. rekelink.] Se under Raf.

Rem ma, tr. Reema up, lösa upp (en 
rem). Comenius Tung. index.

Remmare, m. Bägare. Rymare, Mo
diolus, Römer. Schroderus Lex. 33. Co
menius Tung. 763.

Remmare, m. Prick, sjömärke. Ridder- 
skapet och adeln i Vijborgs lähn skola vara 
frije för de 4 öre siifver mynt som dhe för 
hvarie 12 tunnor spanmåhls uthskieppande 
pläga til staden för theras uthsatte remare 
och flottetunnor erleggia. Stjernman Riksd. 
2:1685 (1672). grund och klippor med kum
mel och remmare i skiären och andre far- 
vatn äro teknade eller utmärckte. 3: 2519 
(1723).

Remning, f. Remna. remningar befunnos 
här och der i däcket. J. Wallenberg 143.

Remnog, adj. Full med sprickor, remp- 
noga hender. B. Olavi 118 b.

Remsa, intr. Remsa upp, upprepa, upp
räkna. Han vet på fingren remsa op Hur 
hans (hustru) bör vara fatt. S. E. Brenner 
Dikt. 1: 64.

Ren, adj. Tom. Ther icke oxar äro, ther 
är krubban ren. Ord. 14: 4.

Renaktig, adj. Renlig? han må besetija 
biseops gården i vastena medt renaktogth 
folk och legha vth gårdzens åker och eng. 
Gust. 1 reg. 5: 1.

Renaktighet, f. Kyskhet, kropsens onda 
begiärilse fortagher closterliffuerne med thet 
lyffte som är renaetigheet. O. Petri Svar 
till P. Galle G 3 b.

Renelse, f. Rening, wisa tich prestenom, 
och offra för thina reenilse (frän spetelskan). 
NT 1526 Marc. 1:44.

Rental, n. Vin från Rivoglio. [ D. rejn- 
fald (Kalkar), T. reinfal.] allahanda her- 
liga confect, Malvaseer, Reenfaahi. P. J. 
Gothus Tdl. G 6 b.

Renfärdeliga, adv. Rent, tuktigt, the 
reenferdeligha leffua j sanskylligh kyskheet. 
Falck 33 b.

Renfärdig, adj. Ren, tuktig, ärbar. [Fsv. 
renfär]>ogher.\ j bland tusende finner man 
noghliga en, som vthan Echtescap är kysk 
aff sigh, och reenferdigh. L. Petri 1 Post. 
N 7 a. itt reenferdigt hierta, ther ingen ond 
begärelse eller benegenheet vthi är. 2 Post. 
173 b. itt reenferdigt taal är teckeligit. Sal. 
ord. 15: 26.

Renfärdighet, f. Tuktighet, ärbarhet. 
återhåld, nychterheet, reenferdigheet, tola- 
modh, och andra sådana dygder. L. Petri 
4 Post. 24 a. uthi kyskheet och reenfärdig- 
heet til at leffua. Lf.uchowius 35.

Rengöra, tr. Rena, jfrå alla idhra syn
der warden j reengiorde för Herranom. 
3 Mos. 16:30. Gudh . . . reeqgiorde theras 
hierta genom trona. Ap. gern. 15:9. reen- 
giorder aff syndene. O. Petri Sakr. lb.

Renlefvad, Renlifvad, p. adj. [Fsv. ren- 
livadher, Isl. hreinltfr.} 1. reenleffuadhe 
men och jomfrwr (munkar och nunnor). O. 
Petri Klost. Dia. — 2. Renhjertad. löös 
oss aff syndana oc gör oss milde och ren- 
liffuede. tideb. 23.

Renliga, adv. 1. Rent. tilbörligh tilsyn 
om prästerna ath the reenligha prädicha 
gudtz ordh. Gust. 1 reg. 4: 300. predica Chri
stum aff kijff, och icke reenligha. Philipp. 
1:16. (Öfv. 1882: af partisinne, icke af 
rent uppsåt.) — 2. Tydligt, then stamma 
tungan skal ferdigh warda och reenligha tala. 
Es. 32: 4.

Renningefiske, n. effter vij granliga be- 
spoortt och hörtt haffue, att thet renninge 
fiske är ecke nyttogt, som ther (vid Elfkar- 
leby) plägas haffuas för hender, haffue vij 
thet opsagt och medt thetta vårtt brelf op- 
sigie och ogilt döme... så framt the her 
emoth bryta, icke vela haffua vnder oss och
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cronena foruerkat sijne laxafiske. Gust. 1 
reg. 5: 69. (Dipl. Dal. 2:132 yttras, att med 
“renningefiske“ måtte förstås de vid Elf- 
karleby då (1528) befintliga nejonögsfisken, 
hvilka sedermera blefvo tillåtna och äfven 
skattlagda. Men månne ej snarare menas 
något annat sätt för laxens fångande än det 
genom samma bref tillåtna “stakefiske och 
nättielag“?)

Rensa, tr. 1. Rena. [Fsv. =, Isl. hreinsa.] 
renser idher, och förwandler (byten om) idhor 
klädher. 1 Mos. 35: 2. aff spittelskonne ren
sas. 3 Mos. 14:7. rensa migh jfrå minne 
synd. Ps. 51:4. så wilt tu dock intet läta 
rensa tigh jfrå tinne oreenheet. Hes. 24:13. 
Han skal fäya och rensa Leuj söner, lijka 
som silffuer och guld. Mal. 3:3. rensa titt 
hierta jfrå all misgerning. Syr. 38:10. han 
haffuer sina kastoskoffuel j sinne hand, och 
han skal rensa (rengöra) sin logha. Matth. 
3:12. Mången, som aldrig trodt något ondt 
om dig, kan få misstanka, när du med ifver 
börjar rensa dig från det, som ingen för
nuftig tror. Dalin Vitt. II. 6:57. — 2. Rensa 
ut, utrota, reensadhe Josia vth alla spåmän, 
teknatydhare, belete, och affgudhar, och all 
styggelse. 2 Kon. 23:24.

Renselse, f. Rening, thet til hans ren- 
silse hörer. 3 Mos. 14: 32. then helgha ren- 
selsen. 2 Krön. 30:19. offra för tijn ren
selse. Luc. 5:14.

Repa, tr. Mäta (jord) med rep, refva. 
[Isl. reipa. Mnt. repen.] leggia och repa 
jordena på nytt öffuer alt landit. Gust. 1 
reg. 6: 262.

Repkjortel, m. Styfkjortel. [T. reifrock.] 
när konungens bislåperska i Franckrike fann 
sig hafvande vara, lade hon sig til sådan 
repkiortel, at thet intet skulle synas hvad 
hon bar under beltet. Svedberg Sabb. 
helg. 769. Läf tå taga fram tina upspenta 
manteau och tina repkiortlar. Casa 716.

Repp, m. termin, repp, viss tid. Sved
berg Schibb. 300. Rietz.

Reppa, Rappa, tr. [Fsv. reppa, Mnt. 
reppen.] 1. Rifva upp. upplösa, bryta upp, 
bryta, wij . . . för slige eller andre fiere 
saker . . . skule nödgas atth reppe then ven
skap och endrekt oss emellom giord ær. 
Gust. 1 reg. 4:289. reppa leyret (lägret). 
10:13. somme wele thet (köpet) ingelunde 
holle förgiltt, vtan sådane köp räppe och 
ryggie, när them synes. RR a,/io 1544. — 
2. Reppa upp, upprepa. Mose reppar La- 
ghen vp igen. Försp. till G. Test. han rep
par vp een och samma Lagh så offta, at en 
må leedhas widh läsat och hörat. Ders.

Res, m. [D. redse, rejs (Kalkar).] Res, 
redz, ryttarehäst, eller en sådan stor och 
stark häst, som fordrades åt en ryttare med 
rustning. Adlersparre Hist. saml. 1:59.
I wele och skaffe thenne Peder Schriffuere 
en starck Räss aff wårtt Stall, ther han kan

rijde vppå. RR a/e 1544. redtzer elle Slä- 
dehester. RR */* 1544. wåre Gongere och 
Rettzer. RR maj 1544. helftane af thine 
karler med gode starke redizser och lätte 
rustninger och thenn annen halfparten till 
foott med gode röör och halfue haker. 
RR 28/i 1543. Redtzer och klippere. Fin. 
handl. 8:374 (1555). ritzer, ritzare. 3:351 
(1555). (Ordet är måhända bildadt af resig, 
neml. häst; se Resig 3.)

Res, m. Rese? Koloss. Hvar är nu Rho- 
dis rees? Lucidor R2a.

Resa, tr. 1. Resa upp. spå migh genom 
spådoms anda, och rees migh vp (mana mig 
fram) then iagh sägher tigh. 1 Sam. 28:8. 
reeste the vp (läto de draga åstad) alle 
strijdhsamme män. 1 Krön. 11 (10:12). the 
dödhe resas vp (uppväckas). Matth. 11:5. 
— 2. Upptaga, företaga. Epter handelen 
(förhandlingen) inneholler ath konung skal 
tagha al saköre och icke biscoper, må proue- 
stenar her effter resa och fulfylgia samma 
saker, som biscopanar plaega handla, och 
göra konunge rækenskap aff sakören. Gust. 1 
reg. 4: 242.

Resa, intr. 1. Resa sig. Israels män och 
Juda reeste vp, ropadhe och iaghadhe effter 
the Philisteer. 1 Sam. 17:52. Och ther 
reeste vp itt stoort wädher på siön. Luc. 
8:23. tå anden gick fram om migh, reeste 
migh håret på minom krop. Job 4:15. tå 
hoff sig vp en stoor storm, och wåghen reste 
swårliga. L. Petri Dav. ps. 107:25. Ther 
mykit swäärs, ther reeser enom håår å hoffde. 
Sir. bok 27:15. — 2. Stiga, uppgå, belöpa 
sig. om then matgiærdh som vth giordis j 
fiord maa thw granneligh forfara hwre hogth 
hon resthe baadhe mett quickt och oquickth. 
Gust. 1 reg. 4:40. Och reser gotzet... til 
xxvij0 marcer Danska. 5: 139. all lagbrott 
skulle straffas medh brandh, så at af hans 
huusom, som saker var, så myckit skulle 
effter mätismanna ordom affsyndrastill brandh, 
som hans sak kunde reesa. L. Petri Kr. 58. 
hele summan reeste als till 70000 lödige 
marker sölf. Ders. 93. Jfr Risa.

Resa, f. [Mnt. T. reise.] 1. Härfärd, 
krigståg, vj nu akthe ... tage then resa före 
til golland (Gotland) förste yppeth vatn. 
Saa... vil vara oss ganska twnkth ath löna 
folkit som ther til behöffues. Gust. 1 reg. 
1:190. huar noghen annen resza her nesth 
kan komma paa ferdhe, at han ær fortænc- 
ther tiil ath wthreda siith folk . .. med hestar, 
harnisk och weryor. 2:189. När man skulle 
i någon herrafärd eller resa,... än tå icke 
längre än till at försvara rikets gränsor. 
Brahe Oecon. 123. — 2. Gång. Fierde reeso 
wardt hon haffuandes. 1 Mos. 29:35. hadhe 
Joseph ena reso en dröm. 37:5. Pharao 
förhärdadhe sitt hierta än nu j thenna ré
sonné. 2 Mos. 8:32. Gack tina ferde j thenna 
résonné (för denna gång). Ap. gern. 24: 25.
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Görer thet än tridie reson, Och the giorde 
thet j tridie reson. 1 Kon. 18:84. I tree 
resqr om året skolen j hålla migh höghtijdh. 
2 Mos. 23:14. tu halp them j flere resor. 
Neh. 9:28. en rettferdigh faller siw resor 
och ståår åter vp. Ord. 24:16. Israels barn 
woro tree resor hundradhe tusend män. 
I Sam. 11:8.

Rese, m. Jätte. [Fsv. Isl. risi.] Herren 
warder vthdraghandes såsom en Rese. Es. 
42:33. (Öfv. 1878 hjelte.) han (David) sloogh 
en Resa jhiâl. Syr. 47: 4. Thet woro j förtij- 
dhen Reser, store nampnkunnighe män, och 
godhe krijgsmän. Bar. 3:26.

Resebylta, f. Reesebyltor (sarcinœ, T. 
reisebeutel) ther uthi man förer inpackade 
saker: väska, maatsäck, taska,... penninge- 
pung och possa. Comenius Tung. 486.

Resebår, f. Dragbår, bärstol, han ... 
låter bära sigh uthi en resebår. Sylvius 
Curt. 520.

Resei, n. (Rissel, såll.) är och Miölona 
Löff godt at bruka ibland annor Bark, om 
thet först torkas, stötes eller tröskes, och 
thet grofvasta med itt Resei . . . affrensas. 
Colerus 1:321.

Resen, adj. Utmagrad. han, efter samma 
tijdh var een kall och torr våår, och för
denskull söderna sina foder saknade, (var) 
medh elaka och reesne ökior försedd. U. 
Hjärne Vitt. 25. resen är märra. Törne- 
vall E3b. Rietz.

Resenär, m. Ryttare. [Mnt. reisenere.] 
Jagh ... skal vmstörta bådhe wagn och rese
när, så at bådhe hest och man skola nedher- 
falla. Hagg. 2: 23. resenärer ridha och fara 
medh hestar. Es. 21:7. dragher vth til slags,... 
och läter resenärar stigha til hest. Jer. 46: 4.

Resetyg, n. 1. Ryttarerustning, rese- 
nerere, medh ... resetygh och harnisk. Gust. 
1 reg. 1: 124. — 2. Rytteri, ryttare. [Fsv. 
redzsetygh, Mnt. reisetuch.] ijc (200) godtt 
Resetyg ... veil vtrustade med goda värior 
hestar och harsk. Gust. 1 reg. 9:263. Jfr 
R e s i g t y g.

Resig, adj. [T. reisig; jfr Fsv. resogher, 
smärt, väl vuxen, vacker ] 1. Reslig, hög.
marsken war en resigh och wel wext man. 
O. Petri Kr. 203. han till sin växt var re
sigh. L. Petri Kr. 62. itt högt resigt bergh. 
Es. 57:7. resiga trän. A. Nicander Vitt. 
244. — 2. Krigsrustad, krigisk. Altså haffue 
Danske tå nedfelt Så mongen erligh resig 
helt. En liten Crön. G 5 b. — 3. Inriden; 
beriden, resige hester (ridhästar, till krigs
bruk). Gust. 1 reg. 9:200. osz icke annet 
Resigfolk tiänlige eller nyttuge ware kunne, 
vthan slette fatige ressige knechter, them 
man kunne bruke till Hengsterridere och 
skytter. Fin. handl. 9:130 (1556).

Resige, Resiger, m. pl. Ryttare. [T. 
reisiger.] gode förstondige Räsige ... medt 
god rostningh. Gust. I reg. 6: 44. Wij haffue

veil iij eller iiij*1 fotfolck vtan (utom) hoff- 
menn och Resiger. 9:273. bekomma nogre 
gode reszeger, szom retgemunstrede reuthers 
äre. 9: 303.

Resigfolk, n. Rytteri. Se under R e s i g 3.
Resigtyg, n. Rytteri, ryttare. [Mnt. rei- 

sich tuch, T. reisiger zeug.] Jagh lijknar 
tigh mijn kära widh mitt resightyygh widh 
Pharaos wagnar. H. vis. 1:9. fiendenar wel 
rustadhe woro medh harnisk, och hadhe itt 
starckt resigh tyygh. 7 Macc. 4:7. resigh 
tyghet skickadhe (uppstälde) han på bådha 
sidhor til at bewara footfolcket. 6:38. lett 
han sitt Resigetygh rijda ett hwarff kring 
om hela staden. Svart Kr. 89. Så hadhe 
och konung Christiern siw hundrat resig- 
tygh . .. Kom så her Steens folk ... til slagh 
medh samma resigh tygh, och ladhe them 
nidh. O. Petri Kr. 316.

Resinna, f. Jättinna. [T. riesin.] Lind 
Ord.

Resning, f. Krigståg, är almogen här j 
rijkit ganska owiliogh til någhon reszning 
och the skulle heller göra oss ena hielp til 
at holla fremmande krigxfolk med. Gust. 1 
reg. 8: 31.

Ressel, n. Ressla, f. Rissel. Notkalf... 
med så täta maskor som ett ressel. Linné 
Sk. resa 142. Se’n rågen rengjord var med 
skofflar, reslor, vannor. Livin 88.

Ressla, tr. Rissla. Erik reslar råg. Li
vin 88.

Resta, intr. Restera. Ney, här räster 
een läxa än, Rätt strax skalt tu få höra then. 
S. Brasck Ap. gern. K 2 b. Nu restar för 
migh och står tilbaka, Det iagh slet intet 
böör försaka, Nemblig at innerlig bidia min 
Gudh. Beronius B 4 a.

Retelse, n. pl. Retande, uppretning. Doch 
wende icke Herren sigh jfrå sinne stora 
wredhes grymheet, ther han medh offuer 
Juda förtörnat war, för all the reetilse skul 
ther medh Manasse honom reett hadhe. 
2 Kon. 23:26.

Rets, se Res.
Rettling, Rittling, m. Ridhäst, [af Mnt. 

ret, rit, ridt] Jfr Res. köpe och bestelle 
till wårt behoff the meste och starkeste clip- 
pere och rettlinger. T?#21/10 1547. rittlingher. 
Fin. handl. 2:252 (1547).

Reverend, n. Korkåpa. [T. reverende.] 
presterna dragha sijdh clädher, stoor reue- 
rend (plur.). L. Petri Dial, om mess. 125 b.

Reverensa, intr. Göra vördnadsbety- 
gelse. the reverentza och buga för hvars 
annars afgud. Svedberg Sabb. ro 1:110.

Reversa, tr.? Reuersat sammet. Hist, 
handl. 12. 1:125 (1573).

Rexna, f. Tåga, refva. (Se Rietz rek- 
sen, ressna.) Malva, kattost... ligger så
som rexnor på marken. Palmbero 361.

Ria, f. Kåta. (Jfr Rietz rya.) Thetta 
folk (Lapparné) boor i riyor. Tempeus 108.
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Ribald, Rabaid, m. Lätting, landstry
kare. IMlat. ribaldus, Isl. ribbaldi, Mnt. 
ribalt.\ ribalder och ståtare (tiggare). O. 
P ht k! Svar till R. Eliœ h S b. Skalckar och 
Ribaldersom på Landzbygdenne vnderdiekna 
nampn gå elfter almoso. L. Pétri Kyrkord. 
84 a. en Ribald eller omvräkiare (går) uthur 
thet ena huset i thet andra. Schrodkrus 
Haflef. 15«. hvilken . . . sig inställer at gåå 
för något lijk, utan han ther till budin ähr, 
hafve ingen penning af dödehuset at fodra: 
. . . ähr tädh een Rabaid, tå sätias i häfte 
vidh vatn och brödh i tw dygn. HSH 31:73 
(1661). afskaffa alla raballer, som man them 
kallar, sampt omflytande personer, som här 
inträngia sigh i huus, Pædagogier eller an
nan action. HSH 33: 295 (1650). Se Drifte- 
d j ek n e.

Ribalderi, n. Kringstrykande. Skal icke 
tilstädias, at dieknana gå alt för länge pä 
bygden effter theras almuso, . .. ey heller 
bedriffua theras ribalderij. Stjernman Riksd. 
l:lö (1529).

Ribbelikratt, n. Afskrap, slödder, hop- 
rafsadt folk. [D. ribbel og krut Molbech 
Ord. o. Kalkar.I the Danske wore widh 
pass 200 hästar och 350 till footh, allehanda 
Ribbelikratt,... the wore swära illa vtrustat. 
Brahe Oust. I kr.

Rick, n., se under Rack.
Ricka, intr. Flacka omkring, löpa hit 

och dit. (Jfr Rietz 633 a.) Fast sällan then 
sielfver i huus haar godt dricka, Som offta 
till andras öhltunna vill ricka. Törnkvall 
E 5 a.

Rid, m. och f Tid. [Fsv. ridh, f. o. m., 
Isl. Iirii), f.| intagha Hallandt ok Skone med 
retta, som i longan riid med orætto hervndan 
varit hafwer. Oust. I reg. 1: 57. Han . . . liffde 
än tå ena longa rijdh. Tob. com. A 4 b. den 
långa rijd, som Väduren och Oxen, Ja all 
den stiärnehäär kringlupit jorden rätt. Eijrh- 
LHJS Vitt. Ii.

Ridd, f. Redd. vi hamnat här Uppå en 
illak ridd. Spegel Tillsl. par. 87.

Riddar Röd, falsk, bedräglig, förrädisk 
person. (I en tysk medeltidsdikt omtalas en 
riddare med rödt hår och skägg, som be
tedde sig falskt i striden. Se Arkiv för Nord. 
ftlol. 1:10 o. Feilberg Ordb.) sådana Rid- 
der röds partij och onde menniskior. L. 
Petri Kr. 35. bröder wid (till) Riddarööde 
The äre ännu ey aldeles döde. Hist, och 
polit, visor 204 (1598). Hoffskrytare, ridder- 
rödh och trappedragare, hvilka gemeenligen 
i hofflefverne pläga vanka. Skytth Und. 41. 
Baakdanter, trappedragar och riddar röö. 
Tisbe 65. O älendighe Konge barn, För them 
ställes sådane garn, Hälst aff the månge 
Ridder rödh, Som gemeent är i theras brödh. 
Mkssknius Signill 22. hofftienarenar, Rid
der röö och hykiare föllo nider för konungens 
fötter. A. Laurentii Verld. speg. 354. Rey-

nick Foss then Riddar rödh, Som oss kom 
i then sorg och nödh. R. Foss 31. een Tur- 
bator och Ridder röö Aff een händelse sackta 
framsmögh. S. Brasck T. krig. G 4 a. Een 
falsk riddar rö 1 hofvet hålls kiär. Lind- 
schöld Vitt. 191. Klaffare och Riddare rödh 
föra mången i ångest och nödh. Törning95. 
Riddar Röd var strax tillstädes, vrängde och 
bar saken strax annorlunda före. Brahe 
Tänk. 88. ther finnes för monge röde Rid- 
dere ibland (Danske konungens omgifning), 
the ther bäre mere ondt malt till gildes än 
gott. Gust. 1 reg. 13:15.

Riddarsporre, m. 1. Blåklint, örten 
Riddarespåror, medh sitt sköne himmelblå- 
färge blomster, hwilket blomster är påseende 
såsom en spöre klingra. A. Simonis Y11 b. 
(ett sådant blomster bliffuer allermest funnit 
i roghåkrar och hweteåkrar. när som the 
ståå j sijn mogenheet. Dens. Y 12 a.) — 2. 
Ett slags bakverk. En härlig mjölk i deras 
bunkar Til riddarsporrar, vafflor, munkar. 
Dalin Vitt. 5:119.

Riddermätig, adj. Ridderlig. [T. ritter- 
mässig.\ Massanissa var en riddermätigh 
man och hadhe ... begångit månge loflighe 
bedriffter. Schroderus Liv. 369.

Ridderskap, n. Ridderlighet, tapperhet. 
[Isl. riddaraskapr, T. ritterschaft.] Thetta 
bodhit befaler iach tigh min son Timothee, 
effter som propheciener äro om tigh före
gångne, aih tu vthi them brukar it gott rid- 
derscap. NT 1526 1 Tim. 1:18. (Bib. 1541: 
brukar tigh som en godh krijgsman.) Alt 
titt ridderscap är nederfallet, Man wenter aff 
tigh intet synnerlighit ridderskap meer. Balck 
Krist. ridd. G 3 b. Pauli ridderskap, huru 
frijmodeliga han stodh dieffuulen emoot. 
P. Erici 4: 87 a.

Ridesmåsven, m. Ridknekt. (Jfr Kal
kar 3: 595 b.) konungh fredericks ride- 
smosuen, thenne breffuisere. Gust. 1 reg. 
5: 79.

Ridfogde, Redfogde, m. En tjenste- 
nian, ungefär motsvarande senare tids kro
nofogde. (Jfr Kalkar 3:594 b.) wår Riid- 
fogte her wedh Gripzholm. RR Ut 1548. thu 
haffwer skicket Ridfougterne vt j länet och 
later tage vp skatten. Fin. handl. 7: 128 (1544). 
Sehattenn och andre partzeler som Ridfog- 
terne vpbäre, leffwerere och göre redhe före. 
8: 86 (1551). Ridfogterne wpbäre samme skatt 
hwar wdi siit fögderij. 8:217 (1555). Wij 
ächte och icke gagneligitt eller affnödhenn 
ware, att hafwe såå månnghe Redfougther j 
Nyslottzlhäenn . . . vthenn såå månge I kunne 
tenekie behöffwes till vttkräffuie och inne- 
haaue wår och Chronones schatt och ingieldh. 
10:8 (1561).

Ridkjortel, se Redkjortel.
Ridkyrka, se Red kyrka.
Ridmästare, m. Ryttmästare. |Mnt. ride- 

rnester.] Så skole och alle, bådhe håffmän



Ridsk — 679 — Ringakta

och knechter,... sökie och svare på häredz- 
ling eller rådhstugw, och skal ingen rid- 
mester eller höfvedzman någhen här emoot 
försvare. Stjf.rnman Com. 1:406 (1593).

Ridsk, adj. Snabb. [D. ri(d)sk, Mnt. risch, 
risk.] när twå oprätte broderskap sigh emil- 
len, pläge dhe förähre huar annen anthen 
med gode hester, gode bysser, smucke och 
ridzske tniöhunder (stöfvare) eller annedh 
godt. HSH 36:126 (1575).

Ridsvärd, n. Ryttaresvärd. Gust. 1 reg. 
6: 244.

Rif, n. Ref, rifvande. [Isl. rif.] vädrets 
rif...i tyg och takel. Frese 73.

Riftnätk, se Refmatk.
Rifsten, m. Tuffsten. Tophus, rijffue- 

steen. Var. rer. voc. 14 a.
Rift, f. Råmärke, (Se Schlyter Ord.) 

Tu länders gränse rift (hafvet). Spegel 
G. verk 98. Rift och råmerke flyttia. Ders. 
144. man jordens kreetz i monga landskap 
skifter Och sätter hvart sin grentz samt visse 
råmerkz rifter. Ders. 158.

Rift, f. Refva, spricka ? [D. E. rift.] ett 
trä som har i roten bara gift, Men härlig 
läkiedom i fruchtens minsta rift. Spegel 
Öpp. par. 31.

Rifva, tr. Rifva mun, bruka mun. the 
som gerna sittia ther man rifver stygg munn 
och förer geckeligit snack och groft skemt. 
Svedberg Ungd. reg. 25S. Se Mun. — 
Part. Rifven, trasig, the såsom reffne tig- 
giare intet annat än paltogh och lusogh klä- 
dher hade. P. Erici 2:303 b.

Rika, intr.? Hästen ätit klutar eller annat 
obeqvemligit at han rijkar och får intet 
andas. Colerus 2:260.

Rike, n. Regering, elloffte året aff Ko
nung Zidekia Rike. 2 Kon. 25:2.

Riksvardeman, m. Riksvärdien. [T. war- 
dein.] Rijkzvardeman skal... beflijta sig att 
vicht och måhl må behörligen varda inrättat 
och vidh macht hållit. Stjernman Riksd. 
2:1404 (1660).

Riktig, adj. Rättskaffens, redlig. Var 
richtig emoot alla och uti all tin vandel, be
synnerligen at afgöra tin skuld. Hermelin 
E 7 a.

Rim, n. 1. Skaldestycke, qväde. [Isl. 
rim.] the . .. viste och dichta rimm uppå 
theras modersmåål. Schroderus J. M. kr. 
231. — 2. Tänkespråk, devis. [T. reim.] 
dragh snart thenna Christi kläder på, ther 
hoffergan insömmat är, och the retta rijmen 
insatt, nemliga, Genom tnyckin bedröffuelse 
skola wij ingå j Gudz Rijke. Balck Krist, 
ridd. D 6 b.

Rimbunden, p. adj. kunna förutan til- 
hielp af rimbundit tahl gifva fram en lycke- 
lig Poesie. C. Gyllenborg Andr. företal.

Rimfrost, n. the som rädhas för rijm- 
frostet. Job 6: 16. hoo haffuer födt rijm- 
frostet vnder himmelen? 38:29.

Rimfrosta, intr. Falla rimfrost, rimma. 
GifF gran acht på, huru offta thet rijmfroster 
för Michaelis, ty många äre i then mening, 
at thet så offta skal rijmfråsta effter Val- 
burgmässan. Colerus 1:315.

Rimlös, adj. Orimmad, rimlös poésie. 
C. Gyllenborg Andr. företal.

Rimma sig, refl. Vara förenlig (med), 
passa ihop (med), passa sig. [T. sich reimen.] 
hon .(Judiths bok) synes swårligha wilia 
rijma sigh medh tijdhen och the Historier j 
Scrifftenne. Försp. till Judith. Och haffua 
the j Rom, ther the Christne meer än någhor 
annorstädz j werldenne förfolgde och mar- 
teradhe wordo, allramest brukat och driffuit 
thenna book, effter thet hon rijmadhe sigh 
så wel medh sakenne, ther hon så hotar 
the Tyranner, och tröster the froma. Försp. 
till Vish. hans leffuerne rijmar sigh icke 
medh androm, och hans wesende är platt an
norlunda. Vish. 2:15. een annen mening, 
then ther nermare kunde rijma sigh medh 
sanningene. Svart Kr. 57. hans förehaff- 
uande (i Danmark) rimade sig endels effter 
samma skick som han driffuit hade här i 
Suerie. Ders. 68. motte han rettelige heta 
Fredrijk. Hans lempor och åtheffuer rimade 
sigh wehll öffuerens medh hans nampn. 
Ders. 96. Ett prächtigt feel sig tidt besmycka 
kan, Att det sig mycket väl med dygden 
tyckes rimma. Eldh Myrt. 43. Itt rådh som 
j otijdh skeer, rijmar sich så wel som jtt 
strengia spel tå en sörgse är. Syr. bok 1536 
22: 6. Ach mine brödher, icke kan thet 
sigh rijma, At vij honom dräpa. Jos. hist. 9.

Rimmog, adj. Betäckt med rimfrost, hö
sten vijsar fram ett blekt och rimmogt skägg. 
Rudf.en 217.

Rimna, intr. Remna. [Isl. rifna.] jor
den . . . vnder honom rimbner. Sv. forns. 
1:195.

Ring, m. Altså förde Gudh Hamans 
stempling ... j ring (fram och tillbaka) och 
til enda. A. Andreæ Försp. till L. Petri 
Kyrkost. A 5 a. — wåre (voro)... flere gode 
men j Ringhen (församlingen, samman
komsten) hoss kneckterne, och skulle för- 
handle mett them. Gust. 1 reg. 9: 378. her 
er ingen for honden som wett att vngå med 
tyskom (tala med de tyska knektarné), eller 
handla kan med them j ringen. 9:384.

Ringa, tr. Lägga i ringlar, krusa. Hon 
var klädd uppå Fransk, därå alt var brokot 
och krokot, Ringat och slingat i kors. 
St.iernhjelm Here. 34.

Ringa, intr. Sträfva, äflas. [T. ringen.] 
Tu haffuer lenge ringt ther effter, så lenge 
(till dess) tu haffuer thet fått. Balck Krist, 
ridd. C 3 a.

Ringa, adj. Simpel. [Mnt. ringe] ringha 
klædhe. Gust. I reg. 2: 44.

Ringakta, tr. månge menniskior theras 
(sin) synd ringachta och ursächta, för Pre-
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laternas och Potentaternas öffuerträdelse. 
R. Foss 331.

Ringalynt, adj. Ringa till yttre skick, 
utseende. (Jfr Lynde.) man . .. en osynlig 
och ringelyndt bysse eller ask full med gull 
och dyrbara edelstenar bortkastar. U. Hjärne 
{Hist, tidskr. 2: 269).

Ringhet, f. Knapphet, ringa förråd, wij 
formærke then ringheth som ther paa Slått- 
het aer j månge deler. Gust. I reg. 4: 81.

Ringkasta sig, refl. Ringla sig. Så 
wrider och ringkastar sigh thenne gamla 
Ormen. A. Simonis X 6 b.

Rinla, se R i n n e 1.
Rinna, intr. Ränna, löpa. [Isl. rinna, 

renna.] min gångare rinner genom skogen. 
Sv. forns. 2:148. vij... hade skanssen för
sett Och uthur vår fordeel bort runnet. 
Hund Er. 14 kr. v. 187. Kongen uthaf slottet 
rann. Ders. v. 426. — Rinna till, dragas 
till, löpa ihop. han then snara månde varse 
blifva ... Tå rann til snöret, och var han tå 
fången. R. Foss 93.

Rinnare, Rännare, m. Springare. [T. 
renner.] Herr Peder springer på rinnaren 
rödh, Han rijder fastar’ ähn foglen flögh. 
Sv. forns. 1:282. Hertig Nils sadlar upp sin 
rinnare. 2:22. Du dräng, du sala min ren- 
nare röd. 2:249. Herr Peder satt sig uppå 
rennaren. 1:173.

Rinnel, m. Rinla, f. Rännil. Castals 
qvicka åder, Den man båd’ tidr och sent 
i ständig rinnel skåder. Sv. Nitet n. 25. 
Bäckar och älfver uti sina rinlor löpa til 
hafvet. A. Nicander Vitt. 95.

Ripa, f. Repa, rispa, han ej visa kan på 
kroppen ärren många, Och utaf värjans udd 
de flera ripor långa. Risell 463.

Rippa, intr. Hasta, ila. [Mm. reppen; 
se Rietz reppa.] när the kunna mena sigh 
någhot vinna, rippa the ifrån then ena orten 
til then andra öfver siö och land. Sparman 
Sund. sp. 237.

Ripsraps, adv. I hast, i fläng, ritsch
ratsch. [T. ripsraps.] the intet annat dichta 
och trachta, än at sambla gotz och peningar, 
genom ocker och alla handa falska practiker 
och lempo, vthan alt samwett, rips raps j 
theras säck. P. Erici 1:14 a. the haffua 
slagit för mycket tilsamman och tagit för 
mycket aff allahanda ondsko in om skipa 
borden: ripz, rapz. Rolander 48.

Ris, n. Skott, telning, itt Rijs skal vp- 
gå vthaff Isaj siechte, och en Telning vthaff 
hans root frucht bära. Es. 11:1.

Risa, intr. 1. Resa sig. [Isl. risa.} the 
tyske liggere ... haffue bort störste fördeelin 
som her kan vare, swaa at thetta riike aldrig 
riis e med (så länge) the möge saa hollit. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 3: 421). — 2. Stiga; 
uppgå, belöpa sig. gul, sölff eller peninga 
som risa kan til nogher store summe. Gust.
1 reg. 3:145. alle warer riisa i thet högzste. I

13:206. Effter som åren äro mång til, så 
skalt tu låta risa köpet, och effter som the 
ära fåå til, skalt tu låta köpet falla. 3 Mos. 
25:16. j summan aff guldet j skedhanar rijste 
til hündradhe och tiwghu Siklar. 4 Mos. 
7: 86.

Risaktig, adj. Qvistig. Stärkebärs-trä... 
är itt lijtet trä, mycket rijsachtigt och fult 
medh taggar. Palmberg 1.

Risande. n. Stigande, the vtlenske 
warer som hijt in i Rijkett föres, äre vdi 
sådantt högtt risende. RR 20/j 1545.

Risbad, n. Risbastu. Å tijn skalk om 
tu går åstadh Tå skalt tu få eet rijssbadh. 
Rondeletius 44.

Risbitare, m. Årsgammal bock. [Jfr 
Mnt. risebiter samt Rietz 535 b.] Hallen
berg Hist. 4: 837 (1620). Hist, handl. 12. 
1: 24 (1573).

Risek, f. Ek, som ännu är buske eller 
spädt träd. inge ekar och fruchtbärande 
trän, rijsekar undantagne, må huggas, med 
mindre de först äro synte. Stjernman 
Riksd. 3: 2456 (1723).

Riska, f. Riska, qvist, green, Ramus, 
Ast. Schroderus Lex. 50. Jfr Rietz 
riska.

Risma, tr. Rispa. Tyget, kabeln rismas 
up. Lind Ord. 1:239.

Rismark, f. Mark bevuxen med buskar. 
menige jnbyggere vdij wår stadh Calmarna 
måge . . . niwte, bruge och beholle the tepper, 
kolhager, Riszmarker och fäfongh, szom the 
till thenne tiidh .. . nwtidh, brukatt och hafft 
haffue. Gust. 1 reg. 12:34.

Risp, n. 1. Rispande, vädrets rif och 
risp i tyg och takel. Frese 73. — 2. Rispa. 
En Abc-bok är trasig, och har gemenligen 
från första dagen många risp och skråmor. 
Dalin Vitt. 6: 89.

Risp, n. (Jfr Rietz under rispa 1.) X. 
Stoj, väsen. Jag gick och tänckte på, hvad 
risp thet lärer bli, Hvad efter Hagar blir för 
ränn och löp och skri. Kolmodin Qv. sp.
1: 57. — 2. Nappatag. Sverige hade ... i 
detta rispet förlorat de mästa sina vackra 
provincier. Odel 44.

Rista sig, refl. Skaka på sig, darra, 
bäfva. hwar och en aff them haffuer sin 
kalk j handenne, widh hwilken han sigh 
rister, och gerna wore aff medh honom. L. 
Petri 3 Post. 103 a. Men effter thetta wil 
wara bittert och swårt vppå gå, rister men- 
niskian sigh ther widh, och wil nödugt ther 
til. 4 Post. 4 b.

Rister, m. Sälle? När iagh var en ung 
Rister (orig. Kumpan), Doch ey meer dydde 
brysten, R. Foss 167.

Rit? (Jfr Rietz rita, gräla, träta.) The 
(Danskarne) haffue ther (i Norge) insatt både 
Splijt oc Rijtt, The ryckia the Norske bådhe 
hijt och tijtt. En liten Crön. F 2 b.

Rita, intr. Rita ut [T. ausreissen.] så
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att dee (soldaterna) icke finge occasion att 
rijta uth (desertera) och rymma. HSH 30: 
148 (1655). Sydvest han riter ut (rusar å- 
stad) och vil Nordvest angripa. Spegel 
G. verk 78. nogra, tvert emot Upsala Con
cilium och almenne Rijks besluth, rijta Uth 
medh en hoop noviteter, som ingen nytta 
skaffa i Gudz försambling. Laurelius 
Opusc. 4:107. Bucephalus ... lagar sigh til 
at rijta uth (skena) medh ett häfftigt sprin
gande. Sylvius Curt. 71. Ifvar var intet 
den sämste ryttare: han lät hästen rita ut 
(sträcka ut), när det skulle vara. Dalin 
Vitt. II. 6:108.

Ritestaf, m. Upprättstdende staf, stör. 
(Se Rietz rita, resa upp.) och är then stadh 
... inthet beuäpnadt uthan medh rithe staff- 
rar om kringh. HSH 39:114 (1590).

Rittling, se Rettling.
Ro, tr. Ro on dt till, göra förfång 

(väcka ovilja mot, stämpla mot). Förskic
kade .. . then ene effter then andre, till att 
taga honom wid halsen eller dräpan, eller 
ått minsto roo honom ont till hoes Dale- 
karaner. Svart Kr. 14. her war så mycket 
ogrääss som alle rodde honom ondt till. 
Ders. 99. (J fr Språk o. stil 8:35—6.)

Ro, intr. 1. Hvila, bero. [T. ruhen], en 
grundsteen i det hörne, Där Svea vällfärd 
roor uppå. Eurelius Vitt. 19. — 2. Ro sig, 
roa sig, refl. Hvila sig. Så ära thå alla 
Fädhrena, som för Christum wore, vthi A- 
brahams sköte,.. . och roo sich än nw ther 
vthinnan jn til domadagh. O. Petri I Post. 
118 a. Abrahams skööt är gudz ordh, ther 
the trogne genom troona vthi roa sich, soffua 
och bewaras jn til domadagh. Ders. han 
haffuer ... en stolpa ther han kan roo sigh 
widh. L. Petri Sir. bok 36: 26. The milde 
och spakferdighe ... Haffua ock så lust i 
mykin fridh, Jw mest then, hiertat roor sigh 
widh, Hwart werlden wiker eller wender. 
Psalmb. 1512 24 a. När henderna hafva 
arbetat sig trötta ... få the hvilas och roa sig 
(hafva ro). Svedberg Sabb. ro 2:1274.

Roa, f. Gärdselstång. Lind Ord. Se 
Rode.

Rocka, tr. Rubba. [D. rokke.] Noog 
veet iag jorden ståår, så henne ingen rokkar. 
Spegel G. verk 158. ther stå pelare utaf 
porphyr så tiocka, At ingen mensklig macht 
kan them ur stället rocka. Tillsl. par. 102.

Roddebänk, m. Roddarbänk. rodde- 
bänck ther the sittia vppå som roo. Var. 
rer. voc. P 3 a.

Rode, n. Gärdzle, Rodhe, Gärdzlestång, 
longurius, sepimentum. Helsingius. (Se 
Rietz rod.)

Roderman, m. Rorgängare, styrman. 
skepen ... warda vmwend medh itt litet ro- 
dher, ehwart Rodermannen wil. Jac. 3: 4.

Roderskepp, n. Fartyg med åror. och 
skola ther wara wijdha watugraffuar, så at

intet rodherskep kan fara ther offuer. Es. 
33: 21.

Roffare, m. Kopplare. (Mnt. roffer, 
ruffer.] Och woro teslikes roffare j landena, 
och the giorde all Hedhninganas styggelse.
1 Kon. 14:24. Jfr 15:12; 22:47. 

Roffarehus, n. Horhus, han brööt bort
the roffarehws, som woro widh Herrans Hws.
2 Kon 23: 7.

Roffdegen, m. Pamp, huggpamp. [T. 
raufdegen.] Medh svärd, roffdegner, krook- 
sabblar ... (varder) huggit. Comenius Tung. 
713.

Rofferska, f. 1. Kopplerska. [Mnt. ruf- 
fersche] Horevärdar och Rofferskor, som 
hålla horekrogar. Comenius Tung. 827. 
Rofferskan (går) ifrån then ena lööskonan 
til then andra. Schroderus Hoflef. 156. 
— 2. Mellanlöperska. Roflforskorne ... öff- 
uertala leijofolcket, at the icke begiffua sigh 
til sin antagne och uthloffuadhe tienst. E. 
Erici Dl b.

Rofhus, n. Röfvarfästning. [T. raub- 
haus ] han (Ryssen) hafver måst till evig 
tid släppa dhe roofhuus therutur han oss 
tillförende beskadat hafver. Gust. Adolf 
Skr. 178.

Rofsniken, adj. Roflysten. Soldaterne 
jämväl sine rooffsnijkne händer til thet bor
gerlige bytet uthsträckte. P. Brask Puf. 32.

Rofveri, n. Röfveri. [Mnt. roverie. T. 
raubereif) iagh wil ... göra en enda på titt 
(lejonets) roffuerij. Nah. 2:13. Wee them 
mordiska stadhenom, then ther full är medh 
lögn och roffuerij. 3:1.

Rog, f. Ro. Requiem, thet the (påfviske) 
haffua plägat kalla Roogh. L. Petri Kyrkost. 
85 a.

Roke, m. Råge. [Isl. hroki.] Mantissa, 
roke, tilgifft på mååt eller köp. Var. rer. voc. 
N7b.

Rol, se Ror.
Rolig, adj. Som lefver i ro, lugn, stilla. 

[Fsv. roliker.] han skal wara en roligh man, 
För ty iagh wil läta honom få roo för alla 
hans fiendar. 1 Krön. 23 (22: 9). och dödde 
j en roligh ålder, tå han aff ålder och leff- 
uande mätter war. 1 Mos. 25: 8. ther skola 
the liggia vthi roligha hyddor. Hes. 34:14. 
itt rolighit samwett. Syr. 19:10. leffua vthi 
itt rolighit och stilla leffuerne. 1 Tim. 2:2. 
the äre gladhe och rolighe j theras samwit. 
O. Petri 2 Post. 95 a. rolig til sinnes. 
Malmborg 550. Hema ähr alt genom Gudz 
bijstondh roligt. A. Oxenstjerna Bref 1. 
3:49.

Rolighet, f. Ro, stillhet, lugn. rikitzens 
velfærd och thess inbyggiares rolighet. Gust. 
1 reg. 4:168. nu haffuer Herren min Gudh 
giffuit migh roligheet alt om kring, så at 
ingen mootståndare, eller ondt hinder meer 
på ferde är. 1 Kon. 5:4. Och han sågh 
rolighetena at hon är godh. I Mos. 49:15.
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Bätre är een hand full j roligheet, än bådha 
hendernar fulla j mödho och jemmer. Pred. 
4:6. then som ingången är vthi hans rolig
heet, han haffuer ock fått hwilo aff sijn 
werck, såsom Gudh aff sijn. Ebr. 4:10. 
gifva the förslag före, huru rijket kan 
niuta upå alla sidor frid och roligheet. 
Stjernman Rilcsd. 1:528 (1602). är långt 
ifrån mig, at iag förbiuder tig stundom hava 
rolighet {ledighet från arbete). Hermelin 
D 5 a.

Romani, Rumeni, n. Grekiskt vin från 
Napoli di Romania på Morea. [Mnt. ro- 
menie, rumenie; jfr Kalkar 3:625 a. Ro- 
manum, romanij. Var. rer. voc. I 2 b. Ru- 
menij. Skråord. 327 (1574).

Romarestycke, n. Skalkstycke (påfvisk 
list), han (Kristiern Tyrann) hade brukat 
itt romarestycke. L. Petri Kr. 148.

Romeni, n. Ett slags pelsverk. [Mnt. 
romnie, rumnie.] En swartt siden attlask 
kiortill, vnderfodratt mett swartt Rååmenij 
szmååskin. Hist, handl. 2:6 (1548).

Romn, m. Rom, fiskrom. [Isl. hrogn.] 
Siike rompn, Laxerompnn. Hist, handl. 
12. 1:17, 30 (1571). Man måste icke släppa 
giäddor och abborrar uti dammar til andra 
fiskar, ty the giöra stoor skada på them och 
theras råmn. Colerus 1:68.

Romora, se Rumo ra.
Romskott, n. St. Peters penning. [Fsv. =, 

Isl. Romaskattr.] pecunia Romeskott, alias 
cameras apostolicæ débita, vulgariter pecunia 
Sancti Petri dicta. Gust. 1 reg. 4: 247. huad 
dell påffuens Cammer plæger tilfalle vthåff 
the pæninga som kallas romare skott, skule 
oc wij haffue til Cronones forbettring. 4:317. 
läät konungen vptagha altt Roomskott i sijn 
land. O. Petri Kr. 128.

Romäre, n. Hugnesam underrättelse, 
upplysning, iag vil ej mistyckia at iag 
siuncker i the vrångas omdöme, så framt 
andre kunna utaf min undergång hafva it 
romäre, och lära een säkrare faart til heder 
och vijshet. Spegel G. verk 10.

Rone, m. [Fsv. Isl. runi.] Verres, far- 
galt, rone. Var. rer. voc. P6b. Jfr Orne.

Rop, n. Ondt rykte. Ondha budtbasrare 
som paa oss roop och rygthe föra wilia j 
blandt then menige man. Gust 1 reg. 3:101. 
och the skulle haffua itt ondt roop vppå 
migh. Neh. 6:13.

Ropa, intr. Ropa på, tala illa om, 
klaga öfver. för then skul, at thenna änkian 
offuerfaller migh så swåra, moste iagh fly 
henne rett, at hon icke skal komma på thet 
sijdsta, och ropa på migh. Luc. 18:5. — 
Ropa tillbaka, återkalla, han samma 
förplichtelse igen tilbaka ropade. Svart 
Kr. 22.

Roprör, n. Ropare. Vår Capitaine . .. 
uphögde sin röst genom et rop-rör, och 
begärte en los {lots). Dalin Vitt. 6:38.

Ror, Rol, n. Grafvård, grafsten. Roor, 
Mausoleum, ein köstlich Grab. Schroderus 
Lex. 40. Thet upreesas roor (lijksteenar). 
Comenius Tung. 962. Bönderna äå landet 
måge väl pryda sina lägerstäder med roor 
och kors. Emporagrius 171. Ror, graf
vård. Lind Ord. Uppå sombl. kyrckiogår- 
dar står ännu qvar några opreste och bygde 
brädehuus och korss öfver grafvarna, hvilka 
än kallas Rohl. Dijkman 57. Stadsboernes 
uthbygde rool och graffställe ... vore mycket 
gambla och bygde uthaff cederträ. Sylvius 
Curt. 602.

Ros, f., pl. -er. Blomma. Hans leppar 
äro såsom Roser. H. vis. 5:13. bära krant- 
zar aff vnga roser. Vish. 2:8. På rooser 
han ey dantza får. Chronander Surge 
G 7 a. Den lifvet älska må, som uppå roser 
dansar. Wrangel Tor. 10.

Rosa, intr. Skryta. [Fsv. =, Isl. hrösa.) 
the sådana synder icke bota eller bekenna, 
vthan ock rosa ther aff. Försp. till Am. 
The Påler .. . rosa och theraf, att the många 
feltslagh på åthskillige tijder vunnit hafve. 
Gust. Adolf Skr. 175. Ryssen ... kan med 
rätla rosa der af thet han en rådande herre 
är öfver en stoor deel af Europa och Asia. 
Ders. 179. — Rosa sig af, skryta af, be
römma sig af. iudarna icke heller kunna 
roosa sich ther aff at the mera haffua hollet 
Mosi lagh rett, än noghre hedningar haffua 
hallet theres naturliga lagh rett. O. Petri 
Sal. B l b. Sigh rosa wel monge aff wijs- 
heet, men the weta fögho ther aff. Syr. 6: 23.

Rosam, ad j. 1. Lugn. [Isl. rôsamr.] et 
rosamt och stilla landlefverne. S. Triewald 
3. — 2. Nöjd, tillfreds, stoor och öfver- 
flödigh rikedom kan intet göra någon men- 
niskia roosam. A. Laurentii Verld. speg. 
159. — 3. Nöjsam, förnöjande. Sköne . . . 
mäld (målning, porträtt), mijns ögons Enda 
lust och roosame fängna. Stjernhjelm 
Fångne Cup. 8 intr.

Rosan, f. Ros, beröm. [Fsv. =, Isl. 
hrösan.] wij genom rosan warde höghmo- 
dige. P. Erici 1:212 a. Sök icke rosan aff 
folk genom skrymterij. 5:52 b.

Rosare, m. Berömmare. En man warder 
igenom rosarens munn bepröffuat, såsom 
silffwret j däghelen. Ord. 27: 21. så snart 
en rosare kommer, sweller hiertat vp aff 
högferd. P, Erici 1:212 a.

Rosen, f. best. (sjukdomen) Rosen then 
man thet helgha ting nempner. B. Olavi 
178b, 187a. Se under Eld.

Rosenblomma, f. Skönsta Phillis, rosen
blomma. Dalin Vitt. 5: 281.

Rosendans, m. Dans på rosor, thet 
(äktenskapet) är itt korsens stånd och icke 
en rosendantz. P. Erici 1:137 a.

Rosene, adj. Såsom förstärkningsord. 
iagh är så sticken Och rätt så rosene picken. 
Prytz Gust. I B 2 b.
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Rosenfärga, f. Purpurfärg, skarlakan. 
om the (synderna) än woro såsom rosen- 
fergha, så skola the doch warda såsom een 
vil. Es. 1:18. I Israels döttrar, gråter offuer 
Saul, then idher klädde medh rosenfergho.
2 Sam. 1:24. Och quinnan war klädd medh 
purpur och rosenfergho. Upp. 17:4. Sorgen 
fäller snart rosenfärgan. Grubb 752.

Rosenfärgad, p. adj. Purpurröd, rosen
röd. rosenferghat vll. 3 Mos. 14:4. Tina 
leppar äro såsom itt rosenferghat snöre. H. 
vis. 4: 3.

Rosengård, m. Blomsterträdgård, thå 
giffuer han tich jtt sådant moodh, at tu me
nar ath tu sitter vthi en rosen gård. O. Petri 
1 Post. 87 b. En annan christen sitter icke 
heller mera i rosengårdar, än som tu, han 
kan jw hafva så svårt korss som tu. A. 
Laurentii Hust. 236.

Rosenkrans, m. (Jfr Söderwall). 1. 
Krans af rosor. Lät oss bära rosenkrantsar. 
L. Petri Sal. vish. 2:8. — 2. Radband. 
höre ena messo om han thet görae kan, ok 
lasse en rosen krans. Leg. om Manfred 3. 
iach haffuer läsit såå monga rosenkranssar. 
O. Petri I Post. 35 b. Påfven Gregorius 
XIII anno Domini 1577 giorde af ängla- 
helsningen, Jungfru Marias en rosenkrants, 
det är, om man las fem Pater Noster och 
femtio Ave Maria, så nöt han ett års aflat. 
Raimundius 127.

Rosenstock, m. Rosenbuske. [T. rosen
stock.] aldrigh blifver een roos länge sitt- 
iandes på rosenstocken. Schroderus Al
bert. 2: 41.

Roska, f. Brand i säd. Den bästa läke
dom så väl emot honungsdagg, som matkar 
och roska, är sot eller kåhlstybbe, samman- 
kört och inmängt med åkermullen. Carle- 
son 165.

Rosmer, m. Nekken then och någre 
Rosmer kalla. Spegel G. verk 186.

Rosn, f. [Fsv. =, lsl. hrösan.) 1. Beröm. 
wij vndfly skola fååfengeligha äro och rosn 
j wåre böner. O. Petri Men. fall F G a. 
Prijss och roosn söchte the medh theras 
fästo. 2 Post. 51 a. — 2. Skryt, the göra 
thet (std i gathörnen och bedja) påå rosn, 
ath menniskionar skolo prijsa them. O. Petri 
Men. fall F 6 a.

Rossbår, Ryssbår, f. Hästbår. [lsl. 
Iiross, häst. Mnt. rosbare.] Lee t i ca, båår, 
hestabåår, roszbåår. Var. rer. voc. I 5 b. 
huar the (kungl. barnen) och skulle drage 
öffwer landt (från Örebro till Kungsör), 
kunde dhå barnen alle ware jn vtij Rosz- 
båren, och ther vnder motte ware starke 
hester och the som well stiiffue ginge. 
Oust. I reg. 13: 41. thet lille stycke (kanon) 
. .. som opå Råsbårer kunne föres. Fin. 
handl. 8:267 (1555). Ther sattes hon uppå 
en ryssebåår och med pracht beledsagades 
... in uppå slottet. Girs Er. 14 kr. 115.

Rosslan, f. Rosslande. Then dödelige 
rosslan. Comenius Tung. (1 uppl.) 956.

Rosslig, adj. At stora hieltars lof med 
roslig tunga qväda. Sv. nitet. n. 17.

Rossmästare, m. ? Then rosthningh wij 
haffua j Calmarna wilom wij ath tw szendher 
oss wp tiil Stocholm meedh ena wtaff waare 
iagther och then rossemestare med szom 
ther ær. Gust. I reg. 2: 213.

Rosstjenst, f. Rusttjenst. Se Hallen
berg Hist. 1:147.

Rosstyg, n. Rustning, wile wij och ath 
tw latther bestyre tiigh her j stocholm rössze- 
twgh tiil tiig och thina karla saa ath tw ær 
iw ferdwgh meedh xx eller xxx hestar. 
Gust. I reg. 2:25.

Roste? Ett iagh vil, annat iagh måste, 
Bättre är hemma på roste (än att resa bort). 
Prytz O. Skottk. C 3 a.

Rosten, adj. Rostig. [D. rüsten.] åldrens 
rostne tand. Liljenstedt Christ. C 1 b.

Rostera, se R a s t e r a.
Rostig, adj. Rustad. [Mnt. rustich.] en 

vel rostig karl med kyris. Gust. 1 reg. 3: 
225. Jfr Rustig.'

Rot, f, pl. röter. Hwar och een plan- 
terning som min himmelske Fadher icke 
planterat haffuer, skal vpryckias medh röter. 
Matth. 15:13. Loot skinna j röther (i grund) 
Vpsala stadh. Gust. I reg. 1:27. Gudh skal 
förderffua tigh j röter. L. Petri Dav. ps. 
52:7.

Rota, tr. Rotfästa. the haffua then helge 
anda som rootar ordhet så i theres hierta 
at ther folier frucht effter. O. Petri 2 Post. 
47 b.

Rota, intr. Rårna, böla, vråla. Lind 
Ord. Se Rietz riota.

Rote, m. 1. Skara, hop. [Isl. roti, Fsv. 
Mnt. rote ] the Philisleers rote lågh j Repha- 
ims daal. 2 Sam. 23:13. the ogudhachtighas 
rote. Ps. 119:61. the otroghne Judar... 
samladhe sigh j en rota, och giorde itt vp- 
lop j stadhen. Ap. gern. 17:5. the satte 
sigh j roota taal (i hopar) på grässplatzanar 
hundradhe och hundradhe, fämtiyo och fäm- 
tiyo. NT 1526 Marc. 6: 40. — 2. Parti, sekt. 
[T. rotte ] then förgifftiga Papistiska Secten 
och Rotthen. A. Andreæ Försp. till L. 
Petri Kyrkost. A 6 a. Rotar och Swermare. 
P. Erici 2: 63 b. kättare, rotar och sächter. 
2:127 b.

Roteande, m. vtrogne schwermende 
Sectepredichere och Roteander. Gust. 1 
reg. 12:265.

Roteherre, m. Partihufvudman. Vedher- 
döparne ... och theras förnämste roteherrar. 
L. Paul. Gothus Kometsp. 101.

Rotekarl, m. Så kallade rotekarlar voro 
fattige bergsmän, som varit brukade att ur 
slagg, vask och stenhopar uppleta silfver. 
Hallenberg Hist. 1:325. Se Hist, handl. 
13. 1:259 (1566).



Rotenskap — 684 — Rralleduk

Rotenskap, m. och n. 1. Sammanrot- 
ning, myteri, uppstudsighet. [Fsv. rot(en)- 
skap(er).] Hvilken sigh uti rottenskap til- 
sammans förbinder, fira, sex eller Here eller 
ferre emot oss, vår Marskalck, fodermarsk, 
ryttmestare, stallmestare heller andre vore 
fougter. Schmedeman Just. 17(1544). Schall 
ingen fördriiste siig til att biwde siig vdi 
Rothenskap, sså att ther wtaff fororsakes 
någen twädrecht eller anned obestandh. Fin. 
handl. 3:224 (1555). dhå haffwe the strax 
anrättedt mytterij och slaget sigh i rothen- 
schap. Hist, handl. 13. 1: 239 (1566). fredh 
och enigheet hålla ... emoot allehanda skade- 
ligh twedregt, twist och rotenskap. P. Erici 
5:227 a. grofwa synder och laster begåss 
widh gården .. . med perlemente, olydnat och 
rotenskap. Brahe Oecon. 82. — 2. Parti. 
Secter och rotenskaper. Balck Catech. 
(föret, a 2 a). Påwedömet sampt alla andra 
rottenskaper. Ders. Q 2 b. thet fördömda 
rotenskapet Jesuiter. Ders. Bb4a.

Rotera sig, refl. Sammanrota sig. wåre 
fijender eller owenner her inrijkis eller vt- 
rijkis wille sig med någen vppenbar eller 
hemlig stemplan .. . emott oss ... vpsettie, 
förbinde, rothere eller förknippe. Fin. handl. 
8:81 (1551). Hvilke som rötere sig inbördes, 
anten två eller tre, med hele eller halfve 
roter flere eller fierre, till at emillan sig in
bördes giöra något perlemente. Schmede
man Just. 39 (1560). de sigh sammansanrbia 
och rotera, giörandes på gatorne rumor och 
oliudh. Stjernman Com. 3:593 (1667).

Rotering, f. Sammanrotning. Så gifve 
och de i en och annan landsände upståndne 
oplopp ... rijket ingen ringa fara ... i be- 
trachtande af sådane roteringers och menige 
mans sammanlopps egenskap, natur och sed
vanlige effect. Stjernman Riksd. bih. 308 
(1639).

Rotesälle, m. 1. Medlem af en rote. 
Den som blef utur roten til knekt förordnad, 
fick af sina rotesällar en viss lega. Fro- 
STERUS Krigslagf. 1:67. — 2. Kamrat, stall
broder. Johan von Leyde ... sampt hans 
rootesällar. Phrygius Föret, till P. Svarts 
ärepred. 23. Räfven .. . varder aff then giruge 
otrogne Ulff, siri rottselle och stallbroder 
bedragen. R. Foss 29.

Rotmftstare, m. Hufvudman för en rote. 
[Mnt. rotmester.] ther vthaff rottenskap, sec
ter och twedrecht vpkomma, at then ene 
then andra pockar och fördömer för sin root- 
mestare. Balck Catech. Llb. Gemeene 
man (i städerna) är fördeeld i rootar, och 
har sine rootmästare. Comenius Tung. 654.

Rotna, Rottna, intr. Ruttna. [Isl. rotna.] 
jtt lijk kan icke länger wara än at thet jw 
j tridie daghen begynnar rotna. O. Petri 
/ Post. 11 b. Mijn såår luchta och rotna. 
Ps. 38:6. Han skal rottna och luchta. Joel 
2: 20.

Rott, se Råt.
Rottekrut, n. Rättgift. [Mnt. rottenkrut, 

T. rattenkraut] svärd, rep, elF rottekrut 
Plä dem, som brådtom ha, snart briinga till 
ett slut. S. Triewald 93.

Rotteri, n. Sammanrotning, samman- 
gaddning. [D. =, Mnt. rotterie, T. rotterei.] 
rotterij och uproor. Stjernman Riksd. bih. 
59 (1546). the som itt förbund medh hvar 
annan göra vilia, the skola på ingen ting 
mera achta, än på thet gemena bästa. Eliest 
när man allenast egen nytto sökia viil, så är 
thet intet förbund, utan itt ondt rotterij. R. 
Foss 28. Lät oss icke komma vthi många
handa meeningar och misförståndh om tin 
helgha wilie, therutaff secter och rotterij 
kommer. P. J. Gothus Bön. S6a. 

Rottna, se Rotna.
Rottnelse, f. Förruttnelse, the smorde 

the dödas kroppar, förmedels hvilket smö
rande the kunde lenge förvahras emot rott
nelse. Svedberg Sabb. ro 2:1208.

Rua, Ruga, intr. och tr. Rufva. hönan 
kycklingar i äggen ruar op. Spegel Tillsl. 
par. 81. jag ruade then genom kalla kropp. 
Kolmodin Qv. sp. 1:474. En höna som 
rugar ägg. Lind Ord. Förrn sommarens 
brand ur dess fjällar kan truga Halfäring, ses 
vintern re’n öfver dem ruga. Ling /ts. 41. 

Rudass, se Rundass.
Rug, adj. Rå, oberedd. [D. ru(g), Mnt. 

rage, T. nnr/r.] Kiar tafg — Rug talg. 
Stjernman Com. 1:172 (1560).

Ruga, v., se Rua.
Ruga, f. 1. Rufva, sårskorpa. At tagha 

rughon aff fresmon (bölden). B. Olavi 115 b. 
När etterbolden groor ihoop, öfverdrages han 
med rugu. Comenius Tung. 319. Här blefvo 
nya sår i gamla skador gifna, Och utaf dubbla 
hugg de späda rugor rifna. Kolmodin Qv. 
sp. 1:316. rugan rifves bort, som onda varet 
giömt. 2:79. Ruga växer öfver detta sår. 
Malmborg 178. — 2. Skorf. Rughu, Psora, 
böser Grind. Schroderus Lex. 18.

Rugelse, f. Ruelse. Ånger och rugelse. 
P. J. Gothus Bön. Q 5 b. rugelse och bät- 
ring. Synd. sp. D 7 a.

Rugevara, f. (se R u g.) ruge- eller oar
betade rååvahrur. — tull... som dhen ruge- 
vahran vid inkommande bort betala. Stjern
man Com. 4:284 (1680).

Rugga, tr. Röra, flytta. [Isl. rugga.] 
Thet sitter fast, thet låter ej rugga sig hit 
och thit. Lind Ord. Rietz.

Rugga, f. Brand i säd. Lind Ord. Rietz. 
Rugläder, n. (Svart karduanartat kalv

läder? Jfr Kalkar under ru 2) Intet 
tiänstehion drage ... kardevans, rugläders,
... utan allenast af smordt eller gemeent 
passere läders skor. HSH 31:79 (1661).

Rulla, intr. ruller åstadh medh wagnanar. 
Jer. 46: 9.

Rulleduk, m. [Mnt. rulledok, “Tuch, das
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man zum Abtrocknen gebraucht“.] Stjern- 
man Com. 1:193 (1566).

Rullvagn, m. Rullstol. Ifrån barne- 
vaggan kommer man til rullvagnen. Co- 
MENius Tung. 230.

Rum, n. 1. Ställe, plats. Församle sigh 
watnet som är vnder himmelen, vthi besyn- 
derlighit (särskildt) rwm. I Mos. 1:9. j 
tesso rwme (ort) är ingen Gudz fruchtan. 
20: U. the sågho thet landet... Gilead, at 
thet war bequemdt rwm til at födha theras 
booscap. 4 Mos. 32: l. All rwm som idhar 
foot på trädher, skola wara idhor. 5 Mos. 
11:24. the togho Dagon (den omkullkastade 
afgudabilden) och satte honom vp igen j 
sitt rwm. I Sam. 5:3. Konungen hadhe 
satt sigh j sitt rwm (på sin plats vid bordet). 
20:25. så lät giffua migh itt rwm vthi en 
aff städhernar på landena, at iagh må boo 
ther inne. 27:5. medh sinne hand tagha på 
rwmet (det angripna stället på kroppen), 
och så bota spittelskona. 2 Kon. 5: 11. 
Presternar stodho j sitt rwm, och Leuiternar j 
sijn ordning. 2 Krön. 35:10. Stick titt swerd 
j sitt rwm. Matth. 26:52. — 2. Tillfälle. 
haffua rwm til bätring. Vish. 12:10. then som 
beklaghat (anklagad) warder,... fåår rwm til 
at förswara sigh j sakenne. Ap. gern. 25:16.

Rum, adj. Rymlig, vid, utvidgad. [Fsv. 
rumber, Isl. råmr, Mnt. rum ] Een rum 
våning gör en beqvemligh boning, een trång 
gör een obeqvemligh. Comenius Tung. 539. 
rumma och passeligen diupa fåror. Colerus 
1:360. Rume kläder, handskar, skor. Lind 
Ord. wij wore vthe på ruma markenne. 
L. Petri 2 Post. 147 a. j thet andra liffuet 
. . . wår hiärta warda widare och rummare. 
O. Petri 1 Post. 3 a. haffua ena rumma 
conscientie. Svar till P. Elice a 2 a. itt rumt 
samwett, thet kunde alt inryma. P. Erici 
5:150 a. Konungars lofven och tilsäyelser 
vore rumme och stoore. Girs Gust. I kr. 2. 
Han ville sina sändebud affärda med någon 
rummare instruction, än de näst förr haft 
hade. Joh. 3 kr. 143. Commissarier... som 
om frijdh eller och åthminstone om ett rumt 
stilleståndh sin emellan handlä kunne. 
Stjernman Riksd. 1:671 (1612).

Rum, adv. Ut. [Fsv. rum.] på een tima 
rum (en hel timme) kan vatnet gå och stana 
Rät otta gånger. Spegel G. verk 112.

Rum bygd, f. Slätt och mindre skogbe- 
vuxen bygd, som har rikare sädesväxt. (Jfr 
Rietz rumbolandet samt Vendell Språket 
i Peder Svarts krönika 336.) the som äre 
boendis ther icke mykin godh spannemåls 
vext är, såsom är j Vestergötland och Små
land, ... måtte söke til Östergötland och Up
land, som rumbygden är (för att der byta 
sig till spanmål mot sin boskap). Stjern
man Com. 1:185 (1563).

Rumdryg, adj. Som tar stort rum, grof- 
växt. våra Göter velat häldre hafva en

stor och rumdryg, än en ädelmodig kong. 
Björner Kämp. föret. 22.

Rumeledois, Rommeldeis, n. Ettslags 
öl, bryggdt i Ratzeburg. [D. Mnt. rummel- 
deus, T. rumeldaus.] Stjernhjelm Here. 
219. Thet Svenska öhlet smakar intet mera 
på läppen, uthan måste thet heta: Halber
stadt Breyhan, Wismars Momma, Bartssbier, 
Rommeldeis. Lindestolpe Färg. 2.

Rumeni, se Romani.
Rumlig, adj. Rymlig. I sådan lustegård 

var rumligt nog at vara För the tw unga 
folck, som Gud ther månde para. Spegel 
Öpp. par. 37. en rumlig sal. Kolmodin 
Qv. sp. 2: 521. han måste hyra sig en rum- 
ligare plats. Knöppel Gud. rådslag A 2 b. 
Proviant, ther medh the sigh en rumligh 
tidh holla kunde. Schroderus J. M. kr. 
211. på tjockt och stort papper i rumlig (gles) 
styl skrefne correspondence-bref. Stjern
man Com. 5:910 (1703).

Rumor, n. och m. Herrans hand giorde 
itt ganska stoort rumoor medh dräpande j 
hela stadhenom. I Sam. 5:11. folckens ru
moor warder stormande såsom stoor watn 
storma. Es. 17:12. så skat vphäffua sigh 
itt rumor j titt folck, så at all tijn feste skola 
förstöörd warda. Hos. 10:14. Så lät ock 
Judas trummeta ... och hölt ena slachting 
medh them... så at jorden beffuadhe aff 
stoor rwmoor (plur.). 1 Macc. 9:13. Altså 
wart nu then rumoren stillat, men thet war 
icke longt till annen. Svart Kr. 152.

Rumora, Romora, intr. [D. rumore.] 
wij haffue forstondit hwreledis biseopen j 
lincöpingh wille haffua beskattath borgarane 
j wasthena ... och forwndre wij stoorlighen 
. . . hwj tw schwile tilstædie at han saa 
schulle rwmore med waare borgare. Gust. I 
reg. 2:158. the dricka skola och rwmora, 
lijka som aff wijn. Sach. 9:15. han rumo- 
rade och rasadhe j Jerusalem emoot Euan- 
gelium. L. Petri 3 Post. 43 b. Engelbricht 
begvnte rumora i landet. Kr. 113. Han skal 
vpweckia nijtelskan såsom en krijgsman, Han 
skal frögdas och rumora. Jes. proph. 42:13. 
(Bib. 1541: en gnyy göra.) Söffrin så romo- 
rade i Finland. Svart Kr. 55. när Peder 
Synnanwedher romorade. Ders. 105. Synden 
leffver och rumorar uthi våre dödelige krop
par. Phrygius 3 Likpred. 38.

Rumorisk, Rumorsk, adj. Christum så
som en rumoriskan och vproriskan Konung 
genom porten vthsläpa. P. Erici 1:215 b. 
thet rumoriska, hårda och wredha selskapet. 
2: 182 a. så stränge och hårde the skola 
wara them ondom och rumoriskiom, så nå- 
dhighe och milde skola the wara them frid
sammom. 3:122 a. Rumoriske och ostyroghe 
ogärningzmän. 6: 33 a. werldennes barn äro 
mykit grymmare och mera rumorske än wil- 
diwr. 5: 38 a. the rumorske mista bådhe hws 
och heem och alt för kijff skul. 5:136 b.
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Rumormästare,m. “Fältgevaldiger, pro- 
fass.“ Hist, handl. 8. 2:15 (1566). regement, 
squadron och compagnie jag skyr, Om af- 
sked likväl först i ödmiukhet anhåller, At 
jag ey må ses an för den, som fanan flyr. 
Den slikt sig företar, från fosterlandet stänges, 
Eli' och i nästa trä af rumormästarn hänges. 
Risell 476.

Rump, m. Stjert. [Jfr Mnt. rump, T. 
rumpf, Isl. rumpr.] the Syrener... haffua 
varit påseendes såsom mächta dägelige qvin- 
nor, dog then nederdeelen på theras kropp 
haffuer varit en förskräckelig long taggot 
och förgifftig rump, såsom ens orms. Schro- 
derus Casm. 335.

Rumpa, f. atj icke leffre them nogon 
slackting för än j bliffue starckere, vtann 
hugge ellies på rumpann med them. Gust. 
I reg. 10:13.

Rumpedrag, n.? Sij, slachtarn kommer 
här Med sin dräng och alt gevär, Yxa, knif 
och rompedrag. Moræus 440.

Rumpejord, f. Utjord. en rumpe jord, 
som ... liggier i samme hägnat (som hem
manet). RR2le 1545. the rumpe iorder, hwar 
the finnas, måtte bliffua lagde och komme 
till theres rätte häffd och bolstadh igen. K. 
br. 20/e 1555.

Rumpeskatt, m. Hon (dr. Margareta) 
lagde en rumpo skatt vppå, at bonden skulle 
göra skatt aff allan sin boskap, aff hwario 
rumpo. O. Petri Kr. 157.

Rumrik, adj. Ärelysten. [T. ruhmreich?] 
the (qvinnorna) icke skola vara ambitiosce, 
äregirige och rumrijke. J. Botvidi Brud- 
pred. 9.

Rumstera, intr. rumora (grassera, rum
stera) the (andarne) om midnatz tijdh. Co- 
MENius Tung. 987. (Jfr Kalkar o. Rietz.)

Rumt, adv. 1. Rymligt. [Isl. rumt.] thetta 
gräset (laktuk)... skal flyttas uthi fett land, 
något rumt emellan hvart stånd. Colerus 
1:149. Sittja rumt. Lind Ord. Vandråder 
styrde emellan skeppen, thär som honom 
tyckte rumast och ledigast vara. Pering- 
skiöld Heimskr. 2:135. — 2. vår inrijkes 
Östgötha-Lagh skal bevijsa sigh vara een 
ächta modher til the Longobarders Lagh i 
Italien. Hvilket synes vara någet för-rumt 
taalt (för mycket sagdt). Stjernhjelm Föret, 
till Vestg. lagen.

Rumtalig, adj. 1. Pratsjuk, en rumta- 
liger (L. futilis, T. ein Wäscher) släpper fram 
hvadh lönlfgit bör vara. Comenius Tung. 
838. een stum qvinna är itt underverck, ty 
the äro nästan alle rumtalighe. Schro- 
derus Albert. 2:122. — 2. Frispråkig. (Jfr 
D. rumtalende.) Demosthenes ... var mächta 
vältalande, men ther brede vidh var han uthi 
alle saker så eensint och rumtalig, at hela 
Grekland baar för honom fahra (fruktan). 
Schroderus Hoff. väck. 306. — 3. Stor- 
talig. I .snelle och kloke köpmän, som

allestädhes veten sökia vinning och förtienst, 
varer nw icke så rwmtalighe, uthan mumier 
och taler sachta medh hvar andra; ty then 
är borte som edher frij pass och säker 
leigd ... hållit haffuer. J. Rudbeckius 4 Pred. 
D4a. Lind Ord. — 4. Mångordig. Lind 
Ord.

Rumtalighet, f. 1. Stortalighet, skryt
samhet. eghit roos och Thrasonisk rum- 
talogheet. Balck Catech. Y 1 b. thet (att 
Paulus förmält sig hafva omvändt Corin- 
tierna) reddes han, at hans weddersakare 
måtte thet rekna honom til högferd och rum- 
taligheet. P. Erici 5:187 b. vardt then yp
perste uthaff them (sändebuden), hvars rum- 
taligheet (grossen Worten) näpligh tilforene 
uthi rådhhuset rymdes, uthaff sårg och äng
slan så betaghen, at han til jorden ding- 
nadhe. Schroderus Liv. 855. Alt hvad han 
gör, göre medh sachtmod- och sedigheet, 
icke medh rumtalighet och skrijkande. U. 
Hjärne Vatt. 52. — 2. Språksamhet, mång
ordighet. månge ord och rumtaligheet. 
Schroderus Albert 2:118.

Runa, tr. Snöpa. Snöpas kalfvar och 
grijser, runes hästar och fohlar. Brahe 
Oecon. 106. runade och snöpte hästar. Pe- 
trejus Beskr. 4:6. runa sina kalfvar, grij- 
sar, unga bagger och fööl. Colerus 1:14. 
Jfr Rune.

Rund, adj. 1. Det runda, jorden, äf- 
ven verldsbyggnaden. the simple element, 
Ther af thet stoore Runde bygt är. Stjern
hjelm Fredsafl 10 intr. Mijn spijras macht 
och välde Sig sträcker öfver heele Thet 
store Runda. Fångne C up. 1 intr. — 2. 
Rundlig, riklig, frikostig, uthdeela ... them 
husfattigom många runda almosor. Phry- 
gius Agon 32. jag må ... prisa Tin godhet 
rund och stor. Arrhenius 116. mykit rund 
j prijs (frikostig på beröm). NT 1526 Försp. 
till Upp. när som handen är för knapp, tå 
må man täncka, At hiertat är ei rundt, och 
vil ei mycket skäncka. Spegel Sal. vish. 30.

Runda, (i^ och ^z), n. Rondo. Ett 
runda af trompetter. C. Gyllenborg Villhj. 
60. Den ene vil hafva en sorgelig thon, en 
annan Runda, den tredie Dahledantzen. Lin- 
destolpe Surbr. 46. — Äfven ett vid dryc
keslag brukligt uppmaningsrop under sång 
eller spel; likaså Rundadinella. [T. runda, 
rundadinella.] När nu blåses alarm och 
dundras i trummor och pukor, Lösn är gif- 
vin, Holà, Runda — runda — dadinella. 
Stjernhjelm Here. 221. Kom runda, hvem 
vill nu dricka Detta brudefolkets skåhl. Ro- 
senfeldt Vitt. 216. Lät glasen man gå kring 
. .. Spel op rundadinel till des man hyran 
fått. Ders. 218.

Rundass, Rudass, Rundel, m. [F. ron- 
dache, rudache, rondelle; runtella Hist, 
handl. 2:26.] Till knektebeväringen räkna
des jämväl de så kallade rundelar eller
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rundasser, ett slags sköldar att nyttjas vid 
stormningar, och voro dels slätt och rätt 
blanka eller svarta, dels ock med mera på- 
kostadt arbete. Adlersparre Afh. 21». En
dast capitainerne måste hafva varit försedde 
med en sköld kallad rudass (äfven rundass 
och rundel), emedan blott en sådan upptogs 
i utredningen för hvarje kompani. Hamil
ton 118.

Rundel, m. Rund, krets. Thet (himla- 
hvalfvet) sträcker sig omkring all verldens 
rundell vida. Spegel G. verk 55.

Rundel, se Rundass.
Rundeliga, adv. Oförbehållsamt, rent 

ut, öppet, thet segher iach rwndeliga vth, 
at större parten aff the gambla closter per
soner jntit haffua beröma sich for gudhi aff 
en obesmittat jomfrwdom. O. Petri Klost. 
F 4 b. (han) bekende rundeligha, at han icke 
war Chrisms. L. Petri 1 Post. D 3 b. Han 
säger här frijt och rundeligha, Ingen kan 
tiena twem Herrom. 2 Post. 241 a.

Rundhet, f. Liberalitas, Rundheet eller 
giffmilheet. L Petri Krön. pred. D6a.

Rundmätig, adj. Riklig, i rikt mått. så 
hafve vij rundmätigh orsaak halft.. . honom 
medh krijgh thet at vedhergelle. Schro- 
derus Liv. 490.

Rundt, adv. 1. Utan förbehåll, rent ut. 
som icke klarlighen, rundt och oppenbar- 
lighen sigh bekenner till vår Troos Beken- 
nelse. Förslag till kyrkord. 361. the skulle 
rundt uthsäija sin mening. Schroderus 
Liv. 356. Så weter rundt aff sagt att iagh 
will nu intedt vara edart hoffuit och koning. 
Svart Kr. 127. han sägher rundt vth, thet 
orsaken til all plågha är then förachtelse 
som wederfars ordet. Uti. på Dan. 397. the 
uppenbart och rundt ut neka Christi och 
the dödas upståndelse. Svedberg Sabb. ro 
2:1249. iag vil runt ut bekenna At iag för- 
måår ej meer om thenna saken schrifva. 
Spegel G. verk 139. — 2. Utförligt, om
ständligt. Jag haver rundare dessa odyg
der beskrivit, än iag i förstonne tänckt. 
Hermelin D2a.

Rune, m. Cantherius, rwne, hest 
som snöpt är. Var rer. voc. P 6 b. [Mnt. 
rune; T. raun, raune.}

Runga, intr. Skaka. Nu bullrar åskian 
så at heela jorden rungar. Spegel G. verk 
78. Omhvälfven all ting, at jordklotet rungar. 
Dalin Vitt. 3: 51. När blixt och dån i luf
ten ljungar, Så tycks som hela verlden 
rungar. 4 : 325.

Runn, f. Rönn. Risingh 12. Runpåk. 
Rudbeck Bords. 19.

Ru nobok, f. Trollbok, svartkonstbok, the 
båro theras Runo böker fram och brende 
them. L. Petri Kyrkost. 58 b.

Runokarl, m. Runokarl eller trulkarl. 
L. Petri Kyrkost. 70 b. then landkunnoga 
Runokarlen och Afguden Rijka Oden be-

nembdh. Kr. 16. Widulff ock var en Runo
karl och myckit behändigh på kocklerij. 
Kr. 32.

Runokonst, f. för sina Runokonst och 
trulldom skull vardt han . .. hållin för oöf- 
vervinnerligh. L. Petri Kr. 16.

Runoslag, n. Trollspel, trollsång. Alt 
medan jag slår ett runaslagh, Blomstras skall 
mark och ängh. Sv. folkv. 1:40. Der löf- 
vades skog, der blomstrades mark, Dett 
kunde vähl dhe runaslagen vålla. 1:41.

Runslare, m. “Person, som söker för
leda sjömän att rymma, för att sedermera 
sälja dem åt fartygsbefälhafvare, som be- 
höfva folk“.

Rus, n. Ett slags kortspel. [T. rausch.] 
Ruus. Stjernhjelm Here. 153.

Rusa, intr. Vara rusig. när han (djef- 
vulen) begynnar gå til wercka med tigh (un
der ruset), så får tu wäl finna, huru wäl tu 
rusar. L. Petri Dryck. E 2 a. thet kan icke 
lenge stå, När man wil altijdh rusa. Psalmb. 
1572 (Wi jsa om dryck. A 3 a).

Rusgalen, adj. Galen af rus. I afftons 
du så russgahlen var, Din eigen brudh du 
bahna gaff. Sv. forns. 2-, 78.

Rusin, (w-), n. Russin. Tagher migh 
hijtt... tuå läster vijn, Fem kokat får.. . och 
100 styckin Rusin. Dav. hist. 39. fikon och 
rousin var ther en gemen mat. Spegel 
Öpp. par. 10. Rusi ner, pl. Lind Ord.

Ruska, impers. Skaka, när tu fåår höra, 
at thet ruskar offuerst vppe j skatanar (top- 
parne) aff Päronaträän. 2 Sam. 5: 24. — Refl. 
En mächta modig tåpp (tupp) sigh ruskar 
(ruskar på sig), gaal och rörer. Achrelius 
Mor. C 3 b. Rijffuer edher i huffudhet och 
rusker edher, i träghne och arbetesamme 
bönder och åkermän, ty han (Gust. Adolf} 
ligger nw och hvilar sigh, som haffuer hållit 
vård och hegnat kring edher åker oc eng. 
J. Rudbeckius 4 Pred. D4b.

Ruska, intr. Sorla. [T. rauschen, Mnt. 
rusken.] Källor och lefvande vatn, fördeelt 
uti månge små bäckiar, Ruska så sachtliga 
fram. Stjernhjelm Here. 267.

Ruskande, p. adj. Ruskig. I mildt och 
i ruskande väder. Dalin Vitt. 3:245.

Russa, intr. Gunga. Bröden (bron) öff- 
ver samma elff... russar och röster sigh 
myckit, när man köhrer eller rider öffver 
henne. Gyllenius 21. (Jfr Rietz under 
ronnsa.)

Rust, f. Rustning, liggia . . . uthi vapn 
och rust vederrede til fäderneslandzens be- 
frijelse. Girs Gust. 1 kr. 14. upförde ock 
uti rust och vapn en stor och ansenlig krigs- 
mackt. Joh. 3 kr. 85. the reetadhe menig- 
heeten til at sättia sigh uthi rust och vapn. 
Schroderus Liv. 706. heele krigzmachten 
sigh uthi rust Stella skulle. Ders. 753.

Rust, n. Stund (rast)? [Jfr Mnt. ruste.] 
satte the sigh samman til bords, snackade
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•och drucke ett gott rust tilhopa. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:6.

Rusthus, n. Tyghus. [T. rüsthaus.] har- 
neskekammaren och rusthuset. P. Erici 
5: 263 b.

Rustig, adj. Rostig. Om tu än slättar 
honom såsom en spegil så bliffuer han doch 
än tå rustug. Syr. bok 1536 12:11.

Rustig, adj. [Mnt. rustich, T. rüstig] 1. 
Rustad. Så födde Silpa ... Jacob en son. 
Tå sadhe Lea, Rustigh, och kalladhe honom. 
Gad. (Glossa : Gad, rustigh til strijdh.) / Mos. 
30:11. J fr R o s t i g. — 2. Rask, verksam. 
hon [en duglig hustru) är rustigh och redho 
j hwsena. Sal. ord. 1536 31:17 (glossa).

Rusting, f. Rustning, hans wagnar, hestar, 
fasta städher, och rusting. 2 Kon. 10: 2. 
hestanars rusting. Sach. 14:20. Maccabeus 
(såg) fiendanar och theras mongahanda ru
sting. 2 Macc. 15:21.

Rustning, f. Ställning, estrad. [T. rü- 
stung.] i kyrkan en skön rustning var up- 
slagen och med rödt skarlakan öfverdragen: 
där satt konungen på en stol och utdelte 
riddareståndet. Girs Joh. 3 kr. 137.

Rut, n(?). Ruckel, sus och dus. svär- 
merij och ruut 1 borgar’ huusen in och uth. 
Olfson Christiern 8. — Rut och strut, 
slöseri och öfverflöd, äfven rubb och stubb. 
(Rietz.) Een kanna i drycken tagher jagh 
uth, Thet är migh ganska lätt at göra, Än 
tå een til medh ruth och struth. S. Brasck 
Ap. gern. G 2 a. Armband af ädlaste guld 
med masticerade löfverk, Thertil ock car- 
neol, zibet, raf, fijna coraller,... Måste tå 
uth båd’ i rut och i strut åt jungfrurne 
skänkas. Stjernhjelm Bröl. 21.

Ruta, intr. [Fsv. =] 1. Rusta, ruckla, 
rumla, then medh tigh (djefvulen) leffuer 
och rutar, han hungrar och dör ewinnerliga. 
P. Erici 1:194 b. I dag har jag rutat braa,
... Doch vill jag än meera supa. Moræus 
427. Fråssa, prunka, ruta, skämta Är mit ar- 
beet dag från dag. Lucidor Xx4a. — 2. 
Slösa. Helsingius. Ruta bort mycket pen
ningar. Lind Ord.

Ruta, f. Snurra, trissa. Ruta, Turbo, 
Kreusel. Schroderus Lex. 47. leeka medh 
båll och kloot, medh keglor och ruta (trocho). 
Comenius Tung. 941.

Rutebroder, m. Dryckesbroder. The äro 
gode rwte brödher, gestabodz brödher. L. 
Petri 1 Post. Z1 b. hwar äro tine tienare, 
rutebroder och selskap? Balck Krist. ridd. 
C 3 a.

Ruten, adj. Rutten. [Fsv.rutin, Isl.rotinn.] 
itt rutit aasz. Job 13: 28. itt rutit trää. 24: 20.

Ruteverk, n. Söm, infattning i rutor. 
Röd flogels benckedyne wdi rwtheuerk. HSH 
37:30 (1548).

Rya, f. Ria. Ryar hvar uti säden in
föres. Risingh 29.

Rya, Ryja, f. Graft sängtäcke, häst

Rygg

täcke. [Fsv. ryia, Isl. rya, ryja.] Gau- 
sape, raggot clädhe, såsom ryia. Var. rer. 
voc. 1 5 b. Ryia, Gausape, Kotze. Schro
derus Lex. 37. ryja, cento, et starckt ylle
täcken af många stycker tilhopa satt, thet 
man på sigh breder; men en rya man lägger 
sigh uppå, är fordom kallad gausape. Wal- 
lenius Gram. E 2 b. ryyar; ryggior; ryor. 
Gust. 1 reg. 1:225; 2: 267 ; 4:36. Ett åkläd 
och rya, iag sanning mon sägä, Thet vor ey 
för myckit för fattig att äga. Törnevall 
E 4 b. (gumman) blåste up eld, gick sällan 
från sin spis och kröp väl in i sin rya. 
Dalin Vitt. II. 6:41. Stalldrängen ... täc
keren (täcker honom, hästen) medh ryjo 
(hästekläder). Comenius Tung. 450. Rietz.

Ryck, m. [Fsv. rykker, Isl. rykkr.] 1. ath 
löpa med våre skiip åth szundit... på thet 
j med en ryck motte få szundet jn. Gust. 
1 reg. 10:146. och wan alla thenna Ko- 
nunganar medh theras land alt medh en 
ryck. Jos. 10: 42. Rügen skall han tå strax 
medh förste rycken hafva intagit. L. Petri 
Kr. 8. han blef ther tå af honom slagen 
medh första rycken. Ders. 34. glömde icke 
Dalekaraner affferdige them medh skarpa 
skechtor och dalepijlar, så att ther låg i 
förste rycken meer än 400 hestar qwarre på 
markenne. Svart Kr. 27. — 2. ähr ordre 
atfgongen till secreteraren Biörneklow at göra 
j hastigheet en ryck hijt öfver. A. Oxen- 
stjerna Bref 2: 440.

Ryckande, n. Ryck, hastigt besök. Wij 
intet tviffle, I ... Oss effter edert lyffte, vore 
icke mehr än på ett ryckiande tillgörande, 
besökiandes varde. HSH 36: 366 (1635). be
fähle vij edher nådeligen, att I strachs stiga 
på ett skep ock göra ett ryckiande hijdt 
öffuer (från Tyskland). 38:338 (1636).

Ryckas, dep. Brottas, thesse två fåt täflas, 
rykkias, kempa, Ja pröfva styrckio, hvem 
then andra kunde dempa. Spegel G. verk 37.

Rydja, se Rödja.
Rydning, f. rödjande, han holler gården 

vedt magth och honum bekostar medt byg- 
ning, rydning til åker och äng. Gust. 1 
reg. 4:390.

Rygg, m. 1. tw felig maa wenda ryg- 
ghen tiil (förlita dig på) them, huar som 
nogen troongh (trångmål) paa ginghe. Gust.
1 reg. 2:75. en vän, den man säkert kunde 
vända ryggen til. Sv. nitet n. 14. thet giff- 
thermaal bleff tiil ryggia (blef icke af). 
Gust. 1 reg. 2: 73. the haffua wändt til ryg
gia (vändt om) j ghen, och gååt til baka. 
O. Petri Men. fall H 5 b. the wordo oly- 
dighe .. . och kastadhe tijn Lagh til ryggia 
baak om sigh (bakom sin rygg). Neh. 9:26. 
dreffuo Antiochum til ryggia (tillbaka). 2 
Macc. 9: 20. gingo monge aff hans Läriungar 
til ryggia (drogo sig tillbaka), och wandra- 
dhe intet lenger medh honom. Joh. ev. 6: 66. 
Jagh förgäter thet til ryggia (tillryggalagdt)
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är, och strecker migh til thet som framman 
til är. Philipp. 3:13. föll han til ryggia 
(baklänges) aff stolenom. / Sam. 4:18. ägna 
the mig (Janus) dubbelt ansichte, Ett til 
ryggs (bakåt),... Annat fram. Stjernhjelm 
Fredsafl 18 intr. skole the (knektarne) rede- 
ligen få huad deell thorn tiil rygge står (åter
står af solden; Mnt. to rugge). Gust. 1 
reg. 10:150. wore befructandis ath thenne 
store bekostningh . . . skulle alztinges tiil 
rygge (tillbaka) gaa och till inthet göres. 
10:258. — 2. Ryggharnesk. [Mnt. rugge] 
the ruste sig ... med lette harnsk, som är 
kräffuet, ryg ... RR isli 1542. Drabbtygets 
delar voro ... skottfri rygg... Adlersparre 
Afh. 215. H u m e r a 1 e, halffrygg (harnesk 
som betäckte skuldrorna). Var. rer. voc. 
K 4 b.

Rygga, tr. 1. Åkrarna i Östergötland voro 
merendels släta och icke ryggade som i 
Vessmanland. Linné Sk. resa 14. — 2. 
JJpphäfva. Vij hade wel formodeth athij 
schullen oss aathsporth förra en j ginghen 
tiil prouesthe wall (prostval), och hadom för 
then schuld tiilfelle nooch tiil ath ryggia 
samme wall. Gust. 1 reg. 3:260. Gripz- 
holms closter ... ær h. n. arff och egiet,... 
therföre stod h. n. vel til att ryggia thet. 
4: 209.

Ryggelängs, adv. Baklänges. [T. rück
lings.] Nu ända fram, nu ryggelängs. Geis- 
ler 388.

Rygghåll, n. Ryggstöd. [T. rückenhalt.] 

Då fahr och fijker man ett ryggehold att 
vinna Sig trygg att stödja vid. Düben Boil, 
skald. 36. han ... icke hade något rygghåll 
eller undsättning til at förmoda, ris. Ban.
1: 452.

Ryggköp, n. Återgångsköp. [T. rück- 
kauf.] (wij) wardom antingen ewinnerliga 
salige, eller ewinnerliga fördömde ... sådant 
kan medh intet ryggiaköp warda förwandlat. 
P. J. Gothus Skrift, sent. ala. När Lut- 
ther ... sådant förnam (påfvens befallning 
att han skulle fängslas), gaff han rygge kööp 
(blef ångerköpt) och togh orloff baack dören. 
Ernhoffer 61 b.

Rygglings, adv. Bakom, bakför. [T. rück
lings.] Krijg, thet iag (Janus) nu rygglings 
seer, är stygt; Freden, then iag för mig seer, 
är blijd och liuflig. Stjernhjelm Fredsafl 
18 intr.

Ryggog, adj. skarpa och ryggoga klippor. 
U. Hjärne Vitt. 96.

Ryggspråk, n. Hemställan, hänskju- 
tande. [Mnt. ruggesprake.] the höwitzmen 
... ville haffue rygspraak til sine öwerste. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 3:387). Mottu . . . 
haffwe giffwit tich ther hädenn till Cammer- 
rådet och fordrat mere sölff, och icke hafft 
så stort ryggespråk eller skottzmåel inn till 
oss. RR 27/7 1544. (De danska sändebuden 
kunde, enligt sin instruktion, ej på eget

beråd ingå på de Svenskes yrkande) vthan 
ware begærande Rygspråk tiil Konung Maie- 
stat i Danmark om samma aerende och hand
ling. Gust. ! reg. 7: 496. huar så kan henda 
at vtj forberörda möte wardher handlat om 
någhot yttermera förbund ... Tå skola the 
godhamen som vtskickade ära, haffua Ryg
språk til Wår N. herra. 8: 90.

Ryggstöd, f. togo .. . een ryggstödh aff 
Franckrijke. P. Brask Puf. 71. Jfr Stöd.

Ryggvärts, adv. Tillbaka. [T. rück
wärts.] Vij måste alla fort, och du, som 
nylin kom, Skal ryggvärtz, som iagh seer, 
och färdigt vända om. Wexionius Sinn. 
B 3 b.

Rygur, adj. Modfäld, sorgsen. [Isl.ftry^gr.] 
Then tå som lyksam är han vare ej för dry
ger, Och then som fattig är han vise sig ej 
rygur. Spegel G. verk 281.

Ryka, intr. Flyga, fara med hast. han 
sköt store masten af på ett Lybeskt skepp 
så att hon rök öfver bord. R. Ludvigsson 
268. på Troilo (ett skepp) voro 70 Finnar 
med stålbågar, pilen rök som hagel. Dens. 
275.

Ryka, intr. Lukta. [T. riechen.] een 
gräselig handel, then så öfvermåtton illa ry
ker, at man honom förthenskull icke gerna 
rcrer. L. Petri Kr. 97. thet är icke alt 
violer som väl ryker. Sparman Sund. sp. 
215.

Rykt, Rökt, f. hwar han (Lazarus) alle
nast hadhe kunnet bekomma så stoor rökt 
och skötzl, som then rika manzens hundar, 
hade han wäret gladh. L. Petri 2 Post. 
139 b. Egyptier ... sig ock beflitat Om trä- 
gårdz ryckt. Spegel Öpp. par. 11.

Rykta, tr. han ... förde honom (den sar
gade mannen) til herberghet och ryktadhe 
honom. O. Petri 2 Post. 142 a. och hadhe 
intet rychtat sina fötter eller sitt skegg. 2 
Sam. 19:24. På fruchtenne merker man 
huru träädh haffuer rychtat wordet. Syr. 
27: 7. wil lata honom (vingården) liggia 
ödhe, at han huarken rychtat eller brukat 
warda skal. L. Petri Jes. proph. 5:6. plan
tor och örter... behöfva at man them troliga 
rychtar. Svedberg Sabb. ro 1:411. mig 
tyckes altid så vel komma til pass at retta 
och lära och rychta seder .. . som retta, 
rychta och lära språk. Schibb. 109. rykta 
ditt hår och rykta dig i hufvudet. Boethius 
210. Rykta (taga i akt) tiden. Lind Ord.

Ryktan, f. åkeren vill hafve stor rychtan, 
gran skötzel, och myckit arbete. Stjernman 
Com. 1: 81 (1546).

Ryktas, dep. Af ryktet förkunnas, ryk- 
thas her och fasth om söffuerin norby... 
ath han haffwer en ondh meningh till thetta 
rikith. Gust. 1 reg. 3:176. om thenne nye 
tro eller lærdom som segis vära opkommen 
nyliga her j rikit, ær vel santh ath mykit 

I fåfängt rychtes ther om. 4:225.
44
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Ryktbar, adj. Bekant. Om du enskilt 
finner något fel hoos tin stallbroder, i stället 
at giöra dät rychtbart, beflita tig i förgätenhet 
dät nedgrava. Hermelin E 5 b.

Rykte, n. Förtal. [Mnt. ruchte.] Ondha 
budtbærare som paa oss roop och rygthe 
föra wilia j blandt then menige man. Gust. 
1 reg. 3:101.

Ryktig, adj. Ryktbar, bekant. [Mnt. 
ruchtich.] synes oss liikast vare atti på thet 
alle hemmeligaste ... haffue samme sack 
inne medt ider, så hon icke motte bliffue 
ryctigh. Fin. handl. 1:286 (1546).

Rymare, se Remmare (bägare).
Rymd, f. Och han förde migh vth på 

rymdena (rymligt rum). Ps. 18:20. Fabius 
ville ingalunda gifva sigh uthur sin fordel 
eller våga sigh uth på rymbden (öppna fältet). 
SCHRODERUS Liv. 266.

Rymling, m. Rymmare, déserteur, 
rymling, öfverlöpare. Svedberg Schibb. 264. 
rymblingar från regementerne. Stjernman 
Riksd. 3: 2609 (1727). Han sakna’ alt sit gods, 
och jämte det sin dräng. Han steg då straxt 
til häst, at denna rymling söka. Brander 
Gust. 94.

Rymma, tr. och intr. [Fsv. ryma, Isl. 
ryma, Mnt. rumen, T. räumen.] 1. Rödja, 
bryta, spränga (för att finna malmstreck). 
j kwnne ryma nidh paa thet gambla stryc- 
keedt (strecket) ighen. Gust. 1 reg. 2:62. 
ryma garpabergh och bruka then gruffue 
oss Cronona och rikit til nytto. 4: 56. alle 
må och skola friitt ryma och sökia effter 
malmbergh. 7.141. — 2. Undanrödja. Ko
nung Christiern ... rymde af vägen både 
goda och onda. Gust. Adolf Skr. 74. 
månge ... besvärligheeter varit rymbde aff 
vägen. Stjf.rnman Riksd. 2: 875 (1634). olag
lige procedere motte af vägen rymmas. 2:1011 
(1642). utur vägen rymma alla hinder. As. 
Ban. 2:432.

Rymme, n. Utrymme. Ehrt verck en 
lagom längd och måttligt rymme gifven. 
Düben Boil, skald. 32.

Rymmelse, f. Rymning, afvikande. 
rymilse. Gust. 1 reg. 4: 321.

Rymmig, adj. Rymlig. Templet... (är 
ej) nog rymmigt för den gemene folkhopen. 
Malmborg 131.

Rymming, m. Rymmare, jag har Et 
hjerta ... Som kan den värsta rymming fästa. 
Dalin Vitt. 5:145.

Rymning, f. (Jfr Rymma.) 1. Röjning, 
uppröjd jordrymd. svidia, bränna och af- 
rydia skogen, och således giöra sig slätter 
och rymningar, therpå the byggia och boo 
måtte. L. Petri Kr. 5. — 2. Malmstreck. 
huar oc saa hende kwndhe ath noghen op- 
funne noget nyth strek eller rymningh. 
Gust. 1 reg. 3:192. brwka . . . noghen ny 
rymningh pa gamble silffbergieth. 4: 96. Han 
schwlle brwcha Salebergit och wtöffwer giffwa

(öfvergifva) the nye rympninghar, epther thy 
... the icke gelle mödhan ighen. 2:62. — 
3. Rymningen eller eldstaden. U. Hjärne 
Ved. 16.

Rympfa, intr. Ett slags kortspel. [T. 
rümpfen.] Se under Primera. Jfr Krympa.

Rynkskjorta, f. ? Rynck-skiortor ... Af 
cambrys-duuk. Lucidor B 3 b.

Rys, n. Rysning. Uti ett blödigt rys 
består mitt hela alt. Frese 28. stoft och 
mull I blödigt rys förskräckes. Dens. 172.

Rysa, Rysan, f. Rysning, een vidske- 
peligh fruchtan och rysa. Sylvius Curt. 
141. han förskräckte alla, at the en sådan 
fruchtan och rysan . . . för honom bära. 
Peringskiöld Jord. 80.

Rysk, adj. Vild, galen, förryckt. [Jfr D. 
risk, rysk Kalkar.] Genast bar min karl 
sig åt lika som han vore rysker. Österling 
3:125. Rietz.

Ryska, Röska, tr. [Isl. ryskja.] 1. Hår- 
draga. Öndt ryskia dhen skallotta. Grubb 
623. — 2. Rycka, upprycka, ryskia sina 
gäss 3 eller 4 reesor om åhret fiedrana ifrå. 
Colerus 2:173. skal man röskia honom 
fiäderen bort. 2:192. Absol. röskes gässen. 
Brahe Oecon. 108. Linet ryskes i ny, men 
manglas sedan i nedan. A. Nicander Vitt. 
222.

Ryske, n. Torra qvistar, ris. man i 
skogen ... qvistar trän och afhugger annat 
ryske. Carleson 258.

Ryssbår, se Ross b år.
Rysse, m. Ryss. Tyran, Rysse eller 

Turck. Lælius Res. 1:130.
Rysseverk, n. Månne tyg från staden 

Ryssel (Lille)? [Jfr Schiller-Lübben 
riselsch.] Brokott attlaske dyne, wnder medt 
gultt Rysseuerk trycktt medt Målare gull. 
HSH 37:31 (1548). en dyne szom är wnder 
medt gultt blomeratt Rysseuerk medtt Målare 
gull. Ders. 55.

Rysta, tr. Rista, skaka, ett mäckta Iiud 
af månge klockor ringde, Som rysste styfve 
torn. Eurelius Vitt. 18. Då grep han om 
dörrpostarna och rystade De multna stammar. 
Tegnér 1:192. Han ryster och ryster. 1:208. 
Där komme fembtan dysse troll, Alle rysta 
(spruta) eld. Sv. forns. 1: 92.

Ryta, intr. Tjuta, jemra sig, klaga. Min 
Gudh. min Gudh, hwj haffuer tu offuergiffuit 
migh? Jagh ryter, men mijn hielp är fierran. 
Ps. 22: 2. iagh ryter för mins hiertas oroo 
skul. 38: 9.

Ryting, m. Ett slags kort svärd. [Fsv. 
rytinger, Isl. rytingr, rytningr.] Bland svärd 
nämnas rytingar. Adlersparre Afh. 234. 
En Rytting. Skråord. 325 (154 6). Rörek... 
rände til konung Olåf med en sax-knif, som 
rytinger är kallad. Peringskiöld Heimskr. 
1:495. Ryting var en dart, daggert eller 
poignard, at ränna fienden i buken eller 
sidan, om han lupit under det större geväret
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och kommit enom på lifvet. Berch (Nya 
sv. bibi. 2: 296).

Rytterlig, adj. Ridderlig? [T. ritterlich?] 
sådant rvtterligit skick hafve, som itt kong- 
ligit hoffolk tiener. Carl 9 rimkr. 130 (1571).

Ryttersk, adj. Ridderlig? the sööla sigh 
uthi iöösachtighetenne ... och icke en gång 
slå sijn öghon nidh therföre, uthan roosa 
och skräppa ther uthaff, och låtas ther uthaff 
vara sådana väldighe kaxar och rytterske 
karlar, at them borde medh rödhe book- 
stäffuer i Calenderne inscrijffuas. L. Lau- 
rentii Nyårspred. E 1 b.

[Rå, f. och n., se Arkiv 2:271.]
Rå, adj. then råå deghen. 2 Mos. 12:89. 

folkit baar råån deegh. 12:34. rååt köt. 3 
Mos. 13:14. thet råå kötet. 13:16. råt træ. 
Gust. 1 reg. 3: 319.

Råcka, f. Flöte, på botnen (af hummer- 
tinan) lägges et par stenar, at tinan må 
sjunka ned, och vid henne bindes et rep 
med en vete eller råcka, som på vatnet visar 
hvaräst tinan skal igentagas. Linné Vestg. 
resa. 191.

Råd, n. Gudh giorde theras rådh (anslag) 
om intet. Neh. 4:15. Herren haffuer grun
dat iordena genom wijsheet, och genom sitt 
rådh (förstånd) tilreedt himmelen. Ord. 3:19. 
The anslagh warda til intet, ther icke rådh 
(öfverläggning) är medh. 15:22. medh rådh 
(klok beräkning) moste man örligh föra. 24: 6. 
fick han för rådh (beslöt han), at wenda om 
igen. Ap. gern. 20:3. mitt hierta fick til 
rådz (föll på det rådet), at iagh straffadhe 
Rådhherranar. Neh. 5: 7. Thet moste hielpa 
tigh, at tigh kom thet til rådha, at tu til wår 
Herre gå wilt. Judith 10:15. krijgsknech- 
terna tyckte rådh (rådlig åtgärd) wara slå 
fånganar j hiäl, at ... icke skulle någhor 
vndfly. Ap. gern. 27:42. Migh synes wara 
rådh, at tu wender igen. Tob. com. B 4 b. 
Hvadh blifver oss till rådhe (hvad är rådligt 
för oss att göra)? Hund Er. 14 kr. v. 275.

Råd, n. Hjul. [T. rad.] Eder är unsagt 
medh galga och rådh. R. Foss 49. Böfvel, 
galga, rådt, svärd. A. Laurentii Hust. 101.

Råda, tr. och intr. [Fsv. rajia, Isl. råda.] 
1. Hitta på, utgrunda, uttyda, rådha vppå 
mörkt taal. Dan. 5:12. Hon skulle den 
drömmen råda. Sv. forns. 2:397. — 2. Låta 
ske, laga, bestyra. Råde Gudh oss icke 
ångrar en gong, att wi widersakade Götstaff 
Erichson. Svart Kr. 16. Gudh rådhe nu 
väl Och hielp oss väl hem til lande. Hund 
Er. 14 kr. v. 318. — 3. Förskaffa. Jagh 
rådde migh tienstafolck. L. Petri Sal. pred. 
2: 7. man rådher sigh een Postillo. Kyrkord. 
4 a. han var een .. . stark man ... hade ock 
thereffter rådt sigh värio, nembl. en mächta 
stoor jernadh klubbo. Kr. 31. rådendis siig 
opå then deel, som till sådana samqwemd 
will behoff göres, synnerligen öll, bröd, heste- 
foder. Gust. 1 reg. 13:235. — 4. Beherska,

styra, then som rådher sitt sinne är bätre 
än en som städher winner. Ord. 16:32. — 
5. Aga. hafva föräldrar thet (barnet) . . . 
hårdeliga rådt, at döden . . . ther uppå föllier. 
Emporagrius 109. — Rådas, dep. Rådas 
vid, rådgöra, rådhens widh hwadh j skolen 
göra. Dom. 20: 7. rådhens widh medh hwar 
annan. 2 Macc. 11:36.

Råda, intr. Råka. [T. gerathen.] vårt 
käre fädernesland och vij alle äre uthi månge 
fahrligheeter rådde. Stjernman Riksd. 1: 
682 (1612).

Råden, part. prêt. Rådd, häfdad. hon 
hade födt barn, epter som hon rådhen war. 
O. Petri 2 Post. 13 b.

Rådfader, m. han med sin bud och 
breff Rådhefadherin haffuer warid tiill thetta 
vproridt. Gust. 1 reg. 6:146.

Rådfrågan, f. en rådhfråghan, ther en 
beclaghar then nödh och bekymber han 
haffuer j sitt hierta och samwet för enom 
androm och begiärar godh rådh. O. Petri 
2 Post. 65 a.

Rådfrägelse, f. then bekennilsen eller 
scrifftemål som man nw gör för presterna 
skal man icke annerlunde håila, än for en 
rådhfräghilse. O. Petri Sakr. 3 b.

Rådfull, adj. Rådig, förslagen, listigh 
och rådfull. U. Hjärne Vitt. 81.

Rådföra, tr. Fulmächtige af alle städer 
... måtte på en belägligh tijdh och stadh 
komme tilsammen . .. dhå vij ville hafve våre 
gode män ther til städhes, at gifve them vår 
mening tilkenne,... ther opå the och kunne 
them j bäste måtte rådhföre (rådföra sig med 
dem). Stjernman Com. 1:461 (1602).

Rädgifva, tr. var aldrig otacksam emot 
honom som tig rådgiver. Hermelin D6a.

Rådgod, adj. Rådig, wijsheet är hoos 
the rådgodha. L. Petri Sal. ord. 13:10.

Rådgärd, adj. Rådig, vittre rönte och 
rådgjärde Svenske herrar och män. J. G. 
Hallman 2. [Efter Konungastyrelsen (Gee- 
tes uppl. s. 18): “hava många witra ok rönta 
rådh giärda män“, där rådhgiärdamän är 
ett sammansatt sbst. (av radhgärdh, rådslag) 
med bet. rådgivare.]

Rådlighet, f. Foglighet, lämpa. Thet 
ær icke sådanth partij ath the latha siig segia 
til noghen rådelighet. Gust. 1 reg. 4:139.

Råd lägga, tr. Råda, tillråda. [Isl. rdd- 
leggja.] Tycker oss skääl vara atj radleggia 
fonda män ... at the afflata saadana hinder. 
H. Brask (HSH 13:66). radleggen them til 
thet besta at the haffue gud för ögan. Dens. 
(Ders. 14:79.)

Rådlöst, adv. Besinningslöst, utan öfver- 
läggning. Hwad en tencker rådhalöst, thet 
skal fehla. L. Petri Sal. ord. 15:22.

Rådrik, adj. Rådig. Then som nu råd
rik är han säge hvad han vet. Spegel 
Tillsl. par. 105.

Rådsam, adj. 1. hvadh som ... af H. F.
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N:de är fullfölgt och företaget, thet hafver 
H. F. N. medh alles våre rådsamma be- 
tänkiandhe (dvs. välbetänkta råd?) giordt. 
Stjernman Riksd. 1:463 (1598). rijksens 
anlägne ährender, uthi hvilke Kongl. May:tt 
vårt rådsamme betänckiande .. . begiärt haf
ver. 2:4720 (1675). — 2. Klok, rådig. Kongl. 
May:tz högstberömlige tappre och rådsamme 
styrelse. Stjernman Riksd. 2:1662 (1672). 
en vältalig, rådsam och förståndig (prudens 
in consiliis) herreman. Sylvius Er. 01. 151. 
han var hurtig samt rådsam uti alla sina värf. 
Celsius Gust. 1 hist. 1:221.

Rådsjelf, adj. ss. subst. Sjelfrådig per
son. om tu städher honom (din tjenare) gå 
fåfeng, tå warder han en rådhsielffuer. L. 
Petri Sir. bok 33: 26. (Bib. 1541: en Junkar.) 
tu giorde tigh alzintet samwet, sorgh eller 
bekymmer för några saker skul, tigh galt 
alt lijka, Tu kallades Rådhsielffuer. Balck 
Krist. ridd. K 4 a.

Rådslagen, adj. Rådig, förslagen, en 
tapper och rådslagen man Malmborg 11.

Rådspörja, tr. Rådfråga, the landz- 
höffdingen ... rådhspöria måtte, hvadh them 
helst stodhe til at göra. Schroderus Liv.
639

Rådstol, m. Rådsförsamling, theras 
(Lybeckarnes) rådhstool var någet svag, och 
een part aff Rådet medh skröpligheet beladde. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:117.

Rådsvisa, f. Rådplägning. [T. raths- 
weise.] Eij heller oppenbare then deel som 
i rådzwijse bör lönligit vara. Gust. 1 reg. 
5; 11. görss väl behoff att vij medt rijkesens 
rådt komme til samman j rådtzuijsa på be- 
qwäm stadt. 5: 89.

Rådsöka, tr. Rådfråga. [T. rathsuchen.] 
Honom rådsökte HerrGustaff, huru han sigh 
uthi sådana sitt fahrliga tilstånd måtte bäst 
förhålla. Girs Gust. 1kr. t. rådhsökia the 
Sibylliske bööker. Schroderus Liv. 510. 
Altijd skal hon uthi sina saker rådsökia sina 
troghne venner. Albert. 3: 20.

Rågfubben, m. best. Ett slags frossa. 
ingen fierde dagz skätffua kommer ensam 
för sigh sielff, vthan hon haffuer andre för 
sigh, eller ock med sig, thet ock här j Swe- 
righe skee pläghar med then Rogfubben, 
hwilken ock gemeenligha förwender sigh 
vthi thenne quartana, effter som Anno etc. 
75 skeedde. B. Olavi 93 b. Rogfubben, 
wåhren eller skälffuan. Berchelt 2 Post. 
C 1 b. jag troor, at som thenna siukdomen 
sig infinner tå rogen om hösten uthur jor
den upsticker, och tå han om våhren be
gynner vijsa sig grön igen, vaarandes gemen- 
ligen in til thess rogen är mogen vid Jacobs- 
messan, är namnet ther uthaf härflutit. 
Lindestolpe Skörb. 57. Rogfubben är en 
skörbuggs feber, som ibland hvar dag, ibland 
hvarannan, hvar tredie och fierde dag kom
mer igen. Ders. 58.

Rågsved, f. Svedjeland med råg. en 
råghsvedh, som ... (han) lättitt hugga och såå. 
Rääf Ydre 3:176 (1630).

Råhag, n. Inhägnad till rådjurs fångande. 
(Se H a g 2.) haffuer han ... latet jaga här 
inne om grentzerne uppå the Svenske skogar, 
ther han ock haffuer latet hugga ett longt 
rååhagh. Tegel Gust. 1 hist. 2:298.

Råk, m. och n. 1. Fiskråk. Rååk, fiäll, 
squama. Schroderus Lex. 60. — 2. Af- 
skräde, orenlighet. Lind Ord. Rietz.

Råka, tr. och intr. Haffuer icke alt thetta 
onda råkat på migh. 5 Mos. 31: 17. thet 
iagh reddes haffuer råkat på migh. Job 3:25. 
olycka råkadhe vppå honom. .31:29. ångest 
hadhe råkat vppå migh. Ps. 116:3. Och 
tå the kastadhe lotten, råkadhe thet på Jona. 
Jona 1:7. Wij råke som noghast på thet 
här på iordenne är,... Hoo wil tå vthran- 
szaka thet j himmelen är? Vish. 9:16. ther 
råkadhe Jehu widh Ahasia ... brödher, och 
sadhe, Hoo äre j? 2 Kon. 10:13. ehwar 
hon widh någhon råkadhe. Hes. 23: 7. Offta 
hender ock, at man illa råkar fram j giffter- 
måål. L. Petri 1 Post. N 7 b.

Råken, p. adj. Rågad. Se under In
ni ä 1 a.

Råkla, se R a k 1 a.
Råm, se Ram.
Råm, n. Ramande. I vreden med sit råm 

han (tjuren) hela skogen hotar. Celsius 
Gust. Vasa 98.

Råma, se Rama.
Råmeni, se R o m e n i.
Råmule, m(?). Rånock. [D. råmule 

Kalkar.] Ceruchus, råmwle. Var. rer. 
voc. P 3 b.

Råmäre, n. Råmärke. Doch töra the 
(vågorna) likväl ey öfver jordene flyta, Eller 
et eendaste fiät ut om sit råmäre bryta. 
Spegel G. verk 20.

Råna, intr. [Rietz rån; jfr Nor. raana.] 
1. Blifva rå, fuktig. Låta säden stå i skyyl 
och täckia väl halmen, på thet han icke rå
nar, möglar och skämmes. Brahe Oecon. 
110. — 2. Svälla. Råna som trävärke af rå
väder. Dören har rånat af kjölden. Lind 
Ord.

Rånad, m. Fuktighet. Salt... förtager 
rånad och förrotnelse uti säd och halm. 
Carleson 657.

Rånaktig, adj. Rånande, thenne rån- 
achtighe, bedrägelighe och skinnarachtighe 
verlden. A. Laurentii Verld. speg. 187.

Rånman, Rånsman, m. Rånare. [Fsv. 
ransman, Isl. rånsmaSr.] han gör emot Ko
nungen, som är hans vndersåthers rånman. 
Fin. urk. I. 1:50 (1597). slogo ihel siöröf- 
vare och rånsmenn. Reenhjelm 115.

Rånsk, adj. Kätjefull. iagh är flvchtigh 
och rånsk, och säller migh til alle mann. 
Franckenius B4a. Rietz 549a. Jfr Rönsk.

Rårep, n. Rep, snara till rådjurs fån-
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gande, skal och vedh straff tilgörende vare 
förbudit... at hafve eller bruke jacht, skytter, 
rhårep eller annet sådant. Stjernman Com. 
1:*412 (1593). Se Ut snara.

Rås, f. Kärr, sump. (Jfr Schlyter Ord. 
ras, vatnras.) The säja han {Nilen) begyns 
i Congo ur en rås. Spegel Öpp. par. 37.

Råska, f. Fuktighet? [Nor. raaske fuk
tighet.] Broddvältar någon sin åker sedan 
säden om vårtijdh upgångin är, tå håller 
råskan sigh bätre vijdh roten. Colerus 
1:96.

Råt, Rått, Rott, n. Var. (Rietz råt.) 
råt, vaar, sanies, pus. Comenius Tung. index, 
uthkramma råtet. Ders. medh bloodh, waar, 
råtth och stanck skal tu omklädher wara. 
P. P. Gothus F4b. råttet aff böldarna. 
Dens. Ee3b. The (örterna) geffua ifrån sigh 
wijn, olia och balsam. Men tu giffuer ifrån 
tigh spåt, råt, spyior och skarn. P. J. Go
thus Synd. sp. B 4 b. illalochtande rott. 
Calv. B1 a. råttfulla såår. Colerus 2:55. 
Rott. Lind Ord.

Råtappig, adj. lägga halm hvarftals ibland 
råtappugt hö. Carleson 200.

Räbbe, m. Räf. [Isl. rebbi. B. Hald.] 
Ther nu Vargen lågh blodigh på markena, 
kom Räbbe tattandes til honom. Balck 
Esop. 108.

Räcka, intr. han tå nalkades in til T)a- 
mascum, så at han reckte see stadhen. L. 
Petri 3 Post. 43 b.

Räckebolster, m. Långbolster {i motsats 
till hufvudbolster, hufvudkudde, örngått). 
en godh op reedh sengh med eth tydzth 
reckebolster. HSH 19:165(1506). gode gestæ 
senger med recke bolster, hwffuedh bolster, 
lakæn. 19:167. Hyendet är aff fiedrar ... 
Räckbolstret är upfylt medh loo. Comenius 
Tung. 572. Räckebolster eller matrasse. 
Lagerström Jean 38.

Räckebänk, m. Sträckbänk. [Mnt. T. 
reckebank.] reckebencken och alle hande 
marter. Stjernman Riksd. 1:298(1569).

Räckenagel, m. Verktyg, hvarmed skinn 
sträckes och skafves. (Jfr Rietz.) Räcke- 
naghel, ansarium, scalprum sutorium, smi- 
lium. Helsingius.

Räckespade, m. = Räckenagel, räckie- 
spade, scalprum sutorium. Comenius Tung. 
index. Mång ilaka ordh the på migh (en 
skomakare) förde, Men jagh togh til min 
räckespade,.. Jagh laska them til. S. Brasck 
Ap. gern. Llb. Jag tig med räckespaden 
om halsen sliter. Förl. sonen. IS a.

Rädd, adj. och (lejonet) är intet redt för 
thet the äro monge. Es. 31:4. itt räddt 
harahierta. P. Erici 1:94 a.

Rädda, tr. Skrämma. [Fsv. räpa, Isl. 
hrœSa.] thet (underverket) är icke skeedt j 
then acht at thet skulle rädda idher frå mich. 
O. Petri 2 Post. 124 b. ingen skulle rädda 
tigh, och monge skulle knechta för tigh.

Job 11:19. ingen toorde redda them (lejonen) 
bort. Nah. 2:11. Then som kastar steen 
til foglar, han reddar them bort. L. Petri 
Sir. bok 22: 25. Ingen läte sigh redda från 
thetta barnet (Jesus) för thes domare em- 
betes skul. P. Erici 1:69 a. man reddar 
barn medh een ärte blåso. 1:195 b. thet 
trätt (trädet) han ider förbödh, Och reddade 
idher med then hårda dödh. Myst. 15. han 
läter intet redda sigh medh ondom ordom. 
Balck Krist. ridd. A 8 a. at redda och giöre 
hestarna skygge. Schroderus Liv. 616. 
Bättre är at rädda oxarna medh roop och 
ord, än med hugg och slag. Colerus 1:88. 
han är till denne bekiännelse eij räddat eller 
nödgal. Adlersparre Hist. saml. 2: 305 
(1652).

Rädda, f. Rädsla, intet ther uti (i målet) 
döllia för räddo ... skul. Emporac-rius 285.

Räddan, f. Räddning, menniskione, som 
ligger vnder syndenne, dödhen och heluitit, 
ståår alz ingen reddan eller återlöösn fore, 
vtan j Christo aleena. O. Petri Klost. C 4 b.

Räddeliga, adv. Med räddhåga. [Isl. 
hrœdiliga.] Comenius Tung. index.

Rädaelighet, f. Räddhåga. Hund Er. 
14 kr. s. 132.

Räddhogad, p. adj. är någon af naturen 
räddhogad, och kan icke se sin fiende ulan 
förskräckelse. Rydelius Sed. 36.

Räddhoge, Räddhuge, Räddoge, 
Rädduge, m. Räddhåga, heluetis pina är 
rädduge. O. Petri I Post. 106 b. Lagsens 
gerninga gioorde the ... för reddugha skull. 
L. Andreæ A 2 a. och wore bättre at wara 
dödh, än medh reddoga leffua. Lælius 
Jung. sp. Aa 8. Reddhoghe är icke j kär- 
lekenom, vthan fulkommeligh kärleek vth- 
driffuer reddhoghan, Ty reddhoghen haffuer 
pino. 1 Joh. 4:18. Idhar reddhugha (rädd
håga för eder)- och förfärilse skal Flerren 
läta komma offuer all the land ther j inresen. 
5 Mos. 11:25. Herren lät hans (Davids) 
redhogha komma offuer alla Hedhningar. 
1 Krön. 14: 17. wachtarenar bleffuo för- 
skreckte aff reddhogha. Matth. 28:4. wan- 
drandes j Herrans reddhogha (fruktan). Ap. 
gern. 9:31.

Räddhogse, adj. the äro uthi stridhen 
tröghe och reddhogse. L. Paul. Gothus 
Mon. turb. 237.

Räddighet, -dog-, -dug-, f. Räddhåga. 
begynte wij alle att skelffwa och föllo i stor 
reddughet. — Tå bleffwe wij alle hordelige 
bedröffwade aff osäielig sorg och reddogett. 
HSH 2:10,11 (1522). The rijde från Stoc- 
holm med hastighet Uthi al som störste 
reddighet. Hund Er. 14 kr. v. 479.

Rädsel, f. Rädsla, fruktan, är iach 
herren, hwarest är thå min rädzl?' efther 
thet mit helga nampn försmädhes dagliga. 
O. Petri Men. fall H4a. Och een rädzl 
kom på marken ne j läghret, och på hela
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folcket j läghrena. 1 Sam. 14:15. Sä giff- 
uer nu hwariom och enom thet j plichtighe 
ären, .. . Them rädzl, som rädzl tilhörer. 
Rom. 13:7. godhom rettwisom menniskiom 
till hugnatt och hugsuallan, orättwisom och 
ospackom till nepst och redhzell. Skråord. 
35 (1596). the Gallier hadhe ingen redzel 
för them, effter the sâ fåå voro. Schro
der us Liv. 506.

Rädsla, f. Idhor fruchtan och redzla 
(rädsla för eder) ware offuer all diwr. 1 
Mos. 9: 2. Och taladhe ingen vppenbarligha 
om honom, för Judanars rädszlo skul {af 
fruktan för Judarne). Joh. ev. 7:13. för- 
värfva sigh bland folket både ynnest, lydno 
och rädslo. Brahe Oecon. 83.

Räfgråt, m. Thenne är en Räffuegråt, 
Then kalles ock Crocodili låt. En liten 
Crön. K S a.

Räfinna, f. Räfhona. Schroderus 
Albert. 2:10.

Räfrumpa, f. Räfsvans. j konungahusen 
äro ... kräseligh öron, som allena miuka 
swampar och hala räffuarompor haffua wilia. 
P. Erici 3:134 a. Jfr F u ks s v a n s.

Räfstjert, m. the sålde honom en räffua- 
stiert (lismade för honom; T. ihm einen 
Fuchsschwanz verkauften). P. Erici 1:115 a. 
them som them skadha kunna, stryka the 
medh en räffua stiert. 1:163 a. en skrymtare 
och räffuastiert. 4:17 b.

Räfstycke, n. Räfstreck, knep. Lät aff 
medfi tijn Räffue stycke. En liten Crön. K 6 a.

Räfsvans, m. Han merckte grant then 
Räffue swantz (list), The Danske wille gå 
med the Swenske j dantz. En liten Crön. 
F 5 a. Och (löftet) skyltes medh en räfve- 
svans, Olfson Christiern 121.

Räfsvänker, pl. Räfstreck. (Se Svänk.) 
Biscop Brask medh sine räffuesuencker. 
Svart Kr. 134.

Räftande, n. Rapning. [Fsv. räpta, 
Isl. repta, rapa.] raap, räfftande, ructus. 
Comenius Tung. index.

Räfvel, m. Sandrefvel. komo the på en 
räffuel, och skepet stötte. Ap. gern. 27:41.

Räkel, m. [Mnt. T. räkel, rekel, stor, 
grof hund; lymmel, slyngel.] hvad kan det 
migh brijda (bry), Att een klaffar smäder 
migh, Migh förtalar falskeligh . .. Skull’ en 
sådan reckell veta, Att iag åth hans sqvaller 
lehr. Beijer 377.

Räkling, se Rekling.
Räkna, tr. 1. Anse, skatta. Rekna doch 

icke tina tienarinno såsom een Belials dotter.
1 Sam. 1:16. Menar tu at them Alzmech- 
tigha behaghar, at tu reknar tigh så from? 
job 22:3. Om en dåre tijgde, worde han 
ock wijs reknat. Ord. 17:28. reknadhe för 
litet, at han skulle bära sina hand på Mar- 
dachaj allena, . . . vthan han foor effter at 
förgöra Mardachaj folck. Esther 3:6. the 
Swenske rekna högt then stora mandom the

haffua bedriffuit i Danmark. O. Petri Ar. 2. 
bådha parterne rekna sich högt, och ingen 
wil wijka för then andra. Ders. — 2. Till- 
räkna. Herre, rekna them icke thenna syn
den. Ap. gern. 7:60. — 3. Räkna till, 
föra på någons räkning; göra ansvarig för, 
beskylla för. Om han tigh ... någhot skyl- 
ligh är, thet rekna migh til, ...iagh wil be
talat. Philemon v. 18. rekna oss icke oskyl- 
ligt blodh til. Jona 1:14. tu reknar migh 
j dagh een ogerning til. 2 Sam. 3: 8.

Räkningekammare, m. “Kammarkolle
gium'Jag med några af Rådet voro... i 
Räkningekammaren och sågo öfver staten 
och riksens medel. Brahe Tänk. 99.

Rämja, intr. Skria, vråla. [Fsv. rämia, 
Isl. remja.] Hästerne rämbja. Sv. forns. 
1:142. Kommer thet them til dödzsengen, 
så gå the tå tijt medh förskreckelse, rämiande 
och skälffuande roop. P. Erici 1:238 a.

Ränk, m(?). Ränker. [T. tillförne äfven 
sing, rank, m.] ingen renck eller list (skall) 
blifva förgäten, att man om vårt perire må 
kunna spela. A. Oxenstjerna (HSH 25:175). 
Ränk, f. Lind Ord.

Ränka, tr. Ränkfullt hopsmida, hop
spinna. Begärer (jag, att) j migh ey ville 
förtänckia, Ey troo hvadh thenne Phantast 
kan ränckia. Messenius Ret. A 2 b.

Ränkelig, adj. Ränkfull, listig. Gånger 
och uthgånger all had’ jagh sålunda ränke- 
ligh villat, At hoon ... icke kunde kom’ tädan. 
Leyonstedt 33.

Ränna, intr. [Mnt. T. rennen.] 1. Löpa. 
en hest... rende medh alla macht til Helio- 
dorum, och språng vppå honom medh fremra 
twå fotterna. 2 Macc. 3:25. — 2. Rida i 
språng, renna såsom resenärar. joel 2:4. 
Hoo kan renna medh hestom, eller plöya 
medh oxom på helleberghet? Am. 6:12. en 
resenär . . . rende til honom in och högg ho
nom armen aff. 2 Macc. 12: 35. — 3. Tor
nera. han wille renna för alla Frwer och 
Jungfruer skull. Svart Kr. 41. The rende 
welleliga, offta ginge hestana på hasana. 
Ders. 136. medh häst ränna Var ädlingars 
daghligh öffning. Messenius Signill 6.

Rännande, n. Hastigt framfarande, skyn- 
dadhe sigh, och j rennandet föll han ... aff 
wagnenom. 2 Macc. 9: 7.

Rännare, m. 1. Springare. Se R i n n a r e. 
— 2. [Isl. rennari.] ilende poster eller ren- 
nere. RR G/o 1542.

Rännefana, f., se Förvakt. Jfr Från 
Filol. fören. i Lund 3:164 följ.

Rännel, m. Rännil, en liten rännel löper 
ifrån en åå eller siöö. Colerus 1:170. För 
syndafloden var Mälaren en liten rännel. 
Dalin Vitt. 5:55. Jfr Rännil.

Rännespets, m. Lans. bindande om 
handen bandet af sin rännespetz, den han 
med besynnerlig styrka föra kunde. Malm
borg 4.
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Rännestake, m. Lans, tornerstång. högg 
han til medh spårarna och satte häftigt til 
Tarquiniutn medh en rännestaka. Schro- 
derus Liv. 67. beväpnade medh spetzer, 
rennestakar och långe värior. Ders. 388. rän- 
nestakar 10 alnar långe af ren furu eller 
ask. RR *»/s 1620.

Ränneverk, n. Ett slags jernsmide. (se 
Rinman Bergv. lex.) (Från Tyskland skulle 
anskaffas) godhe Hammerszmeder och the 
szom wiste thenn rätte konstenn med ränne- 
werck. RRejal544. rännevärks-jern. Stjern- 
man Com. 3:418 (1666).

Rännflen, m. Flygvärk. (Jfr Flen.) 
Rennflenen eller flygande skörbiuggs gich- 
ten. U. Hjärne Surbr.21. värken och ränn- 
fleenen ... i ledarne. Lind estolpe Fross. 44.

Rännil, Rännet, m. Strömfåra, vatten
drag. Denne flodens vatn är til hälften af 
sin rännel sött. Peringskiöld Jord. 17. up- 
drager han (strömmen) uti sin rännil en 
liten flod. Ders. Thesse floder inom sina 
ränlar intaga Assurs land, såsom uti et sköte. 
Ders. 21.

Rännpost, m. Rännposten kallas, när 
bref afskickas uti angelägne ärender til nå
gon viss ort, utom den tiden då de vanlige 
posterne afgå, och föres af en postillon, 
hvilken omväxlas ombyte ifrån ombyte. 
Stjernman Com. 6:469 (1718).

Rännskede, n. ett rännskede (eller fier- 
dingsvägh). Comenius Tung. 762.

Ränsel, m. Rännsnara ? Slå räntzlar kring 
hans ben och binden (bind honom) fast vid 
trädet. Hesselius Zal. 24.

Ränta, f. 1. Uppbörd, skatt, tagha vthaff 
Konungens träszel, thet är aff then rento 
hinsidhon elffuen. Esra 6:8. j icke macht 
haffuen at leggia någhon vthskuld, toll, eller 
årligha rento på någhon Prest. 7:24. Tå 
vthskickadhe Konungen Heliodorum sin Ca- 
mererare,... han skulle j Syria och Phenice 
rento vpbära. 2 Macc. 3: 8. Och hwadh 
årligha til offer behöffdes, thet wille han 
aff sinne eghna rento giffua. 9:16. Mattheus 
satt widh tollen och achtadhe ther på sijn 
rento. L. Petri 3 Post. 6 b. — 2. Inkomst, 
underhåll, the skola haffua theres rento, 
som arbeta j Euangelio. O. Petri 1 För
man. B 2 b. Tesse (prelaterna) bore fruch- 
tan att the skulle mista theras stora räntor. 
Svart Kr. 115.

Räntekloster, n. Kloster, som under
hölls genom afkasiningen af donationer. 
ther renthe kloster woro, skulle the regeras 
aff noghen god frelszis man Och huad öffuer 
wore, sedhen klosthers personer hade siith 
redelige vphelle, ther skulle han göra Kro- 
nonne tienist före. Gust. 1 reg. 6:147. rentthe 
klosther haffua monga landboor, ther the 
medt begifftede (doterade) äre. 6:157. Jfr 
Tigge k los t er.

Räntener, m. Räntetagare. [T. rentener.\

the som byggia och bo uti städerne, vare 
sig borgare, arrendatorer, rentenerer. Stjern
man Riksd. bih. 297 (1629). Räntenerare 
och de som inge fäste gods åtte. Schro- 
derus Uss. F4a.

Räpa, intr. Rapa. varder hon (rättikan) 
ätin om morgonen, tå gör hon at räpa. A. 
Månsson Ört. 74.

Räppa, se Reppa.
Räpte, n. Sparrar, takstänger. (Se Rietz 

räffte.) H. Brask JGust. 1 reg. 4 : 405).
Räta, tr. Resa. Åkerfrucht som räter sigh 

upp i halm och bär ax. Comenius Tung. 127.
Räta, intr. Sätta mjölk eller uppfyllas 

med mjölk i spenarne mot slutet af dräg- 
tighetstiden. [Isl. rœtast, se B. Hald.] Så 
snart koen börjar räta, måste hon hafva sin 
rätegif, som det kallas, och då får koen 
hö 3 gånger om dagen. Carleson 349. En 
ko som står på rätande jufver, som snart 
Skall kalfva. Lind Ord. — Äfven om qvin- 
nor: Räta, gå i väntande dagar, vara på 
fallande fot. Lind Ord.

Rätt, m. Them wil iagh befala retten 
(lemna domsrätten), at the skola döma off- 
uer tigh elfter sin rett (lag och rätt). Hes. 
23: 24. så skal retten (domen) gå offuer idher. 
Dan. 2:9. Tesse äre the retter (stadgar) 
som tu skal ditt folck föregiffua. 2 Mos. 21:1. 
Om någhor saak j retta (t afdömande) war
der tigh förswår. 5 Mos. 17:8. wil iagh 
wara j retta (gå till rätta) medh honom, 
Therföre at han sigh så emoot migh för
gripit haffuer. Hes. 17:20. han satt för retta 
(på domstolen), och lät Paulum komma 
fram. Ap. gern. 25: 6. om min Herre drucke 
migh til, skulle iagh icke heller göra ho
nom rett (besked, svara på skålen) och stå 
lydhnon? L. Petri Dryck. E4b. iagh... 
gör rätt för tildrucket. Ders. E 5 b.

Rätt, adj. 1. Rät, rak. thet krokot är, 
skal rett warda. Luc. 3: 5. Beredher Her
rans wägh, görer hans stighar retta. 3:4. 
the rettferdighas stijgh gör tu rettan. Es. 
26: 7. wij wilie dragha retta landz stråtena, 
huarken wikandes på then höghra sidhona 
eller then wenstra. 4 Mos. 20:17. Och haff
uer sönderbrutit idhart oock, och haffuer 
lätit idher gå retta (upprätta). 3 Mos. 26:13. 
— 2. wij haffue syndat, och olydighe warit, 
therföre haffuer tu medh retto intet skonat. 
Jer. klag. 3: 42. I skullen medh retto wara 
the som weta hwadh rett är. Micha 3:1.

Rätt, adv. Just. Rett på samma daghen. 
1 Mos. 7:13. thet war rett på then tijdhen 
tå första wijnbären woro moghen. 4 Mos. 
13:21. Thet är rett thet samma diwret som 
iagh sågh. Hes. 10:15. Scriff thenna da
ghen vp, Ja, rett thenna daghen. 24:2. tå 
alt war stilla och tyst, och rett midhnatt 
war. Fish. 18:14. iagh ... är rett nu kom
men. Jos. 5:14. gåår tijt vp, rett nu finne 
j honom. 1 Sam. 9:13. Rett tå iagh så
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taladhe. Dan. 9: 21. Hvem har er friat från 
er dyra ed? — Rätt han. C. W. Ceder- 
hjelm 8. Se Rättare, adv.

Rätta, tr. och intr. [Fsv. rätta, Isl. rétta.] 
1. Göra rät, rak. See på Gudz werck, ty 
hoo kan retta thet han gör krokot? Pred. 
7:14. — 2. Resa. the ... wille retta honom 
vp aff iordenne. 2 Sam. 12:17. han ... rette 
migh vp, så at iagh blefif ståndande. Dan. 
8:18. om han lutar, kan han icke retta sigh 
vp. Bar. 6:26. Jfr Upprätta. — 3. Döma, 
afgöra. epter sådana forstond kan iach 
döma, besluta och rätta om all ting. O. Petri 
/ Post. 62 b. hoo wil retta öffuer migh för 
mina gerningar skul. L. Petri Sir. bok 5:3. 
— 4. Afrätta. dömdis hann til swärd och 
rättadis. Gust. I reg. 4: 77. Olioberghet ther 
man plegadhe retta the ogerningsmän. 2 Kon. 
23:13 (glossa). lät retta honom på samma 
rwm, ther han Oniam dräpit hadhe. 2 Macc. 
4: 38.

Rättare, adv. Annorlunda, wij komme 
vnderstundom j sådana sorg och bedröff- 
welse at wij wete ey rettare än wij plat 
skole förgåsz. O. Petri 2 Post. 39 b.

Rättare, m. 1. Person, som egde att 
sjelf emottaga resande eller anvisa dem 
herberge hos andra. (Se Schlyter Ord.) 
i alle sochner, vedh store allmänne vägher, 
skola vara) rättere och fierdingzmän, efther 
som Lagh förmäler. Stjernman Com. 1:408 
(1593). — 2. Domare. [Isl. réttari.] icke 
ware sielffue theris egne domere eller rettere 
i saken. Gust. 1 reg. 11:43. om en herres 
bodh (budbärare) är en skalk, wil doch 
herren at man skal wara honom lydigh, och 
han wil sielff wara hans rättare. O. Petri 
Svar till P. Elice d 2 b. ner någon kunde 
blifve beslagen, som emoth förberörde Em- 
bete och förenembde välfångne Privilegier 
sigh i några måthe kun ne förbrythe, att the 
då icke sielfve skole vare theres egen ret
tere. Stjernman Com. 1:445 (1596). — 3. 
Uppbördsman, eg. vid enskilda gods. ret- 
tharene vthi Iincopungx daskenedöme . . . 
haffue giorth wår throe man .. . hindher och 
forhåldh paa then affradh och annan renthe 
som ther föl vtaff daskenedömeth. Gust. 1 
reg. 4: 59. een . . . rättare, huillken hiälper 
dommaren eller Iendzmannen uthdrifva rän
tan aff allmogen. HSH 29:366 (1652).

Rättaredöme, n. Distrikt för en rättare 
(se d. o. 3). fyllarytz rettharedöme j fölme 
(Films) sogen. Gust. 1 reg. 3:170. Frw Mettha 
maa ... wpbære rentthana aff the ij (2) ret- 
thare dhöme szom Axel larsson panth sath 
hade. 3: 286. ett rettaredöme på Öland som 
kallas Kasterlösze med the godz ther vnder 
liggia. 6: 292.

Rättarelag, n. = Rättaredöme. Landbön
derna, som liggia i samma rätterlagh. Brahe 
Oecon. 70. Skal och gårdarna (Upsala uni
versitets) reduceras till vissa Rättare lag,

och på hvario Rättarelag noteras summan 
på dess opbörd. Bergius Nyttförråd8(\631).

Rättbetänkt, p. adj. Rättänkande, en 
sådan gärning, som . . . icke anstår någon 
rättbetänckt man at föröfva. Stjernman 
Riksd. 3:1938 (1683).

Rättbördig, adj. Som har bördsrätt. 
lathandis henne komme til thet (de gods) 
som hon retbyrdigh til ær. Gust. 1 reg. 4: 58.

Rättedag, m. Dies fastus, rette dagh, 
eller rådzstugu dagh. Var. rer. voc. A 5 a.

Rättegångsskrifvare, m. Se Hand- 
1 i ngssk ri fvar e 1. thenna vår ... Hoff- 
rätt skal vara til thet minste försorgd med 
en lärd, förfaren och trovärdigh secreterare, 
notariis, såsom ock någre redelige rätte- 
gångz- och handlingzskrifvare, förb:te Secre
terare til hielp. Schmedeman Just. 150 (1615).

Rätteherre, m. Domare eller rätteherrar. 
R. Foss 155.

Rätteliga, adv. Rätt. [Fsv. rätlika, rät- 
telika, Isl. réttiliga, réttliga.] retteligha wan- 
dra på sinom wäghom. Ord. 9:15. Rette
ligha swaradhe tu. Luc. 10:28. Abraham 
war icke vthan en man, och ärffde thetta 
land, Men wij ärom monge, så ärffue wij 
landet rettelighare. Hes. 33: 24. Jfr Rätts
liga.

Rättelod, n. Murarelod. itt rettelodh. 
L. Petri Jes. proph. 34:11.

Rättemål, n. Rättegångsmål, haffue wij 
... anamat honum (biskop Brask), hans kir- 
kio och Capitell, thiænare och landtbo j 
wart synnerligit forswar... til ath fordaktinga 
och forswara til alla rettemala. Gust. 1 reg. 
4: 288.

Rättesnöre, n. Mätsnöre; vinkelmått, 
vattenpass. Linea, rette snöre. Var. rer. 
voc. L8 b. Herrans stadh skal vpbygd warda, 
jfrå Hananeels torn alt in til Hörnporten, 
och rettesnöret skal gå ther jfrå lenger vth 
alt in til then höghen Gareb. Jer. 31:39. 
Hoo haffuer skickat henne (jorden) elfter 
sitt mått? ... hoo haffuer lagdt rettesnöret 
på henne? L. Petri Jobs bok 38:5. Gudh 
besteller alle sina värk ... medh rättesnöre, 
affmätningar och visse proportioner. L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 184. Murmästaren mu
rar effter rättesnöret. Comenius Tung.öiS. 
en furste skal vara såsom itt rättesnöre eller 
ens murmästars lodh, som icke kan göra 
någhon muur eller byggning rätt jämpn och 
lijk, så frampt sielfve rättesnöret eller lodet 
icke är jämpnt och lijkt. Schroderus 
Pac. 36.

Rätteträ, n. ett rettasnöre eller rettaträ, 
när thet varder slagit eller lagt aff verk
mästarenom på ett krokot trää ... så uppen- 
baarar thet krookheetena. P. J. Gothus 
Rel. art. 166. ransaka och pröffua, om vårt 
lefverne effterfölier ... Gudz rättferdigheetz 
rätteträdh och ledhestång. Phrygius Him. 
lif. 160.
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Rättfärdeliga, adv. 1. Med rätta, gripz- 
holm ... wärt arff. och egit ær, och thet för 
then skwld retfaerdeligha jghen tagit. Gust.
1 reg. 3:339. — 2. Rättfärdigt. Thes ären 
j witne ... huru retferdeligha och ostraffe- 
ligha wij vmgingom medh idher. 1 Thess. 
2:10. leffua retferdeligha. Tit. 2:12.

Rättfärdig, adj. the hallender ære be- 
gærænde ath haffwa ... eth venligit handel 
oc rethfærdogt (ärligt, redligt) köpslaghan 
med rikitzens inbyggiare. Gust. 1 reg. 4:103. 
atthe icke vele anszee them för nogre sziö- 
roffuare ... vtan for vore tro tienare och 
retfärdige (rättmätige) vtliggiare tiil at straffa 
och förfölia vore och riikisins Render. 9: 265. 
en orättfärdigh penning drager tijo rättfärdiga 
(rättfängna) bort medh sigh. Dom. regi. 4. 
rättfärdugt godtz. Ders.

Rättfärdiga, tr. Förhöra, ransaka. Schole 
och fougterne ... haffwe acht medh alle frem- 
mende som här inkomme, och ingen städie 
här inn, med mindre han ähr först rätfar- 
dighedt, och åtspordh hwadhen han ähr och 
hwadh hann haffwer för wärff och ärennder. 
Landt. instr. 13 (1563). hvar och en ifrå 
hvadh nation han kommer, hafver fritt dra
git... alt landet uthöfver, och icke ene reese 
blifvet rettferdiget. Stjernman Com. 1:165 
(1559). de siöfarande (blefvo) rättfärdigade 
af Svenska utliggare på Danska strömmar. 
Girs Joh. 3 kr. 78.

Rättfärdigelse, f. Rättfärdiggörelse. Rätt- 
ferdigelsen skeer igenom syndernas tilgifft. 
Schroderus Hann. 328. Syndernas förlå
telse är intet annat, än rättferdigelse ifrån 
synden. Ders. 329.

Rättfärdning, f. Rättfärdiggörelse. så
som för eens synd skul är fördömelse kom
men offuer alla menniskior, så kommer ock 
jgenom eens retferdigheet lijffzens retferd- 
ning offuer alla menniskior. Rom. 5: 18. 
Christus vpstodh ighen aff dödha för wåra 
rätfärdning skul. O. Petri Sakr. 2 b. Jesum 
Christum han oss giffuit haffuer til helielse, 
rätfärdning och forlösning. 1 Post. 52 a.

Rättgång, m. [Mnt. rechtgank.] sittia 
en rethgong (sitta till doms) emellom . . . 
Gust. 1 reg. 4:295. latha skifftit (arfskiftet) 
än nw haffua sijn rätgång (pröfvas inför 
rätta). 5: 39. Och bygde teslikes itt Förhws 
til Domstolen, ther man rettgång vthi halla 
skulle. 1 Kon. 7: 7. Om the . .. haffua saak 
emoot någhon, så haffuer man R&dh och 
rettgång (domstol) och Foghtar, ther må the 
klagha och swara hwar annan. Ap. gern. 
19:38.

Rättgångsstadge, m. the rettgångs stad
gar, som then Judeska Politien och borger- 
skapet egentligha angingo, komma oss Christ- 
nom intet wid. L. Petri Mandr. E8a.

Rätthet, f. [Fsv. räthet.] Herren är rett- 
ferdigh, och haffuer retthetena (rättfärdig
heten) käär. Ps. 11: 7. Fromheet och rett-

heet bewara migh. 25: 21. rådherranar stadhga 
rettheet (det rätta). Ord. 8:15. Elsker rett
hetena (rättvisan), j som regeren på iordenne. 
Vish. 1:1. Nu är rettheten eller sanningen 
icke meer än een. L. Petri Dial, om 
mess. 108 b.

Rätthjertad, p. adj. Rättsinnig. Min 
sköld är när Gudhi, hwilken the retlhier- 
tadha hielper. Ps. 7:11.

Rätthus, n. Rådhus. P r e t o r i u m, rett- 
hwss. Var. rer. voc. L4a. Thå togho landz- 
höffdingens crygszmen Jesum till sigh på 
retthusit. NT 1526 Matth. 27: 27. Thå leedde 
the Jesum jfrå Caipham in j retthuset. Ders. 
Joh. ev. 18:28. thet strengha rättehuset, ther- 
vthi alle menniskior såsom dråpare fången 
liggia. P. Erici 4:128 b.

Rättighet, f. Afgift, accis. Sverigis Crono 
ingen tilbörlig rättigheet sker af allehonde 
slagz vijn och andre drycker, som hijt inn 
i rijket årligen införes. Stjernman Com. 
1:243 (1575).

Rättnu, adv. 1. Just nu. Rett nu kom
mer tijender, at Hennes K. M:t ähr i denna 
afton här. A. Oxenstjerna Bref 2: 243. Se 
vidare under Rätt, adv. — 2. Nyss. han 
i lisla stund skal fälla the modige hieltar, 
Som rätt-nu stodo käck och köne. Stjern- 
hjelm Here. 198. han sig såg så mächtig, 
rik och stor, Som rätt nu intet var än bara 
stofft och jord. Spegel Öpp. par. 49. hoon, 
som så förachtade honom rättnu, änsågh 
honom då med blijda och kärliga ögon. U. 
HjärnE Vitt. 44.

Rättnunas, Rättnunnas, adv. Nyss. [Isl. 
nåna, just nu.] Vi hafvom rättnunas för
tält ... hela handelen. Österling 2:289. 
Jag kom rättnunas på det rummet, der han 
hullit Sin kamp. Wrangel Tor. 49. Jagh 
rättnunnas nämbde Stiernhielm. Columbus 
Vitt. 249. De tåhrar, jämte ett så ovant häf
tigt famntag, Som jag rättnunnas såg, då 1 
var hos er son. C. Gyllenborg Andr. 
Rla. Jagh fick edert svar retnunnase. Carl 
XII (Lönbom Hist. märk. 1:154).

Rättplats, m. Afrättsplats. vardt Jöran 
Pederson uthfördt på rätteplatzen. Girs Er. 
14 kr. 112. mista sitt hufvud på en blodig 
rättsplats. J. G. Hallman 21. för bödlens 
svärd han på en rättplats dödde. Dens. 95.

Rättplägning, f. Rättskipning, lagfö
rande. han (mäster Knut) skulle staa till 
retta, lide oc vngelle huad retthen geffue 
kwnne Huarföre ... (hans) leygde för.de rett- 
gong oc rettplæging inthet förtage kunne. 
Gust. 1 reg. 3: 221.

Rättrådig, adj. [Fsv. rätradhogher.] Som 
råder till någons rätt och bästa, varer 
meg... ok mina fogathe hörage, lydoge ok 
rætraaduge. Gust. 1 reg. 1:46. bisp Gostaff 
. .. aldrigh warit sina retta infödda herrar 
retrådigh. 8:27. the sielffue (ridderskapet 
och biskoparne) wille wel wara honom (ko-



Rättsinneliga — 698 — Rö

nungen) så rettrådughe sofn noghor vthländsk 
man. O. Petri Kr. 146. skole the uthi 
theras handel vara konungen och staden 
rättrådige. Stjernman Com. 1:875 (1623).

Rättsinneliga, adv. Rättsinnigt. Så fruch- 
ter nu Herran och tiener honom trooligha 
och rettsinneligha. Jos. 24:14. regera folc- 
ket rettsinneligha. Ps. 9:9. Nådh ware medh 
allom som wår Herra Jesum Christum ret- 
sinneligha käär haffua. Eph. 6: 24.

Rättsinnig, adj. 1. Rättskaffens, sann
skyldig, skicklig, dugtig. giorde thenne her- 
tog Magnus som en rettsinnogh förste i thet 
stycket, at han öffuade sina tienare i rid- 
derspel. O. Petri Kr. 27. Tordh Bonde... 
en rettsinnogh och Iöckosam krijgs man war. 
Ders. 219. han var en rätsinnig krigsman, 
frimodig och fast dristig. L. Petri Kr. 140. 
bönderne hade ingen rätsinnig höfvidsman, 
som them skicka och tilsammans holla kunde. 
Ders. 145. kom Staffan Sasse till Herr Göt- 
staff medh 60 retsinnige Tydske knechter, 
hwilke sigh och som hieltar... bewijste. The 
hade een ganska stoor förfarenheet vti krigx- 
handell. Svart Kr. 39. — 2. God, duglig, 
tjenlig. rätsinnige sköne och vtwalde . . . 
Friszer (hästar). Gust. 1 reg. 10:295. retsin- 
noge smocke klippare (hästar). Svart Kr. 
36. en god retsinnig Boijartt vm xxx eller 
xl lester. Gust. 1 reg. 8:279. holla nagre 
retsinnoge skiip och jackter rikine tiil tijänist. 
9:142. hans hele mandom (menskliga natur) 
är en retsinnig läkiedom. O. Petri 2 Post. 
139 b. iagh hadhe planterat tigh til itt sött 
wijnträä, och til een ganska rettsinnogh sädh. 
Jer. 2:21. man rådher (skaffar) sigh een 
Postillo then som rettsinnigh är. L. Petri 
Kyrkord. 4 a. een sköön och rettsinnugh 
lijknelse, ther ganska mong stycker vthi äro, 
som alztinges wel skicka sigh til sakena. 
4 Post. 43 b. i alla doomkyrckior och scho- 
ler skulle hållas en lection om dagen i then 
Helige Skrifft medh rättsinnigh uthtydelse. 
Girs Gust.l kr. 108.

Rättsinniga, adv. Sant, riktigt, j samma 
scriffuelse haffuer tu tich sielff rätsinnige 
controfeiet och affmålat. O. Petri Sänd. A 2 a.

Rättsinnigt, adv. Dugtigt. The knap- 
hugge them retsinnigt, så att the fongade 
bleffue. Svart Kr. 168.

Rättskaffen, adj. retskaffen religion. 
Svart Kr. 98. theris tro ... retskaffan och 
fast bleeff. L. Pet. Gothus 48 b. the rätt- 
skaffne Chrisme. Lælius Jung. sp. F 5 b. 
deras hierta icke är reent och rättskaffet. 
J. Rudbeckius Kon. reg. 381.

Rättskaffens, adv. Dugtigt. de Danske 
... blefvo ... af de Småländske knecktar och 
bönder så rättskaffens undfångne och up- 
klappade. Tegel Er. 14 hist. 140.

Rättskaffet, adv. Rätt, riktigt, någon 
rätskaffet god och dugelig hest. Gust. 1 
reg. 10:295.

Rättskaft, adj. Rättskaffens, en rett- 
skafft och fulkommen Christen. L. Petri 
2 Post. 18 a. sådana troo ... icke reen och 
retskafft är. 3 Post. 85 b. wij äre Gudz 
barn, och haffue hans ord och bekennelsen 
reen och rettskafft. Ders 104 b. rettskafft j 
troonne. 4 Post. 33 b. — Adv. han skal 
döma hela iordena rettwijsliga, och regera 
folken rettskafft. L. Petri Dav. ps. 9:9. 
the som honom elska, beflijta sigh hålla 
hans lagh rettskafft. Sir. bok 2:19.

Rättskyldig, adj. Sannskyldig. [T. recht
schuldig.] then sanne rättskyllige lycksalig- 
heeten förfechta. Stjernhjelm Lycks. är. 
cartel.

Rättsliga, adv. Rätteligen, verkligen (i 
själva verket). [Fsv. rätlika, rätzligha.] Euan- 
gelium är icke een Laghbook, vthan retz
ligha een predican eller förkunning om 
Christi welgerningar. Försp. till N. Test. 
hoo skal finna en then retzligha from är? 
Ord. 20:6. Thenna wijsheet gör retsligha 
kloka menniskior. Syr. 1:24. Om Sonen 
gör idher frij, så ären j retzligha frij. Joh. 
ev. 8: 36. Om han retzligha war siuk, eller 
lät han så rychtett gåå,... kan man icke 
enkande weta. O. Petri Kr. 274. O Gud, 
som hörer allas röst, Gif oss tins andes 
gåfva, At vi, som sättia til tig tröst, Tig 
rättslig kunde lofva. Svedberg Vitt. 83. 
Jfr Rätteliga.

Rättsols, Rättsyls, Rättsöls, adv. Med 
solen, lika med solens skenbara gång, dt 
höger. [Fsv. rcetsöles.] Rätt sols, mäd so
len. Columbus Ordsk. 20. ett segerverk 
haffuer tveggiahanda hiwl, aff hvilkom som
liga löpa retsyls och somliga oretsyls eller 
venstert. P. J. Gothus Calv. C 3 a. rätt- 
sölls är alltid med solen. Eurelius Vitt. 73.

Rättvis, adj. Rätt. I barn, warer hörighe 
idhra föräldrar j Herranom, Ty thet är ret- 
wijst. Eph. 6:1.

Rättvislig, adj. Rätt. Hwad wore tå nå
gon tijdh rettwijsligare, än at wij oss emoot 
honom ... hörsamma och lyduga befinna läte. 
L. Petri Dryck. A 4 b.

Rö, f. Rör. Ther tilförenne Ormar leghat 
haffua, ther skal grääs, röö och säff stå. Es. 
35: 7. Willen j see een röö som drijffs hijt 
och tijt aff wädhret? Matth. 11:7. fingo 
honom een röö j sina höghra hand. 27:29. 
togho röön, och slogho ther medh hans 
hoffuudh. 27:30. toogh en swamp . . . och 
satte then på een röö. 27:48. migh wardt 
fången een röö (NT 1526: en röör) såsom 
en kepp. Upp. 10(11:1). hadhe ena gyllene 
röö. 21:15. (NT 1526: ena gull röör.) han 
mälte stadhen medh gyllene röön. 21:16. 
(NT 1526: gulrören.) taga röö och halm af 
taken. Schroderus J. M. kr. 417. svichta 
som een röö. Stjernhjelm Hängde Astr. 
— The undersamma röö. (plur. neutr.), af 
hvilka zokker siudes. Spegel G. verk 121.
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Rö, f. Tjäderhöna. (Jfr Vendell Ordb. 
öv. östsv. dial) Röö, Gallina sylvestris Auer
henne. Schroderus Lex. 58. Tiedrar (Röör). 
Comenius Tung. 150.

Röd, adj. Röda ve, rödsot, eblandh 
knechterne ther j Wijborgh skall och wancke 
then siwckdom som man pläger kalle Rödhe 
wee . .. man pläger brwke ther emott Lager
bär och Hollöörth lijke mykit tilhope pul- 
uerizereth, och giffue then siwke etth skiede- 
bladh fultth vdi starck etticke. Fin. handl. 
8:871 (1555). — Rödh kappa vil iagh them 
skära (utgjuta deras blod). Messenius Sig- 
nill 25. — Se Riddar röd.

Rödaktig, adj. 1. Röd. Hans öghon äre 
rödachtughare än wijn. 1 Mos. 49:12. —2. 
Rödhyad. the vnge, starcke och rödhach- 
tige perssoner haffue mere blodh än the 
gamble, swage och bleke personer. Fin. 
handl. 8:365 (1555).

Rödbrusat, adj. Rödblommig. the (qvin- 
nor) som äre icke så täckelige, rödhbrusate 
och snutefagre, at the kunne vara Susanne 
boffuar behagelighe. Phrygius Åkt. pred. 
C 4 b. Hon (solen) går rödbrusat ned. Spe
gel Öpp. par. 49.

Rödja, Rydja, tr. [Isl. ryöja. 1 rydhier 
wäghen. Es. 57:14. rydhier bortt stenanar. 
62:10. Tu haffuer rydt wäghen för thy (vin
trädet). Ps. 80:10. gack vp j skoghen och 
rödh tigh ther rwm. Jos. 17:15. ther sko
ghen är, ther rödh om tigh. 17:18.

Rödja, f. 1. Uppröjdt jordstycke, the 
rödyor och hestehagar szom han vprött haff
uer på the almenningx byaskogar. Gust. 1 
reg. 8: S03. — 2. Fälle, vårt folk skal fara 
i skogen och hugga thär en rödia (Isl. rjöör) 
för vår boskap. Peringskiöld Heimskr. 
1: 343.

Rödletta, tr. Rödfärga. [Isl. raudlita.] 
Lind Ord.

Rödlig, adj. Rödaktig, rödlett. [T. röth- 
lich.] rödhligh sårnat. 3 Mos. 13:42. rödh- 
lighit eterhwitt. 13:19. Hwj är tå tin klädh- 
nat så rödhlig. L. Petri Jes. proph. 63:2.

Rödtnorad, adj. Rödlett. (Rietz römo- 
rig, römorter, s. 527 a), een skeenhvijt och 
rödmorat valmoga. Phrygius 3 Likpred. 16.

Rödna, intr. Blifva röd, rodna, dagen 
synes rödna. Stjernhjelm Parn. tr. 1:10. 
tu strax slår tina ögon neder eller rodnar i 
ansichtet, så snart der talas om någon synd. 
Svedberg Sver. ol. 6. Jag bleknar än som 
lärft, än rödnar jag som blod. Kolmodin 
Qv. sp. 1:59. Hans ansickte rodnade vid 
de på en gång til stötande häftige sinnes 
rörelser. Malmborg 803. De rodnade och 
ångrade sig. Mörk Adal.. 2: 432.

Rödnad, Rödne, m. Rodnad. Ögonen 
hade ännu någon rödnad (efter gråten). 
Malmborg 53. färgen uppå kinderna drog 
sig til pannan och således förordsakade uti 
hela ansiktet en angenäm rödnad. /Is. Ban.

1: 73. ett ansichte som ... är medh tämeligh 
rödhna bemängt. A. Simonis T 3 b. Mörk
ret är såsom medh en rönna beblandat. 
Rudbeck Att. 2:132.

Rödsel, f. Röjning, vara som een vägha 
rödzl til the Evangeliskas fördärf. Bureus 
Varn. B 1 a.

Rödskål, f. ? vid ung-moors säng Röö 
skålan bra må drikkas. Lucidor F 4 b.

Rödspink, m. En fågel. Picus, rödh- 
spinck. Var. rer. voc. Rla.

Rödsten, m. Rödkrita. [T. rothstein.] 
Then andre timbrar på trä, . . . och mercker 
thet vth medh rödhsteen. L. Petri Jes. 
pr(mh 44:13.

Rödverk, n. Rödt pelsverk. [Mnt. rot- 
werk.] itt reme foder aff Röödwerck. Skrå
ord. 314 (1546).

Röfnad, m. Röfveri. Röfftiat och Tiuff- 
nat. P. P. Gothus C 4 b.

Röfstrut, m.? I förstonne slängde the 
med migh röffstrwt, Then eene bödh in och 
then andre bödh uth. På sidstonne rådde 
jagh som starckast var. Chronander Bel. 
I 2 b. (Förmodligen samma täflingslek i 
styrka, som ännu här och der förekommer, 
benämnd “draga röfkrok“.)

Röfva, tr. och intr. Röfva ifrån, plundra. 
Tu skalt icke göra tinom nästa orett, eller 
röffua honom. 3 Mos. 19:13. röffuadhe på 
wäghenom alla the som foro ther fram. Dom. 
9:25. röffua ladhonar. / Sam. 23: l. Altså 
wende Judas om igen, til at röffua läghret, 
och fick itt stoort rooff. 1 Macc. 4: 23. lijka 
som itt rytande Leyon tå thet röffuar (går 
pä rof). Hes. 22: 25.

Röfvan, f. Röfveri. theras obarmhertiga 
röfvan. Gust. Adolf Skr. 160.

Röfverisk, adj. Rofgirig. [T. räuberisch.] 
the Illyrier, ett vilt och röfveriskt folck. P. 
Brask Puf. 9.

Röja, f., se Rya.
Rök, m. [Fsv. röker; jfr T. rauch.] 1. 

Rökelse, gullskålar full medh wälluctandes 
röök. NT 1526 Upp. 5:8. han skal ock 
rökia sådana röök. Thet skal wara then 
daghligha röken för Herranom. 2 Mos. 30: 8. 
1 skolen warda migh tacknemlighe medh 
sötom röök. Hes. 20: 41. — 2. I.ukt. Jach 
gaff en liuflig rök ifrå mich, såsom ... köste- 
liga örter. Syr. bok 1536 24:20. sompt (vin) 
hafver en liuffligh rök, sompt ingen. Spar- 
man Sund. sp. 122. Röök af god förtienst 
och vinst... Hafver kallat uth oss. Mo- 
ræus 429. — 3. Hum. Huilke (Judarne) 
icke annat hadhe än eenn röök eller en 
skugga aff thet sanskylligha godha, som nu 
är vppenbarat. L. Petri Dial, om mess. 
63 b. the fingo en röök, at han skulle vara 
undkommen. Petrejus Beskr. 2: 206. de ej 
hade fåt den minsta rök om en så underlig 
förändring. Roman 295. han hade fått rö
ken aff hans ahnkomst. Sylvius Curt. 241.
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— 4. Hushåll, matlag, hvar och en som 
sin egen rök och eld hafver i staden. 
Stjernman Com. 1:740 (16 1 9). skal ingen 
boo i staden och hålla eld och rök eller 
bruka nogon borgerlig nähring och embete, 
med mindre han först vinner burskap. 1:745 
(1619). ther på ett hemman flere röker fin
nas än een. Riksd. 2:1000(1642). särskildt 
bebodde hemmansdelar eller rökar. Hal
lenberg Hist. 4 : 727.

Röka, tr. och intr. [Fsv. rökia, T. rauchen, 
rauchen.] Aaron skal ther på (på altaret) 
rökia (bränna) gott röökwerck. 2 Mos. 30:7. 
the offuergiffua migh, och rökia (tända rök
verk dt) androm Gudhom. Jer. 1:16. rökia 
himmelens Drotning, och offra henne drick- 
offer. 44: 17.

Rökare, m. En som tänder rökverk. 
[T. räucher.] Baals, solennes, månans, pla
neternas, och all himmelens häärs rökiare. 
2 Kon. 23:5. j ILeviterna) skolen wara hans 
tienare och rökiare. 2 Krön. 29:11.

Rökbad, n. then ene motte göre then 
annen vndsättning, när vmtränger, icke la- 
tendes the hakeskytter allene bade alt röke- 
badet vtt. RR '’/« 1543.

Rökdamb, n. Rökmoln, änga. [T. rauch- 
dampf] Och skal giffua vndertekn j him
melen och på iordenne, nemligha, blodh, 
eeld, och rökdamb. Joel 2: 30. the ock 
eeld samt medh fräsande röökdamb sputa 
kunde. L. Petri Sal. vish. 11:19.

Rökelin, Röklin, m. och n. Messkjorta. 
[Fsv. röklin, Mnt. rokelin, rocketing, Mht. 
röckelin.] j förston ne ther Messa höltz, bru- 
kadhes ingen besynnerligh clädher, sedan 
begynte man tagha vppå itt huit clädhe (må 
skee sådana som nu kallas rökelin). L. Petri 
Dial, om mess. 7 b. Thes förinnan Presten 
thetta gör (medan presten gifver en sjuk 
nattvarden), är lika mykit hwad han haffuer 
röklin vppå. Kyrkord. 59 b. På någon Sön- 
dagh eller annan Helgedagh för än Messan 
begynnas, kommer Ordinandus Episcopus 
fram för Altaret, haffuandes vppå Röklijn 
och Chorkappo. Ders. 78 b. Kyrkiones Tie
nare hade Röklijn eller huijt kläder vppå 
sigh then tijdh han förhandlade Sacramentet 
i Messone. Nov. ord. eccl. 346. Så skole 
alltid prästerne hafwa mässe kläder, eller 
åtminstone röcklin och stola uppå, när de 
hålla mässa för den siuka, och röcklin uppå 
när de joorda lijck, döpa barnen, taga hustrur 
i kyrckia och predika. Bidrag 1:15 (1583). 
et Röklin af hvit siden tapt. Link. bibi. 
handl. 1:129 (1612). röklijnen ock igen op- 
tagen är. Raimundius 84. hvar (prest) 
klädder i sin röklingh hvijt. Messenius 
Krön. 89.

Rökelse, n. reent rökilse. 2 Mos. 30: 3t. 
itt vptendt rökelse j rökelsekaret. Syr. 50: 9. 
thet sanskylligha rökelset. L. Petri Dial, 
om nattv. 11 a.

Rökelseträd, n. såsom itt rökelseträ om 
wåårtijdh. Syr. 50:8.

Röklin, se Rökelin.
Rökmaja, f. Se Maja. Wij wilie off

uergiffua wåra fattigha röök mayor. P. Erici 
3:170 b.

Rökning, f. Tu skalt ock göra itt röök- 
altare til röökning. 2 Mos. 30:1.

Rökpipa, f. Skorsten, skorstenspipa. 
[Mnt. rokpipe.] röökpipa, skorsteen. Var. 
rer. voc. H 4 b.

Rökstuga, f. Pörte. när hundrade komma 
öffuer fem, så äre the Muskoviter tappre 
krijgzmän ... ehest sittia the väl stilla och 
bliffua uthi skrubbor och rökestufvor. Pe- 
trejus Beskr. 2:191.

Rökt, se Rykt.
Röllesk, Rölisk, n. Rödgarfvadt lä

der, karduan. [Mnt. rotlesch.] Läderlaakan 
forbremade medtt wttskoritt Röllesk. HSH 
37:14 (1548). Rölleske 8 skin — Rölleske- 
skin. Ders. 54. itt quinne skyrte med itt 
röliske. Skråord. 331 (1574).

Rötna, tr. Berömma. [T. rühmen.] Loff- 
uer och tacker Gudh,... prijser och römer 
thenna nådena. L. Petri 2 Post. 204 b.

Rötnlig, adj. Berömlig, prisvärd. [T. 
rühmlich.] med ståtelige skänkningar i för- 
gyldt sölf, credentzer och annat vackert och 
römligt begåfvade. S. Elofsson 95.

Römme, m. Grädde. [Isl. rjåmi] grädda, 
som i England och Holland kallas room, i 
Värmeland römme och flöter. Lindestolpe 
Skörb. 42.

Rön, f. [Fsv. =, Isl. raun, f.] thet görs 
oss jcke behoff fortelia, för ty j haffwe thet 
wel alle j rönom (kännen det af erfaren
heten). Gust. 1 reg. 4:20. bruka tyranni 
offuer lekte och lærde, fattige och rijke, som 
nog finnes i röna, ath forma biscop hans 
(Brask) brukat och bedriffuedt haffuer. 4:393. 
the emot oss oerlig handlat hade, som nogre 
aff thet partiet wäl fwnno i röne som ther 
för then skul dömde wordo frå liiff och godz. 
6:221. Thetta bodordhet... är så högdt och 
diupt, ath thet jngen fulborda kan, thet be- 
wisar ey alleena Chrisms här, vtan hwar 
och en menniskia kan thet och så finna j 
rönen. O. Petri / Post. 137 b. tich gick 
wel, tes fan tu röön. Psalmb. 1536 67. 
Hwadh thet haffuer båtat oss, haffue wij j 
röön. Tob. com. B 2 b. Thetta samma haffue 
wij ock j handom röön aff förfarenhetenne. 
L. Petri Dryck. B 6 a. hwadh ock dieffuu- 
len haffuer för haat och ond wilia til oss, 
haffue wij j handom röön. 3 Post. 62 b. 
the wilia sådant intet troo, för än the haffuat 
j hender röön. Ders. 139 a. Min son, elska 
godh kennedom alt ifrå tijn barns been, så 
finner tu röön på wijsheten j tin ålderdom. 
Sir. bok 6:18.

Röna, tr. Lära känna. [Fsv. =, Isl. 
reyna.] iagh wil innan en kort tijdh komma,
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. .. Och tå skal iagh röna, icke theras ord 
som så vpbläste äro, vthan krafft. 1 Cor. 
4:19. en brodher warder rööndt j nödhenne. 
Ord. 17:17. — Impers. Joseph thet på en- 
dalychtonne röntes, at honom mykit nytti
ghare war, at Gudh lät sälia honom in j 
Egypten, än när (om) han hade lätit honom 
hema bliffua. P. Erici 4: 53 a. — Refl. at 
han-(Gud) Christum strax effter döpelsen ... 
stötte vth j wilda öknen ... thet rönnade sigh 
(såg ut att öfverensstämma) ganska illa 
medh the orden, Thetta är min älskelige 
Son. P. Erici 1:196 a. (Jfr Isl. reynast 
einum illa.) — Part. Bepröfvad. Han var 
en rönter man, och vel förfaren. Sved
berg Ödn. b 2 b. The äro the röntaste, bätste 
och stadigaste Christne, them Gud igenom 
motgång försökt hafver. Sabb. ro 1:868.

Rönlig, adj. Märkbar, synbar, på theras 
bön en rönlig värkan sker. Kolmodin Qy. 
sp. 1:418.

Rönsk, adj. Brunstig. En rönsk bock. 
Lind Ord. Rietz. 549a. Jfr Rån sk.

Rönskas, dep. Vara brunstig. Stundom 
rönskas han (hjorten). Comenius Tung.m. 
Kätias (rönskas) är fäachtigt. Ders. 825. Boc
ken rönskas. Lind Ord.

Rör, f. och n. [Fsv. =, Isl. reyrr, m.; 
Mnt. ror, T. rohr, n.] 1. Pass, säf. ath han 
lather skære then mesthe rör han offuer 
kommer til ath teckia tighellager med oc 
lather henne ther bliffua liggiandis til redhe 
til våren ath hon må hemptes med bather. 
Gust. 1 reg. 4: 93. Herren skal slå Israel, 
såsom rören böyes j watnena. 1 Kon. 14:15.
— 2. Arm (på ljusstake). Sex röör skola 
vthgå på sidhonar aff liusastakan,... huar och 
een röör skal haffua tree skålar. 2 Mos. 25: 32, 
33. — 3. Bössa, en warhaffttigh karll, medh ... 
ett longtt Röör, och vnder bäitedh ett stackett 
röör (en pistol). Fin. handl. 10:26 (1562).

Rör, f(?>. Utsot. [Mnt. ror, T. ruhr, f.] 
Ly en ter ia, mykin stoolgong ther en är 
lööslijffuat, thet ock kallas röör. — Dysen- 
t e r i a, blodsot, rödha röör. Var. rer. voc. D 4 a.

Röra, tr. 1. Then som rörer (upprörer) 
haffuet, at thes bölior fräsa. Jer. 31:35. the 
helgha Gudz menniskior haffua talat, rörde 
(drifne) aff them helgha Anda. 2 Pet. 1:21.
— 2. Beröra, förmäla, wij tilförna nogot 
rörth haffua vtj vår scriffuelse tiil eder om 
en skalk. Gust. 1 reg. 4:138. briister oc 
klagemååll som för oss rörde worde. 6: 99. 
han rörde om Arcken. 1 Sam. 4:18. här 
om rörer han aldrig thÅ minsta ord. L. Petri 
1 Post. a 4 b. hafver han intet rört om . . . 
sit ährende. A. Oxenstjerna Bref 2: 241.
— 3. part. Rörd, lam. Jesus botadhe en 
kranekan man, som war rörd, then wij kalle 
Borttagnan. L. Petri 2 Post. 270 b. han föll 
nidh på jorden och vardt uppå en sidhä 
rörd. Schroderus Liv. 771.

Röra, f. et litet tråg med röror, som 
kycklingen skulle hafva til mat. Sahlstedt 
Sas. om tuppen 16.

Rörd, f(?). Lamhet. (Se Röra 3.) Apo
plexia, heelt slagh, heell rörd. Hemi- 
plexia, Paralysis, halff rörd, halfft 
slagh. Var. rer. voc. D 4 b.

Rörig, adj. [T. rührig.] 1. Rörlig, som 
kan röras, lätrörighe vapn — tungrörig 
rustning. Schroderus Liv. 615, 616. — 2. 
Rörlig, snabb, rask. Rörig, Agilis. Schro
derus Lex. 75. somblighe ladhe harnischet 
an och försöckte huru vighe och rörighe 
the ther uthi voro. Schroderus Liv. 869. 
länge lefva sundh och helbregda, och i månge 
åhr vara rörigh. A. Månsson Aderl. 84. 
Att så mycket starckt och rörigt (arbetsfört) 
folck sättia sig neder å landzbygden i back- 
stufvur. Stjernman Riksd. 2:1113 (1649). 
starcke och rörige inhyseskarlar. Ders. rörig 
på sin ålderdom. Mörk Adal. 2:156. — 3. 
Liflig, hetsig? I brunetta skönheter, som 
gärna ären hitsigare, rörigare och ärelyst
nare. Dalin Vitt. 5:330. et rörigt sinne. 
Celsius Er. 14 hist. 8.

Rörlod, n. Bösskula. (han) bleff egenom- 
skutten iffrå the Swenskes skandz medh ett 
rörlodh. Svart Kr. 31.

Rörsabel, m. Sabel, äfven inrättad att 
nyttjas som skjutgevär. Adlersparrf. Afh. 
229.

Rörsel, f. Rörelse, kölden gör en tung 
och sinnets rörsel dämpar. Geisler 379. 
De blinde få sin syn, de döfve ricktig hör
sel, De halte färdig gång, de döfve lif och 
rörsel. Kolmodin Qv. sp. 2:119. Jag låg 
som andelös på jorden, utan rörsel. 2 : 588. 
Tu har dantzat, hoppat och sprungit, ei 
märekiandes hvem som gifver tig rörslen. 
Rydelius Sed. 11.

Rörstock, m. Bösstock. Skråord. 320 
(1546).

Rös, f. Ljumske. [Fsv. =.] Nedre vidh 
liumskan (rösen). Comenius Tung2öb. swol- 
mar j rösen — swlme j röserna. B. Olavi 
116 a. tenne siuckann [pestilentien)... för
söckte mig i enn halff fierdingz timme i 
hoffvedet och i alla lemmer och i rösone, 
ther jag tilförende haft hade döda suulnenn. 
Link. bibi. handl. 1:68 (1579). Rietz under 
rör 1.

Rösja, f. Rös, stenrös. [Fsv. rös;a.] the 
togho stenar, och giorde ena rösio, och åto 
vppå samma rösio. 1 Mos. 31:46.

Röska, se Ryska.
Röst, f. Ljud. rösten vphoff sigh aff trum- 

meternar, cymbaler och annor strengiaspell. 
2 Krön. 5:13. querns röst. Jer. 25:10. iagh 
hörde . . . såsom een röst aff mykit watn, 
och såsom een röst aff stoor tordön. Upp. 
19: 6.

Röta, tr. Låta ruttna, låta förfalla. [Fsv.
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=, Isl. myta] Ingen bygger, vtan alle röta, 
och bliffwa så Cronennes skatte gårdar platt 
... forderffuade. Gust. 1 reg. 13:249.

Röta, intr. Rdma, böla. [Fsv. =, Isl.

rauta] Hon (qvigan) röötar ynkelig. 
Lius Vitt. 59. Rietz under Riota.

Röte, m. Vintrens slask och röte. 
gel G. verk 71.

Eure-

Spe-

s.
Sabel, m. Sobel, sobelskinn. [Mnt. sabel, 

zabel; E. sable; Isl. safal, n. safali, m.j 
(Gud) kläder Zablarna med miukt och kåst- 
bart skin. Spegel Öpp. par. 58. svept i 
sabbel och mård. Sv. forns. 1: 217. sabbel 
skind. Ders. Sabbel. Comenius Tung. in
dex. kiortlar, medh sablar oc mårdar under- 
fodrade. Petrejus Beskr. 3:19. klädder i 
loar och räfvar, mårdar och sablar. A. Lau- 
rentii Verld. speg. 358.

Sabel, m. Huggsvärd. Skrifves ofta 
sabbel, t. ex. Wallenius Gram. C 5 a; S. 
Brasck Ap. gern. C 4 b; Comenius Tung. 
713.

Sack, m. Eg. säck, påse; spenamn på 
krämare. itt (skepp) som konung Cristiern 
och the sacker (Lybeckarne) hade laatt 
(lastat) med kopper, och skulle till Dan- 
march med. HSH 2: 19 (1530-talet). Jfr 
Knappsack 2.

Sackna, intr. Sjunka, sätta sig, lägga 
sig. han stillade stormen at bölierna sack- 
nade. Rolander 17.

Sadelbössa, f. Pistol (som hängde vid 
sadeln.) Rychte strax uth sin sadellbyss. 
Hund Er. 14 kr. v. 33.

Sadelknekt, m. Ridknekt. [T. sattel
knecht] Salknekt. Lönbom Uppl. 3: 98 
(1672).

Sadelrör, n. = Sadelbössa. Skjutgevä
ren voro dels långa, ... dels korta, hvilka 
bestodo af sadel- eller bälterör. Adler- 
sparre Afh. 221. han (ryttaren) rychte uth 
ett sitt sadelröör. Girs Er. 14 kr. 30.

Sadelstad, m. Sadelns ställe på häst
ryggen. ther var itt vaadh, Stodh hesten 
op i sadellstadh. Hund Er. 14 kr. v. 283.

Sadeltaska, f. Mindre ränsel eller kapp
säck. [T. satteltasche] Saaltaska. Come
nius Tung. 486.

Saft, n. Thet liuflige vijnbäärsafftet. Co
menius Tung. 440.

Saga, f. Det som säges, sägen, tal. syn 
är saghw rikast (Isl. stjn er sögu rikari). O. 
Petri Akt. C 2 a. ingen minnes, eller af 
sanno sago vet, huru hans förfäder eller 
fångamän först thertil (till egendomen) komne 
äro. Lag 1734 J.B. 15:1. Thesse alle sam
man skola göra itt ordspråk om honom, och 
ena sagho och gåto. Hab. 3 (2: 6). Förnom- 
stigt folck haffuer förnomstigt taal, och theras 
saghor tiena til förbättring. L. Petri Sir. 
bok 18:29.

Sagelhammare, Sägelhammare, m.
Svanshammare. [af Mnt. saget, zagel; T. 
zagel, svans, stjert. T. schwanzhammer] 
Thu motte och wäl lathe marchus hammer- 
smedt göre ther j store hammersmidien en 
eller twå små hambrar, then som kalles enn 
Sägelhammer, ther kunde man dha lathe slå 
allehonde wräklinger och annet sådant smått 
smide. RR l/s 1544. motte och vpbygges 
en lijthen hammer, thenn man kaller en 
Sagelhammer. RR 9/? 1545.

Sajen, n. Ett slags ylletyg eller sars. 
[Mnt. sayn, sayen; F. saie, It. sata.] Stycke 
halff säijen. Stjernman Com. 1:134 (1555). 
blomerat Sayn. 2:233 (1639). the ringere 
måge väl late sig nöije med ... ullen, kam- 
lott och sayen. Riksd. bih. 239 (1589). oför- 
mögnere måge draga kläde, saijen och ma- 
cheijer. Ders. Til menighe hofuedh schall 
bestyres blått och huit klädhe, Item blått 
Sayenn. Tegel Er. 14 hist. 321 (1561).

Sak, f. 1. Fall, händelse. (Jfr Söder- 
wall sake.) waaret (vore det) saka ath 
naager funnes som . .. inne holla eller dölia 
wilia noghors mandz gooss. Gust. 1 reg. 
1:94. Ær och så saka ath nogon gensegn 
her j mott finnes. 4: 291. (Mnt. were it sake, 
is dat sake.) — 2. Skäl, orsak, grund, iagh 
icke vthan saak giordt haffuer, hwadh iagh 
ther inne giordt haffuer. Hes. 14:23. thet 
skal wara saken (hvarföre fristäder inrättas), 
at tijt skal flyy then som itt mandråp giordt 
haffuer. 5 Mos. 19: 4. Är thet ock rett, at 
man skil sigh widh sina hustru, för allahanda 
saker skul (för hvilken orsak som helst)? 
Matth. 19:3. för hwadh saka (plur.) är titt 
hierta så illa til fridz? 1 Sam. 1:8. Sakerna 
ther til haffuer hans nade vel manga. Gust.
1 reg. 4:203. gudz forszmedilsze war szaken 
till theris straff. 5:169. the . . . haffua tagit 
seg ith opror förre oc obestond emote oss, 
gud wett för huad saker. 6:70. clösterleff- 
werne medh sit lyffte är een saack til alt 
thet oondt är. O. Petri Klost. D 1 a. — 
3. Brott, brottslighet. Jagh finner ingen 
saak medh honom. Joh. ev. 18:38. rådslog 
Konungen medh sina men ... wid hwadh 
sätt the motte taga them (“gislarne“) widh 
halsen, icke wetandes hwadh the skulle 
giffua them för saak (för hvad brott de 
skulle anklaga dem.) Svart Kr. 6. — 4. 
Saköre. wnner iac thöm xl mark saker at 
wpbæra aff theris landbor. Gust. 1 reg. 1: 5.
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Sak, adj., se Saker.
Saka, se Sak 1.
Saka, intr. 1. Saka på, Göra sak af, 

åtala. [Mnt. saken.] forplichtade han sich 
widh ban til at aldrig wilia saka ther vppå. 
O. Petri Kr. 89. han här på alrig saka 
eller vrekia (hämnas) skulle. L. Petri Kr. 
100. — 2. Skada, göra olägenhet, hinder. 
[Isl. saka.] Effter S. Marci scriffuelse til
låter Chrisms Apostlomen staaff och skoor, 
hwilket här (i Matth, evang.) synes för- 
biudas, Men thet sakar intet (gör ingenting 
till saken). L. Petri 3 Post. 135 a.

Saker, adj. han skal för thet blodh intet 
saker wara. 4 Mos. 35:27. Han är saak 
til dödhen. Matth. 26: 66. huem som helst 
... wij epter thenna dag beslå kwnne rette- 
liga sakan ther til vele wij ingeledis spara. 
Gust. 1 reg. 4:271. the mågha fara vtåff 
theras köpstadh och ther nest vm kring byn 
köpa theris berning ... så ath the j then 
motton för landzköp icke szake bliffwa skola. 
8:32. the warda sake til alla them, som 
sigh på theras exempel förargha. L. Petri 
Om nattv. D l b. Moses ... gör henne saka 
för hiertans begärelse skul, ändoch gerningen 
icke är på ferde. 2 Post. 175 b. Himblens 
nåd ey kunde sämjas Med din synd, o sakra 
Nord. Rydelius Vitt. 17.

Sakfall, n. 1. Brott. Peder Helszing i 
Melpada en quittencia på 100 mark ortuger 
för hans sakfall att han förde nogra oredeliga 
breff mett sig hitt in i landit. Gust. 1 reg. 
7:104. Vij vehle och at icke heller någre 
... saakfall, som till böter blifve ställte, skole 
komma till någen försoning annorstedz än 
för een sittiende Rätt. Schmedeman Just. 
49 (1563). — 2. Saköre, böter. [Fsv. sakfal.] 
jnkreffuia biscops tienden, procurationem och 
annan sakefall som plägher gå aff stickthet. 
Gust. 1 reg. 6:116. han opbera skall... tiende, 
sakafall och andra årlige wtgiffther. 6:128. 
för hvartt lass dynge eller orenlighett, som 
någen nederkaster anthen i hampnen eller 
på gathen, schall giffues i sakfald en halff 
mark. Stjernman Com. 1:152(1557).

Sakfallen, p. adj. Bötfäld. sakfallen til 
fyretije marek. Stjernman Com. 1:79(1546).

Sakfälla, tr. Bötfälla. saakfella honom 
til hundradhe Siklar silffuer. 5 Mos. 22:19.

Sakmål, n. Klagomål. [Isl. sakmål.] 
wiid gruffuona all ärende och sackmål höra, 
ranszaka och slijta. Gust. 1 reg. 10:201.

Sakrament, n. Svordom, förbannelse. 
[T. sakrament.] Der på kommer han . .. med 
så många tusende skjälsord och sakramenter. 
M. Stenbock (Lönbom Anek. 2: 290).

Sakramentekar, n. Monstrans. Hie- 
r o t h e c a, sacramentekaar. Var. rer. voc. 
L 6 b. itt Sacramentekar ... och en kalk med 
patena. Gust. 1 reg. 7:361.

Sakramentera, intr. Svärja. [T. sakra- 
mentieren.] Begynte han sacramentere : Der

TeuPfell före honom bort, Der mich hatt hir 
her geuort. Hund Er. 14 kr. v. 308.

Sakristia, f. skola the dragha vthaff the 
klädher som the haffua vthi tient, och leggia 
them vthi Helghedomens Sacristie. Hes. 
44: 19. thet vagx som fandz i Sakerstien. 
Gust. 1 reg. 4: 338. (liket fördes) j Store 
Kyrkian och där j en aff Sacrestigarne neder- 
sattes. A. Oxenstjerna Sre/2: 420. Sacer- 
stijger. Emporagrius 397. kyrkiones medel, 
documenter och räkningar böra vara för
varade under säkert behåld uthi sakerstijgan. 
Stjernman Riksd. 2: 1796 (1678). Guds 
hus och sakerstia. Dalin Vitt. 3:242. Sa- 
kerstija. Lind Ord. Sakerstuga. Spegel 
Ord.

Saksökare, m. Målsegare. thet obillight 
är vthi alla lagelige processer, thet en man 
skal varra både sacksöckare och dommare. 
Gust. Adolf Skr. 47.

Sakta, adj. Stilla, from. Lägg bort haat 
och haff saeta modh. Psalmb. 1536 41.

Sakta, adv. Måhända, väl, lätteligen. 
[Mnt. sachte, D. sagtens] mangehanda 
stemplingh och ondt ryethe föras, ther twe- 
dreeth och obestondt saetha motthe epther- 
fölya, om j dandemen ther nogon troo tiil- 
sættiæ wille. Gust. 1 reg. 2:10. Hopes oss 
och ath the godhemen borgarene och al- 
moghen j hæredhen sacktha hielpa ther 
noghen dagxwerkie tiil. 2:233. wij . . . komme 
ther ned til östergölland och måg (må) sachte 
til vestergölland. 6: 258. Motte sachta haffua 
skeedt at någhor aff folkit hadhe läghrat sigh 
medh tinne hjistru. 1 Mos. 26:10. Doch 
moste hwar och en thet achta, at han sijn 
dristigheet later wara bewarat medh godh 
rådh och försichtigheet, Ty ellies kan sachta 
skee, at hon wendes j öffuerdådigheet. L. 
Petri Krön. pred. D 4 b. slika Ceremonier 
.... skulle mestadeels hoos Christet folk 
sachta kunna warda lidna. Kyrkost. 37 a. 
Kan sachta wara, at tigh så tyckes. Dryck. 
E2b. Thet kommer sachta til, at enom 
vndfaller någhot ord, ther han menar doch 
intet ondt medh. Sir. bok 19:16.

Sakteliga, adv. Lätt, ledigt, (hon) toogh 
twå tiänistapijghor medh sigh, och stödde 
(stödde) sigh sachteligha widh then ena. 
St. af Esther 3: 6. The moste honom tullen 
giffve: Thua Rosennobeller för hvart skip, 
Them nappede han så sachteligh till sigh. 
Hund Er. 14 kr. v. 133.

Saktfärdig, adj. Som far sakta fram; 
mild, mjuk. at en och annar kastar bortt 
h och antager k i macht ... och skrifver 
mackt... thet löper emot ordets liud, som är 
lent och sachtferdigt. Svedberg Schibb. 14.

Saktfärdighet, f. Senfärdighet, tröghet. 
Dän sachtfärdighet i hans gärningar, så de 
som med kroppen som af förnufftet uträttas, 
är en sömnesiuka både i hans krop och 
sinne. Hermelin C 5 a.
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Saktmodeliga, adv. nådheligha och sacht- 
modheligha regera. St. af Esther 1:2.

Saktna, intr. Sakta sig. Striden sacht- 
nar. Spegel G. verk 97.

Sakvaltare, m. Sakförare. [T. Sach
walter.) en sådan som tager sig an, såsom 
en trogen sakvaltare, then förtrycktas sak. 
Svedberg Sabb. ro 2:1661.

Sakvåldare, m. Mdlsegare. [Mnt. sake- 
wolde.] Begärer någon leygd till rätta, och 
saakvålldaren icke vill gifva frijd. Schme- 
DEMAN Just. 165 (1615).

Sal, n. Försäljning. [Isl. sal, n.] the 
uthi alt köp och sall skole bruke Svenskt 
mynt. Stjernman Com. 1:469 (1602).

Salamander, n. itt Salamandra. L. 
Laurentii Nyårspred. 12 a.

Salat, n. plåckade ogräset uthur salatet. 
Schroderus Hoflef. 251.

Salbader, m. “Orimlig taal“. Stjern- 
hjelm Ordl. till Here. [T. salbader, skräf- 
lare, pratmakare.] Stor-spräkerij, lame Saai- 
bader. Here. 398.

Salfva, tr. Smörja med salfva. [Mnt. 
salven, T. salben.] then helge Ande, med 
huilkom hiertat moste saluat och smordt 
warda. L. Petri Krön. pred. G 3 b. hon 
sigh smyckiar, stofferar, stryker och gnijder, 
sminkar och salvar. Schroderus Albert. 
2: 99. träder Erchie Biskopen fram och 
salfvar Hennes M:t (vid kröningen). Stock. 
Mag. 3:187 (1620). Du salfvades med helig 
balsams smörja. Eurelius Vitt. 89.

Salig, adj. Lycklig. [Mnt. salich.] gud 
... iak eder nade befaler çalig och swnd 

til ewig tiid. Gust. I reg. 1:45. saligt regi- 
mentte. 4:377.

Salighet, f. [Mnt. salicheit.] wnske ider 
lycke och salughet (framgång) met wictorie 
och säger vtoffuer alles wore och rikenszens 
hedzke fiender. Gust. 1 reg. 10:239. seer 
til huilken een salugheet (hjelp, frälsning) 
Herren warder görandes j dagh medh idher. 
2 Mos. 14:13. Herren ... är mijn saligheet. 
15:2. Then ther stoor salugheet bewisar 
sinom Konung, och gör wel medh Dauid. 
2 Sam. 22: 51. Skulle Jonathan döö then 
een så stoor salugheet (seger) giordt haffuer 
j Israel? I Sam. 14: 45. genom honom 
(här höfv it smannen) hadhe Herren giffuit 
saligheet J Syrien. 2 Kon. 5:1.

Saligliga, adv. Saligt; lyckligt. [Mnt. 
salichlike ] lära vngt folk, huru the salig
liga for gudi epter andanom, och wijsliga 
for werldenne til persona och gotz handla 
skulle. Sal. ord. 1536 försp. skal man 
saligligha regera menniskionar, så motte thet 
skee medh gudz ordh. O. Petri 1 Post. 
42 a. wij eder... aff alle bedröffuilse och 
widermöde åther igen till wälfardt, vtij frijd 
och rolighett, saliglige insatt haffue. Gust. 
1 reg. 12: 254.

Saligmakare, m. Saliggörare. [Mnt.

salichmaker.] Christus wor salighmakare. 
O. Petri Svar till P. Elice el a.

Salknekt, se Sadelknekt.
Salpeter. [Mlat. salpetra.] salpetther. 

Gust. 1 reg. 2: 164. saltpetra, best. salth- 
petran. 3: 153. saltpeter, saltpetter. 3: 155; 
Var. rer. voc. P5a; L. Petri Sal. ord. 25: 
20; Comenius Tung. 104. Saltbittret. Car- 
leson 239.

Salsa, f. 1. Sås. [Mlat. salsa, Mnt. sa/se.] 
skolen ätat (köttet) medh bitter salso. 2 Mos. 
12: 8. the skola ätat medh osyrat brödh och 
salso. 4 Mos. 9:11. (Öfv. 1878: beska örter.) 
Man skal giffua oss ena beska salso. P. 
Erici 1:181a. godh starck senap ... Til vil- 
brådh sådan ampra salssa tiener. R. Foss 
93. At göra een godh Salsa, som man kan 
bruka på resor eller elliest. Colerus 1: 348. 
een kostelig salsa, som gifver god appetijt 
til at äta. Ders. (Se Fries Ordb. bitterkrasse.) 
— 2. Sälta. Salsa, salsedo. Comenius 
Tung. index.

Salser, n. Såsskål, saucière; saladier. 
[Mnt. salser, saltzer;T. salzier.] Catillus, 
saltzere. Var. rer. voc. G 8 b. salseer, ace
tabulum, oxybaphum. Comenius Tung. in
dex. Ettickia ... uthi saltzer, såsom ock sal
lat, upbohren varder. Ders. 302. På stekar 
varda upsatte i saltzer (scutellis) doppkrydder, 
salat, rättickia, pepparrot, och insyltat frucht, 
oliver, cappris, gurckor, rödhbeeta. Ders. 
566. Faat af tenn, steen, trä, både smörkar, 
saltzer och saltkar. Stjernhjelm Bröl. 26.

Salt, n. wij haffue saa monge skepper 
salth till hope ath wij veil kenne hwar annen 
(skrifver erkeb. Jakob Ulfsson till Svante 
Sture). HSH 20:292 (1510). han. brukade 
skendelige munnen på Konungen. Men han 
bleff therföre afflöndt så att halsbenet brast. 
Dock icke för än 8 åår ther elfter. Man 
plägar seija, thet ligger lenge saak i salte. 
Svart Kr. 15'8. [Isl. i salti liggr söfc.]

Saltaska, se Sadeltaska.
Saltkonst, f. Saltsjuderi. enn neder- 

Iänder . . . tilbudett sigh att wele vprätte enn 
saltkonst här i rijkedtt. Hist, handl. 13. 
1:206 (1565).

Saltkälla, f. Wele wij och athij komme 
thet mesta salth kellor tiil gongx som j 
formegthen aastadt komma. Gust. 1 reg. 
2: 204.

Saltstum, adj. ? äro onyttige saltstumme 
hunde. P. Erici 2: 41 b. (Stället är påtag
ligen korrumperat ; i Erici’s manuskript 
har trol. stått: äro onyttigt salt, stumme 
hundar, motsvarande originalets sind das 
tumme Saltz, stumme Hunde.)

Saltvelsk, ett slags kläde. Stendelsk el
ler Saltvelsk. Hallenberg Hist. 3: 4 (1613). 
Saltvelsk, kläde för artilleristerna. Hamil
ton 74. Fyrlodh eller Saltvälck. Stjern
man Com. 2:457 (1646).

Samaria, f. Kaftan. Samaria, Kasjacka
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som präster bruka, Colobium, exomis. Co- 
MENius Tung. index.

Samband,n. Sammanbindning, samman
hållning. Föruthan hennes (Pallas’) sam
band är vår (krigsmännens) hoop En lös 
onyttig skara. Stjernhjelm Fredsafl 2 intr.

Sambländning, f. Beblandelse. han 
hadhe ingen kötzligh samblendning medh 
henne. Matth. 1:25 (glossa). Jagh...haff- 
uer fått köttz skapnat . .. aff manz sädh ge
nom lusta, j sambländning. Vish. 7:2.

Sambund, n. Sammanbindning, thenne 
Laghen synes vara icke annat än som itt 
sambund af snälle efftertänklige ord och 
ordkynde. Stjernhjelm Föret, till Vestg. 
lagen.

Sam draga, tr. Öfverenskomma. thet 
meenige beslut, szom . . . endrechteligen 
szamdreckt och beslutet bleff. RR ™lt 1544.

Samdrycke, n. Dryckeslag. [Isl. sam- 
drykkjai] Kong Römer hade samdrycke eller 
gästabod om julen hos Bergfinn. Björner 
Kämp. Norg. uppf. 7.

Samfång, n(?). Ett slags skinn (för
modligen ekorrskinn). x timber samfong. 
Gust. 1 reg. 3:2S0. xiiij timber szamfang 
(uppburna i skatt i stället) för xiiij ntård- 
skin. 7:105. ett gråskindz reme foder aff 
ssamfong. Skråord. 314 (1546).

Samfälla sig, refl. Förbinda sig, öfver
enskomma. han samfelte sigh medh honom 
til at göra skep. 2 Krön. 20:36. Judanar 
haffua samfelt sigh, at the wilia bidhia tigh, 
at tu skalt j morghon läta Paulum komma 
vth för Rådhet. Ap. gern. 23: 20. hafwe wij 
besworidt och samfält oss, att wele vtgå, medt 
hans nåde, man aff huse. Dipl. Dal. 2: 256 
(1543). När een sådana flijt och öffning 
samfeller sigh medh bönen. L. Petri 1 
Post. F l a. både parterne sigh medh eeds 
förplichtelse samfella och förbinda skulle. 
Kr. 103.

Samfälleliga, adv. Samfäldt. war sam- 
felleligha stadfest wt åff osz och wårt elske- 
lige rikis råd, at wåpnesyn skall optagis. 
Gust. 1 reg. 3:318. oss loffuadt och tilsagt 
haffue atj samfelleligha wele hiälpa till att 
aff stilla sådant. 7:79. varth samfelleligh 
beslutet och samtygth. 4: 48.

Samfällig, adj. Samfäld, oafbrutet på
gående. göra ... fester uthi tijo samfällighe 
daghar. Schroderus Liv. 554.

Samfällning, f. Sammansättning, för
ening. Lwtherss tro ... i rijkijth jndragin är 
alle crisna menniskior tiil stoor siäle wadhe 
.. . om gud medh syna nadher och crisna 
menniskiorss samfelningh och motestandh 
kan thet ekke formena. Gust. 1 reg. 4: 418.

Samföljande, p. adj. På hvarandra 
följande, tiäna uthi sex samfölliende åhr. 
Stjernman Com. 1:935 (1626).

Samgång, m. Sammandrabbning, strid. 
[Isl. samgangr.] paa thet siiste komme (the)

saman mett thw swerd, och i then samgangh 
giorde Swen Laurisson hanom ett littit saar. 
HSH 29:86 (1540).

Samhåll, n. Sammanhållning, förening. 
[Isl. samhald.) så skal på thenna stund 
Eländet foga oss tilsamman i ett sinne, Och 
samhåld hielper vist, at vi nedslagne vinne. 
Spegel Tillsl. par. 85. O skadlig pest för 
land, där bofvar samhåld giöra! Malm
borg 21.

Samhållig, adj. Sammanhållande, öfver- 
ensstämmande, enhällig, som håller med. 
Vthi så måtto bliffuer Scrifften samhalligh 
och henger tilhopa, at wij genom troon allena 
bekomme syndernes förlåtelse. L. Petri 
2 Post. 20lb. Heedningarna ... samhållighe 
woro vthi ondzkonne. Sal. vish. 10:5. the 
skulle wara samhollige medh them att driffua 
Konung Götstalf vtatf Rijket. Svart Kr. 144. 
the äro .. . Gudi genwerdige och diefflenom 
samhallige. P. Erici 2: 183 b. hvar man 
skal vachta sigh och icke vara samhållig 
medh them som fööra orettan lärdom. P. 
J. Gothus Rel. art. 500.

Samhälligt, adv. Enhälligt, man sam- 
helligt sig i Herrans huus insteller. Spegel 
G. verk 283.

Samhänge, n. Sammanhang, vårttungo- 
måhl gifver ... så konsteligit samhänge, så 
tydelig mening, så merkeligit efftertryck som 
något annat. Spegel G. verk 4.

Samka, tr. tu skalt til tigh tagha alla- 
handa maat . .. och skalt samka honom til 
tigh. / Mos. 6:21. han dödde, och wardt 
samkat in til sitt folk. 25:17. Joseph sam- 
kadhe alla the peningar tilhopa som funnos 
j Egypten. 47:14. samkadhe the sigh til 
hopa endrechteligha. Jos. 9: 2. wil iagh 
samka tigh til tina fädher, at tu skal samkas 
j graffuena medh fridh. 2 Kon. 22: 20. hon 
(myran)... samkar sin maat j andenne. Ord. 
6: 8. Hwart och itt. diwr samkar sigh in til 
sitt kön. L. Petri Sir. bok 13:19.

Samlag, n. 1. Förbund. [Isl. samlag.] 
vinladhe han sigh alremäst ther om, huru- 
ledhes han the Svenske och Göther, som til- 
förende ... hadhe genom åtskilligh feigd och 
krijgh förskingradhe oc försvagadhe varidt, 
skulle åther kunna förlijka, och them til een 
stadigh enigheet och broderligit samlagh 
locka. Skytte Or. B 4 b. Förbundet eller 
samlaget emillan Sverike och Påland. Bu- 
REUS Påv. stämpl. A 2 a. hafver han be
skylt the Evangeliske therföre, at the hadhe 
samlagh och compact medh Turken. Varn. 
B l b. de hafva hafft dygden och lyckan i 
ett samlagh och förbund. Lindschöld Vitt. 
131. — 2. Samqväm. Han blifver oskicke- 
lig at vara i samlag och samqvem och at 
pläga tienligit och förnöisamt umgenge med 
folck. Svedberg Ungd. reg. 59.

Samlikt, adv. På samma sätt, lika med 
hvarandra, öfverensstämmande. the alle
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regelbundit och samlikt skrifvit hafva. Sved
berg Schibb. e 2 b. Knapt finnes något 
paar som är så samlikt echta. Spegel G. 
verk 172.

Samling, f. jag uti all den tid, jag lef- 
vat i verlden, varit en samling af alla laster, 
yls Ban. 2:143.

Samljud, n. Symphonia, samliwdh 
ther liwden wel lyda samman. Var. rer. voc. 
F 4 b. Där hördes lof ske Gud, där hördes 
Häll Ulrica, Och detta samliud har ett gen- 
liud väckt hos mig. S. E. Brenner Dikt. 
2:8. Det gny, som regnets svall, som vä
drens susning för. Med stridens larm och 
brak ett grufligt samljud gör. Rudbeck 
Bords. 29.

Sammalund, adv. Sammalunda. Tå 
giorde ock trulkarlanar sammalund. 2 Mos. 
8:7. Then ther twå kiortlar haffuer, han 
giffue then som ingen haffuer. Och then 
ther maat haffuer, göre sammalund. Luc. 3:11.

Samman, adv. Tillsamman. Så gör nu 
samman en hop minom herra Konungenom. 
2 Kon. 18:23. Och kom samman j Jeru
salem en stoor hoop folck. 2 Krön. 30: 13.

Sammanbindning, f. Sammansvärjning. 
Catilinæ conjuration och sammanbindning. 
Schroderus Albert. 4:167.

Sammanboning, f. (Kristi vistelse på 
jorden) warit honom een bitter och swr, men 
oss een helsosam och sööt sammanboning. 
P. Erici 1:55 a.
Sammandrabbning,f. Sammanträffande, 

förening. En högboren grefvinna, utaf sin
nes, krops och lyckos goda så högt begåfvad, 
at om alla desses sammandrabbning i en 
person skulle kunna här göra någon ful- 
komlighet, hade man visserlig orsaak af en 
fullkomlighet henne lycksalig at prijsa. Co
lumbus Poet. skr. O 4 b.

Sammandraga, tr. Samla, förvärfva. 
[Isl. samandraga.] kraffsa tilhopa ... och 
jw alltijdh sammandragha. Försp. till Hagg. 
The skola haffua sigh medh tigh såsom fien- 
dar, och tagha bortt alt thet tu haffuer sam- 
mandraghit. Hes. 23:29.

Sammandrägt, f. Förvärf. [Isl. saman- 
drättr.] fremmande ... skola mätta sigh aff 
tinne kraffts sammandregt. L. Petri Sal. 
ord. 5:10.

Sammanfatta, tr. Mijn offuerträdhelse 
haffuer tu försiglt vthi itt knippe, och sam
man fattat mina misgerning. Job 14:17.

Sammanfoga, Sammanfoga, tr. Thet 
nu Gudh haffuer samman fögt, skal menni- 
skian icke åtskilia. Matth. 19:6. han (lif- 
kjorteln) warder sammanfögd (sammanfäst) 
på bådha axlar. 2 Mos. 28: 7. theras hierta 
mågha ... sammanfögadhe (förenade) warda 
j kärlekenom. Col. 2:2. — Red. samman
sätta sig. någre sig sammanfoga och sättia 
pris, efter deras egen godtyckio, på en an
nars godz. Stjernman Com. 4:674 (1686).

Sammangadda, tr. Jag sammangaddar 
flera sådana bödlar som jag. Dalin Vitt. 
I. 1:12.

Sammangifva, tr. Sammanviga [T. 
zusammengeben.] echtafolck sammangiffua, 
oc (ther så skee moste) åtskilia. L. Petri 
Kyrkord. förord 4 a.

Sammangröta, tr. Bort febrar, snufvor, 
värk och gikt! Bort hvad Galener samman
gröta, Fast än det är Latinskt och qvickt. 
Dalin Vitt. 6:301.

Sammangång, m. 1. Sammandrabbning. 
(Se Sam gång.) blef ther tå een ganska 
hårdh sammangångh, så at fast månge ther 
stulpo på bådha sijdhor. L. Petri Kr. 23. 
Syphax ryckte uthur sitt lägher i marken ... 
och skedde strax i begynnelsen en ridder- 
ligh sammangång, hvaruthinnan the Romare 
kunde medh mödho bestå sigh. Schroderus 
Liv. 370. — 2. Sammanträde, jag gärna 
skulle veta huru din och de françôseskes 
sammangong afflöperi A. Oxenstjerna 
Bref 2:279. — 3. Samlag, beblandelse. man 
och quinna skole haffua sammangång och 
ther igenom menniskios siechte förökas. 
E. Svenonis Cl b. the Hunners veder- 
styggeliga uhrsprung af trullkånors samman
gång med the orena andar. Peringskiöld 
Jord. 52.

Sammanhang, n. Sammanfattning, för
ening. jag från land till land, från strand 
till strand Har släpat efter mig ett samman
hang af plågor. C. Gyllenborg Andr. 
A 2 a. The (qvinnorna) äro alla skurna af 
et stycke Och i mit tycke Et sammanhang 
af högmod, svaghet, list och svek. Lindahl 
Syr. 13. Himlen har ej er som andra men
skor gjort, Nej, till ett sammanhang af alt 
som heter stort. Brander Cleop. 6. Hon 
(Sigbrit) var ... Et odygds sammanhang, et 
alla lasters bo. Gust. 8.

Sammanhjona, tr. Sammanviga. Her
ren monde sielf thet paret (Adam och Eva) 
samman-hiona. Spegel G. verk 264.

Sammanhåll, n. Förening, förbund. (Jfr 
Sam håll.) theras wenskap och samman- 
hold. Uti. på Dan. 369.

Sammanknippa, tr. 1. Hopknäppa, med 
sammanknippade händer. Raimundius 126. 
— 2. Förknippa, förbinda, iag således är 
födder, at mitt goda och mitt förderf var 
sammanknippat med thet allgemena besta. 
Gust. Adolf Skr. 194. Hon har sitt hierta 
så med Pyrrhus sammanknippat. C. Gyllen
borg Andr. 1 2 a. trättije nationer had he 
. .. sammanknippat sigh emot the Romare. 
Schroderus Liv. 66.

Sammankomma, tr. 1. Sammanfoga. 
een bygning then wel är sammankommen 
och med bielkar bebunden. L. Petri Sir. 
bok 22:19. — 2. Hopsamla, aff wårs fadhers 
godz haffuer han sådana rikedomar samman
kommet. 1 Mos. 31:1.
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Sammanlemmad, p. adj. Christenheten 
är en sammanlemmad kropp med oss. Sved
berg Sabb. ro 2:1478.

Sammanljud, n. Samljud. Symphonij 
är mångas (stemmors) sammanliudh. Co- 
MENius Tung. 774. Theras olijk-lydand’ röster 
Stämma til gott sammanliud. Stjernhjelm 
Fredsafl 13 intr. Att med ett sammanljud 
(rim) vid ändan orden svara, Det är ett ringa 
fnask, förstånd bör kärnan vara. S. Trie- 
wald 39.

Sammanlopp, n. Samlad förmögenhet. 
alt titt godz och saman lop byta tina frender. 
H. 0. visbok 51.

Sam manlycka, tr. Tillsluta. O at iagh 
retzligha kunde förwara min mun, och för- 
numsteligha lika som medh itt insegel sam
man lyckia mina leppar. L. Petri Sir. bok 
22: 33. '

Sammanlöpa, intr. Löpna. Jagh haff- 
uer fått köttz skapnat, tiyo månadher longt 
j blodh samman lupen (Vulg. coagulatus), 
aff manz sädh. Vish. 7: 2.

Sammanmöla, tr. Hopskrapa. (Se Rietz 
myra 1.) han för fåfängt ränn och släp, För 
sammanmölat mull och skräp, Tör see med 
ånger och förtret En långer, långer evighet. 
Geisler 38S.

Sammanrota, tr. Samla i rotar. Sitt 
oförskräckta folk nu Håffman sammanrotar, 
Till striden återför. Rudbeck Bords. 23.

Sammanråd, n. Samråd. Pastores ... 
med församblingernes sammanrådh måge för
ordna kyrkioföreståndare. Stjernman Riksd. 
2:1801 (1680).

Sammanråda, tr. Samråda. den ge
mene hopens sammanrådde raseri. Malm
borg 551.

Sammansamka, tr. mykit guld samman- 
samka til en skatt. Tob. 12:8. samman
samka sigh sielffuom en godh grund fram
deles. 1 Tim. 6:19.

Sammanskrynka, tr. Hopskrynka. Mijn 
hwdh är samman skrynckt. Job 7:5.

Sammanskudda, tr. Hopskaka. jtt gott 
mååt, fulttryst (fullstoppadt) oc samanskud- 
dat. O. Petri I Post. 124 b.

Sammanskärpa, intr. Skära ihop, sam
mandrabba. Parterne (vid rådplägningen) 
så hårdt hvar medh annan sammanskärpte, 
at och föräldrarna nepligh höllo henderna 
ifrån barnen. Schroderus Liv. 442.

Sammanslagga, tr. Samla, monga pe- 
ningar och rijkedomar sammanslagga. O. 
Petri Kr. 13. alt thet the kunna medh rett 
och orett samman slagga. L. Petri Dial, 
om mess. 74 a.

Sammansnack, n. Samtal. Under bö
nen moste alt vara i roo, och ingen må der 
under taga sigh någon fåfengia före, såsom 
sammansnack, lopp ifrån rum till rum, kog- 
sande hijt och tijt kringh om kyrkian. Em- 
PORAGRIUS 117.

Sammanstämma, tr. ? så pläga de ofta 
ur tre och fyra postillor sammanstämma 
predikningar. Kexel 2:101.

Sammanstämma, f. Samstämmighet. 
jemförom theras (himlakropparnes) måål, taal, 
lopp, sammanstämmo. Stjernhjelm Arch. 
A 8 b.

Sammanstämning, f. hele naturen . .. 
består uthi een tarflig samanstämning (har
monia). Stjernhjelm Arch. A 2 b. deras 
förblandade strängjaspel gifva ingen redig 
sammanstämning. Malmborg 505.

Sammanstämpling, f. complot, hemlig 
förbindelse, saminanstempling. Svedberg 
Schibb. 257. mas copie, sammanstempling. 
Ders. 283.

Sammansång, m. 1 alla församblingar, 
serdeles i städerna, skal man beflita sigh 
om en vel lydande melodie eller samman- 
song, så at songen emellan Choren och then 
andre deelen af församlingen altijdh Stem
mer öfverens. Laurelius Kyrkord. 221.

Sammansällig, adj. Som sällar sig till
samman, sällskaplig, dhen sammansällige 
naturen. Wexionius Sinn. B2la.

Sammansätta sig, re fl. Förena sig, öf- 
verenskomma. Hafva ... sammansat oss at 
giöra honnom it tappert och manlight mot
stånd. Gust. Adolf Skr. 227.

Sammanvefla sig, refl. Sammangadda 
sig. De Tyskar ha sig seen med Spanjen 
sammanveflat Ok moot de Franckers kung om 
hussbondkastet täflat. Columbus Vitt. 87.

Sammanvist, f. Sammanvaro, samman- 
lefnad. [Isl. samvist, f. Jfr Vist.] menni- 
skian gerna söker sigh vedherlijker, medh 
hvilka hon motte haffva sitt umgenge och 
sammanvist. L. Paul. Gothus Mon. pac. 78.

Sammanvåning, Samvåning, f. Sam
manboende, sammanvaro. mans oc qwinnos 
sammanwåning. P. Erici 1: 65 b. en hinder- 
listigh eller lögnachtigh menniskias samvå
ning åstadkommer oredo och oenigheet. R. 
Foss 155.

Sammanväf, m. hiertatz sammanväf. .. 
består af idel senotråar och fibrer. Linde- 
stolpe Surbr. 16.

Samme, pron. adj. Och wilie (vi) ware 
then szamme som waar halss wiil waagha 
för eder och menighe Suerigis inbyggiare. 
Gust. I reg. 2:246. Och strax medh thet 
samma taladhe han sitt werff. L. Petri 3 
Post. 60 b.

Sammet, n. läta henne gå på ijdhel silke 
och sameet (w -i). L. Petri 1 Post. F 3 a.

Samna, tr. Samla. [Fsv. Isl. samna.] 
Bekkar ... sig i gröna dalar sampna. Spegel 
G. verk 105.

Samnad, m. Samqväm. [Fsv. samna- 
dher, Isl. samnaör.] Så skola ock Presterna 
med synnerligh flijt tagha sigh til wahra, at 
the thessa samqwemder (för att biträda 
hvarandra vid skriftermål) icke vthi någhon
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måtto misbruka til öffuerflödig Collatz, lös- 
achtigt taal, eller annor sådana fåfengio, 
then Prestmänz personer altijdh illa står, 
men vthi sådana sampnat är platt olidelighen. 
L. Petri Kyrkord. 27 a.

Samnan, f. Samlande. [Isl. samnan.] 
Utskrifningen är en krijgzfolkz samnan. 
Gust. Adolf Skr. 5.

Samning, f. Samling. [Mnt. samninge, 
sampninge.] vj tuäka (tvifla) än fast om 
kongen haffuer nogon merchelig sampningh 
(krigsmakt) j skaane om han ey lather draga 
med henne in i Swnnerboo. H. Brask 
(HSH 17:77).

Samqvämd, f. Sammankomst, samqväm, 
församling, samquemder och herramöthe. 
Gust. I reg. 4:228. thenne rijkzdagh och 
samqvembd. Stjernman Riksd. 1:442(1597). 
hafver Jagh ... eder till thetta sambqvembd 
(riksmöte) till hopa beskrifvit. Gust. Adolf 
Skr. 158. huilken kyrkia icke annat är, än 
heligha menniskiors samfundt eller delactug- 
heet och samqwendt. O. Petri Men. fall 
E 4 b. ecclesia. thet merker försambling eller 
samqwendt. Ders. E6a. haffuen j om nå- 
ghot annat handla, tå må thet åtskilias vthi 
någhon tilbörligh samquemd lafgöras i den 
lagliga folkförsamlingen). Ap. gern. 19:39.

Samråda, intr. Öfverenskomma. Hero- 
des mötte mig på samrådd stund och ställe. 
Kolmodin Qv. sp. 2:210.

Sams, Samse, adj. Ense, enig, Samse, 
Concors. Schroderus Lex. 81. thet settet 
som wij hålle hoos Döpelsen, ingalund är 
Christi Insettielse och Döpelsens retta bruk 
emoot, vthan vthi alla måtto är thy samse 
och eenlighit. L. Petri Exorc. B 2 a. all
män fara plägar och ovänner samse giöra. 
Gust. Adolf Skr. 75. Præses och Asses
sorerna skola ... sine embetes stycken . .. 
med samse råd ... uthföra. Emporagrius 
268. Des (skeppets) styyr- och höfvitzmän 
lät alla samse draga. Liljenstedt Christ. 
C 4 a. Nu håller sämjan verlden opp: Alt 
går i sams och enigt lopp. Rydelius Vitt. 
92. — han hadhe tvenne brödher, Platorem, 
som hans sammbrodher var bådhe aff fadher 
och modher, och Caravantium, medh hvil- 
ken han samms (samskyld) var aff modhren 
alleena. Schroderus Liv. 865.

Samskott, n. pl. Gevärssalvor. De 
Svänske sammskått ginge som liungelden 
snäll, Å tiuge tusen Ryssar de fälte. Eu- 
RELIUS Vitt. 93.

Samsång, m. Concentus, samsång. 
Var. rer. voc. Gla. Jfr Sammansång.

Samsäga, f. Samråd? Dieffuulen ... 
trulkarlom och them som swartekonst bruka, 
är tienstachtigh medh samsägho, peninga til- 
dregt ... och hwadh the aff honom begära. 
P. Erici 5:120 b.

Samsäte, n. Sällskap, samqväm. [Isl. 
samsceti.] Joan Smalendningh ... kom j dryk-

kenskappe j thrætte med her henrich aka- 
sonsz fogthe oc oppa thet ingen skwld eller 
sack finnes skwlle med honum vndhueck 
han theris samsæthe. Gust. 1 reg. 4: 49.

Samsätta, tr. 1. Sammansätta, förena. 
Thet var och lust at see the fyra Elementer 
Sam-settia all then kraft som them tå var 
förlänter. Spegel G. verk 270. Svea och 
Götha enigheet af nöden var, at the medh 
en samsatt hielp kunde möta och til ryggia 
drifva sine fiender. Schroderus J. M. kr. 
137. Kunde altså the Assyrier uthan någon 
möda thet ena svaga folcket effter thet an
dra, som ännu icke stoort viste aff förbund 
och samsatt macht, underkufva. P. Brask 
Puf. 4. vij detta af berådde och samsatte 
modhe lofvat. Stjernman Com. 1:818 (1629). 
— 2. Refl. Förena sig, öfverenskomma. bodo 
the, att samme almoge skulle wehll göra 
och komma tilsamans ... så wille the sam- 
settia sigh medh them och bliffua widh Kong 
Götstaff. Svart Kr. 147. måge the sam- 
settie sigh om någre godhe män, som the 
kunne tage i valedt (till den lediga tjensten). 
HSH 18:361 (1597). Rijksens Ständer ju 
undertijden måste komma till samman och 
om rijksens vichtige och vårdande saaker 
sig berådslå och samsättia. Stjernman 
Riksd. 1:465 (1598). endrächteligen samsättie 
och föreene sigh om thet som them sampt- 
ligen kan och må lände til välferd. Com. 
1:461 (1602). Hvadh nu tijden anlangar uthi 
hvilken vår Herre Christus haffuer låtit sigh 
födas,... kunde the lärde sigh icke samsättia. 
E. Svenonis C 2 a. de Svenske och Dan
ske Commissarier hade sig om alla punkter 
förenat och samsat. S. Elofsson 181. Emot 
sådan hans farlige upsåt hafve vij oss ... 
samsat och förenat. Gust. Adolf Skr. 225. 
mechtiga Nationer hade i sinnet och sigh 
samsat, at vela föra krigh på Sverikie. Pe- 
trejus Krön. 71. Landzens inbyggiare haffva 
samsadt sigh om lagha öffverhetz vhal. L. 
Paul. Gothus Mon. pac. 143. (Höra de 4 
sista exemplen till ett v. Samsa sig?)

Samt, adv. Jerobeam samt medh hela 
Israels menigheet komo. 1 Kon. 12:3. Pre- 
sternar samt medh sina stalbrödher äro lijka 
som röffuare. Hos. 6: 9. then tijdh wij än 
nu worom j synderna, haffuer han oss, samt 
medh Christo giordt leffuande. Eph. 2:5. 
här icke allenast är wijn och bröd, vthan 
ock så samt här medh Christi sanne leka
men ... och hans sanna blodh. L. Petri 
1 Post. b 3 b.

Samtal, n. itt gott lofford (kommer) aff 
hennes (vishetens) vmgengelse och samtaal 
(samtal med henne). Vish. 8:18. Tå hadhe 
Festus samtaal (öfv erläggning) medh Rådhet. 
Ap. gern. 25:12.

Samtjock, adj. Undersättsig. Lind Ord. 
Jfr Rietz.

Samtliga, adv. Tillsammans, i ett sam-
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manhang. alt thetta talet haffuer folgs åt 
och wäret samtligha talat. L. Petri Dial, 
om nattv. B 7 b.

Samtycka, tr. och intr. [Fsv. Isl. sampyk- 
kja.] Konungen samtyckte (samtyckte till, 
gillade) then daghtingan, som Lysias medh 
Maccabeo och Judomen giordt hadhe. 2 Macc. 
11:15. hadhe icke samtyckt theras rådh och 
gerning. Luc. 23: 51. Saulus samtyckte hans 
dödh. Ap. gern. 8:1. Om iagh nu gör thet iagh 
icke wil, så samtycker (medgifver) iagh, at 
Laghen är godh. Rom. 7:16. Tå the nu 
lenge ther offuer rådhslogho, ... samtyckte 
the (kommo de öfverens) om förlijkningena. 
2 Macc. 14:20. tagh tigh wara, at tu icl^e 
samtycker j (till) någhon synd. Tob. 4:6. 
Wij wilie intet samtyckia j Antiochj bodh.
1 Macc. 2:22. I thenne tridhie meningen 
samtycker (instämmer) Hieronymus. O. Petri 
Klost. A 2 a. Huar nw sådana böner skee 
på itt fremande mål, thå kunna the som om 
kring stå icke samtyckia j samma bön .. . 
epter thet the icke weta huad bidhit warder.
2 Mess. A3b. samtyckte (enhälligt antogo) 
thå alle marsken för höffuitzman. Kr. 187. 
wart och hallet itt möte i Arbogha ... och 
ther skulle endregteligha samtyckias (öfver- 
enskommas) hoo höffuitzman wara skulle. 
Ders. 268. Sverker gamble vart af Östgötharne 
först uthvaldh till konungh, och sedan sam
tyckt (antagen) öfver heela rijket. L. Petri 
Kr. 63. jag haffuer samtykt thenna breff- 
ägare Her Oloff Olson för kyrkeherde i 
Hoodals prestegäldh. Dens. (Gjörwell Nya 
sv. bibi. 2:149).

Samtyckja, f. Samtycke. [Fsv. Isl. sam- 
pykkja.] Saulus hadhe giffuit samtyckio til 
hans döödh. NT 1526 Ap. gern. 8:1. thet 
skeer medh begges idhra samtyckio. Bib. 
1541 1 Cor. 7:5.

Samtyckt, f. Samtycke. [Fsv. Isl. sampykt.] 
all folck, Som sin samtyckt och sijn hand 
Icke hafr’ til mälte bundeskraft Gifvit ut på 
pergament. Stjernhjelm Fredsafl 12 intr.

Samvarig, adj. Af samma varelse, vä
sende, natur (opooùotoç). Sonen . .. samwa- 
righ medh Fadrenom j wäsendet. Falck 2 b.

Samvet, n. [Fsv. Isl. samvit.] 1. För
stånd, insigt. iach them (brefven) i dag saa 
las och offuerwog epter betzsta samwith gud 
mich giiffwit haffwer. HSH 20:249 (1508). 
Mose Herrans tienare migh vthsende ... til 
at bespeya landet, och iagh sadhe honom 
igen effter mitt samwett. Jos. 14:7. — 2. 
Medvetande, the skola komma förtwiffladhe 
medh theras synders samwet. Vish. 4:20. 
— 3. Samvete. Jagh haffuer wandrat för 
Gudhi vthi (med) itt gott samwet. Ap. gern. 
23: l. somlighe göra sigh än nu samwet om 
(angående) affgudhanar. 1 Cor. 8: 7. Så 
läter nu ingen göra idher samwet offuer maat 
eller dryck. Col. 2:16. the hadhe sedhan 
intet samwet hafft aff synder (icke haft några

synder på sitt samvete), när the hadhe ena 
reso warit rene giorde. Ebr. 10:2.

Samvetig, adj. Sammanstämmande. Wij 
äre samwetige j tiänisten medh apostelen. 
O. Petri Svar till P. Galle K l b.

Samvetssam, adj. Samvetsgrann, sam- 
vetssam menniskia. Svedberg Försvar 5.

Samvetssolk, n. hans samvetssolck och 
stygga ord. Svedberg Försvar 53.

Samvistelighet, f. Samhälle, der voro 
inga behageligheter, konster, slögder och 
otaliga dylika ting, som räknas för dygder 
och prydnader i samvisteligheter. Roman 
136.

Samvära, f. Sammanvaro, umgänge. 
[Isl. samvera.] klookheet (kommer) j hennes 
(vishetens) samwäro och samtaal. Vish. 8:18. 
Och skal ock om sijder på then ytersta 
dagen warda een lekamligh samwära, så at 
iagh skal åter få see alla mina godho wener. 
L. Petri 3 Post. 21 a. haff ingen samwäro 
medh honom som är harmligh. Sal. ord. 
22: 24.

Samväsentlig, adj. Af samma väsende. 
then helge Ande .. . samwäsentligh medh 
Fadrenom och Sonenom. Falck 5 a.

Samårig, adj. Jemnårig. the gamla skriff- 
ter, hvilka med bibelen samåhriga äro. Sved
berg Schibb. 157.

Samätting, m. Af samma ätt. Samson 
den fagre ... synes hafva varit samättinger 
med den lika så kallade Samson Samsonar- 
son. Björner Kämp. företal 27.

Sand, m. Den allittererade formeln öf
ver sjö och sand, öfver haf och land, fjer- 
ran bort. [Fsv. ivir sio ok sand, Mnt. over 
se unde sant, T. über see und sand.] lathe 
offuerskicke vtoffuer sziö och szand in åth 
Julland en slig swår szumma. Gust. 1 reg. 
10:92. The skulle honom fölia offuer siöö 
och sand. Messenius Ret. C 3 b. wågha 
sith liff öffwer siö och sandh. L. Pet. Go
thus 45 a. han edher frij pass och säker 
leigd til siöö och sand (till sjös och lands) 
på alla edhra reesor hållit haffuer. J. Rud- 
beckius 4 Pred. D 4 a.

Sandhare, m. Sandrefvel. (Landtmätarne 
skola på karta utmärka) alle grundar och 
sandharar, huru vijdha dhe ähre, och huart 
uth dhe sigh sträckia. Civ. instr. 267 (1643).

Sandräfva, f. Sandrefvel. Sanderäfvor. 
Spegel G. verk 94.

Sandör, m. Sandrefflar (grund, sandörar). 
Comenius Tung. 464.

Sank, Sänke, n. Sankt, sumpigt ställe. 
Sanck, Eluvies, Pfütze. Schroderus Lex. 6. 
Låghländte ställen, sånck (hiatus). Come
nius Tung. 78. Är stort sänke ther inne (i 
kryddgården), tå graf up ett dijke. Colerus 
1: 140.

Sanka, tr. Samla. [Isl. sanka.] The 
sanckede sigh tilhopa igen. Hund Er. 14 
kr. v. 198. Gudh, som hörer then fattiges
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roop Och sancker theras tårar ihoop. Ders. 
v. 375. Jfr S a m k a.

Sänke, se Sank.
Sanklada, tr. Öfverlasta, lasta farkost 

så att han kan gå i sank, the vpfylte bådha 
båtanar (med fisk) så at the wore sankladde.
O. Petri 2 Post. 124 b.

Sankta, tr. Heliggöra, kanonisera, the 
honom (Joh. Döparen) til en Christum, Eliam 
eller Propheta gerna sancta wille, om han 
wille halla medh them (Judarnes prester).
P. Erici 1:37 b. Så haffuer och Påwen 
sanctat många otrogna j himmelen. 1:51a.

Sann, adj. iagh sägher idher för sant 
[sannerligen säger jag eder). Matth. 5:18. 
the äre få som weta rett åtskildnat emellom 
thet som sant är, och thet som äro sanno 
(det sanna) lijkt. L. Petri Vigv. C 5 b.

Sann, m(?). Sanning, redlighet. [Fsv. 
san, f., sänder, m., Isl. sannr, m.] Jagh må 
säya tigh för sann, at... L. Petri Dial, om 
tattv. G 6 a. Förvist iagh suär uppå min 
san (på min ära). Tisbe 44. Jagh skal thet 
hämpna, på min san. R. Foss 299. Flvadh 
hon niigh befaller och begär, Thet gör iagh 
gerna uppå min sann. Ders. 597.

Sannfärdig, adj. Sann, verklig. At miss
tro sig sjelf är dygdens sannfärdiga skölde
märke. Dalin Vitt. II. 6:45.

Sanning, f. 1. Verklighet, (the) befwnne 
at so (sä) i sanningen ær som hon tha sade. 
Gust. 1 reg. 1:238. j sanningenne haffuer 
Herren sendt migh til idher. Jer. 26:15. — 
2. Redlighet, wij oss beplictadh hadhæ vidh 
vor sanning och godhae tro. HSH 19:48 
(1505). widt wåre sanning och christeligha 
tro. Gust. 1 reg. 8: 242.

Sannmätig, adj. Sanningsenlig, thet är 
sanmätigt, at the Romare hafve ther bekom
mit en stoor segher. Schroderus Liv. 579.

Sannsagare, m. Spåman. [T. Wahr
sager.) P. J. Gothus Fastapred. 593.

Sannskyld, adj. Sannskyldig, sanskyld 
Gudz tienst. L. Petri Dav. ps. 50. en san- 
skyll ifver, Som alfvar med sig har. S. E. 
Brenner Dikt. 1:3.

Sannskyldeliga, adv. Christus förkun
nat warder j hwadh måtto thet skee kan, 
antingen afftilfelle eller sanskylleligha. Phi
lipp. 1: 18. (Öfv. 1882: det må vara för 
skens skull eller i sanning.)

Sannskyldig, adj. Uppriktig. Så lät oss 
framgå medh itt sanskylligt hierta, vthi een 
fulkomligh troo. Ebr. 10:22.

Sannspråk, n. proverbium, ordspråk, 
sannspråk. Svedberg Schibb. 292.

Sannsvarande, p. adj. offra Apollini then 
sannsvarande gudenom i Delphis. Stjern- 
hjelm Arch. A 4 a.

Sannsägerska, f. Spåqvinna. [T. Wahr
sagerin.] När en ... sööker rådh hoos san- 
sägerskor när han haffuer något mist. P. J. 
Gothus Rel. art. 323.

Sanntalig, adj. Han tagher målet ifrå 
the santaligha. L. Petri Jobs bok 12:20.

Sar? En ört. (Satureia hortensis, jfr D. 
sar Kalkar.) Bohagz-qvinnan ... Veet väl 
at saar och dill, lavendel och persillia Är 
bättre i it kiök än tulipan och lillia. Spe
gel G. verk 121.

Sar? Förekommer hos Rudbeck d. y. 
i fråga om venerisk sjukdom. Om samma 
(ört) brukas rätt, så kommer hon til måtta 
Emot then sara sot, som skämmer kroppen 
uth, Och tarfar en ej tå af qvickesilfret 
spotta; Hon gör igenom svett på sar och 
säring sluth. 135.

Sar, adj. Fin, tunn. [Jfr D. sar “blod, 
lind“ (Kalkar), trol, av t. zart, mnt sart, 
vars -t fattats som neutraländelse.] är then 
kreetz (etern) så blööt, så saar och tunner, 
Ja oförslitelig, at thet är största under. Spe
gel G. verk 61.

Sard, Sarder, m. En ädelsten, karneol. 
En Sardius. 2 Mos. 28:17. en Sarder. 39:10. 
then stenen Jaspis och Sardis. Upp. 4:3. 
en Sardis. 21:20. Orientaliske perlor, alle 
hånde Szarter store och szmå. Gust. I reg. 
11: 69.

Sarduk, Sårduk, m. [Fsv. sarduker, 
Mnt. sardok.] Ett tyg som användes både 
till foder och öfvertyg, ett tunt, glest och 
lätt tyg af ull och linne, som sedan kallades 
sarge eller sarsche. Murberg Kläd. 112. 
flögelz hyendes war, wilder medt rödh blo- 
merad sarduck. HSH 37: 28 (1548). Altar- 
kläde af hvitt Sårduck. Fant Observ. 33 
(1516).

Sarfva, tr. Splissa. Sarfva ihop rep. 
Lind Ord.

Sarg, n. Kält, gnat. Hon hade tvenne 
fel, att hon var ful och arg, och hennes 
förra man var död af stryk och sarg. Livin 
125. (Jfr Rietz 558 b.)

Sarlig, adj. Fin, smal, spenslig, hennes 
(Evas) skapnad var hvif, sarlig, fager, nätt. 
Spegel Öpp. par. 64. (De salige äro) til 
sitt väsende så sarliga och klena, At the 
som solens sken sig kunna tränga fort. Åt. 
par. 21.

Sarliga, Sarligt, adv. Ljuft, behagligt. 
Phoebus sarliga leer tå fisken spelar och 
kättias. Spegel G. verk 21. the med an
nars svett så sarligt sminka sig. Öpp. par. 46.

Safer, m. Membrum virile. Rudbeck 
Atl. 1:694. Utaf ordet saa (så, seminare) 
äro många andra ord komna, såsom saten 
(virga virilis). 1:690. Sadur (Saturnus) af- 
målades med saten, hvarigenom hans frucht- 
samheet betydas skulle. 1:695.

Safer, m. Sate. det är en unger sater 
At slösa pengar bort. Palmfelt Qv. skol. 
21.

Saxelod, n. Ett slags kanonkula. Hal
lenberg Hist. 5:126.

Saxorden, m. En munkorden. Saxa or-
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den, the haffua hwijt clädher och saxar for 
brystet. O. Petri Klost. A 4 a.

Schäferi, n. Herdelefnad. Och såsom 
schäferij en bild af freden döljer, Är jagt et 
tidfördrif, som hieltakynnet följer. Eldh 
Son. 23.

Se, tr. 1. Tu skalt icke tilstädia, at tin 
Helighe skal see förgengelse. Ap.gern. 13:35. 
wij seem. Ebr. 3:19. han war til seende 
{till utseendet) såsom en Gudz ängel. Dom. 
13:6. Komme j ock på argha list at wara 
migh emoot, ther doch ingen misgerning j 
migh är, så siye (videat) wåra fädhers Gudh 
ther til och straffe thet. 1 Krön. 13(12:17). 
jag vil väl si på den, som skal kunna föra 
ett så ... ärbart lefverne, som jag. Modée 
H. Smulgråt 23. — 2. Se efter. Nu må 
Pharao see effter (utse) en förstondugh och 
wijs man, then han settia må offuer Egyptj 
land. 1 Mos. 41: 33. See icke effter (gif 
icke akt på) pijghor, at tu til them icke 
vptend warder. Syr. 9:5. — 3. Se före, 
sörja för. j see idhra siälar illa före. Jer. 
42: 20. — 4. S e s i g o m, svara för. J udas 
... sadhe, Jagh haffuer illa giordt, at iagh 
haffuer förrådt meenlöst blodh. Tå sadhe, 
the, Hwadh kommer thet oss widh? Ther 
må tu see tigh om. Matth. 27:4. Oskyl- 
digh är iagh j thenna rettferdigha manzens 
blodh, j måghen see idher ther om. 27:24. 
är någhot spörsmål om ord och nampn, och 
om idhor Lagh, ther må j sielffue see idher 
om, Ty ther offuer wil iagh ingen domare 
wara. Ap. gern. 18:15. — 5. Se på. See 
intet på (gör ej afseende på) hans skapnat. 
1 Sam. 16:7. han wiste huru hans söner 
bedriffuo sleem ting, och haffuer icke en 
gång seedt illa på them (visat dem ovilja) 
therföre. 3:13. Saul sågh illa vppå (såg snedt 
på) Dauid. 18:9. — 6. Se till, se, märka. 
quinnan sågh til at trädh (trädet) war gott 
at äta aff. 1 Mos. 3:6. — 7. Se ut. quin
nan . .. sågh icke meer så sorgheligha vth.
1 Sam. 1: 18. Gudzmannen begynte see 
skarpt vth (se oafvändt, hålla ögonen stilla).
2 Kon. 8:11. Haffuer han gott j sinnet, så 
seer han lustigt vth. Syr. 13:32. Seer tu 
för then skul illa vth (ser du med ondt 
öga), at iagh så godh är? Matth. 20:15. tu 
moste wara oförfärat för henne (verlden), 
ehuru illa hon seer vth (visar sig förbittrad), 
knorrar, rasar och galnas. Balck Krist. 
ridd. F 4 a. Han grijnar, ... Seer surt och 
misslynt uth. Lindschöld Vitt. 216. Min 
stackars vän, hur’ ängsligt set du ut! C. 
Gyllenborg Villhj. 108. — 8. Se vid, 
akta sig för, taga sig till vara. [Isl. sjd 
viö.] wij haffua . . . straffath them saa ath 
en annen forrædhere schal see ther wiidt. 
Gust. 1 reg. 2:183. wij moghe lära see widh 
en annars ofärdlij och tagha oss ther wara 
före. O. Petri Kr. 16. Så skulle tu åt 
minsto ther see widh, och fructa tigh, at

thet tu så oskäliga och ochristeliga vnskar 
enom androm, må snarare sannas på tigh 
sielffuom. L. Petri 2 Post. 14b. —9. Se 
öfver, öfverse. iagh skal see vthoffuer 
medh them. Jer. 50: 20. mitt ögha skal intet 
skona tigh, eller see offuer medh tigh. Hes. 
5:11. Kära barn, skööt tinom fadher j hans 
ålderdom,... och see offuer medh honom 
om han barnsligh warder. Syr. 3:15.

Sed, m. lärde han them, såsom hans 
sedher (sed) war. Marc. 10:1. Abraham... 
haffuer hållet mina sedher (föreskrifter), mijn 
budh, mina stadhgar och mijn lagh. I Mos. 
26:5. Gack bortt til Myrona tu later, see 
vppå hennes sedher (sätt, vanor) och lär. 
Ord. 6: 6.

Sedan, adv. Mindre, wij kunne icke 
tenkia noghot gott aff oss sielffue, än sedhen 
tala eller göra. O. Petri Svar till P. Eliœ 
el b. Jfr Sider.

Sedel, f. och m. [Mnt. sedele, T. zettel, 
L. schedula.] Scheda, cedel, löst blad. Var. 
rer. voc. I 8 b. Och så skal Presten scriffua 
thenna förbannelsen på een scedel. 4 Mos. 
5: 23. Uthskriffuer medh hast en zedhel Til 
krijgzöffuersten, at strax han Fort hijt rycker 
medh hvar krijgzman. Messenius Svan. 49. 
Om något infaller, lät thet icke förfaras, 
tekna thet strax up, och för thet så in, icke
1 bortkastelige förlorade zedlar (papperslap
par), uthan i notertaflan. Comenius Tung. 742.

Seder, Sedermer, se Sider, Sider- 
m e r.

Sedsamt, adv. Försynt. Så ähr stoort 
hopp till en godh uthgong på tractaten, och 
haffuer man orsak gåå seedsampt och mo
derate, och fuller vijka j någor motte. A. 
Oxenstjerna (HSH 34: 59).

Sedvane, m. thet är nw aff een long 
brukning så kommet j sedhwana. O. Petri
2 Mess. Bib.

Segel, n. Sigill, beseglad skrifvelse. [Mnt. 
segel.] Altså bleffue thenne gode Swenske 
men oc herrar förrädelige emot Konung 
Cristierns segell och breff. .. bragte aff lan
det. Svart Kr. 5. Förschrifter, segell och 
breff. Hund Er. 14 kr. v.342.

Segelgod, adj. Segelbar, stoore segel
gode elfver. P. Brask Puf. 247.

Segelnål, Segernål, f. Kompass, säll 
den efftergår den rätta segelnåål. Colum
bus Poet. skr. C 2 b. Ankommo i rätt streek, 
som deras segelnåål Dem vijste. Eurelius 
Vitt. 47. Styr du des (skeppets) gång och 
fahrt, vijs rättan hambn och måhl, Var sielf 
des Carlevagn och säkra segernåhl. Liljen- 
stedt Christ. C 4 a. (Jfr S e g e 1 s t e n.)

Segelreda, adj. Segelfärdig. [Mnt. se
gelrede.] wåre schep här i Stocholm ligge 
nu alle segellredhe vthi schärenn. Fin. 
handl. 10:112 (1565). haffua sijne örligsskip 
aldeles segelreeda medh alia nödtorffter. 
Tegel Gust. 1 hist. 1:318.
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Segelskepp, n. ett segelskep beröstadt 
till 100 man. Svart Kr. 5.

Segelsten, Segersten, m. Magnet. [Fsv. 
säghlsten, Isl. segulsteinn, Mnt. segelsten, 
T. segelstein, D. seilsteen, E. sailstone.] 
Magnes, seghelsteen han drager iern til 
sich. Var. rer. voc. P6a. At upresa en 
Pyramidem,... Aff segelsteen väl bygder. J. 
Sigfridi H3a. Segelsteen och jernet haer 
Vexel-kiärlek som them draer, At the sam- 
nas giärna. Lucidor Vv2a. thet saegher- 
sthena bergh som her wthij östhergöthlandt 
fwnneth ær. Gust. 1 reg. 2: 197. Seger- 
steenen aff sin natur drager til sigh jern 
och ståål. Svart Ärepred. 67. Segerstenen 
vänder sigh enda i norr. Comenius Tung. 
88. Een sägersteen till sig hvad sig är lij- 
kast draar. Lagerlöf 86. Segersteen, magnet. 
Columbus Ordesk. 20. Segerstenen skils 
ei från vår Nordepol. S. E. Brenner Dikt. 
1:102.

Segeraktig, Segerhaft, Segerhaftig,
adj. Segrande, segersäll. [T. sieghaft, sieg- 
haftich.) komma triumpherande medh en 
segherachtigh häär. Schroderus Liv. 818. 
Hon sin fiend’ allstäds tumblar segerhaft. 
Stjernhjelm Jubelsång. Gustavi arm,... 
Then Gud igenom himmelsk kraft Har giort 
så stark och segerhaft. Parn. tr. 3:10. Thess 
segerhaftige hand. Fångne Cup. 4 intr.

Segerkjiäpp, se Säjarknäpp.
Segerlös, adj. Utan seger. [Isl. sigrlauss.] 

aldrig segerlöös moot Svergies afvund fäckta. 
Eurelius Vitt. 16. Ordspråket: Alla kem- 
par falla segerlösa. J. Botvidi Likpred. 
C 2 b.

Segerman, m. Segrare. [T. siegmann.] 
Jesus vthtydhes en Frelsare eller Segher- 
man. Syr. 46: 2 (glossa). Christus ... (är) 
en segherman, then ther syndh, dödh, dieff- 
wul och helueti oss til godho offuerwunnet 
haffuer. O. Petri 2 Post. 78 a. offuerwin- 
nare och seghermän öffuer syndena. L. Pe
tri 4 Post. 32 b.

Segernål, se Segel nål.
Segerqvad, n. Segerqväde. Ett seger- 

qvad skal du til printzens ähra dickta. 
Wrangel Tor. 49.

Segersam, adj. Segerrik, segersäll. pri- 
sadhe titt helgha nampn Herre, och loff- 
uadhe endregteligha tina seghersamma hand. 
Vish. 10:19. han the många och hädske 
fiender . . . medh segersam hand affvärde. 
Girs Er. 14 kr. 2. Kongl. May:tz seger
samma arm. Stjernman Riksd. 2:1809(1680). 
the gamla hieltars segersamma sverd. Pe- 
ringskiöld Vilk. (tillegnan). segersamma 
krig. Rydelius Förn. öfn. 208. 

o Segersamligen, adv. han sigh leffuande, 
såsom een Herre öffuer Lijffuet och Dö- 
dhen,... segersamlighen beteedt. A. Simo
nis K 4 b.

Segersten, se Segel sten.

Segersällhet, f. Mars och Pallas hvar 
tilägnar sig Och sin macht segersälheet Och 
lycklig framgång uthi kamp och krijg. Stjern
hjelm Fredsafl 3 intr.

Segerverk, se Säjarverk.
Segervärjor, f. pl. Segervapen, skydz- 

wärior ... tiena ther til, at wij oss siälffua 
beware, och icke aff fienderna öffuerwundne 
och slagne warda,.. . segher wärior, at wij 
öffuerwinne fienden, slå på fluchten och 
behålle marken. P. Erici 5 : 264 a.

Seglats, m., f. och n. Segling; skepps
fart. [Mnt. segelacie.] wij höllo seglatzen 
fram jfrå Tyro. Ap. gern. 21:7. seglatzen 
begynte wara farlighen. 27: 9. bruka theres 
seglas tiil riigh (Riga). Gust. I reg. 3:129. 
för theris seglatz skyld läggis åker oc ængh 
ödhe. 4:137. vthmerkia och befekna retta 
ledhen oc segladzet fram om stregnes. 4:267. 
then segladz the plæga brwcha til tyske 
stæderne. 4: 273. the Reffuelske seglass. 6:234. 
the Swenske hade theres seghlatie til Enge
land. O. Petri Kr. 15. Then stadhen war 
mechta stoor, och war stor seglacie aff mong 
land och rike ther til. Ders. 34. Uthi stilla 
fahrvatnet går seglatzet icke foort. Come
nius Tung. 464.

Sejdenskepp, n. Ett slags mindre krigs
fartyg. [Se Schiller-Lübben seidenschip.) 
hwar j kunne vmbäre thett seijdenskip frå 
flottan, som j finge for Landzcrone, thaa 
sage wij gerne, atj sende thet thill Calmarna, 
wij wele gerna latha byggia ther itt annet 
elfter. Gust. I reg. 10:317. vpsettia och 
byggia ther wijdh Elffzborg eth gott seiden- 
skiip. 11:49. holle en god Bark eller Seij
denskip ther wijdh Lödisze. 11:84.

Sekt, f. [L. secta.] munkarne äre syn- 
drade j åtskilielige secter. O. Petri Klost. 
Bla. huar secte och party vphäffuer och 
berömer sin patron och ordan (orden) öffuer 
then andra. Ders. C 4 a. ingen Sechta haffuer 
wäret så ringa och litet för sigh, at hon iw 
haffuer någon som hennes mening gillar. 
L. Petri 2 Post. 86 a.

Selja, f. Sele? (eller silja, dragrem fram
för hästens bog, bogträ; jfr Hesselman 
I och Y 124.) Helcium, seelia. Var. rer. 
voc. L3a. (Lex. Line, under averta, helcium 
och sele.) Jfr Silja.

Semklare, m. Snörmakare? [T. senkler? 
Jfr D. senkelmager Kalkar.] HSH 31:35 
(1663).

Semper, se Simper.
Sen, adj. Hwilkom domen nu lenge se

dhan icke seen är (hvilkas dom länge se
dan är verksam), och theras fördömelse 
sotfuer icke. 2 Pet. 2: 3.

Sena, adv. Sent. Hertigh Carl, Som var 
frijmodigh sena och arll. Hund Er. 14 kr. 
v. 151.

Sena, f. Bågsträng, han haffuer spent 
sina seno. Job 30:11.



Senaktig — 713 Sida

Senaktig, adj. Trög, lat. Eens triffuins 
mandz anslagh föra med sich ymnogheet, 
men then som seenactigh är, honom skal 
fattas. Sal. ord. 1536 21:5.

Senap, m. Sinap. Matth. 13:31; 17:20. 
Hafva senap fal, vara bitter, snäsig. 
ther hustrun ... altidh haffuer senop faal, 
ställer sigh emoot mannen som kattan emoot 
hunden, och alting vil haffua klipt. T. Jo
hannis Fästn. Cc 10 a.

Senf rågen, p. adj. Senfärdig, trög. (the) 
til at försvara sijn myndigheet och then fri- 
heet som the af ålder haft hafva, så seen- 
frågne och kleenmodige äre. Bureus Pä v. 
stämpl. B 3 a.

Senfrågenhet, Senfrägenhet, f. Sen
färdighet, tröghet, the Påveske så mykit 
skole genom sijn illistigheet och vår seen- 
frågenheet och säkerheet kunna uthrätta. 
Bureus Farn. D 3 b. vår dådhelöösheet, 
lätia och seenfrägenheet. Ders. D 2 a.

Senhjertad, p. adj. j seenhiertadhe til 
at troo. Luc. 24: 25.

Senka, tr. Sinka, fördröja. [Isl. seinka.] 
(djefvulen) Haller tilbaka, hindrar, seenkar, 
gör oss lata ... til allahanda Gudz tienst. L. 
Petri Om nattv. A 6 a. icke förhindre eller 
sänckie thet andre arbethe så mykit tilbake. 
RR 8/r 1544.

Senkallad, p. adj. Senfärdig. En stoor 
part aff menigha hopen äro ock fast groffue 
och seenkalladhe til thet retta förståndet. 
L. Petri Dial, om nattv. E 3 b. tröghe och 
seenkalladhe til at troo. Chr. pina r2a.

Senne, se Sent 3.
Sennimmig, adj. Som har trög fatt- 

ningsgåfva. någre barn äre noget drög- 
samme och seen-nimmige. Schroderus 
Mod. sk. 98.

Senomus, f. Muskel. [Isl. mås.] Mu- 
sculus, senomws. Var. rer. voc. B3a.

Sensäd, f. hwetit och roghen . . . war 
seensädh. 2 Mos. 9:32.

Sent, adv. 1. Hiertat... qvicknar först, 
och döör seenst. Comenius Tung. 273. — 
2. Långt, vidlyftigt. [Isl. seint.] sade at 
thet war snart bestelth för elsborgh . . . och 
sedhan wille han meth alle them i westher- 
götland drage wdtöffuer tiffueden . . . med 
monghe flere ord som sent är ath scriffue. 
Gust. I reg. 6:167. Seent är att tala om de 
resigtyg och vagnar, De nyje pijkars raad 
och blancke skiutgevär. Eurelius Vitt. 35. 
Den ånuga, Kung Carl har hafft om sine 
gränsar, Är seent att tala om. Ders. 42. — 
5. kompar. senne. [Fsv. senna, Isl. seinni.] 
Icke senne, så snart som. Nw är likwel 
hoos ganska monga then skendeliga owanen, 
at icke seenne the läta munnen vp, moste Gudz 
nampn omgellat (d. v. s. de svärja). . L. Petri 
2 Post. 219 a. Gudh haffuer fått them (öf- 
verheten) j handena ... itt skarpt och sar
gande swerd, Så at icke seenne någhrahanda

laster före komma, skola the wara redho 
medh swerdet, til at hugga och slå vthan 
all ömko. Ders. 294 b.

Sentrogen, adj. wij äre alle seentroghne. 
O. Petri 2 Post. 81 a. många års erfaren
het... giorde honom sentrogen. J, G. Hall
man 12. Det är säkrare i dessa mörka 
ämnen at vara sentrogen, än at alt för fort 
och myndigt döma. Celsius 1 Kyrk. 22.

Sentråd, m. fi bræ eller senotråar. Lin- 
destolpe Surbr. fråg. 12.

Senväg, m. Genväg sökes ibland och 
senväg oftare blifver. A. Nicander Vitt. 199.

Seprig, adj. Slipprig. Här på een seprig 
(sannolikt tryckfel för sleprig) baan din ung
dom vilse farit. Wexionius Vitt. 364.

Seskana, f. [Zese-kahn, eine Art Fi
scherböte, an welchen hinten ein Netz be
festigt ist, das zese heisst. Dähnert.] togh 
H. S. M:tt tilfälle at sättia sitt footfolk på 
Seeskanor och i hastigheet ryckia öfver 
friska haffuet til Stetin. J. Botvidi Lik- 
pred. E 4 b.

Seteni, n(?). Satin. [D. setteni Kalkar, 
Mnt. setenin.] Stycke Setenij. Stjernman 
Com. 1:134 (1555).

Seter, n. [Mnt. seter, ein ostindisches 
Baumwollenzeug oder sehr feine Leinewand. 
Schiller-Lübben.] Aff st:e Säther (utgår 
tullen med) 15 pen:r. Fin. handl. 9:33(1544). 
gamaltt seetther. — Coorkopo ... affseetther. 
— Altar Cledhe ... aff Seetther. 8:162 (1554).

Setting, se S j etti ng.
Sexhanda, adj. Vthaff sexhanda olöcko 

hielper han tigh. L. Petri Jobs bok 5:19.
Sexling, m. 1. En sjettedel. skall fo- 

gethen förslåå (öfverslå, beräkna) thet godz 
som fallt föris, och aff huario mark wärde 
tagha en sexlingh. Gust. 1 reg. 7:145. — 
2. Ett sjettedels öre silfvermynt. Plåtarne 
skulle kunna slås och utmyntas til lika valor, 
som sexlingarne nu myntas. Stjernman 
Com. 4: 39 (1673). en marek oxekiött (kostar) 
icke mer än en sexling. Lagerström Gert 
23. Men om du menar prospérera på väx
ling, Så tror jag aldrig du vinner en sexling. 
Dalin Vitt. 6:173.

Sid, adj. 1. Fotsid, klädd j en sijdh 
kiortel. Upp. 1:13. the gå gerna j sijdh 
klädher. Marc. 12:38. klädd j itt sijdt hwitt 
klädhe. 16:5. — 2. Låg. een stierna ... then 
sidhare war än alla the andra stiernor. P. 
Erici 1:109 b. I sida dalarna. Spegel G. 
verk 118. — 3. Sen. in på sida qvällen. 
Svedberg Dödst. 330. in uppå sida natten. 
Sabb. ro 2: 967. om sijda hösten. U. Hjärne 
Anl. 304.

Sida, f. 1. Öfver en sida, af sides. 
[Mnt. over ene s/åe.] bliff offuer een sidho 
och göm tigh. 1 Sam. 19:2. togho the ho
nom offuer en sijdho. 2 Macc. 6:21. och 
kallades the munkar ther aff ath the droghe 
sich offuer ena sidhe och wore alleene for
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sich. O. Petri Klost. A 2 a. the wore for 
sich sielffue offuer ena sidho. Ders. A 2 b. 
Tu skal gåå offuer ena sidho och bidhia 
ther lönligha thina böön. 2 Post. 215 b. 
Gudh haffuer kallat them (de aflidna) offuer 
een sidho ifrå oss til en tijd. L. Petri 
4 Post. 56b. — Till en sida, à sido. 
Man bör alt arbete tå (om söndagen) sättia 
til een sida. Spegel G. verk 284. — 2. 
Sidostycke (af ett slagtadt kreatur). 400 
sidor flesk. Svart Kr. 87.

Sidalångs, adv. När tå then blöta vind 
ej up, ej need kan stiga, Så faar han sida- 
långz. Spegel G. verk 71.

Sidare, adv. Senare. [Isl. siöar i.] Ther 
effter något sijdare på hösten. Girs Er. 
14 kr. 111.

Sidd, f. 1. Sidländ mark, däld. man 
. .. mäst brukade backar och kullar til åker, 
... och nyttiade sidderna til äng. Carle- 
son 247. I Gudar, som ehr macht vidt öf- 
ver himblens vidd Och öfver verldens kretz 
och jordens diupa sidd Medh rådh och nåd 
befäst. G. Cederhjelm 91. — 2. En kläd
nads sidhet. Lind Ord. Rietz.

Sideliga, adv. Sedigt, skickligt. [Isl. sid
liga.] een förståndigh Öffuerheet regerar 
sidheligha. L. Petri Sir. bok 10:1.

Sideligen, adv. Åt sidan, på sned, skeft? 
[Mnt. sideliken?] Förbundzarticklarne . . . 
intet rätt uthan sijdeligen blifve uthtydde. 
WlDEKINDI 190.

Sidenart, n(?). Ett slags tyg. the ringere 
måge väl late sig nöije med sidenart, ullen, 
kamlott. Stjernman Riksd. bih. 239 (1589). 
? Sidendortt. Hist, handl. 12. 1:84 (1573). 
Jfr Sindeldort.

Sidensajen, n. Sidensars. (Jfr Sajen.] 
skarlaken, sedensaijen. Stjernman Riksd. 
bih. 238 (1589).

Sidenvand, n. Sidentyg, man dädenn 
(från Holland) allerhonde sidenvant... hiit 
införe motte. Stjernman Com. 1:109(1550).

Sidenverk, n. Sidentyg? haffuer kööpth 
noghen sidhen weerck ... tiil woorth behooff. 
Gust. 1 reg. 2:193.

Sider, Seder, adv. Mindre. [Fsv. siper, 
Isl. siår.] han icke eens kunde få smoloner 
(smulorna), sidher noghet meer. O. Petri 
2 Post. 115 b. haffuer Gudh icke welet honom 
hielpa, sidher kommer Elias och tagher ho
nom nedh aff korset. L. Petri Chr. pina n 4 b. 
med alla sinne macht förmå han icke hielpa 
sigh sielff, thet ware sigh ock j thet minsta, 
än sidher j thet största. 1 Post. A 4 a. een 
menniskia kan jw icke göra thet henne lijkt 
är, än sidher en Gudh. Vish. 15:17. påuen 
kan icke föra sich sielff jn i himmelriket, 
seder en annan. O. Petri Gudsord C 8 b. 
Hoo kan ena så stora och obegripeliga frögdt 
tänkia eller besinna, sedher vttryckia och 
vtsäya. I Post. 3 b.

Sidermer, Sedermer, adj. komp. 1. Se

nare. at både thet äldre och sijdhermere 
mynt blifver vidh thes rätte värde. Stjern
man Com. 1:402 (1593). Wårfrudmessa Se- 
dherme(r). Gust. 1 reg. 4: 303. (Se Schly- 
ter Ord. Vara fru dagher.) [— 2. Mindre. 
Se under Sk om mare.]

Sidfödling, m. Djur som är födt sent 
på året. the sijdhfödhlingar (de senfödda 
bland hjorden, i motsats till tijdhfödhlingar). 
1 Mos. 30: 42. alle förstfödde j gambla Testa
mentet måste ifrå then gemeena hopen och 
sijdhfödlingarna affsyndras. P. L. Gothus 
1 Uti. E 4 a.

Sidhängande, p. adj. Nedhängande, han 
hadhe långa sijdhängiande öron, som een 
Engelsk dogga. Petrejus Beskr. 1:71.

Sidhöst, m. Senhöst. Vi haffde oc tenkt 
geffue oss in till landit, om thet ey vore 
swa siidhöstis (sent på hösten) oc sent pa 
aareth. Fl. Brask (HSH 14:78). det då 
begynte flux lida in uppå sidhösten. Tegel 
Er. 14 hist. 108.

Sidlykt, f. (Jfr Lykt.) På sidlykten, 
på sistone, omsider, medh myntet. .. bådhe 
uthi sälliende och köpende är then oreede 
upkommen, at thet nu på sidlychten är 
blefvet förachtet. Stjernman Com 1:401 
(1593). Alt sådant bewechte på sijdlychton 
the rettsinnige Svenske till nödvern. Gust. 
Adolf Skr. 170. hafve vij dhe ährender ... 
medh all flijt betänckt, och på sidlycktone 
således föreent, lofvat och beslutet. Stjern
man Riksd. 1:701 (1616). på sidhlychtonne 
belöner otroo honom som henne brukar. 
R. Foss 29.

Sidlände, Silande, n. Fast land. (Jfr 
Kock Sv. ljudhist. 1:87.) Terra continens, 
sijlende. Var. rer. voc. M2 a. ehwar han 
bödh sigh till land (försökte att landstiga) 
i Roden ... mötte bönder honom ... att han 
ingelunde kunde komma till sidländet. Svart 
Kr. p.

Sidoträ, n. Post, dörrpost. Och skolen 
tagha aff tess blodh, och stryka på bådhen 
sidhoträän ått dörenne. 2 Mos. 12:7.

Sidoverk, n. i ehvad lek, du helst til tin 
förlustan brukar, bör granneligen achtas, at 
af et sidovärck icke bliver förnämsta ären
det. Hermelin D 5 b.

Sidovärts, adv. På sidan, dt sidan. [T. 
seitwärts.] Anfall på brystet eller sidho- 
vertz. L. Paul. Gothus Mon. turb. 240. 
ginge the medh sine tvenne galeyer på henne 
(fiendens galeja) sijdevärtz löös. Sylvius 
Curt. 200. Nu gick han sidovärts. Kol- 
modin Qy. sp. 2:336.

Sidre, adj. komp. Senare. [Fsv. sipari, 
Isl. siöart.] ’tå rygges thet sidra echtenskapet, 
och thet förra beholler sin kraft. Laure- 
lius Kyrkord. 248.

Sidt, adv. 1. Bredt. wij lagt them (knek- 
tarne) wijdt och sijdt her kring vm rikit j 
köpstäderne. RR 10/« 1543. Swenske leff-
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rerede them sidt och widt Halland och Skåne 
igen quitt och fritt. En liten Crön. I4a. 
(Mnt. ivit unde sit, wide unde side.] — 2. 
Lågt, djupt, tu flygh icke för högtt, flygh 
och icke försitt. H. O. visbok 70. huru när 
och sijdt (nahe vnd tieff) han (Kristus) haff- 
uer sigh befryndat och förbundet medh oss 
menniskior. P. Erici 1:52 a. kom . . . itt 
skredh närmer och sidhare (neher vnd nidri- 
ger). 1:60 b.

Sidug, adj. [Fsv. sidhugher, Isl. siöugr.] 
Een sidhugh (anständig) menniskia läter 
sigh medh een ringa ting (med måttlig för
täring) nöya. Syr. 31:22. en sidhugh och 
beleffuat man. 32:3. Så skal nu en Biscop 
wara ... nöchter, sidugh (tuktig). 1 Tim. 3: 2. 
quinnor skola wara sidhugha, kyska. Tit. 2: 5.

Sidvinter, m. Kongl. M:tt vil icke, at 
presterne skole blifva besvärade att utföra 
deras spanmåhlshielp uthi sidevinteren (sent 
på vintern) eller mehnföre. Stjernman 
Riksd. 2:1320 (1660).

Sidvuler, adj. Rund, kullrig. [Jfr Fsv. 
sihvalver, sival, Isl. sivalr.] är granveden 
klufven i tw, och om man vänder up thet 
sidvula, så sprakar han ey. Colerus 1:14.

Sidvägs, adv. Åt sidan, undan, bort. 
[T. seitwegs.] Min dödedag, . . . Med dig 
skall jag sielf döden sidvägs jaga. Frese 
110.

Sidvörda, tr. Visa sidovördnad, van- 
vörda. [Fsv. sivirdha, Isl. svivirda.] Hvil- 
ken som sijdvördar ålderman eller bijsit- 
tiaren. Stjernman Com. 3:737 (1669). Then 
som hele ämbetet missfirmar och sijdvördar 
medh föracktelige ord och åthäfvor. 3:749. 
the som Gudz ord sidvyrda. Svedberg 
Sabb. ro 2:1101. thet blifver ... så aldeles 
sijdvördat, at somlige Svenske män stapla 
alramäst, tå the skola tala thet Svenska språ
ket. Spegel^G. verk 4. theras trogna tienst 
sidvördas. Åt. par. 22. de sidvördade hans 
befalningar. Roman 74.

Siffermessa, f. S. Sigfrids dag, den 
15 februari. Dijkman 103.

Sifflöjt, m. 1. En orgelstämma. [F. sif
flet.] Sifflöit är en heel grann (fin) stämma 
på orgor och positif. Columbus Poet. skr. 
A 2 a. — 2. Hvissling, hvisselpipa? Se un
der S i slag. JfrSjöflytt.

Siffra, f. [Ziffer i gammal T.] 1. Noll, 
nolla. O, Nulla eller Zyphra. A. J. Gothus 
Räkn. 2. — 2. Nolla, odåga, stackare, mähä. 
Troospillare och ostadighe kättare och obe- 
ständighe siffrer. Ernhoffer 108 a.

Sifsspjäld, n. Lägersmål. (Jfr Schly- 
ter Ord. Sifskaps spiæl.) Menniskian har 
man tvänne betzel på hela sin kropp, thet 
ena på tungan, thet andra på thet hemliga 
tyget; och ehoo, som mächtar thesse bägge 
väl styra och regera, han varder hvarken 
böthandes för läppegiäld eller för sifsspiäld. 
Lindestolpe Frans. 45.

Siga, intr. Sjunka. [Fsv. sigha, Isl. siga.] 
seegh iagh nedher vppå mitt ansichte til 
iordena. Dan. 10:9. han aff wanmechtig- 
heet seegh nedher til iordena. 2 Macc. 3: 27. 
tå bleknadhe Drotningen, och seegh nedher 
beswijmandes. St. af Esther 3:10.

Sigmarsört, f. Althaeam sive malvam 
herbam nostri Kattost et Sigmarsört appel
lant. Rudbeck Atl. 1:747.

Signad, m. Välsignelse. Gud samman- 
fogde dem i helge äckta-orden, Ther til sin 
signad gaaf, och böd upfylla jorden. Co
lumbus Poet. skr. A 3 a. Himlen åt ehr 
gifve signad och lycka. Lindsten 391.

Signelse, f. Signed, man eller qwinne, 
som truldom eller signelsse bruke pläge. 
Dipl. Dal. 2:311 (1551). När man bär scriff- 
ther påå sich ath honom intith skadha skal, 
troor vpåå signilse. O. Petri Men. fall 
B 2 b.

Signing, f. Signeri. bruka wijskepelse 
med signing. O. Petri Sakr. 12 a.

Sik, Siker, m. Knusslare; äfven lurifax, 
klippare. Nogh skall tu, snåle sijker, få 
dricka Till thes at jackan skall i tw spricka. 
Chronander Surge B 1 b. Neij bijda, sij
ker, tu skalt göra rätt, Betala först mitt Ale- 
kant alt slätt. Ders. B 2 a. Sidst med drickz 
flaskor med vijn och pocaler Skänck ärligt 
inn och var ingen sijck. Stenbock A 4 a. 
En arg sik, ein schlauer Fuchs, ein ver
schlagener oder verschmitzter Mensch. Lind 
Ord.

Sikeiner, m. Zigenare. [T. Zigeuner.] 
Sikeiner eller Tartare skåcketals omlöpa i 
Provincierne. Stjernman Com. 2:104 (1637).

Sikt, n. Syn. [T. sicht, gesicht.] wärt 
eghit sicht, smak, lucht. L. Petri Chr. 
pina E 3 b.

Sikt, Sikte, n. Cribrum, såll eller 
sicht — grant sicht, grofft sicht. Var. rer. 
voc. Ila. Tå man sichtar, bliffua sådonar 
quarra j sichtet. L. Petri Sir. bok 27:5. 
ett sicht... medh en bom aff håår giordt. 
Kokbok A2a. itt sichte fuit medh hol. Schro- 
derus Albert. 4:270.

Sikta, intr. och tr. 1. Syfta, dhen ene 
huxar effter förträde, opkomst och höga 
tittlar: dhen andre sichtar mehr effter beröm 
och odödeligit nampn. Columbus Poet, 
skr. Q3a. — 2. Syna. dem icke tillätes 
hempta salt och andre vahrur immediate 
utur skeppen, uthan dhe nödgas taga det 
utur husen, der inga edzsvorne mäthare 
öfverkomma, uthan borgaren sichtar dem 
vahran in som honom lyster. Stjernman 
Riksd. 2:1403 (1660).

Siktändare, m. Himmelens yttersta syn
liga kant. .. kallas Horizont eller Sichtän- 
dare, för den orsaken at der ändas vårt ge
sicht eller syn, at vij intet kunna see längre. 
Rosenfeldt Nav. 7.

Silf, n. Silfver. the bergwerck, ther man
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guld och silff gräffuer. 1 Macc. 8: 3. Och 
weter, at j icke medh förgengelighit silff 
eller guld igen löste ären. 1 Pet. 1:18.

Silfverglitt, n. [Mnt. sulverglede.] Sölff- 
gledh. B. Olavi 29 a.

Silfverskrifvare, m. Skrifvare vid (kungl.) 
silfverkammaren. lott... Erick then 14:de 
... upväga genom H. K. Maj:ts sölfskrifiVere 
Olof Knuttzson ... högborne Furstinnes och 
Frues Fru Annas ... brudeskatt. Lönbom 
Uppl. 2:15 (1563).

Silfversmed, m. Silfverarbetare, ther 
war en sölffsmedh benempd Demetrius, som 
giordhe silffuer tempel till then affgudhinnan 
Diana. NT 1526 Ap. gern. 19:24. guldsme- 
dher och silffsmedher. Vish. 15: 9.

Silja, f. (Jfr Sel ja.) han them j oket 
och silior spent. J. Erici Dav. ps. 188 b. 
Tömar, silier, selar. Brahe Oecon. 101.

Silke, n. Siden, kledde honom j hwitt 
silke. 1 Mos. 41:42. klädha sigh vthi reent 
och skinande silke. Upp. 19:8. The som 
tilförenna vpfödde woro j silke, the moste 
nu liggia j treck. Jer. klag. 4: 5. then som 
silke och krono bär. Syr. 40:4.

Sillbysa, se By sa.
Silände, se Sidlände.
Siman, m. Omanlig karl; en man som 

står under toffel. [T. siemann, eg. hon
man.] Til Siman tu tigh icke göra läät, Ty 
Gudh haar skapat tigh effter sitt belät, Och 
vil at tu skal vara en man, Hustrun skal 
tigh lydha försann. Leuchowius 274.

Sime, m. Band, tåg. [Isl. sim;.] The 
bundo honom medh reep och sima. O. Petri 
Jesu pina I 4 b.

Simpel, m(?). Ett slags dans. Courant, 
simpel, minuetter Passa ey för bonde fötter. 
Rosenfeldt Vitt. 244.

Simpel, adj. Enfaldig, oerfaren, j lathe 
prænthe visor och latha vtspringa ... bland 
then simpel menigeman. Gust. 1 reg. 4:32. 
twbba eth simpelt och menlöst barn. 4: 359. 
simpelt folk säter större troo til en helig 
man än til gudh. O. Petri Svar till P. 
Eliœ g 3 a. thenna Scrifft.. . ståår them al
lena öpen, som eenfallighe och simpel äro. 
Försp. till G. Test.

Simpelhet, f. Enfaldighet, enfald, oför- 
stäldhet, rättframhet, eder simpelhett ... 
mykit wålder, att thet regimente (utöfning 
af biskopsembetet) som i föra, går jntit wäll 
till. Gust. 1 reg. 7: 58. biscop Måenses 
openbara forredarij och mishandell bliffuer 
(i Danmark) honom recknat for simpellhett. 
8:148. Simpelheet är ey heller altidh godh 
Vthi wichtige handlinger och saker. En liten 
Crön. K 7 b.

Simper, Semper, Sämper, adj. 1. Fin, 
förnäm, then stora Sempra werldenes weka 
gudh, nemligha bukzens tienest. P. Erici 
1:14 a. — 2. Blyg, förlägen, tillbakadragen, 
återhållsam. I ståån så simpra och säfver-

liga, godt folk! Courage! Gifven hvarandra 
händer. Lagerström Mad. Apr. 96. Mången 
super i mjugg, men mest är simper i säll
skap. A. Nicander Vitt. 181. — 3. Sipp, 
tillgjord. Jag älskar blott sanning och liflig 
natur. En mine af min Iris, dess endaste 
blink Utskämmer de simpras utprålning och 
smink. Dalin Vitt. 3:117. Sämper. Lind 
Ord. Jfr Rietz.

Simpert, Sempert, Sämpert, adv. Sippt. 
Bucksera, buga, gå så simpert nätt i dans. 
Rydelius Vitt. 79. Den andra (jungfrun) 
simmer fram, som hon på hiulen runne, 
Sempert och nippert nog. Cup. o. Ven. kär- 
lekskrig A 1 b. När de äta ihop med sine 
älskare, så sker det hel småt och sämpert 
(Fr. elles font les délicates). Österling
1:395.

Simpliga, adv. Simpelt, enkelt, man 
kunde jw wel predika euangelium så at man 
sadhe thet fram simpliga. O. Petri 1 Por 
79 b. %

Sin, pron. pers. genit. Sig. och sågh twa 
Hebreeska män tretta sijn emellan. 2 Mos. 
2: 13. gick huar och en heem til sijn. 
Dom. 9: 55.

Sin, pron. poss. Om någhor tagher sina 
syster, sins fadhers dotter, eller sinne mo- 
dhers dotter. 3 Mos. 20:17. ingen men- 
niskia gånge vth genom sins hwsz dör in 
til morghonen. 2 Mos. 12:22. Så få nu 
mannenom sina hustru jgen. 1 Mos. 20: 7. 
och smorde altaret medh all sin reedhscap, 
twättokaret medh sinom foot. 3 Mos. 8:11. 
han satte haffuena sitt mål. Ord. 8: 29. hoo 
weet hwadh menniskionne nyttigt är j sin 
lijffztijdh. Pred. 7:1. Herren hölt Caleph 
widh lijffs kraffter alt in til sin ålder. Syr. 
46: ll. Jason, som sin brodher jfrå sitt em- 
bete driffuit hadhe. 2 Macc. 4: 26. man skal 
loffua och prijsa Gudh för sina stora nådh. 
L. Petri Dial, om naitv. 11 a.

Sindel, n. Ett slags tyg. [Mnt. sindel, 
sindal. Se Schlyter Ord.] Hon gör syn
del och bortsäl thet. L. Petri Sal. ord. 
31:24. bindt sindel om hatten, dragh longa 
och svarta sorghaklädher. J. Rudbeckius 
4 Pred. D 4 b.

Sindeldort, n. [D. sindeldort, sidendort 
Kalkar, Mnt. sindeldort, sindeltort, “bom- 
bycina textu simplici tela subserica torta“.] 
Hossor och Tröya aff Damask eller Sindil 
Dort. Skråord. 329 (1574). Jfr Sidenart.

Sindra, intr. [T. sintern.] ehvarest här 
och där i berget en rostfärga eller odugelig 
Witterung är anflugen, at ett vatn råkar sijla 
sigh emillan klyfftorna och medh det samma 
oos sig indräncker och sindrar, gifver det 
strax en jernachtig smaak. U. Hjärne 
Vatt. 27. '

Sinka, Zinka, f. Zinkhorn, n. [T. zinke.] 
Buccin a, zincka, skalmeya, häär horn. 
Var. rer. voc. 0 4 a. Skallmeya, Zincka,
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Lituus. Schroderus Lex. 46. en krokot 
staaff.. . på Latin Lituus, aldenstund han var 
nästan lijk een Zinka eller Corneet. Schro
derus Liv. 17. sinckan (krumhornet). Co
men tus Orb. pict. 206. Stöten i sinkor och 
horn. Rudbeck Vitt. 28. Sedan konung 
Håkan understodh at konung Harald var 
dödh, blåste han uthi zinckhornet. Sylvius 
Er. 01. 45.

Sinkapass, m. Ett slags dans. [F .cinq 
pas.] Jagh skal komma käringen til at dantza 
sinckapass för migh, fast tänderna skaldra. 
Chronander Bel. 16 a. (i) Padvan, Sinka- 
pas sampt och Cardus Suinger eder been 
med konstitt puss. B. G. visbok 228.

Sinn, Sinne, n. Gång. [Isl. sinn, sinni.] 
Thet är allom menniskiom förelagdt, at the 
itt sin döö skola. L. Petri Om naitv. E 8 b. 
Thetta war icke thet första sin, ey heller 
thet sidsta. Svart Kr. 5. I samma sinn, 
sinne (på samma gång, i samma stund). 
Hund Er. 14 kr. v. 69, 138, 152. 1 thetta
sinn. Ders. v. 324. Konungen fan them ... 
tiyo sinnom klokare och förståndighare än 
alla stiernokijkare. Dan. 1:20. såsom j haff- 
uen winlagdt idher til at affwika jfrå Gudh, 
Altså wender nu om, och winlegger idher 
tiyo sinnom meer at sökia Herran. Bar. 4:28. 
siwtiyo sinnom siw resor. Matth. 18:22. 
talet på them (englarne) war mong sinnom 
tusende tusend. Upp. 5:11. thenna modren 
hade tusende sinnom heller seedt sina dotter 
döda, än,... L. Petri 1 Post. X4b. thet 
wore tusende sinnom bättre. 2 Post. 222 a. thet 
huldskap och manskap, som the offta sin
nom Koning Götstaff sworet hade. Svart 
Kr. 147.

Sinna, intr. Besinna, fundera (på). [T. 
sinnen.] om jag sinnar rätt, så mått’ iag eer 
rätt gifva. Lucidor O o 3 a. Han sinnar 
alt på nya streek. Dens. Rr 3 a.

Sinne, n. 1. Förstånd, vett. iagh .. . kom 
åter til sinne igen.. Dan. 4:31. j hadhen 
mist sinnet. I Cor. 14:23. Jagh skal bidhia 
j andanom, iagh skal ock bidhia medh sin
net (tù> vof). 14:15. han motte lära tokt och 
sinne.' Gust. 1 reg. 6:223. then ther tokt 
och sinne wiste, pleghade kallas höffwisk, 
thet är, han hade warit i hoffuet och lerdt 
godha sedher. O. Petri Kr. 78. — 2. Tanke, 
mening, vilja, wile wij ... ath tw om samma 
aerendhe framdeles oss thin godhe raadh 
och szinne ... giffuer tilkenne. Gust. 1 reg. 
2: 230. giffuer oss edert synne och meninghe 
med eder scriffuilsze tiilkenne. 2: 231. riikit- 
zens raad nw sith synne ther om sagt haffua. 
3: 23. Doch war jcke wår mening, atj ... 
annerlunda skulle handla än som wårt sinne 
war, men jcke emott wårt sinne. 7:51. i 
fare jw epter att edert sinne skall haffua 
framgång ee huru thet gåå kan med wårt 
sinne. Ders. såå mong howudh, så mong 
sinne. O. Petri Guds ord C 2 b. Tala migh

icke j thet sinnet (sök icke att intala mig), 
at iagh skal offuergiffua tigh. Ruth 1:16. 
Hoo wil komma Ahab j thet sinnet (öfver- 
tala honom), at han dragher vp och faller j 
Ramoth j Gilead? 7 Kon. 22:20. Så läter 
icke nu Hiskia bedragha idher, och läter 
icke tälia idher j sådant sinne (ingifva eder 
sådana tankar), och troon honom intet. 2 
Krön. 32:15. hon stoodh fast j thet sinnet 
(beslutet), at hon wille fölia henne. Ruth 
1:18. Så stoodh hon doch widh sitt sinne 
at hon wille fara. O. Petri Kr. 80. be- 
gynte han settia sitt sinne (syfte, föresats) 
ther epter at the aff Tawastaland skulle vm- 
wende warda til Christi troo. Ders. 72. Thet 
var och theres acht och sinne. Hund Er. 
14 kr. v. 192. — 3. Innehåll, mening, be
tydelse. fingo them breff j henderna widh 
thetta sinnet. Ap. gern. 15:23. The sende 
wel fyra gånger til migh widh samma sin
net (budskap af samma innehåll), och iagh 
swaradhe them alt widh samma sett. Neh. 
6: 4. Lagsens retta sinne och mening. Försp. 
till G. Test. ewangelij rätta vdttydning och 
sijnne. Gust. 1 reg. 5:105. Christus haff- 
wer lärdt oss ena böön, ther fåå ordh ära 
vthinnan och diwp sinne. O. Petri Men. 
fall F 8 b. thet ligger icke macht vppå huadh 
liudh eller skick orden haffua, vthan vppå 
sinnet allena. L. Petri Dial, om mess. 
28 b.

Sinnebild, n. (såsom i T.) Då skull’ vårt 
sinnebild mot inre tankan svara. Börk Lykk. 
A lb.

Sinnig, adj. Sinnad. [Mnt. sinnich.] wij 
iw altiidt haffua withat edert betsta,... och 
icke heller en nw anners ære synnighe. 
Gust. 1 reg. 2:8.

Sinnig, adj. Sinnrik. [T. sinnig] de frie, 
sinnige konster, grammatica, rhetorica, logica, 
musica, arithmetica, geometria, statica, astrono
mia, architectonica, pyrotechnica etc. Stjern- 
hjelm Bac. Carol. 182.

Sinnlös, adj. Oförnuftig, ursinnig. [T. 
sinnlos.] Amor,... en sinnlös gäck. Stjern- 
hjelm Fångne Cup. 2 intr. Vetvillingar och 
sinlöösa menniskior. P. J. Gothus Rel. 
art. 13. Och må iag then för gäck, för meer 
än sinnlöös hälsa, Som längtar ey then dag, 
han måtte brudgum stå. Rudeen 222. sin- 
nelööss gäck. Lindschöld Gen. D3b.

Sinnrik, adj. Klok, förfaren, erfaren. 
Han (Erik 14) var en snäll, sinrik, vis och 
förståndig herre. Tegel Er. 14 hist. 2. 
bliffva aff behändige hoffmästare och sinrijke 
præceptoribus... uptuchtat. PhrygiusJ Lik- 
pred. 32. Cato var så förståndigh och sin- 
rijk, at han alle ting, lijtet eller stort, genom 
sigh sielff närvarande förrättadhe. Schro
derus Liv. 488. (Hertig Carl Filip var)
försichtigh och sinnrick. Gust. Adolf Skr. 
98. Hoo som myckit effterfrågar, han är sin- 
rijk (L. industrius, T. fleissig). Comenius
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Tang. 855. Altså önskar iag,... at han vore 
något sinrijk och med det förstånd begåfvat, 
at det icke fölle honom svårt min ... me
ning rätteligen begrijpa. U. Hjärne Vatt. 
A l b.

Sinselera, intr. Kasta sitt vatten. Poi- 
karne ... sinselerade i värieslidan. Weise 38.

Sint, p. adj. Sinnad, hågad, vij til eder 
opvacht stå, vij äre sint’ At föllie eder foot. 
Stjernhjelm Fredsafl 20 intr.

Sinterör, n. Ett slags skjutgevär. [Mnt. 
sintror.] en hoop wed pasz alinszlonga zint- 
rör. RR 8/'? 1544. Wij haffwe och vndfån- 
gitt thet sijnteröör, tu oss tilhonde skickett 
haffwer ... Är wår willie, att thu oss ännw 
ett annedtt röör bestyrer, ... dog icke så 
longtt szom thett andre war, och att panien 
(fängpannan) motte så giord warde ther till 
att hon sielff igen ginge öffwer sijnttepul- 
weredtt, szåsom vpå the andre almenneligh 
sijnntteröör. RR *!•* 1545. Doch skulle the 
som spedzer brwke, icke thäss mindre för- 
skaffe sig små sinthe rör thett meste the 
kunne, effther man och them medh Sped- 
zerne wäll före och brwke kan. Fin. handl. 
8: 326 (1555). Sijnterör medh hulster ... huilke 
rör ... thw må deele vtth både ebland hingxte 
rijdere och andre, som till hesth emott fien- 
derne brugte bliffue skole, synnerliige atth 
the som mannelige och dwgelige karrer äre, 
motte haffwe tw eller trij rör. 8: 342. — Se 
under Fjäderspjut och Vedemess.

Sintflaska, f. Krutflaska (till sinterör). 
Hist, handl. 2:30 (1548).

Sinthake, m. Ett slags skjutgevär. (Jfr 
Hake.) Hist, handl. 1:26 (1543).

Sintlås, n. Hjullås. De långa skjutgevären 
hade särskilda namn efter låsens olika be
skaffenhet, hvilka voro svamplås, luntelås, 
snapplås och sintlås. — Till snapplåsen nytt
jades flinta, till sintlåsen fyrsten. Adler- 
sparre Afh. 221, 222. (Se Fyrsten.)

Sintnyckel, m. En sintnyckel eller spän- 
nare nyttjades alltid till sinte- eller hjullås, 
för att dermed uppdraga eldstålshjulet. Ha
milton 204.

Sipp, n(?). Sipp min, sipp utldtelse. Hon 
putsar sig rätt grann, och gör med munnen 
sipp. Kolmodin Qv. sp. 1:199. Hon är en 
superfin Silkes docka, som vil ei giöra annat 
hela dagen, än sittia för en spegel och giöra 
sipp. Sv. nitet n. 5. Flickan snörpte mun 
och ville säga sipp. Livin 17.

Sippa, f. sijffpa — hvijt sijffpan och blå 
sijffpan. Rudbeck Atl. 2:230.

Sirat (ilw), m. En ro för sina män, en 
zirat. för et hus. S. E. Brenner Dikt. 1:78.

Sis, se C is.
Siska, f. Grönsiska. [Mnt. sisefc.] Siske- 

buren, benämning på ett häkte i Stockholm. 
wardt them . .. tilsagt at the skulle Stella 
borgan, doch wille the jcke, ... ther fore 
worde the iiij satte i sisekeburen. O. Petri

Tänk. 445. later någen köpman sigh befinna 
i schepet när thet tillädes, med mindre 
Tullenärens tienere dher och så tillstädes 
äre, dhenn samme böte tiyo daler och sittie 
fem nätter i Siskeburenn. RR 12/i 1577. 
(Stjernman Com. 1: 279 orätt Tijkeburen.)

Sislag? Den käcka nächtergaal han ymssa 
höra lätt Sij slaag Sifflöit och drill på tusend- 
konstigt sätt. Columbus Poet. skr. A 2 a.

Sissare, m. Sax. [E. cisers, scissors; 
F. ciseaux.] F o r f e x, ciszere. Var. rer. voc. 
K 4 a. Se Rietz sas.

Sist, adj. hade dhe same szeller ... när 
giordt hans siste, så ath han mett stortt platz 
kom mett liffuett i frå theris hender. Gust. 1 
reg. 11:42. —• På det sista, på sistone, 
slutligen. Daniel på thet sidzsta kom för 
migh. Dan. 4:5. annerledhes haffuer hon 
(messan) nw på thet sidhsta wordet hallen. 
O. Petri 1 Mess. A 2 b. — À t sista, senast. 
dett footfolck som hijt uth ähr destineret 
motte och öfuerkomma i Maio eller Junio 
åth sidste. A. Oxenstjerna (HSH 38: 254). 
— Adverbialt. wij nu i sistes skrefwe eder 
till. RR 12/u 1545. then hielp her j Stoc- 
holm nw sisthens beleffuad war. Gust. I reg. 
3: 263. wi i siistens ifrå vpszala gåffue edher 
til kenne wår wilie. 6:195. på sidzsten, på 
sisston. O. Petri 1 Post. 35 a, b.

Sistedom, m. Yttersta domen, (the) 
troodde ingen sidstedom. P. Erici 5:150a.

Sitta, intr. Sitta åt sig, maka åt sig, 
gifva plats. Rumet är migh förtrångt, sitt 
ått tigh, at iagh må boo när tigh. Es. 49: 20.

Sjelf, pron. trää som fröö haffua j sigh 
sielff. 1 Mos. 1:29. j kunnen see och weta 
aff idher sielff. Luc. 21:30. dödha syndena 
vthi oss sielff. Förspr. till Rom. En är en
sam och icke sielff annar (har ingen med 
sig). Pred- 4: 8. Hwar nu någhor talar medh 
tungomål, thet göre han sielff annar, eller 
på thet mesta sielff tridie (så tale två eller 
högst tre). 1 Cor. 14:27.

Sjelfbeden, p. adj. Sjelfmant. Alt sådant 
giorde man sielffbidhen. L. Petri 2 Post. 
265 a.

Sjelfbegärlig, adj. all sielfbegiärligh väl- 
färdz flijtvänlige önskningh af gudh alzmech- 
tigh. HSH 30:231 (1658). Vij önska af alt 
vårt hierta, at Gud ville nådel. uppehålla 
E. K. M. vidh al sjelfbegärlig vählmågo. 
Bidrag 3:76 (1686). Önskar här medh then 
günstige läsaren en sielffbegiärligh välmågo. 
U. Hjärne Surbr. föret. 4 b. Lycka till att 
njuta All sjelfbegärlig sällhet! Bellman 
6: 220.

Sjelfbrinnande, p. adj. Sjelfantänd. 
them syntes wel en sielffbrinnande eeld. 
Vish. 17:6.

Sjelfdiktad, p. adj. biscopena och kyr- 
kienes formen ... haffua dagliga her til dagx 
slagit vpunder sig sommt med ... sielffdictade 
gudz thiænist then gudh aldrich budit haffuer.
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Gust. 1 reg. 4:25*. falsk och sielff dichtat 
Gudz tienst. L. Petri Om nattv. B 8 a.

Sjelfegen, adj. Egen, oberoende. Jag är 
min sielfegen, då du är en träl. Visa (1690).

Sjelfflyktig, adj. Alla lijffägne tienare, 
antingen the äre sielfflychtighe eller uthi 
krijghet fångne, ... skulle them Romarom 
igen tilstellas. Schroderus Liv. 661.

Sjelffrätare, m. du olyckliga sjelffrätare. 
Dalin Vitt. II. 5:105.

Sjelffrätig, adj. [T. frässig] Een nijdsk, 
siälf-frätig afund. Stjernhjelm Parn. tr. 
2:7..

Sjelffrätsten, m. Vi sågom ... up i bär
gen en rödachtig brånad af sielffrätsten, som 
gaf tilkienna at bärgen höllo järn. Linné 
Öl. resa 3. Se under Anflügen.

Sjelfföda, f. Hvad skall du göra af krea
turen? — Dem släpper jag på sjelfföda. Sv. 
forns. 2: 84.

Sjelfgod, adj. Som ej är i tjenst. lät
tingar och sielfgode. Stjernman Com. 4: 
685 (1686).

Sjelfhelig, adj. skrymtare och sielffhelige. 
O. Petri / Post. 35 b.

Sjelfklokling, m. Hans under thesto 
mer och ifrigare skola förkunnas, ... them 
verldzligom, sielfkloklingom och bespottarom 
til starckare vitnesbyrd, at när Gudz hot 
them en gång drabbar, the tå äro utan ur- 
secht. Svedberg Sabb. ro 1:79.

Sjelfkrafdt, adv. Af sig sjelft (om ting). 
Så gå tå godha gerningar sielffkraffdt aff 
troonne. Försp. till Rom. Them syntes wel 
förfärligha eeldzloghar sielffkraffdt vpbrasa. 
L. Petri Sal. vish. 17:6.

Sjelfkräfvande, -des, adv. Sjelfmant. 
tw haffwer sielffkräffiandes aff thin eghin 
godheet förplicktat tich ther til, ath tw vill 
thet geffwa, ther tw warder bedhin om. O. 
Petri Men. fall H 2 a. Konungen sielff- 
kräfviandes gick nidh aff slottet. Girs Er. 
14 kr. 114. föllo the sielfkräfviande aff be
starna och lågho ther uppå marken. Schro
derus Liv. 524. han then läghenheet och 
fordeel, som sigh sielffkräfviande honom til- 
bödh, lät uthur händerna falla. Ders. 850.

Sjelflyding, m. Vocalis eller sielflyding. 
Svedberg Schibb. 58.

Sjelfrönlig, adj. siälfrönligt är dät, at 
på den meningen, en Gud vara, oemotsäg
ligen följer at han och bör dyrekas. Her
melin B8a.

Sjelfrönligen, Sjelfrönligt, adv. däss 
(vredens) första värkan är raseri, dän andra 
bestachtighet. Hvilket sant vara, kan man 
siälfrönligen se af en menniskios gärninger 
af vrede uptänd; de skola dät ofelbart utvisa. 
Hermelin C8a. han sielfrönligt vetta får 
Hvad väg man til förderfvet går. Columbus 
Poet. skr. F 2 b. Hvad sant, hvad osant är 
sie'ifrönligt hon förfar. Vitt. 134.

Sjelfsin, Sjelfsins, pron. poss. Sin egen.

Snöd är en ädelman, den sielf-sijne dygder 
ey adla. Stjernhjelm Here. 488. snaror, 
til at invickla och fälla ett tappert hierta uthi 
een neeslig sielff-sinsförgätenheet. Lycks. 
är. cartel, (sijn-sielfs förgäten. Ders. 1 intr.) 
Se Schlyter Ord. Sialver.

Sjelfsint, adv. Sjelfmant. Ey! hur’ähr- 
bart står en an Sielf-sint träd’ i tiänstbarheet. 
Then naturen födt har frij? Stjernhjelm 
Fångne Cup. 2 intr.

Sjelfsutten, p. adj. Besutten, sielfsutten 
borgare. Stjernman Com. 4:684 (1686).

Sjelfsviljande, p. adj. Frivillig. [Fsv. 
siälfsviliaride.] sielfsvilliande blinde ... skyt
ten (Astrild). Stjernhjelm Here. 98.

Sjelfsvilje, m. Fri vilja, uppsåt. [Fsv. 
siälfsvili.] genom sielffs wilia och weterligh 
synd mister man then heliga Anda. L. Petri 
2 Post. 282 b. medh sielffswilia och öffwer- 
dåduga synder. 3 Post. 9 b.

Sjelfsvyrdig, adj. Egensinnig, sjelfsvål- 
dig. sielffzwyrdigh barn. L. Petri Sir. bok 
16:1. the sielfz-vyrdige som ruta, frossa, 
slösa. Spegel G. verk 277.

Sjelfsvyrding, Sjelfsvörding, m. Egen
sinnig menniska, sjelfsvålding. Och wexa 
så the vnge vp med sådana gudz hädilse, 
och komma j then sidwane, at the intit 
frueta eller wörda gud, och ther bliffuer så 
sielffzwördingar och öflfuerdådiga menneskior 
vtaff. O. Petri Ed. C 3 b. Thenne wår 
son är en sielffzwyrding och ohörsam. 5 
Mos. 21:20. Bitter är hon (visheten) them 
oförsöktom, och en sielffswyrding (Vulg. ex- 
cors) bliffuer intet widh henne. Syr. 6:21. 
barnen äro sielffzwyrdingar. L. Petri Sir. 
bok 22. thet (barnet) vexer up i sielfsvold 
och goda dagar, och varder så en sielfsvyr- 
ding i alla sina lifsdagar. Svedberg Sabb. 
ro 1: 625.

Sjelfsvördigt, adv. Ovärdigt, vårdslöst. 
Döpelsen må så skee, at man allenast blottar 
hufvudet på barnet, och medh full hand 
begiuter thet medh vatn. Then präst, som 
här medh sielfzvördigt umgår, och hufvudet 
icke väl väter, skal straffadt blifva. Empora- 
GRIUS 33.

Sjelftycke, n. efter sitt sielfftycke regera, 
och aff klooke oc trogne Ministris icke vilia 
låta sig råda. P. Brask Puf. företal 4 b.

Sjelfviljandes, adv. Frivilligt. Gefwer 
eder in tiil Swenske men ok ederth eyeth 
fædernes rike siælfwiliandis ok med een 
god wilie. Gust. 1 reg. 1:49.

Sjelfvållandes, adv. Genom eget för
vållande. Monger... loffuar vth någhot enom 
sinom wen, och gör honom ther medh sielff- 
wollandes til owen. L. Petri Sir. bok 20: 25.

Sjelfvälde, n. när vij sielfväldet fåå, så 
misbruke vij thet. Gust. Adolf Skr. 82.

Sjelfåt, m. man ibland seer hundar ... 
äta sig sielf hool på sijdan, thet gemene man 
kallar sielfåthen. Lindestolpe Frans. 19.
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Sjelfåtsten, m. Se Sjelffrätsten. den 
rostige sielffåthstenen. U. Hjärne Vatt. 82.

Sjelfåtsår, n. 1. Kräftsår. Lijkmatk, 
sielffåttsår (L. herpes.) Comenius Tung. 316. 
— 2. Rid- eller gångsår. Lind Ord.

Sjetting, Setting, m. 1. Sjettedel. [Fsv. 
siättunger.] köpmen skole hielpe en settingh 
till gruffuones beste aff huart mark wärde 
the före till bergitt. Gust. 1 reg. 7:144. — 
2. Sjettedels hemman. Och schal han forma 
marklandt iordt haffua wnder een heel set
tingh. Gust. 1 reg. 2:48. — 3. the siet- 
tingar, som ännu öfverlefva, måge dimitteras 
(ur krigstjänsten) och sigh under sine förre 
huusbönder begifva, så frambt the icke hafve 
låtit sigh värfva. Stjernman Riksd. 2:1866 
(1680). Cronhjorts “sjettingar“ voro drago
ner, utskrifna bland allmogen, sex bönder 
om hvarje dragon. Björlin Kriget mot 
Danmark 1675—1679 ill.

Sjuda, tr. Koka. [Isl. sjöd a.] nödhen 
dreff mang fatigæ mæn til at siwda salt waten 
och hielpa sig met. Gust. 1 reg. 3: 3S6. hon 
toogh en deegh och knodhadhe och södh 
thet. 2 Sam. 13:8. Tå toogh Daniel tiäro, 
flott och håår, och södh thet tilhopa. Drak. 
i Babel 26. j skolen icke ätat (köttet) råått 
eller medh watne sudhit. 2 Mos. 12: 9. 
tagha boghen aff wädhuren sodhnan. 4 Mos. 
6:19. then ogudhachtighe hopen skal få rådt 
igen för illa sudhet. L. Petri Chr. pina 
n 3 a. nw ligger han och siuder (kokar ihop, 
stämplar) med ihet parthij som . .. oss föghe 
gott vnne. RR 1/t 1545.

Sjuka, f. Sjukdom. Jesus ... heladhe 
allahanda siwko. Matth. 9:35. siwkt folck 
aff allahanda siukor. Luc. 4:40. Fruktbä
rande träs siukor. Risingh 43.

Sjukaktig, adj. Sjuklig, wij förnimme, 
att tw äst vndertijden någet siukachtig. Hist, 
bibi. 1:202 (1573).

Sjuke, m. Sjukling, hadhe the til ho
nom allahandra siwkar. NT 1526 Marc. 1: 
32. och fördhe tijt theres siwkar. Ders. 
Ap. gern. 5:16.

Sjungfågel, m. Sångfågel. Comenius 
Tuns;. 153.

Sjunka, intr. Then Lybske Swanen (ett 
skepp). .. sanck. Svart Kr. 92. Han sanck 
för Fröijas fagra fötter. Wexionius Sinn. 
A2 2 a. han sank ned til jordena. Spegel 
Pass. and. 131.

Själ, f. 1. Lif. han ... slåår honom hans 
siäl j hiäl. 5 Mos. 19:11. Tå iagh nu sågh, 
at ingen frelsare på ferde war, satte iagh 
mina siäl j mina hand (vågade jag mitt lif), 
och droogh åstadh emoot Ammons barn. 
Dom. 12:3. Jagh bär mina siäl j mina hen- 
der (står i lifsfara) alltijdh. Ps. 119:109. — 
2. Menniska, person. Om någhor .. . stiäl 
ena siäl vthaff sina brödher vthaff Israels 
barnom, och försetter eller sälier henne. 
5 Mos. 24:7.

Själagagn, n. The finnas ganska få, som 
något achta theras sielagagn. L. Petri / 
Post. U 5 b.

Själagåfva, f. Gåfva (till kyrka) för 
själens salighet. [Isl. sålugjöf, Mnt. sele- 
gave.] hwickett hemman han vdi siälegåffwe, 
som dhå sedwane war, vnder samme Alffta 
kyrcke gaff. Thyselius Handl. 2: 284(1545).

Själagömmare, m. Själasörjare, idra 
siälagömare, biscopanar eller kyrkeherrer. 
Gust. 1 reg. 5:25. wara en siälagömmare 
eller en sooknaherre. O. Petri Sakr. 8 b.

Själahjelp, f. [Fsv. siälahiälp.] Se under 
Eftergärd.

Själarykt, f. Själavård. Theras Pre- 
bender förbättrade the med Messor, Vigilier 
och andra sådana siälarökt. L. Petri 2 j^ost. 
208 a. sådant (att tömma minnesbägaren) 
varit räknat för een heligh Ceremonia och 
the dödas siälarykt. Kr. 18. bedragne aff 
munkars och presters predican om siäla- 
rycht, om skärdzeld och annadt sådant. 
Svart Kr. 103.

Själarätt, m. Graföl. leet han tillredha 
itt mächta giästebudh, lijka som Konungh 
Hadingh ... till een siälarätt och begrafningh. 
L. Petri Kr. 18. han blef ther tå af honom 
slagen ... och vändes thermedh hans bröllop 
till siälarätt och begrafningh. Ders. 34.

Själas, dep. Ligga i själatåget, dö. [Fsv. 
siälas, Isl. sålast.] hon begynte siälas (hon 
var döende). Luc. 8:42. monger kommer 
aff sinnet, och bliffuer sedhan j wettwillonne 
alt in til thes han siälas. L. Petri 4 Post. 
6la.

Själatåg, n. Själatåge, m. [Fsv. siäls 
töghan? jfr Isl. tog, n. togi, m. togan, f. 
“tractus“. B. Hald. Mnt. seletogen, ligga 
i själtåget.] the som i sielatugh liggia. Uti. 
på Dan. 607. lågh j siälatoghan. 2 Macc. 
3: 31. han ligger j sielatogan. L. Petri 
Kyrkord. 60 a.

Själavaktare, m. Själasörjare. Then 
Christna menigheten tilhörde ath wälia och 
vpropa skickeligha, lärda och frooma män 
til alles theras ttänare och siälawachtare. O. 
Petri Sakr. 8 b. siälawachtare eller sokna- 
prester. Ders. 10 a.

Själig, adj. Begåfvad med själ, andelig. 
Then (kroppen) heter aff Paulo siäligh, Ty 
siälen hon häfdar thän. (od>(i.r/. Toytxiv l Cor. 
15:44.) Bureus Nym. 111:4.

Själning, f. Själtåg. när een menniskia 
j någor dygn ligger i själningenne och drags 
medh döden. P. J. Gothus Enchir. Dd 
8 a.

Sjöbredd, m. Sjöstrand, han sågh twå 
båtar stondandes j syööbredden. NT 1526 
Luc. 5:2.

Sjödrake, m. Siödraken eller Leuiathan. 
P. Erici 3: 8 a.

Sjödrift, f. Strandvrak. [Mnt. sedrift, 
T. seetrift.] Siödrifft och vraak, som aff
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skipbrut til lands sloges. Tegel Gust. 1 
hist. 1: 74.

Sjöfaren, p. adj. Sjökunnig. [Isl. sjö- 
farr.] köpmen och flere andra sjöfarnemen. 
Gust. 1 reg. 1:272. gott siöfaret folk. 8: 45. 
Hyram sende honom skep medh sinatienare, 
som siöfarne woro. 2 Krön. 8:18. alle the 
som fara på hafvet icke äre siöfarne. Schro
der us Pac. 148.

Sjöfart, f. Fartyg. Galleyer och någhre 
andre smerre siöfahrter. Schroderus Liv.
493.

Sjöflyktig, adj. Som rymt från fartyg. 
(the) icke hadhe achtedt theris eedh och ähre, 
vthen sigh såsom sijöflychtighe och meenee- 
dighe förholledt haffwe. Hist, handl. 13. 
1:152 (1564). een siöflychtigh förrädhere. 
Ders. 170.

Sjöflytt, Sjöflött, m. Hvisselpipa. [F. 
sifflet, ford, chifflet; Mnt. sifelit, syfelyt, 
syfelett.] en lithen gyllenne kädhia, ther 
på 5 ringar medh en förgyltt siöflygtt. Hist, 
handl. 1:18 (1543). effther månge seett will 
ware behoff till att giffue folckett techenn 
när mann will haffue themm anthenn framm, 
på sijde, tilbake el. hwartt man drage skall, 
dherföre må mann somptt göre medh Swyd- 
zerpijper, somptt medh Siöflött små och store, 
sompt medh Trwmether, sompt medh Skal- 
meijer, somptt medh Hornn. Ådlersparre 
Hist. samt. 1:21 (1555). Jfr Sifflöjt.

Sjöhane, m. Sjöröfvare, fribytare. [Mnt. 
sehan.] hwar i offwerkome kunde någre 
rethsinnige och forfarne krigxlewde och be
synnerlige the rette sziöhaner Thå lather 
them eder icke vngå vtan tilseija them en 
redelig besoldung. Gust. 1 reg. 11:86. Ål
kråkan är then rätte sjöhan, För byte vågar 
mäst hon kan. J. Olsson.

Sjöhvass, m. Sjögräs, siöhwassen off- 
uerteckte mitt hoffuudh. Jona 2: 6.

Sjöhärnad, m. viking eller siöhernad. 
Björner Kämp. tillegnan.

Sjöjagt, f. (n.?) Kaperi. effter han hade 
sköön örligxskep, jachter och mycket krigx- 
folk som mest wore tilbewane widh siön, 
brukade han förtenskull alt siöiacht, vptagan- 
des all the köpmannskep han någentijdh 
kunde öffuerkomma. Svart Kr. 77.

Sjökarl, m. Sjöman, en god skickelig 
siökarll. RR 6/6 1545.

Sjölitet, adj. neutr. Lågt vatten, när 
thet är mycket siöölithet, synas ännu eeke- 
ståckerna som haffva stått under broon (öfver 
ett sund). Gyllenius 46.

Sjönät, n. thet olagligha fiiske som ther 
(i Torne socken) brukas j theres aa medh 
the siöneth, ther aff laxen bliffuer reedh 
(rädd). Gust. 1 reg. 3:137.

Sjörent, adj. neutr. Öppet vatten, så 
snartt siöreent bliffuer i tilkommendhe vhår. 
Carl 9 rimkr. 146 (1583).

Sjöresa, intr. Resa sjövägen, beslöt

han enteligen att siöreesa till Corinthum. 
U. HjärnE Vitt. 54.

Sjötjuf, m. Sjöröfvare. Gust. 1 reg. 
4: 410.

Sjöuf, m. Rördrumben (siöufven) instic
ker näbben i vatnet, och bölar som ett nööt. 
Comenius Orb. pict. 51.

Sjövart, adv. Sjöledes. The andre gåffue 
sigh (från Vesterås) siöwart till Stocholm. 
Svart Kr. 30. gaff han sigh först till Ragmo 
ther han hade sitt skep liggiandes, drog så 
siöwardt tädan till Vlffzby. Ders. 54. krigx- 
folket förskickade han (från Söderköping) 
siöwardt vp för Stocholm. Ders. 56.

Sjövrak, n. Skeppsbrott, många blinda 
klippor, skär och grunder ligga i vägen, så 
att dem ... svårt och nödeligt varder, dädan 
undankoinma utan förderf, skada och sjövrak. 
HSH 1:19 (1527).

Skabbhalç, m. LD. skabhals.] de som 
äro giruge . . . äro lortätare och skabhalsar. 
Lagerström Gir. 16.

Skacka, f. En stor bred sabel eller köks- 
knif, hvarmed linet längst utföre hugges, 
piskas och skäcktas. Carleson 433. Jfr 
S k ä c ka.

Skackra, tr. Skinna. mäta med en kro- 
kug tumme och således skackra på hvar aln 
så mycket som halfve tummen är lång. 
Stagnell Bank. 22.

Skacktafvel, n. Schackbräde, schack
spel. [Fsv. skaktafl, Isl. skäktafl.] drotning 
Sophia leekte i skaktaffuel. O. Petri Kr. 
84. Ludus latruncularius, skafftaffuel. 
— Tabula latruncularia, brädhe med 
skafftaffuels flell (fält, rutor). Var. rer. voc. 
K 2 a.

Skada, tr. Hwadh skadhar tigh (kommer 
åt dig) at tu så ropar? Dom. 18:23. Hwadh 
skadhar (fattas) folckena at thet gråter? 1 
Sam. 11:5. honom skadde ther intet aff 
(han hade intet ondt deraf). Ap. gern. 28: 5. 
han .. . bleff skadd uthi låret medh en pijl. 
Schroderus J. M. kr. 39. Räffuen gick til 
Leyonet och förklagade Hanen, at han hadhe 
bitit honom hans ögha uth, medh hvilket 
han blundade ... Tå man honom besågh, 
skadde honom alzintet (hade han allsingen 
skada). Schroderus Waldt 59.

Skade, m. Skada. [Isl. skaïii.] ingen 
skadhe, ingen olycka eller klaghan på wåra 
gator är. Ps. 144:14. theras wägh är skadhe 
och förderff. Es. 59: 7. Tin skadhe är alt 
förstoor, och tijn såår äro alt för ond. Jer. 
30:12. Then som för en annan j borghan 
gåår, han fåår skadha. Ord. 11:15. alt thet 
gagn the giordt haffua är jntit när räknandes 
emoot en aff the skadhar som the haffwa 
giordt. O. Petri Klost. E2a. upräknar 
Bernhardus sex ... skadar, som komma uth- 
aff otucht. Schroderus Kysk. speg. I 2 a.

Skadebarn, n. sådana barn bliffua the
ras foräldrom sorga barn, Ja, ock både them
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och sigh sielffuom skadha barn. L. Petri 
1 Post. M 3 a.

Skadefolk, n. liughare, lackare, lismare 
och annat sådant skadafolck. L. Petri Krön. 
pred. C 6 a.

Skadefri, adj. itt skadefrijtt ting är icke 
äfven (just) det samma, som icke kan skadha 
tilfoghas, uthan thet, hvilket, sedan thet ska- 
dhan hafver undfått, lijkväl blifver oskadt. 
Schroderus Hels. beg. skattk. 122.

Skadefägnad, m. när wreedhen frögdar 
sigh öffuer wår nästas olycko, så kan hon 
kallas skadhafägnat. Balck Catech. R5b. 
thetta är een rätt dieffuuls frögd, hvilken 
skadhafäghnat kallat varder, ty dieffuulen är 
een sådana skadhafäghn (skadeglad, lsl./e- 
ginn), then sigh på thet högsta frögdar, när 
han seer Gudz barnom illa gåå. P. L. 
Gothus Tröstpred. E4b.

Skadefägnare, m. Skadefägnare finner 
man på alle rum, och thet är en rätt dief- 
vulsk glädie at fägna sigh utöfver ens annars 
olycka. Schroderus Kors. 45.

Skadegäld, n. [Mnt. schadegelt.] 1. 
Penningeförlust. all annen förtret och skade- 
geldt vij oförskulleliga lidet haffue. Gust. 1 
reg. 5:180. Wij wele opfille eder all then 
skade oc skadegield i ther wtöffuer få för 
wåre skuld. 6: 70. — 2. Skadeersättning. 
Atuj henne (Viken) vnder Suerigis Crone 
beholde skole för skadegeld, til thess at 
thet bliffwer ransakad wm Gotland hwad 
thet heller hörer Suerige eller danmark til. 
Gust. 1 reg. 6:268.

Skadegärd, f. Tillfogande af skada, 
skadlig verkan, the (stridsvagnarné) lupe 
igenom (fiendens leder) uthan någon-skada- 
gärd. Sylvius Curt. 341.

Skadelöst, adv. Utan skada. [Isl. skaö- 
laust.\ spädh barn . . . nepliga altijd skola 
kunna skadalöst fördraga luchten (luften) 
eller wädret. L. Petri Kyrkord. 16 b. äro 
the (stadgarne) icke så stoort aff nödenne, 
at man icke skulle kunna wara them skada
löst föruthan. Kyrkost. 13 b.

Skademan, Skadesman, m. Man, som 
gjort en annan någon skada. [Isl. skadamaör.] 
wåra owener och skadhamän. L. Petri 3 
Post. 147 a. han gaf sigh uthi strijden ... in
gen annan sökiandes än Hadingh, sin skade
man. Kr. 16. moste man icke af hemnd- 
girighet sökia rett och straff på vår försmä
dare och skadesman. Svedberg Sabb. helg. 
363.

Skadematk, m. Tå skal man vphemta 
idhart rooff, såsom man borthemtar skada- 
matk. L. Petri Jes. propli. 33: 4.

Skadlig, adj. thenne stadhen är vprorisk, 
och Konungom och landom skadheligh. Esra 
4:15. en skadheligh man gåår medh wron- 
gom munn. Ord. 6:12. een falsk menni- 
skia hörer gerna een skadheligh tungo. 17: 4. 
fiskanar warda fångne med en skadheligh I

krook. Pred. 9:12. hwar och en hadhe itt 
skadhelighit wapn j sinne hand. Hes. 9: 2. 
Tå gåår han åstadh, och tagher til sigh siw 
andra Andar, som skadheligharen äro än han. 
Luc. 11:26. Wij haffue funnet thenna man
nen wara skadheligh, then vplop vpwecker. 
Ap. gern. 24: 5.

Skaf, n. 1. Afskafven bark af asp och 
vissa andra trädslag, att nyttjas till föda 
åt boskap. [Isl. skaf] Szå haffuer och Gudh 
alzmectigh nådeligen skickedt och giffuedt 
månge andre vtwäger och medell till att 
framföda boskapen med vm åredt, när litijdt 
höö wexer, eller man elliest icke god änge- 
bord haffuer, som är halm, löff, skaff, liung,. 
hwass, barck. K. br. !0/e 1555. — 2. Gnat, 
kält. Hans dageliga hemsed är gnag och 
skaf öfver alt det hon Ihustrun) giör. Dalin 
Arg. 2, n. 44.

Skaffa, tr. Göra, utföra, uträtta. [Mnt. 
T. schaffen.] han stoor vnder och werck 
genom honom skaffar och vthrettar. Försp. 
till Dan. han skal ... skaffa sin wilia, och 
ingen skal kunna stå honom emoot. Dan. 
11:16. haffua the icke syndat emoot sin 
Gudh, så skaffe wij intet emoot them. Judith 
5:25. Antiochus kunde intet skaffa, vthan 
moste åter dragha sin wägh. 1 Macc. 6:4. 
iagh wil skaffa at theras arbete icke skal 
förtapat warda. Es. 61:8. Josia ... skaffadhe, 
at alle the som j Israel fundne woro, tiente 
Herranom. 2 Krön. 34: 33.

Skaffare, m. [Mnt. T. schaffer.] 1. Upp
sy ningsman, förvaltare, arbetarenar som 
skaffare woro på Herrans Hws, the samme 
leegde steenhuggare och timbermän til at 
förnyia Herrans Hws. 2 Krön. 24:12. När 
afftonen kom, sadhe wijngårdzherren til sin 
Skaffare, Kalla fram arbetarenar, och giff 
them theras löön. Matth. 20: 8. en troghen 
och snell Skaffare, then hans Herre setter 
offner sitt tienistafolck. Luc. 12: 42. en 
Biscop bör wara ostraffeligh, såsom en Gudz 
Skaffare. Tit. 1:7. Wij haffuom en sådana 
öffuersta Prest, som sitter på höghra handen 
på Maiestetzens stool j himmelen, och är 
en Skaffare offuer the heligha håffuor. Ebr. 
8: 2. Och warer tienstachtighe inbyrdes, 
hwar och en medh then gåffuo som han 
haffuer fått, såsom godhe then margfalleligha 
Gudz nådz Skaffare. 1 Pet. 4:10. han war 
en skaffare och sytzloman för the fattiga 
Christna, som på then tijdhen hade giffuit 
theras äghodelar til en almenneligh dretsle, 
ther aff the alle skulle haffua theras vppe- 
hälle. L. Petri 3 Post. 17 b. — 2. Köke- 
mästaren (Skaffaren) har fram ur visthuuset 
(skafferijt) then af inköparen upköpta fetalian 
(sofvel, maatvahrur). Comlnius Tung. 431. 
Så träder skaffaren fram, med skarp knijf 
snijder (köttet) i stycken, Lägger härom med 
flijt. Stjernhjelm Bröl. 23.

Skafhosta, f. Torrhosta, torr och ijlak
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skaff-hosta. Palmberg 4. kijkande och 
skafhosta. Dens. registret.

Skaft, n. 1. Kastspjut. [Isl. skapt, Mnt. 
schaft.] Has ti le, skafft. Var.rer.voc. K 4 b. 
Öfning i vapn och skaft bemödar ryggen och 
armar. Stjernhjelm Here. 180. — 2. Halm, 
sädesstrd, kärfve. annamma deras tertial uti 
uthtröskat spanmåhl och eij i kärfvan eller 
skafftet. K. br. *6/» 1694. (Deraf skafttionde.) 

Skaftslunga, se Stafslunga. 
Skaftspjut, se Snarspjut.
Skaftsäd, f. Otröskad säd. tijond af 

skaftsädh. Emporagrius 330.
Skafva, f. [Isl. skafa, Mnt. schaue, T. 

schabe.] Skafva, skrapa, Radula, Schabeisen. 
Schroderus Lex. 38. inympar the tilskorna 
ympar .. . och rensar medh skafvan (scalpro, 
dem Gartenmesser) teelningarne. Comenius 
Tung. 383. Jfr Skaf ve.

Skafve, m. Do la b rum, skaffue eller 
skrot höffuel. Var.rer.voc. L8a. Skaffwe, 
dolabella, dolabra, dolatoria, ascia. Helsin- 
Gius. Jfr Rietz skave.

Skafvel, n. Åtlig frukt af träd och andra 
växter. [Fsv. skaft.) P o m a r i u m, skaffuel 
torgh ther äple, pärun och annat skaffuel 
selies. Var. rer. voc. L4a. tu (Gustaf l:s 
dotter Katarina) intet gott regemente holler 
med ätende, vthen holler än nu then samme 
seed, som tu giorde ner tu war Freuche 
(fröken), och äther allehande schaffuell, som 
ähr eple och fruszne nötter. Adlersparre 
Hist. samt. 3:22 (1560). en ganska frucht- 
sam platz til allahanda wijn, skaffuel och 
spannemål. P. Erici 1:66 a. Jag red ey 
längeseen i Åby bookeskogen, Ded var just 
ved den tijd, at skofvelet (ållonen) var mogen. 
Rosenfeldt Vitt. 254. Jfr Rietz skavel.

Skafvelfläsk, n. Ållonfläsk. i och well 
sielffue wette, huad nytte och gagn icke 
aleneste Crononn, vtan jemuell och menige 
Ridderskapet haffua vtaff skogen (ekskogen), 
både med skaffuelflesk och i andre motte. 
Gust. 1 reg. 11:262.

Skafvelin, n. Kastspjut. [F. javeline.]
J a cul um, skott, skaffelijn. Var. rer. voc.
L 2 a.

Skafveri, n. Prejeri. ocker, skinderij och 
skaffuerij_. J. Sigfridi b 2 b. Jfr Rietz 582 a.

Skafvig, adi. Gnatig. gnafvug, skafvug, 
sur och trätosammer qvinna. Kolmodin 
Qv. sp. 1; 112.

Skag, n. Koppel, hundkoppel. Theras 
(hundarnes) kädior vore af gull, och silfver- 
ringar om halsen på hvardera, och siu små 
ringar på skaget [Isl. ä festinni] emällan 
them. Verelius Götr. 58.

Skage, m. Udde. [Isl. skagi.) bleff 
starckt motvädher och komme så när vij 
såge sjeagen (på) faste landet medh Små- 
landh. Hist, handl. 8. 3:7 (1620). begoffvo 
vij oss til siöss åth Nääset, och vij drogho 
uth om Hammeröö Skage. Gyllenius 55.

Skak, n. Hälla, Skaak, Tricae, Fuszseil. 
Schroderus Lex. 43. Skak (fjättrar), das 
Fuss-Eisen, die Fuss-Kette, Fessel. Lind 
Ord. (Se Schlyter Ord. skakhælda.)

Skal, n. Mussla. [Fsv. =] Pärlor finner 
man uti mussler (skaal). Comenius Tung.ÿ 1.

Skald, m(?). Säng, skaldeqväde. Sehn 
böriar hon en skald alt om de gamle kämpar. 
Eurelius Vitt. 105. De kunna skalder fler 
än de Homerus skrifvet. Ders. Kunga skald 
. .. siungen af Gunno Eurelius.

Skalda, intr. Sjunga, dikta, göra vers. 
[Isl. skalda.) Dyrlegd var iag aldrig än Til 
at skalda den til heder, Som är min och 
dygdens vän. Rydelius Vitt. 103. Är någon 
skald vid Giöta strand, Som skaldar lustigt 
och sin hand Har vant at lutan röra. Ders. 
123.

Skaldgudinna, f. Sånggudinna. Lär, 
skaldgudinna, mig att prisa denne hjelten. 
Rudbeck Borås. 1.

Skalfisk, m. Snäcka, mussla, ostron o. d. 
[Isl. skelfiskr.) Concha, skaalfisk, thet är 
then fisk som haffuer skaal kring om sich. 
Var. rer. voc. R 2 a.

Skalk, m. Skurk. Tu skalk och bowe.
1 Sam. 20:30. Tu äst fallen såsom man 
faller för argha skalkar (för ogerningsmän).
2 Sam. 3: 34. the ogudhachtighe argha skal
kar äro. Ps. 36:2. en (en enda) skalk för- 
derffuar mykit gott. Pred. 9:18. then arghe 
skalken Absalom. L. Petri 2 Post. 70 b. 
— thenne kneether oc baadzmen stinga siich 
i skalken (bete sig som skalkar). Oc kwnne 
wij engen wegh komma med them med 
minne wij scole betala them med rwnth 
mynth. Gust. 1 reg. 1:99. Joachim Bure- 
mestäre (som i Stockholm emottagit ett skepp 
att försäljas i Holland) haffwer nu bundit 
sig wdi en skalk, är segld med för:de skep 
igen j frå westan ... och aether icke förnöye 
them för theris tiil en penning. 6:119. wore 
Båszmen ock Bysseskytter plege ee som 
offtest... winde sziig vdij en schalk, görendis 
stortt myterij. 12:117. Then samma kunde 
ganska artigt och behendigt fördölja sin skalck 
(skalkaktighet). Schroderus J. M. kr. 249.

Skalka, intr. och tr. 1. Skena, uth för 
Kiöpings klint monde the (hästarne) skalka. 
Sv. forns. 2:115. The skalkade sig ait uth 
åth Borgholms slätt. Ders. — 2. Släpa i 
sken. Så skalkade the honom uth för Borg
holms broo. Ders.

Skalkahud, f. the blifwa qwarre j then 
gambla kötzliga skalckahudenne. P. Erici 
4:52 a. så blijffuer dock then galna verlden 
uthi hennes gamla skalkahwd. P. J. Gothus 
Fastapred. 45.

Skalkaktig, adj. Ond, elak. [Mnt. schalk- 
aftich.) Tu skalckachtighe tienare. Matth. 
18:32. är titt ögha skalkactught ty iach är 
godh (ser du med ondt öga, att jag är god)? 
NT 1526 Matth. 20:15.
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Skalkas, dep. Kärleken skalkas intet (où 
xipr,ipsôszn.i, Öfv. 1882: förhäfver sig icke).
1 Cor. 13: 4.

Skalkasned, n. Skalkstycke. (Se Sned.) 
han begick ett skalkasned. Schroderus 
J. M. kr. 479.

Skalkatunga, f. så lärer tijn ondska tin 
munn, och tu haffuer vthwaldt ena skalka 
tungo. Job 15:5.

Skalkaöra, n. Han slåår öghonen nedher, 
och lydher til (lyssnar) medh skalka öron. 
Syr. 19: 24.

Skalkemun, m. han hade en skalke mun 
tala medh. Svart Kr. 106.

Skalkeri, n. [T. schalkerei.] 1 Bofstreck. 
haffua the skalkar som bo wijd grensen 
(mellan Finland ocli Ryssland) lithen forsyn 
til ath brwka sijt skalkerij, huar in på annan. 
Gust. 1 reg. 3:155. — 2. Skallcaktighet, lätt
sinnigt skämt. Maronis ädla styl och Nasos 
skalkerij. Verld. fåf. speg. 36.

Skalkhet, f. List, bedrägeri, ondska. 
[Fsv. =, T. schalkheit.] theres ilfwndt oc)i 
sthore skalkhet. Gust. I reg. 3:315. forræ- 
dhare . .. bedriffua theris skalkheth. 4: 84. 
han far med lygn, bedragerj och skalkheth. 
4: 85. the som någit förräderi eller skalkheth 
bruka vthi thet ena åff thesse iij rijke skulle 
ecke niwta fredt ... vdi thet andra. 4:3S0. 
Rijkit skeer mycken skalkheet aff een part 
fremmandhe folck, hvilcket effter theres egen 
villie vancka och draga her in i rijget och 
uthaf landet igen. Stjernman Com. 1:61 
(1540). the hade så behendiga skalkheet, at 
ingen kunde komma vnder theres list. O. 
Petri Kr. 6. all skalkheet är vthi theras 
(mina ovänners) hoop. Ps. 55:16. The dichta 
skalckheet (uttänka onda planer). 64: 7. 
Haffuer iagh såsom een menniskia skyyldt 
mina skalckheet, at iagh skulle hemligha 
fördölia rnijn misgerning? Job 31:33. the 
bedreffue all then skalckheet, medh rooff 
och mordh, som the kunde. Tegel Gust. 
1 hist. 2:106.

Skalkhäst, m. Vild, otämd, skcngalen 
häst. Månde the honom i en spijketunna 
slå. Therföre tå sattes the skalkhästar två, 
Som aldrig hade varit någon tömm uppå. 
Sr. forns. 2:115.

Skalksnarr,m. Narr,gycklare. [T. Schalks
narr.] Skalcksnarrar eller andre slijke äff- 
uentyrer, som aiment komma löije åstadh. 
Schroderus Hoff. väck. 124. Tilförende var 
thet min tusend frögd at tala medh skalks- 
narrar. Hoflef. 272.

Skalla [i bet. 1 trol. Skälla; jfr Fsv. skälla, 
Isi. skclla.], intr. 1. Gifva skall, thet skall 
j markenne vthaff theras skrij. 1 Kon. 1:49. 
Sångarena loffuadhe honom medh Psalmar, 
Och thet skall j hela Hwsena aff thet söta 
liwdhet. Syr. 50: 20. Och j stadhenom war 
itt klaghelighit roop, så at thet skall vp j 
himmelen. 1 Macc. 5:31. — 2. Göra skall

gång. Astrild går nu stad at skalla, Du ska 
sij hur diuren falla. Lucidor C 4 b. Skalla 
efter en. Lind Ord.

Skalla, tr. Aftaga håret. [Isl. skalda.] 
Tu Zions folck, som styft tin låckar krusar, 
bakar, Och glömmer bort at Gud han skallar 
af och rakar. Hjortzberg 322.

Skaller, n. Skallrande. Lind Ord.
Skallman, m. Jägare. Diuren sigh i 

mörkste skogar skyla,... Ey säkre någon tidh, 
ey frije någon stund För skallmans bössa, 
nät ell’ väder snälle hund. Lucidor Ii 2 a. 
En modig jägar’ ey går sta I lägret haren til 
at ta, Men sökern genom dam ok dust, Ty 
mödan hvässer skallmans lust. Dens. Pp4a. 
bedlaren ej gienast modet tappar Vid första 
afslags vink, ja svares ej så just, Så kom
mer han igen och på des portar klappar, Ty 
mödan, som det sägs, den hvässer skallmans 
lust. Frese 74.

Skallot, adj. 1. Hårlös. Fogden ... gif- 
ver Cronan för ett godt skinn ett slemt ok 
skallot. Stjernman Riksd. 1:522(1602). — 
2. Luggsliten, han slijter ... noghot foder 
til tlies thet bliffuer skallot. Schroderus 
Hoff. väck. 109. — 3. Naken, kal. skallot 
ofruchtsam trää. Jud. 12. skallot bärg. P. 
J. Gothus Psalt. M 7 a.

Skaltna, tr. Klyfva? Afbarka? [Jfr Isl. 
skälm, skdlmatré; N. skolma, urhälka; T. 
schalmen.] Jag... de seege vijder skalmar. 
Eurelius Vitt. 62.

Skalmatk, m. Snäcka. Skaalmatk, concha, 
conchylium, conchyle, genus piscis firmiori 
testa clausi. Helsingius. en skaalmatk . .. 
altijdh är inne i sitt hws eller skaal. L. 
Laurentii Nyårspred. H2a. Skaalmarcken 
(snigeln?) gåår aldrig uthaff sitt hus, uthan 
dragher thet uppå sin rygg. Leuchowius 
298.

Skalpadda, f. Snigel. L. Petri Dav.
ps. 58: 9.

Skam, f. 1. Skada, förfång: Om fijen- 
den ville biudhe sigh fram, Visserligh hade 
the fått skam. Hund Er. 14 kr. v. 282. 
Theres tråss fick mykin skam. Ders. v. 315. 
För tin falskhet skal tu fåå skam. Ders. v. 
422. lather them fåå skam Och dräper the 
skelmer alle! Ders. v. 426. Tu skalt tin 
skelm få redeligh skam. Rondeletius 66. 
tu får fanders skam. Moræus 430. Göra 
till skams, göra kaputt, förderfva. [T. 
zu schänden machen] (Fienderna) sköte 
häfftigt, och giorde oss mycket fålk til skams. 
Nordin Krigshist. 2:70 (1656). — 2. Skam- 
lig gerning. bedriffua all skam och laster. 
1 Macc. 1:16. Han giorde så mykin orett 
och skam. Hund Er. 14 kr. v. 372. — 3. 
Smälek. Jagh haffuer j thenna dagh giordt 
Israels häär een skam. I Sam. 17:10. Herre 
lät migh icke til skam warda (komma på 
skam). Ps. 31:18. en tiuff kommer til skam 
tå han gripin warder. Jer. 2:26. Hwilken
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som tuchtar bespottaren, han fåår skam igen. 
Ord. 9: 7. tu moste aff hwar och en skam 
höra. Syr. 42: 11. Ther bevijstes honom 
mykin skam. Hund Er. 14 kr. v. 338. — 
4. Blygsel. Hon ... kyste honom vthan skam. 
Ord. 7:13. skammen beteckte wår ansichte. 
Jer. 51:51. tu skalt... för skam skull icke 
dyrffuas vpläta tin mun. Hes. 16: t3. — 5. 
Blygd (pudenda), tijn skam skal vpteckt 
och tijn blygd seedd warda. Es. 47: 3. han 
... gåår naken, och the få see hans skam. 
Upp. 16:15. — 6. Skamlös menniska. en 
tolken skam, Som aldrig ännu till kyrkio 
kom,... then skam weet huarken tuckt eller 
ähra. Doct. Simon 9. — 7. Satan, på Stäge- 
holms huss skole vare nogre, som mene 
sigh dher att befäste, dem tager fuller skam 
vider. Hallenberg Handl. 45 (1612). Tu 
lede och förbannade skam. Alle bedl. speg. 15. 
hvar skam är han vägen tagen? S. Brasck 
Ap. gern. F 2 a. skam taa den som honom 
fölier. Förl. sonen E l b. Det veete nu skam 
hvart uth han vil. Ders. F 3 a. Skam ta mig 
seer han ey uth Rätt som en väl giödder 
stuth. Moræus 426. Gick bort, och gaf mig 
. . .Skam i våld. Kolmodin Qy. sp. 1:299.

Skamaktig, adj. Skamlig. Hvadh straff 
skall tu fåå för titt boverij, Såsom och skam- 
achtigha horerij? Chronander Bel. C 8 b.

Skamande, m. thet Noah så blygligha 
bleff liggiandes ohold, thet war then orena 
skam Andans werck. L. Petri Dryck. C 2 b.

Skatnblyg, adj. O! huru flat och skam
blyg blef han icke? Tessin Bref 1:75.

Skambok, f. Skamlig, osedlig bok. [T. 
schandbuch, skändlig bok; smädeskrift.] 
(han) haffuer . .. uthgåå lätit ena förgifftiga 
skambook, under then titelen Pseudo-Chri- 
stus. P. J. Gothus Calv. A 8 a. månge 
skamböker, under Phantasie skeen,... dage- 
ligen upkomma och framkrypa. J. Sigfridi 
bl b.

Skambänk, m. Skampall. i sin plicht 
på skambencken satte varda. Emporagrius 
lio. Jfr P1 i k t b ä n k.

Skamdjerf, adj. Hvar och någor så skam- 
dierf är, at han . . . sina förmän förachtar. 
Stjernman Riksd. bih. 277 (16 1 3).

Skamelot, m. Kamlot. [Mnt. schamlot, 
Fornfr. chamelot.] U n d u 1 a t a, Cym a t i 1 i s, 
skamelot. Var. rer. voc. E 6 b.

Skamfall, n. Smälek, komma många 
.. . j välförtient skamfall, neso och förtall. 
Ph ryg tus Brudpred. C 6 a.

Skamfläck, m. bedriffue sijn slemme 
oärlige skamflecker och odygder. HSH 29: 
173 (1567). bedragha oss och läggia oss en 
skamfläck uppå. Schroderus J. M. kr. 320.

Skamfläcka, tr. Smäda, förtala. [T. 
Schandflecken.] Om I haden hört huru desse 
herrarne en stund ha skamfläckat ehr, så 
skullen I säkert misstro deras söta trutar. 
Dalin Arg. 1, n. 34. skamfläcka alla från

varande med tadel, dikter ... och grundlösa 
tidningar. Ders. 2, n. 29.

Skamflättja, f. Skamligt tal. man all 
skamflättia sätter troo til, som sägs, och icke 
befrågar tilförenne om thet sant är. A. 
Laurentii Hust. 47.

Skamfull, adj. Skamlös, the sitt hus- 
bondfolck ock öfver näsan skiära Med skam
full mun och mine. Kolmodin Qv. sp. 1:69.

Skamfära, tr. 1. Illa handtera, skada, 
förderfva. [Fsv. skamföra, (o)skamfära(dheP, 
Isl. skammfœra, Mnt. schamferen.] bliffwer 
han (täljstenen) mycket stötter, skamfäredt 
och förderffwet, när han skall vttföres. RR 
13/7 1545. fingeren ähre tigh skatnfärede . .. 
att tw icke mere ... scriffwe kan. Adler- 
sparre Hist. saml. 4:4 (1556). itt glaas lät- 
teligen bräckias och skamfäras kan. Schro
derus Mod. sk. 62. blef där en tapper skär- 
mytsel... men de Svenske miste icke öfver 
otta personer, dock skamfärades (sårades) 
månge. Tegel Er. 14 hist. 252. plågha, skam
fära och skadha the arma och älenda creatur. 
L. Petri 1 Post. Y 4 a. dieffuulen genom 
syndena haffuer thetta Gudz beletet skamfärat 
och förmörkrat. Mandr. C 1 b. språkmän 
kriga, och med pennan stinga, såra och skam
fära hvar andra. Svedberg Schibb. e l b. — 
2. Skämma ut, banna. Och ståår mykitt på 
en godh gudfruktigh och förfaren skrifftefader, 
som ... icke anseer någon person, gåffuor och 
skäncker och therföre icke så nogha straffar, 
lastar och skamfärar, som thet sigh bordhe. 
Nov. ord. eccl. 233. (Jfr Arkiv 1:225.)

Skamgäst, m. Smädare. [D. skiendegiest] 
För sådane skamgiäster (som tala illa om 
rikets råd) blifva offta alla Konungens saker 
försummade. HSH 10:31 (1595).

Skamkrönika, f. “Chronique scanda
leuse“. [T. schandchronik.] lögnens bref- 
dragare gå ifrån hus till hus, med förtalet 
till sitt modersmål och med skamkrönikan 
till sin verldshistoria. Tegnér Skr. 6:40.

Skamlig, adj 1. Som är till skam. En 
klook tienare behaghar Konungenom wel, 
men en skamligh (dålig) tienare lijdher han 
icke. Ord. 14:35. och loffuadhe sigh til 
then skamligha affgudhen. Hos. 9:10. Een 
skamligh (skamlös, oblyg) quinna må liknas 
wid en hund. L. Petri Sir. bok 26. — 2. 
Som skäms, skamsen. The andra höfvitz- 
männerna sedan the sågho höffdingen mitt 
ibland fienden, vordo the skamlighe. Schro
derus Liv. 702. Papismen, som med skrock 
låg öfver alt betäckt, Slog skamlig ögat ner. 
Celsius Gust. Vasa To.

Skammel, m. Pall. [Isl. skemill, T. 
schämet, D. skammel.] I ären förmykit gam
mal, Sätter ehr på thenne skammel. Mes- 
senius Signill 29.

Skamnaken, adj. [Isl. skammnaktr.] Han 
är blott utaf blygd, skamnaken af ähra. 
Stjernhjelm Here. 332.
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Skamper, adj. [D. skamper Kalkar, 
Mnt., Holl. schamper.] 1. Skarp, amper, 
bitter, bister. [Jfr Rietz.] måste ock thenne 
bedröffuelsens vinter i thenna verldenne ... 
skamper vara. J. Ruddeckius 2 Pred. D3b. 
Nordan vind han är väl skarp och skamper. 
Spegel G. verk 73. sckanper opalage {be
skyllning). Adlersparre Hist, sa ml. 3:39 
(1560). Keyser Carl beveekt tå bleff At skrif- 
van til itt skampert breeff. Olfson Chri- 
stiern 129 min fader är hård, och styfmor 
grufliga skamper. Palmfelt Virg. 10. — 
2. Knapp, sparsam? Oss tycker på then 
handling j med them (Danskarne) giordt 
haffue ära the ider alt forskamper, them 
bliffuer inrymt alt thet the begära, men wij 
bliffua szå föga ting forszäkrede vm huad 
oss magt vppå ligger. Gust. 1 reg. 10:21. 
(Ex. hör kanske till 3.) — 3. Knipslug, en 
skamper bonde. Lindner 89.

Skampert, adv. 1. Bistert. Saul föll 
uppå sitt spiut, Men han sågh skampert uth. 
Dav. hist. 43. — 2. Knappt, magert. Hey! 
Ther är vist skampert rätt länge att gästa. 
Törnevall E3a.

Skamplun, m. [Mnt. schampelun, Mnl. 
schampelioen; jfr Rietz skaplun.] 1. Mo
dell, form. at han lather giwtha ... 1500 
kloth (kulor) epther then skamplwn som han 
tiilförenna haffuer. Gust. I reg. 3:300. — 
2. Bild. När man sådane tingz scampeluner 
[icônes] (the vare sigh länge sedan eller 
nyligen intryckte) til at åter öfversees fram
drager, så heeter thet ihog komma (påminna 
sig). Comenius Tung. 346.

Skampluna, tr. szom han (Arvid Vest- 
göte) scriffuer epther loodh ... tha haffuer 
hans nadhe lathit aruidtz eyghen karl wth 
scampelwna saa monghe som hanss nadh 
kan wpbære. Gust. 1 reg. 2:223.

Skamrida, tr. Rida förderfvad. Skam
rida en häst. Lind Ord.

Skamröd, adj. Rodnande af blygsel. 
[T. schamroth.] han gör them skamrödha 
medh thenna Phariseens exempel. P. Erici 
2:231a. Qvinnan vardt igenom thetta taal 
häpen och skamrödh. Schroderus J. M. 
kr. 293. Jagh bekenner för tigh min svag- 
heet, och huru alzintet iagh är, på thet iagh 
icke skal skamrödh varda. Kegel 203.

Skamskrift, f. Smädeskrift, nidskrift, 
paskill. Messenius Ret. A 2 b; B 2 b, 3 b. 
Titt samvet medlertijd skall tig en bödel 
vara Och bränna tig, som vij thin skamskrift 
brinna sedt. Rudeen 205.

Skamskrämd, p. adj. jagh rätt bleff 
skamskrämder. S. Brasck Ap. gern. G 2 a. 
Så skamskremder jagh aldrigh var, Eller 
stadder i sådan fahr. T. krig. F 2 b.

Skamstyfva, tr. Skamligt stympa. (Se 
Schlyter Ord. styva.) om han intet var 
dem en trogen skaffare ... skulle han skam- 
styfvas och utdrifvas. Dalin Arg. 2, n. 26.

Skamsäck, m. Sköka. [T. schandsack.] 
horor och skamsecker. P. Erici 5:149 b. 
Han tagher hvarest han finner, så snart en 
stygg och okysk skamsäck, som en skoön 
och ährligh qvinna. Schroderus Kysk. 
speg. E 5 a.

Skamtäcke, n. Skamtäckel, m. Täcke, 
täckmantel för skamlig gerning. [T. schand- 
deckel.] misbruka Euangelium til itt skam- 
tecke och kötzliga frijheet. P. Erici 2:204 b. 
theras ... stora titel är theras skalckheetz 
skiwl och skamtäcke. R. Foss 588. Joseph 
måste sittia i fängelse; Potiphars hustru be
håller hans mantel til sit skamtäcke. Spegel 
Pass. and. 240. hon afflägger skamtäckelen, 
blifver okysk och otuchtlg. Schroderus 
Kysk. speg. D 7 b.

Skand, f(?). Skam, blygsel. [T. schände.] 
Välborne herre, eder hand Recker iagh nu 
föruthan skand, Til at vara troghen och huld. 
Prytz Gust. 1 C 3 a.

Skans, m. Spel (tärningspel, tärningkast). 
[T. schanz, Mnt. schanze, af F. chance.] 
genom sitt oförstånd och försummelse för- 
sågh han sigh och förspilte thenne skantzen 
allsamman (förlorade spelet, lät tillfället gå 
sig ur händerna). L. Petri Kr. 75. Ther för- 
sågh han skännelige skandzen (underlät att 
gifva akt på spelet, att taga sig till vara), 
... hade intet bestält om wackt. Svart Kr. 25. 
Hannibal hafver en gång försedt sin skantz 
(försummat det gynnsamma tillfället), i thet 
han icke strax effter slaghet vid Canne ryckte 
til Rom. Schroderus Liv. 351. then ther 
haffuer een godh skantz, och kan icke achtan 
när tijden är, uthan lather then gå hädan, 
han får honom intet så snart igen, förty han 
flyger sin kooss såsom een fogel uthaff hen- 
derne. Tegel Gust. 1 hist. 2:305. wachter 
idhan skantz (varen på er vakt) medh flijt, 
at j icke warden förde ifrå then salighgörande 
sanningena til een fördömeligh lögn. P. Erici 
2:198 b. settia j skantzen (sätta på spel) godz, 
ähro, wenskap, ja, ock lijffoch leffuerne. L. 
Petri 3 Post. 110 b. wij för wåra Christe- 
liga troo och bekennelsen skul något wågha, 
och således wår åker, oxar, hustru, barn etc. 
j skantzen vpsettia moste. 2 Post. 148 b. 
för timelig fordeel skul settia i skantzen och 
förlora och tappa thet andeliga och ewigha 
godha. Uti. på Dan. 26. sättia them i skant
zen och farligheeten. Ernhoffer 112 a. 
Mong jungfrw .. . våghar sin kyskheet uthi 
en skans. Schroderus Kysk. speg. G 7 a. 
han tuingar jngen til sin läro, vtan giffuer 
henne frij j skansen (lemnar henne på egen 
risk, lemnar en hvar fritt spel) til ath döma 
om hon rätt är eller ey. O. Petri Svar till 
P. Elice a 4 b. en part. .. platt förtwiffla, en 
part och giffua sigh frijt j skantzen (riskera 
spelet, stå sitt kast). Balck Catech. F 8 a. 
the wille latha falla then rett konungh Ma- 
iestat tiil Danmark och Danmarks Riikis
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Rådh haffue tiil then pena, jtt halfft hundredh 
twsend gyldene, som konung Maiestat tiil 
Suerighe . .. skulle wara forfallen wthi, och 
slå then i skantzen (gifva den till spillo), 
ath the skulle platt intedh på talas. Gust. 1 
reg. 7: 490.

Skans, m. Puts, knep. [T. schanz.] ho
nom (djefvulen) then skantzen medh Christo 
j öknenne icke lyckades. P. Erici 1:26 a. 
Och när en unger sven ställer sin dans, 
Sköne jungfruger sitta och tänke på skans, 
Huru de skola vinna den unger sven båld. 
Sr. forns. 3: 64.

Skansa, intr. Skämta, spela någon ett 
puts. Och är icke rådh at man slår til fien
derna vtan macten är med ... ath wij icke 
late skansza med osz. Gust. 1 reg. 7:452.

Skansa, tr. Innesluta med skansverk. 
latha skandsza och beskiutath (slottet). Gust. 
1 reg. 2:169. villia the gärna skantza (för- 
skansa) sig på slätmarkene. Peringskiöld 
Jord. 91.

Skansvis, adv. På narri. thet the hade 
honom (Jesus) för sitt rådh och rett, war 
icke giordt vthan för omslagh skul och på 
skans wijs. L. Petri Chr. pina T 2 b.

Skap, n. Födslolem. [Fsv. =, Isi. sköp, 
pl.] Hans (flodhästens) skaps senor äro 
starckt sammanflätade. L. Petri Jobs bok 
40:12. Herodes .. . omkom af matkar, som 
uthi thes förrutnade skap tilvexte. Linde- 
stolpe Matk. 45.

Skapa, tr. gudh skoop menniskiona sich 
til it beläte, til gudz beläte skoop han henne, 
man och qwinno skoop han them. O. Petri 
Men. fall A 3 a.

Skapelse, f. Skapnad, skepnad, aff så
dana stoor fäghrind och skapelse kan jw 
skaparen såsom vthi itt belete kend warda. 
Vish. 13:5. syntes han them vthi en annor 
skapilse. NT 1526 Marc. 16:12.

Skapler, m. Ett slags messhake. [Mlat. 
scapulare, scapularium; Mnt. schepeler; T. 
scaplier, scapulier.] en ny skapler aff swart 
legist (Leidiskt kläde). HSH 18:264 (1525).

Skapnad, m. Utseende. Tå stoodh en 
för mijn öghon, och thens skapnat kende 
iagh intet. Job 4:16. hans skapnat är ledhare 
än andra menniskiors. Es. 53 (52:14). see 
icke effter andra quinnors skapnat. Syr. 9: 8.

Skara, intr. [isl. skara.] 1. Kara, raka, 
skrapa (åt sig), (han) skarar til sich, ath 
han måå fåå sin säck fullan. O. Petri 1 
Post. 133 b. — 2. Röra om i elden, laga om 
elden, underhålla den med bränsle, när 
then leede dieffuulen ... sätter en gång foo- 
ten in i huset, läter han sedan besvärliga 
uthdrijffua sigh, skarar til, på thet oenigheeten 
bliffuer behållin. P. J. Gothus Hust. 196.

Skarbågar, m. pl. Inrättning, hvarmed 
man går på djup snö. hafver saligh konun
gen (Gustaf 1) gått medh skarboghar ifrån 
Mora och til Limna. Hist, tidskr. 7:193 (1593).

Skare, m. Skara. [Fsv. Isl. skar i.] en 
skare medh folk. 1 Mos. 28:3. tå kom Judas 
... och medh honom en stoor skare. Matth. 
26: 47. skaren och Höffuitzmannen ... togho 
fatt på Jesum. Joh. ev. 18:12. folk och folks 
skarar skola komma vthaff tigh. 7 Mos. 35: 
11. skiffte folkit ... j twå skarar. 32: 7.

Skarf, m. Man slår också ofta in en 
plugg, en skarf eller et litet ord, at upfylla 
en rad. Dalin Vitt. II. 6:194.

Skarfva, tr. at ej tryta skal hvad man i 
huushåld tarfver, Tå taar man hvar ther fins 
och ther thet fattas skarfver. Spegel G. verk 
125. han har dagelig til spisningen betarfvat 
Miöl femti tunnor fint, som skulle blifva skarf- 
vat Med något sämre slag. Sal. vish. 16.

Skarfvedag, m. Arbetsdag, dagsverke. 
(Se Spegel Ord.) fångarna haft mången 
skarfvedag, Och släpat tusentals för idel hugg 
och slag. Spegel Öpp. par. 42.

Skargant, m. Vaktknekt, stadsvakt, rätts- 
betjent. [Mnt. scariante, sergeant.] han 
(Lybska sändebudet) moste mellan två skar- 
ganter gåå, Thet monde honom ... hårdeligen 
förtryte. Hund Er. 14 kr. v. 63. (Djefvulens) 
Scarganter, Abboter, Jebusiter, Laioler, mun
kar och Jesuiter. Messenius Ret. B 3 b. 
Dieffuulens Schargant. P. J. Gothus Hub. 60.

Skarlat, n. Skarlakanstyg. [Isl. skarlat, 
Mlat. scarlatum.] syns himmelen sig smykka 
Med echta silfverskir och besta gyldenstykke, 
Med scarlat och bliant. Spegel G. verk 151. 
hans (fågeln Fenix’) rygg som scarlat prålar. 
Ders. 199.

Skarlej, f. Gall i t r i c u m, skarley. Var. 
rer. voc. R 7 a. [Mnt. scharleie, scarlea.] 
jfr Fries Ord. Skarlakansgräs, Lyttkens 
Sv. växtnamn 279, 305.

Skarn, n. 1. Träck, smuts, orenlighet. 
[Isl. skarn, Mnt. T. scharn.] Skarn, Excre- 
mentum, Koth. Schroderus Lex. 4. Theris 
lekamen söledes j träck och skarn. En liten 
Crön. G 5 b. iagh är doch intet annat än 
skarn emoot then reene Jungfru Maria. Læ- 
lius Jung. sp. E 7 a. itt svijn . . . vältrar sigh 
uti skarnet. Schroderus Kegel. 247. uti 
skarn torndyflen nögdast går. Kolmodin 
Qv. sp. 2:331. han var .. . orenlig och tvådde 
aldrig skarnet af sig. Verelius Götr. 31. 
intet mera aktar jag Herr Hillebrands ord, 
Än jag aktar skarn under mina skor. Sv. 
forns. 1:206. Simei gaff Davidh skentzligh 
ordh, Och kastadhe på honom skarn och 
iordh. Dav. hist. 9. så kastar oss then 
gamble Adam j skarnet. P. Erici 3:44 a. 
dygd ej blir skont, Det himmelska barn Af 
olyckor blifver Nedtrampadt i skarn. Dalin 
Vitt. I. 1:4. — 2. Slagg, afskräde, af skrap. 
Gudh haffuer . . . sanningenes ord ifrå thet 
Påweske .. . skarn genom Luther lutra och 
rensa latit. Uti. på Dan. 596. Många ung’ 
barn The aldels bortskämmes, blij skam 
och ett skarn. Törnevall B 2 a. hon var
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oss et skarn i ögat, emedan hennes närva
relse hindrade oss at göra hvad vi dock 
hjerteligen önskade. /Is. Ban. 2: 535.

Skarnfluga, f. Verlden haffuer skarn- 
flugurs och tordyfflars aart, när the sittia i 
dyngionne, så haffua the theras största glädie. 
P. J. Gothus Poll. H8a.

Skarnfläck, m. Smutsfläck, en skarn- 
fleck, som ena menniskia hafver fått fram 
i ansichtet, henne vaanskapar. A. Laurentii 
Hus t. 64.

Skarngrop, f. en predikant, som förer 
itt ogudhachtigt lefverne, är then ledha dief- 
vulsens skarnegroop. A. Laurentii Hust. 64.

Skarnhus, n. Afträdeshus. siälen ande
liga dör, at wij gå för Gudz öghon såsom 
dödhluchtande aass och dieffuulens skarn- 
hws. P. Erici 5:157 b.

Skarnig, adj. Smutsig. [Isi. skörnugr.] 
Skarnigh. Helsingius. När thet regnar, är 
thet så skittit, slemt och skarnot {på gatorna 
i Moskva) at ingen kan behielpa sigh uthan 
stöflar. Petrejus Beskr. 1:6.

Skarnklimp, m. Hwi höghfärdas tu så, tu 
oreena jord och skaarnklimp. P. J. Gothus 
Synd. sp. B 5 a.

Skarnpott, m. Skarnränna, f. Cloaca, 
skarn port (i “Errata“ rättat till skarnpott), 
skarn renna ther oreenligheet bortflyter. 
Var. rer. voc. L 5 a.

Skarnpuss, m. U 1 i go, skarn putz. Var. 
rer. voc. M 4 b. Skarn puss, lacuna, lama. 
Helsingius. the haffua låtit dieffuulen och 
theras gambla Adam ridhit sigh j alla skarn- 
putzar. P. Erici 2:114 b. Then som drager 
then andra vthur skarnpussen, han warder 
åter til löna aff honom ther in kastat. 4:120 b.

Skarnränna, se Skarnpott.
Skarnsäck, m. En oren skarnsäcker är 

alles vår maga. Törnevall D 5 b.
Skarnvatten, n. Lijka såsom skarnvatn 

uthi itt gullkäril, altså är otucht uti en fager 
kropp. Schroderus Kysk. speg. DlOa.

Skarp, adj. 1. Hvass. Theras pijlar äro 
skarpe. Es. 5: 28. skarp tröskowagn then 
taggar haffuer. 41:15. skarpt grws. Job 41: 
21. skarpt grund (skär). Ap. gern. 27: 29. 
— 2. Hård, svår, stark, häftig, skarp tijdt 
är her i vplandt. Gust. 1 reg. 5: 81. strij- 
dhen wardt skarp. Dom. 20: 34. iagh skal 
vpweckia itt skarpt wädher emoot Babel. 
Jer. 51:1. itt liwdh aff een ganska skarp 
baswn. 2 Mos. 19:16. skarp wardt theras 
trätta. Ap. gern. 15:39. wij haffue en skar
pan och trägen fienda. L. Petri 1 Post. 
X 2 b. — 3. Skarpsinnig, slängd, mester 
klookling som wil wara skarp j scrifftenne. 
Syr. bok 1536 33: 6 (glossa).

Skarpa, intr. Det skarpar till, fryser 
till. om thet trädes för blött eller ock för 
grundt, när thet sedan skarpar till, så går 
thet medh stoor möda up uthi annan vägh. 
Brahe Oecon. 103.

Skarpeliga, adv. han offuerwan Judanar 
skarpeligha (vederläde dem kraftigt). Ap. 
gern. 18:28. straffa them skarpliga (tillrätta
visa dem strängt), at the äro rette j troonne. 
Tit. 1:13.

Skarpklodd, p. adj. skarpkiodde biörnar. 
Eurelus Vitt. 60.

Skarpländ, adj. Torr (om mark, jord
mån). ther skarplendt war giorde han kellor. 
L. Petri Dav. ps. 107:35.

Skarpsigtig, adj. [T. scharfsichtig.] 1. 
Skarpsynt. Adam var för fallet så skarpsich- 
tig, at han viste huru när Eva var honom 
afkommen. Phrygius Him. lif 72. blöt- 
ögd . .. berömmes för skarpsiktig. Lucidor 
B 2 b. — 2. Klarsynt, klok. erfaren, itt 
skarpsichtigt hierta. P. Erici 1:184 b.

Skarpsinnig, adj. 1. Skarpsynt, thenna 
kortvillighe Comedia giorde många skarp- 
sinnighe ögon staarblinde. Petrejus Beskr. 
2:237. — 2. Klyftig, klok. redelig skell (skäl) 
äre ther ringa påå färde, när ther är en skarp
sinnig wederpart for handenne. O. Petri 
Svar till P. Eliœ h 2 a. haffua itt stoort hopp 
på itt longt lijff, ther igenom bliffuer men- 
niskian helbregda och starck til lijffuet, bliff
uer ock ther igenom skarpsinnigh (kraftig 
till sinnes?) B. Olavi 107b.

Skarpsint, adj. Skarpsinnig. Medh skarp- 
sint förnufft och subtiliteter Vij Theologiam 
förblomma veete. S. Brasck Förl. sonen 
H 3 b. Thetta är icke så förståendes, at Sa
muel skulle vara så vijs och förståndig eller 
skarpsinter, at han kunde see och ransaka 
hvadh en menniskia uti hiertat och tanckar 
hade. J. Rudbeckius Kon. reg. 97.

Skarpt, adv. Gudz mannen begynte see 
skarpt vth, och hadhe sigh ömkeligha och 
greet. 2 Kon. 8: 11. (Öfv. 1818: höll sina 
ögon stilla.)

Skarpuddad, p. adj. Dieffwulen haffuer 
en skarpuddat tungo. O. Petri 1 Post. 68 b.

Skarra, tr. Skära, rispa, lät . . . litet 
skarra honom j hudena och kommat til at 
blödha. P. Erici 1:93 a. theras ansichten 
äro så med knifven skarrade, at såren för
taga den tijdiga skiäggväxten. Peringskiöld 
Jord. 55. han skarrade sig uppå udden. Reen- 
hjelm 45.

Skarra, intr. Skorra, skrälla. [Fsv. =; 
jfr Nor. skarra Ross, T. scharren.] Ett 
ostemt spel skarrar ... illa uti våra öron. 
Svedberg Sabb. ro 2:1587. Han talar med 
en röst, hvarvid Tartaren darrar, När den, 
som åskeskrall, ur vida strupan skarrar. 
Kolmodin Qv. sp. 2:275. Jfr Skärra.

Skarrande, n. Skärande, ristning, slit
ning. när blodhet går ifrå menniskion med 
stoort skarrande och inwertes rijffuande. B. 
Olavi 53 b.

Skarrig, adj. Skorrande, knarrande. Hon 
(gräshoppan) med en skarrug röst sin armod 
talte om. Kolmodin Qv. sp. 1:107.



Skarvakt — 729 Skede

Skarvakt, se Skörvak t.
Skate, m. Topp (på träd). C acumen, 

skate, topp. Var. rer. voc. R 3 a. itt Cedre- 
trää .. . ganska högt, så at thes skate stoodh 
högt vp jbland stora tiocka quistar. Hes. 
31:3. toogh quistanar bortt aff Cedreträän, 
och brööt then öffuersta skatan aff. 17:4. 
Såsom när man rister itt olioträä, och ther tw 
eller tryy bäär quarr sittia vppe j skatanom. 
Es. 17:6. thet ruskar offuerst vppe j ska- 
tanar aff Päronaträän. 2 Sam. 5:24. the 
(träd) som hafva högan och vijdan skata, 
såsom eek, book, lind etc. Colerus 1:87. 
Här står ett lågt (träd), och ther står ett med 
skatar långa. Spegel G. verk (1745) 121. 
jag måste trädet stäcka, Förr än thes skate 
kan i höga skyen räcka. Kolmodin Qv. sp. 
1:18. Et siukt och murket träd, hvars tårre 
skate bugtar. 2:188. deras (trädens) stolta 
skatar tyktes trotsa molnen. y4s. Ban. 2:402.

Skatsmal, adj. Med smal topp. (Se Rietz.) 
skatsmala dungar. U. Hjärne Vitt. 81.

Skatt, m. gyllene och silffuer skattar. 
Dan. 12 (11:43). finna en skatt offuer alla 
skattar. Syr. 41 (40:18). alsköns skattar. 
Lagerlöf 48.

Skatta, tr. 1. Erlägga i skatt, han skat- 
tadhe Israels Konunge vll aff hundradhe 
tusend lamb. 2 Kon. 3: 4. — 2. Uppskatta, 
värdera, then kosteligha summan, för hwilka 
iagh när them skattat är. Sach. 11:13. — 
3. Om någhor gör Herranom itt besynder- 
lighit löffte, så at han skattar sigh (gör sig 
skyldig att betala löseri). 3 Mos. 27:2. 
om thet är en manz person, skalt tu skatta 
honom på (sätta lösningspriset för honom 
till) tiwghu Siklar. 27: 5. Om någhor helghar 
Herranom itt stycke åker ... så skal then 
skattat warda (skall lösningspriset derför be
stämmas) eflfter som han bäär. 27:16.

Skattebår, f. Hvar tionde bår malm, 
som vid vissa grufvor utgjordes till kronan. 
Glanshammars bergh giffwer oss fögha pro- 
fijtt mett then malm ther faller och skatte- 
baren. Gust. 1 reg. 7:114. lathe rensza then 
skattebars malm som wij ther haffue. Ders. 
the som bergit epter thenne dagh bruka wilia, 
wele giffua oss ther vtaff en sölff skatt . . . 
och beholle sielffue skattebåren. Ders. glans
hammars bergh slaar föge fram oss till gode 
atuj effter skattebåren ther faller skulle holde 
ther någen hytte eller smeltare. 7:134. then 
Malm ... som wij ther haffua til hopa dragit 
aff skattebåren och the eldar wij ther hafft 
haffue. 7:135. — Kallades äfven Tiondebår. 
Krononass affrad eller tijondabår. 7:141.

Skattgille, n. Skattskyldige undersåtar. 
[Isl. skattgildi, skattskyldighet, utskyld.] skall 
platt intet byte, skiffte eller kiöp emillan 
skattgillet och frälsit giort blifva. Stjernman 
Riksd. 1:149 (1540). the äger, som frälsett 
nu j någre framlijdne åhr haffwa kendtz iffrå 
Cronone och skatt gillett. Fin. handl. 7:264

(1549). Konungens och Cronans skattegille 
thenna tijdh fast försvagade bleeffue. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:114. skulle icke heller någre 
syner effter then dagh emellan skattegillet 
och frälset holdne bliffua. Ders.

Skatthus, m. Förrådshus, man bygde 
Pharao the städher Pithom och Raemses til 
skatthws. 2 Mos. 1:11. Konungens skatt- 
hws som j Babel lågh. Esra 6: l. Leuiternar 
skola bära tiyenden aff sinne tiyend vp til 
wår Gudz Hws j kistonar vthi skatthwset. 
Neh. 10:38.

Skattkista, f. Förrådskammare. På then 
tijdhen wordo män förskickadhe offuer skatt- 
kistona, ther häffoffer, förstling och tiyend 
vthi war. Neh. 12:44.

Skattning, f. 1. Beskattning, olagha 
skatningar. Gust. I reg. 6: 233. — 2. Upp
skattning, värdering. Presten skal skatta 
thet (djuret), om thet är gott eller ondt, och 
thet skal bliffua widh Prestens skattning. 3 
Mos. 27:12. All skattning skal skee effter 
Helghedomens Sikel. 27:25.

Skattpligtig, adj. Skattskyldig. [T. schatz- 
pflichtig.] tå Israel kom til macht, giorde 
han the Cananeer skattplictugha. Dom. 1:28. 
hwilka Israels barn icke förlagdt hadhe, giorde 
Salomo skattplichtigha. 2 Krön. 8: 8. Sicilien 
the til en skattplichtig provintz under sitt 
herskap och våld giort hafve. Schroderus 
Liv. 409.

Skattvägen (-vägd), p. adj. ? ränter samma 
gård åhrligan 4 skattwägen pund smör. Rääf 
Y dre 3:407 (1594).

Skavank, m. Skada. Söffuerin regerar 
fasth j blegungh oc skone ... fructhe wij 
nooch at han giör noghen skawanck in paa 
Calmarna. Gust. 1 reg. 2: 92.

Ske, intr. migh motte skee gott (gå väl) 
för tina skul. I Mos. 12:13. Jagh tencker 
vppå then welgerning som tigh skeedde j 
tinom vngdom. Jer. 1 (2:2). Tå skeedde 
Herrans ord til Samuel och sadhe. 1 Sam. 
15: 10. genom ena röst som til honom 
skeedde. 2 Pet. 1:17.

Skeda, (Ske), tr. [Mnt. scheden, T. 
scheiden.] 1. Skilja, the förskingrade och
reffna fåår, som then helwitis vlffuen dieff- 
uulen ifrå hopen skädt. P. Erici 3:15 a. 
Pigorna gingo med bara hufvuden: håret på 
dem var skildt eller skedat (benadt) fram i 
pannan. Linné Sk. resa 42. Håret på pi
gorna är skedt midt i pannan. Ders. 66. •— 
2. Förlika (såsom skiljedomare). Haffuer 
någhen mysticke (misstycke) eller ogunst 
warit tiil tiig, honnom eller flerom . . . wele 
wij then affstilla och skee och skipthe medt 
eder alle alt thet gott vij förmåge. Gust. 1 
reg. 6: 63.

Skede, n. 1. Stycke väg. När tå kon. 
Athil itt godt skeedhe utkommen var i mar- 
kenne. L. Petri Kr. 26. — 2. Lopp, bana. 
han setter... Tyrannerne måål och tijdh före,
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huru Iongt och widt theras lop och skeedhe 
wara skal. Uti. på Dan. 309. Han tog då 
ut sin häst och spände för sin siede, Han 
genast spände på att åka Staphas skede (åka 
kapp; om Staffans skede se Rietz 582). 
Livin 115. — 3. Tid, tidpunkt, komma öff- 
uer thet skedhet, vthi hwilko mestadeels alle 
pläga wara . .. ostaduge til sinnes. L. Petri 
Om nattv. A 4 a. — 4. Skick, tillstånd, otroo 
och oretferdugheet haffuer nw fååt öffuer- 
handena, och är nw snart kommet j sitt 
wersta skeedhe. O. Petri 2 Post. 5 b. een 
så gammal och skröpeligh man skulle gå 
till kamps medh een som alldeles fullföör 
och uthi sitt bästa skeedhe (lifskraft, lef- 
nadsålder) stadd var. L. Petri Kr. 28. uthi 
sitt bästa ungdoms skede. Schroderus 
J. AI. kr. 40.

Skedesdomare, m. Skiljedomare. Te
gel Gust. 1 hist. 2: 144. Jfr Skedes- 
rättare.

Skedesherre, m. Skiljedomare. [Mnt. 
schedeshere.] Kunde tå inbördes förlijk- 
ning ey skee, skulle begges rätt vara våld- 
gifven under the skeedes herrar som begge 
parterne åthnögde. Girs Gust. 1 kr. loi. 
Herr Svante Sture, Herr Peder Bragde ... 
våre (voro) Skeede Herrer (vid torneringen). 
Stock. Mag. 3:104 (1561).

Skedesman, m. Skiljeman. [Mnt. sche- 
desman.] De Danske tilbödo sig på den 
Tyske lands sidan under främmande skedes
mäns dom. Girs Joh. 3 kr. 8. en skedes
man, at skilja them åt, som voro oense. 
Svedberg Pest. 165. Elihu var af Gudi 
utrustad at såsom en skedesman med skiäl 
och grund leggia sig emellan Job och hans 
vener. Schibb. 66.

Skedesrättare, m. Skiljedomare. [T. 
Schiedsrichter.] opartijske skedesrättare. Te
gel Gust. 1 hist. 2:14i. skall den ene part 
then annen för the vpartieske Skedesretter, 
som af beggie parter... förordnede blifue, 
derföre till antwort och rette stille stå. Gust.
1 reg. 13:161.

Skedhus, n. Skedfodral. Cochlea- 
r i u m, skeedahwss. Var. rer. voc. G 8 a.

Skef, adj. Sned. han är icke wälkom- 
men, vthan warder medh skeffuom öghom 
anseedder. P. Erici 2: 158 a. att frijkalla 
presternas stompner, och dem på uthskrif- 
ningar låta oroteradhe blifva ... thet skulle 
gifva androm exempel och förorsaka hoos 
mångom ett skefift öga på presterskapet. 
Stjernman Riksd. 2:1132 (1649).

Skefva, intr. Skela. Skefva med ögonen. 
Lind Ord.

Skejdesölf, n. Silfver som genom sked- 
ning erhållits. Murberg Mynt 125.

Skeka, intr. [Jfr Isl. och N. skeika, även
som N. skjœka, skjœkja Ross.] Spärra ut 
benen, skrefva. Alle här fram gå ått edher 
peeka Att i ligge här så och skeeka. Ron-

deletius 15. Medh fotterna skall tu i väd
ret skeeka. S. Brasck Ap. gern. L 2 b. han 
takkan seer hoos gumsen gåå och skeka 
(klifva). Spegel G. veik 160. Rietz 577 a.

Skel, n. Gren, skref. Lind Ord.
Skel, adj. Skelande. [Mnt. schel.] thess 

ögon ... blifva skele. Sparman Sund. sp. 363.
Skelert, Skellert, Skillart, Skillert, n. 

Ett slags skiftande taft. [Mnt. schelert, schil
lert.] iij stycker skellert, förste stycket brunt 
och gult, annet stycket huit och leffuerferge, 
tridhie stycke rött och golt. Gust. 1 reg. 
8:100. eth stycke jdell rött skillert. 9: 135. 
en troia ... vnderfodratt mett rott skillartt — 
en swartt skillarttz tröia. Hist, handl. 2:8 
(1548). Alen Skelerett 10 öre. Fin. handl. 
8:211 (1555).

Skelfong, se Sk il fång.
Skelg, adj. Dumdristig, framfus? [Jfr 

Isl. skeleggr, Mnt. schellich, T. schellig, 
skengalen (häst), upphetsad, vettlös, ursinnig, 
vredgad. Knappast av Fsv. skicelgher, ske- 
lögd (se Skäl g).] Pålacken upblåst och 
skelger af andre folcks föracht (förakt för 
andra folk). Gust. Adolf Skr. 203.

Skelveng, se Sk il fång
Skem, n. Sken. [Mnt. schem.] Skem 

vel Sken, splendor. Helsingius. eldskem. 
Stjernhjelm Ordl. till Here. (Jfr Hes- 
selman I och y 47.)

Sken, Skin, n. [Isl. skin, Mnt. schin.] 
Utseende (utvärtes sken), samma breff haff- 
ver stoort skeen och synes epter första an
seendet ganska lijct. O. Petri Svar till P. 
Elias a 2 a. hon ingen ting för någhot rek- 
nar, med mindre thet fyller öghonen, och 
haffuer stoort sken. L. Petri 1 Post. C 5 b. 
— För denna bildliga bet. har Bib. 1541 
vanligen skin, för den egentliga deremot 
sken. bedriffua wold vnder Lagsens skijn. 
Zeph. 3:4. droogh han in j Syriam medh 
thetta skijn, lijka som han kome som en 
wen. 1 Macc. 11:2. kastadhe vth båten, 
vnder thet skijn, at the wille föra vth an
kare aff framskepet. Ap. gern. 27: 80. Pha- 
riseers rettferdigheet stoodh allena vthi vth- 
wertes gerningar och skijn. Matth. 5:20 
(glossa). haffua wel itt skijn aff wijsdom. 
Col. 2:23. haffuandes itt skijn til gudhach- 
tigheet. 2 Tim. 3: 5.

Skena, f. Skenben. [Mnt. schene, T. 
schiene.] huru hengia hans (den korsfäste 
Kristi) starke och välskapade skenor. Schro
derus Kegel. 153.

Skena, f. Slå för skenan, gifva på 
båten, öfvergifva, afstå ifrån, huar han 
wil wara en rett Christen moste han slå sitt 
munkaliffuerne for skenen. O. Petri Klost. 
E 3 a. Ey .. . at iach wil at the skola så til 
pricka halla theres reglor, vtan iach wille 
mykit heller ath the platt skulle slåå theres 
reglor för skenona och låta them fara. Ders. 
F la. man . .. slår vår lag platt for skenen.
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Hist, tidskr. 7:196 (1541). I wele och så 
alffwarligenn tilseije Slottzschriffweren . . . 
och flere som haffwe waridt ther på Slottet 
och i länet, att the bliffwe ther tilstäde, hwar 
i sin befalning, till tess en kommer, som 
skall aname Slottet, effther j kunne wäl 
sielffwe tänckie det motte icke stå ödhe, 
eller szå slätt för skeenen slåes. RR 16/i 
1544. ingen ibland oss, then ther Guddom- 
ligh befalning, sina wårdnaders och jemwel 
sijn eghen welferd icke platt förgätet och 
för skenon slaghet haffuer, skal j thenna 
tijdhen kunna wara vthan vmsorgh. L. Petri 
3 Sänd. A1 a. the som medh theris girug- 
heet, ocker, oretwisa, woldzwerkan, slem- 
merij, kötzliga luster, stinckande högferd och 
offuermodh all gudelig lydno slå för skenan. 
A. Andreæ Tillegnan af L. Petri Dial, om 
mess. Blb. skal tu . .. henne (hustrun) ey 
städia til sådan makt klifva, At hon alt huus- 
hållet skall styra allena Och tu skall thet 
samma slå aldels för skena. Törnevall 
A 7 b.

Skena, tr. ? Om stort slagrägn kommer 
i nykördh jord, för än hon blifver skenat, 
tå slås mullen så tilhopa, at bättre hade 
varit honom vara okörd. Colerus 1:89. 
kiör then åkeren up, lät honom skenas en 
dagh eller två, sedan så honom i öpen fåår.
1: 97.

Skenaktig, Skinaktig, adj. 1. Skinande, 
glänsande. Cantharis, en liten madk 
... skenactig som guld. Var. rer. voc. Q 1 a. 
Perlor ... äre en liuffligh och skijnachtigh 
tingh. J. Botvidi Brudpred. 50. Lilian är 
för alle andre blomster beprydd medh then 
alra sköneste, hviteste och skinachtigeste 
ferga. Schroderus Kysk. speg. C 4 b. — 
2. Som faller i ögonen, har vackert utse
ende. utvälia sigh then til konung, som är 
större, skenachtighare och ansenlighare än 
alla the andre. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 345. J fr S k i n a k t i g.

Skenaktighet, f. Sken, glans, theras 
(speglars) skenachtigheet medh ögnestenen 
mycket eense äro. L. Paul. Gothus Ko- 
metsp. a3a. jfrSkinaktighet.

Skenbar, Skinbar, adj. Uppenbar, ögon- 
skenlig, tydlig. [Mnt. schinbar.] neka och 
förfölia Gudz ord och skenbara sanningen. 
L. Petri 1 Post. c 5 b. En ährefull vär- 
digheet... skeenbar, känd och kunnigh giord 
allom. Girs Edelhet B 4 a. Sätt ej så dyr
bart lif i en så skenbar fara. Dalin Vitt. 
II. 5:204. vore önskandes att alla orter i 
verlden... voro med så skinbara teken be- 
skrefne. Rudbeck Atl. 1:307.

Skenevolssegel, se Skönvalssegel.
Skenfager, adj. Fager till utseendet. En 

part faar alt effter then hustru som rijk är, 
En annan effter then som skeenfager är. 
L. Petri 1 Post. N 7 a. föra itt skeenfagert 
leffuierne. 2 Post. 190 b. een skeenfagher

möö, som ett dejelighit ansichte haffuer. 
Leuchowius 99.

Skenhvit, adj. Candidus, blanck, 
snyöö hwijt, skenhwijt. Var. rer. voc. F 2 b. 
warder mörkret skenhwitt som sniö. L. Petri 
Dav. ps. 68:15. Ware tijn klädher altijdh 
skenhwijt. Sal. pred. 9:8.

Skenlig, Skinlig, adj. Skinande, så
dana prydelse (grafvarnas) är skenligh och 
blank vthwertes. L. Petri Chr. pina r5a. 
Han är skijnligare än solen clara. O. Petri 
Jesu pina. L 2 a. J fr S k i n 1 i g.

Skenrik, adj. 1. Skinande, vthi henne 
(visheten) är en förståndigh ande,.. . sken- 
rijk, skäär, klaar. L. Petri Sal. vish. 7:22. 
— 2. Skenfager. theres ... skenrika gudhe- 
ligheet. L. Petri 2 Post. 191 a. ståtliga och 
skenrika åtbäffuor. Om nattv. B 8 a. På- 
wans skenrijke kyrkieprång. Uti. på Dan. 583.

Skenrök, m. Solrök, han (dagen) ware 
mulen, och skenröken om daghen göre ho
nom faseligh. L. Petri Jobs bok 3: 5. (Bib. 
1541: dimba.)

Skepelse, f. Utseende. Om himmelens 
skepelse kunnen j döma. Matth. 16:3.

Skepna (skäp-, -ne, -nad), m. Öde, 
skickelse. [Fsv. skäpna, Isl. skepna, D. 
skjebne.] hans lijffskortning icke henger aff 
fatalisk necessitet eller oundvijkeligh skep- 
nonnes nödh. Kemner 36. Dock kunde han 
... icke fly sin skepna och undanvijka dö- 
dhen. L. Petri Kr. 24. hans olycka och 
ofärd är icke hendt oförwarandes eller aff 
någhor skepna, som man säya plägar. Uti. 
på Dan. 484. En hård skäpna så hafva vil. 
Messenius Svan. 35. Vil han ey förma
ning lydha, Må han sielff sijn skäpna bijdha. 
Signill 31. I andre kaster tärningar och så, 
På thedh j och må edhra skäpnar nå. Disa 
24. Gudh laste den stund han till uärden 
blef föd, Hans skäpne tehr gjordes hånom 
tung. Sv. forns. 1:412. (han) blef slagen i 
samma ferd, Och kund’ eij sin skiepnad 
undlöpa. 2:347. Om een våghalss drunck- 
nar, så säija the: Ja, thct var hans skepnat, 
ther til var han giord, han kunde eij und- 
vijka. Kemner 60. Skepnad, klippa hård, 
att aldrig fåås igen Hvad tijdsens flye hand 
en gång har röfvat hän! Columbus Vitt. 
73. Svåra skäpnat! O du för hårda öde! 
U. Hjärne Vitt. 123. Ak, hvad för skiäp- 
nad är mäd mänskiors stålta sinne. Warn- 
mark 342. — Jag ach! ach! haer skiäl til 
at beklaga Mit hårda skebnes makt. Luci- 
DOR N l b. Men viltu, hårda skäbne, oss 
åthskillia, Så måst’ din stränga lag iag un
dergå. Dens. Ttla.

Skeppa, intr. Segla. [Mnt. schepen.] 
Skepper oleff.. . skepe skall in vdj elffsborgs 
haffn. Gust. 1 reg. 5:86. galleyer tijt (till sta
den) skepa. Es. 33: 21. menniskiorna wågha 
sitt lijff vth på itt ringa trä, skepa öffuer 
watn och wågh. L. Petri- Sal. vish. 14:5.
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Skeppfärdig, adj. Som kan befaras med 
skepp, segelbar. [Isl. skipfœrr.] then elf- 
ven ... ett skepfärdigt vatn är. Schroderus 
Liv. 636.

Skepplag, n. Skeppsbesättning, må i 
sende hiit tiil oss skipperenn, eller nagen 
annen aff skiplagett. Gust. 1 reg. 11:169.

Skeppsbro, f. Xerxes ... Utöfver Hel
lespont en skiepsbro ville fästa. Spegel 
Tillsl. par. 154.

Skeppsbrott, n. Konungh Hothbrodh i 
then resona var kommen i skipsbrota (Isl. 
i skipbroti). L. Petri Kr. 20.

Skeppsbruten, p. adj. Tree resor haff- 
uer iagh warit skepbrotta. 2 Cor. 11:25. 
somlighe ... äro skepbrotta wordne j troonne. 
I Tim. 1:19. then menniskia som vthi ett 
bulrande och stormande haff faar, och bliff- 
uer skepbrotta. A. Simonis Aa 10 b. the 
woro wordne skipbrota. P. Erici 6: 67 b.

Skeppsgård, m. skall och rijksens Ad
miral medh under Admiralen hafva umvård- 
ned om skipzgården, hvilken ther vidh Stock
holm eller udi Finland blifve skall, så att 
alltidh någre skepp måtte hållas färdige. 
Stjernman Riksd. 1:428 (1594).

Skeppshake, m. Skeppskanon. Skepps- 
hakar sköto blykulor af */4 mark. Adler- 
sparre Afh. 233.

Skeppshamn, m. [Isl. skipshöfn.] Se- 
bulon skal boo widh ... skiphampnena. 1 
Mos. 49:13.

Skeppslön, f. Skeppslega. [Fsv. skiplön.] 
tå han fann itt skep som til haffs fara wille, gaff 
han skeplöön och steegh ther vthi. Jona 1:3.

Skeppsmän, m. Skeppare, sjöman. [Fsv. 
skipman, Isl. skipmadr; T. schiffmann.) tine 
skepmän förde til tigh (gods) på stoort watn. 
Hes. 27: 26. en stoor storm vphooff sigh 
på haffuet,.. . Och skepmännenar fruchtadhe 
sigh. Jona 1:5. en skepz man alrigh sin 
seghel så wijth wthslår, ath han them jw 
kan hastigt inthagha. L. Pet. Gothus 75 a. 
Hiob fattar Christum medh hans glada vp- 
ståndelse, rätt som en skipman itt säkert 
fast ankare. P. Erici 2:12 b. en skeps- 
man, som haffuer mist styret, seglar wind 
för wågh. 5 : 255a. een klook skeppman... 
När han för storm och ovähr ey längre 
segla tör, Så söker han hambn. Lindschöld 
Vitt. 150.

Skeppsreda, f. Skeppsredskap. [Fsv. skip- 
redhe, Isl. skipreidi, m.] Skeper oleff .. . 
giorth redho för . . . all takel tyg och skep- 
redho. Gust. 1 reg. 4: 374.

Skeppsredskap, m. Och tridie daghen 
kastadhe wij skepredzskapen vth. Ap. gern. 
27:19.

Skeppsrustning, f. Skeppsredskap. så 
bestehe the skeprusting ther före (för offer- 
penningarne). 2 Macc. 4: 20.

Skeppssnadd, se Snadd. Skepssnadd, 
coronis, idis, rostrum, prora. Helsingius.

Skeppsstjernan, f. Nordstjernan? skips- 
folk ... effter skipsstiernona rätta sigh om 
natta tijdh. P. Erici 5: 251 b.

Skeppstiga, intr. Gå om bord. iagh i 
dagh ehrnar skepstigha. HSH 27:219(1646). 
Kongh Christer skepstigher j Köpenhamn. 
27:227.

Skeppsvräkling, m. Skeppsspik. (Se 
Vrä kling.) I beröre och, att thenn schipz- 
wräkling skall best gälde j Engelandt... Szå 
må i änn nu framdelis giffue oss wijdere 
tilkenne, hure the köpes ther, i huicke stä
der, och huadt Schippundet ther gälder, eller 
hure the sälies. RR !7/n 1544.

Skeppsvärjor, f. pl. Stridsvapen till sjös. 
Bedhe vj edher tesliikis atj then meste makth 
till hesth ock foot... haffua liggiendis vidher 
rede ... the till foot med tilbörlighe skipss 
værier. Gust. 1 reg. 3:139.

Skeppsörtug, m. then rettighett.. . som 
bör göres effter mantalet, som är skiiportu- 
ger, hestekorn och Lenssmandz rede. Fin. 
handl. 6:194.

Skepsel, Skäpsel, f. och n. 1. Ska
pelse, skapad varelse, foster. Du under
höll dit värck, och all den skepsels macht 
Stod uprätt medelst din försyns allvijsa vacht. 
Liljenstedt Christ. A 2 b. var du, Guda- 
sohn, tilredz dig uth at gifva, För ovärd 
skepsels lijff och hällsa döder blifva. Ders. 
A 3 a. För fisk och fogel och för andra 
skäpsel fler. S. E. Brenner Dikt. 1:120. 
förhielpa et så ädelt, så rart och värdigt 
skäpsel fram i dagsljuset. Ders. 1, förord. 
— 2. Skepelse, skapnad. All skepsel tar 
hon an, i blinken sig förvandlar. H. C. 
Nordenflycht 49. Så snart dig ödet vill 
en menskjoskepsel gifva, At lefva under ok, 
at tryckt och plågad blifva Är hvad du vänta 
må. G. F. Gyllenborg Vitt. 1:162.

Skerf, m. de mäste krämpor hafva sitt 
första uthsprung uthi senotråarnas och de 
der af bestående alle fäste delars slapphet, 
hvar af mathen illa smältes i maga och tar
mar (som på Svenskt) kallas skerfven i ma- 
gan). Lindestolpe Surbr. 29. Skärfva. Lind 
Ord. Jfr Rietz skerva. Sv. landsm. VIII. 
3: 525.

Skerk, m. Sämre häst? (Jfr Rietz skörk, 
mager häst, hästkrake.) Axel anderszonn Lag
man (företedde vid vapensynen) im glauen 
ii skerker, Lasze Tureszon ix gla: och m 
hester. Hist, handl. 3:1 (1537).

Skerpelin, n. Kastspjut. (Jfr Skafve- 
lin.) Skerpelijnor varda afspenreemar uth- 
skutne. Comenius Tung. 712. I registret: 
skärpelijn.

Skerpentin, m. Ett slags kanon. [Fsv. 
skärpentin, Mnt. scherpentiner, scharpenti- 
ner.\ Skerpentin, Skärpentin eller Bocke- 
byssa, 6 eller 7 fot lång, sköt en halfpunds 
blykula, och stöddes på bock eller lades på 
små hjul, at så mycket vigare kunna flyttas
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och handteras. Röding 173. skiuta ... med 
skerptinor och hakabyssor. O. Petri Kr. 320.

Skerta, intr. Leka, tokas, kättjas? [T. 
scherzen?] När gammalt folck begynner 
skeerta, så är dher intet återhåld. Grubb 595.

Skick, n. och m. 1. Lägenhet, ställning, 
omständigheter. Våre stadgar och mandat 
motte blifue fast och obrotzligen holdne, så 
ath huar och en... effter sitt skick och kal
lelse skall göre then annen tilbörlige, plich- 
tige och skyllige tilförning. Stjernman Com. 
1:101 (1546). — 2. Ordning. Genom Gudz 
ord hålla the (himlakropparne) sin skick. 
Syr. 43: 11. — 3. Skickelse. sådant var skedt 
af et synnerligit Guds skick. Girs Joh. 
3 kr. 1.

Skicka, tr. och intr. 1. Sätta i skick, 
ordna, anordna, förordna, bestyra. Eleazar 
... skal haffua thetta embetet, at han skickar 
oliona til lyszning. 4 Mos. 4:16. skicka 
huar och en til sitt embete. 4:19. Skicker 
ibland idher någhra frijstädher. Jos. 20:2. 
om morghonen war han bittijdha vppe och 
skiekadhe (mönstrade) folcket. 8:10. Tå drogh 
vth på then tijdhen Konung Joram aff Sa- 
marien och skiekadhe (mönstrade) hela Is
rael. 2 Kon. 3: 6. Hwadh han skickar thet 
är lofflighit. Ps. 111:3. Thet godha loff- 
ligha settet aff the gamla Konungar skickat, 
ladhe han platt aff. 2 Macc. 4: ll. Thet 
andra wil iagh skicka (ombestyra), när iagh 
kommer. 1 Cor. 11:34. han skal skicka 
(stadga) rett på iordenne. L. Petri Jes. 
propli. 42:4. så war ther en skickat (an- 
stäld) för en portwachtare. Jer. 37:13. Esra 
skiekadhe (riktade) sitt hierta til at sökia 
Herrans Iagh. Esra 7:10. folcket hadhe än 
nu icke skickat sitt hierta til theras fädhers 
Gudh. 2 Krön. 20:33. han skiekadhe sina 
wäghar för Herranom. 27: 6. Gudh . .. skicke 
(styre) wår wägh til idher. 1 Thess. 3: ll. 
Skicka (beställ) om titt hws, ty tu moste 
döö. 2 Kon. 20: l. Sedhan skiekadhe Her
ren vth (utsåg) andra siwtiyo, och sende 
them . . . j alla städher. Luc. 10:1. rikesens 
rådh ... skickade her Mattes Kettilmundson 
til rikesens förstondare. O. Petri Kr. 120. 
konungen begynte så skicka (styra, regera) 
ther i Danmark, at thet Danska riddareska- 
pet loffuade honom icke dyrt. Ders. 193. — 
2. Rcfl. och ehuru man predicar them, så 
skickar (lagar) sigh doch ingen til at höra. 
Hos. 11:7. Och the| siw Änglar medh the 
siw basuner skiekadhe sigh (gjorde sig redo) 
til at basuna. Upp. 8: 6. then kluten aff thet 
nyia skickar sigh (passar) icke effter thet 
gamla. Luc. 5:36. Lathendis them schicke 
sich vpå (utrusta sig med) gode wärier. 
Fin. handl. 7:114 (1544).

Skickare, m. en Biscop wordit kallat 
Ordinarius eller Ordinator, thet lydher på 
Swensko, en Skickare eller Skickningesman. 
L. Petri Kyrkord. 76 b.

Skickelse, f. 1. Beskickning, anställ- 
ning, förordnande, then waar skickilsze 
haffuer hoos eder (den vi förordnat till eder 
prior) föga acthat warith. Gust. 1 reg. 2:128. 
— 2. Ordning, förordning, förordnande, ett 
gott regementt och skickelse bådhe medh 
myntth och annan deell ij richeett. Gust. 1 
reg. 1:129. then ordinancia och skickelse 
som senasth giordis ther om i Vesterås. 
6:98. begynte konung Magnus göra godh 
skickelse och ordinantie i rikit. O. Petri 
Kr. 94. hoo sigh setter emoot Offuerheten, 
han setter sigh emoot Gudz skickelse. Rom. 
13:2. — 3. Ställning, kail, ther menniskian 
är stadd j sådana skickelse, som är effter 
Gudz befalning och hwars och eens retta 
kallelse. L. Petri 3 Post. 59 b. — 4. Skick. 
menniskligha ordningar ... hwilke til godh 
skickelse, höffueligheet och tucht tienlighe 
äro. L. Petri Dial, om nattv. E 1 a. — 5. 
Skepnad, gestalt, croppen moste forrotna 
och blijffua til iordh ... på thet han plat motte 
warda förwandlat til en odödelig skickelse. 
O. Petri Handbok G la.

Skicklig, adj. 1. God, duglig, tjenlig. 
Genom skickeligh hwshåldning warder hwsen 
full medh allahanda kosteligha och herligha 
rijkedomar. Ord. 24: 4. hålla några skicke- 
liga hästar på stal. Gust. 1 reg. 5: 73. for- 
bettrade konung Birger then Vpländska la- 
ghen, och giorde henne mykit skickeligare 
än hon förra war. O. Petri Kr. 100. at 
skickelighe Predikestolar warda vprettadhe. 
L. Petri Kyrkord. 8 a. een skickeligh orth 
till kruutbruuket wällias må. Landt. instr. 
298 (1680). — 2. Välbildad. kroppar... af 
skickelig skapnat. Stjernhjelm Arch. A 4 b.

Skickligen, adv. Lämpligen, hwre thet 
landkopmandz och bonde seglattz skicke- 
ligen affskaffes motte. Fin. handl. 8: 63 
(1551).

Skicklighet, f. 1. Godt, ordnadt skick. 
itt land ... ther som ingen skickeligheet är. 
Job 10:22. hwad som hörer til skickelig
heet, så at alt må wel och höffueliga tilgå 
vti een Christeligh Försambling. L. Petri 
Kyrkord. försp. 3 b. Tå han fiendens lägher 
besågh, sägz han hafva förundrat sigh uth- 
öfver thes skickeligheet och ordentlighe för
delning medh hyddor, paveluner och gaatur. 
Schroderus Liv. 414. Menniskiomen är 
ingen ting bätre och nyttighare, än en godh 
ordning och skickelighet. L. Paul. Gothus 
Mon. pac. 145. — 2. Skickligt, sedligt upp
förande. thet är gudz wilie och bodh at 
Skickeligheet altijdh halles, och förarghelse 
emoot kerleken altijdh vndwikas skal. O. 
Petri Guds ord B 4 a.

Skickmästare, m. 1. och giorde itt Re
gemente, Offuerstar, Höffuitzmän och Skick- 
mestare. 1 Macc. 3:55. (Vulg. decuriones: 
Luther weibel.) — 2. Albertus kallar honom 
(Gregorius) Messo-nes skickemestare, eller
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vppå Latijn til seyandes Ordinatorem Missæ. 
L. Petri Dial, om mess. 15 b.

Skid, n. [Isl. skid.] 1. Klufvet trästycke 
(till gärdsle). [Fsv. skidh.] gård af skid och 
stafver. Kolmodin Qv. sp. 2:243. — 2. 
Snöskida. Skijdh,Talaria, Reitschuh. Schro- 
derus Lex. 47.

Skida, tr. Klyfva, hugga ved. Hel- 
singius.

Skidd, n. Huggen ved. Helsingius. 
Jfr Skid 1.

Skidekarl, m. Skidlöpare. The Finmar
ker säijas varit godha bogaskytter och skij- 
dekarlar. L. Petri Kr. 29. sände •. . skide
karar the ther genom natt och dagh droge 
genom skogen. Svart Kr. 17.

Skidkräk, n. xoXeoictspa eller Vagini- 
pennia, Skijdkräk. Lindestolpe Färg. 31.

Skifta, tr. 1. Dela. skifft håren... jfrå 
hwart annat. Hes. 5:1. Ther woro gånger 
... skiffte vthi kamrar. 41:5. Nattena skiffte 
man j förtijdhen j fyra wechter. Matth. 
14:25 (glossa). — 2. Byta om, förändra, så 
snart Jesus talade något ord,. .. strax skeffte 
the thet och wrengdet. L. Petri Chr. pina 
m 7 b. thet är wel sant, at Christus någor 
ord hade hafft om Tempels nedherslagh, 
Men the samma orden skeffte thenna falska 
witnen icke rett elfter honom. Ders. V5a. 
— 3. Skipa, skifftha lagh och reth j blandh 
the godhe menn. Gust. 1 reg. 3: 8. skiiptha 
medt huar man lag och reth. 3: 54.

Skiftare, m. Skiftesman, hoo haffuer 
skickat migh til Domare eller skifftare offuer 
idher? Luc. 12:14.

Skifte, n. 1. Afdelning, ordning. Tridie 
parten aff idher, hwilkens skiffte om Sab
baths daghen vppå gåår, skolen hålla wacht 
j Konungs hwsena. 2 Kon. 11:5. Presten 
Seraia aff första skifftet, och Presten Zepha- 
nia aff thet andra skifftet. 25:18. en Prest 
vthaff Abie skiffte. Luc. 1:5. tå han j sitt 
skiffte skulle hålla sitt Prestaembete för 
Gudhi. 1:8. — 2. Hvarf, gång. the (vå
gorna) foro annat skiffte vp j himmelen, 
annat nedher j affgrunden. L. Petri Dav. 
ps. 107:26. — 3. Tid, tidslängd, tidskifte. 
icke nw saadane waror saa mykit hit wp j 
landit föres som the ith skiipthe för noghen 
forlidhen år sidhan fordhe bliffue. Gust. 1 
reg. 3:94. The wechtare j Ephraim höllo 
sigh itt skiffte in til min Gudh. Hos. 9: 8. 
Och bliffuo the ther medh Läriunganar itt 
gott skiffte. Ap. gern. 14:28. hoo henne 
(episteln till Ebr.) scriffuit haffuer, är owit- 
terlighit, och wil wel itt skiffte owitterlighit 
biiffua. Försp. till Ebr. nu jtt skipte longt 
haffuer warit j sidhuenio, at presterna dra- 
gha sijdh clädher. L. Petri Dial, om mess. 
125 b. — 4. Vapenskifte, blef theraf ock tå 
itt skarpt skifte, så at mäste parten af krigs
folket . . . blefvo ther liggiandes döde. L. 
Petri Kr. 36.

Skiftesam, adj. Beqväm att vexla, att 
använda till bytesmedel, thet stora myn
thet... icke ær skifftesamth, och behoffues 
för then skuld smærre mynth. Gust. 1 reg. 
4: 169.

Skifting, m. Byting, bortbytt barn. [Fsv. 
skiptinger, bortbyting, fåne, Isl. skiptingr.] 
kallar ock then ene then andra vthan all 
försyyn hwad han wil, prackare, stympare, 
skiffting,... och annat sådant som är fast 
slemmare. L. Petri Dryck. B 8 a,

Skifting, m. (af skifva, plåt?) Drabb- 
tygets delar voro... en skifting, som fast- 
skrufvades på bröstharnesket, när man är- 
nade ränna med skarpt (d. ä. med glafven). 
Adlersparre Afh. 215. Ett swartt koritz 
mett... en skifftung. Hist, handl. 2:26 (1548).

Skifva, f. Bord. [Mnt. schive.] Skijfva, 
bord, disk, Mensa. Schroderus Lex. 35. 
en slett skiffua aff furu. Skråord. 320 ( 1546). 
Her Berendt måtte hafwa sigh tädan igen 
ifrån thet bordet neder bättre till en annan 
skifva. Brahe Gust. 1 kr. sucker på Cre- 
densefaten Ey sattes fram på skifvan effter 
maten. Schroderus J. M. kr. 148.

Skifva, tr. Skifva segel, die Segel 
umlegen, oder von der einen Seite zur an
dern ziehen, wenn man Gegenwind hat. Lind 
Ord. när skepparen och styrmannen först 
i mörkret blefvo klipporna varse af ett stort 
susande och vågens brusande, utsprang jag 
af kajutan och flux att skifva focken bad 
sticka verveds an. Förr än jag orkade väl 
i stormen skifva segel, så styrde styrmannen 
krejaren om i vädret och slog så backsegel. 
Lönbom Uppl. 1:69(1619). sedan the hade 
hyssat sina segel oeh låddes lijka som the 
ville fara heem til sitt land igen, strax skif- 
vade the sina segel på en annan bogh til- 
baka. Schroderus J. M. kr. 114.

Skifva sig, refl. 1. Brösta sig, yfvas. 
hwadh brytes och skiffuer iagh migh medh, 
och wil wara så högh hållen. Lælius 
Jung. sp. F 1 b. — 2., Gräla, fräsa, låta illa, 
skijfva sigh. Comenius Tung. 893. han trätte 
och skiffuadhe sigh ganska illa medh någre 
unge adelsdränger. Schroderus Hoff. väck. 
42.

Skifvekoppar, m. Kopparplåt. [Mnt. 
schivenkopper.] the aller beste warer, som 
her j Rijkit falle kunne, Som är skijffwe- 
kopper, parier och andre slijke sköne och 
oförgängelige warer. Fin. handl. 7:117 (1544).

Skifvel, n. Undflykter, knep, ränker? 
[Jfr Mnt. schivelie, tergiversatio.] någetskiff- 
uel är paa färde eller bedreghelige hand
lingen Gust. I reg. 10:234.

Skifvelås, n. Lås för en bordslåda, itr 
skiffuelås. Skråord. 330 (1574).

Skifverör, n. Reffelbössa. [Mnt. schi- 
venror.] Adlersparre Afh. 221. Skifve- 
rören förde ej större kulor, än att hela 50 
af dem gingo på ett skålpund. Ders. 223.
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Lathe beställe nogit sådhanne krut och hand- 
skytte, som är gode skijffue rör. Fin. handl. 
7:195 (1547).

Skilderi, Skilleri, n. Målning, tafla. 
[T. scjiilderei.] kamrar på mång sätt bepry- 
des hos de rika, Med Damasc klädes en, 
och en med Schilderi. Spegel Öpp. par. 
59. Uti hennes kammare hänga några skil- 
lerier. Lagerström Gir. 51. Sammetsråc- 
kar, roberonder, uniformer, abbé-koftor til- 
sammans gjorde för ögat et behageligt skilleri. 
Dalin Vitt. 6: 39. Jag, som har lust til 
målning och portraiter,. .. Jag vil bli den, 
som alt på taflan sätter, Och gör af alt et 
skilleri. 6:289. Alt för sköna skilderier Af 
största mästrar, som verlden har sedt. 6: 437. 
ingen, som vil öfva sig uti at göra et skil
deri, lastas derföre at han copierar det bästa. 
Brovallius 9.

Skilfäng, Skilsfång, Skelfong, Skei- 
veng, m. och n. Skilnad, dtskilnad. Och 
han giffwer almoghan för raad, at the wele 
sin emellan så lagat ath skilsfångh wåre 
emellan fatiga och then rika (t afs. på gär
dens utgörande). Gust. 1 reg. 3:323. ecke 
wetha giöra jtt rett skilfång emellan thet 
gambla och thet nya testamentit. 5:170. j 
thenne försambiingene är inghen skelfong 
mellan herren och tienaren. O. Petri Men. 
fall E 6 b. wåre jngen skelweng emellen 
gudz^ ordh och menniskies ordh. Svar till 
P. Galle A 4 b. inghen skelueng skal wara 
emellen fatigh eller rijk, leekt eller lärd. 
Svar till P. Eliœ a 2 b. skilfång. Guds ord 
C 3 a. emillan hans (Jesu) omskärelse och 
andra Judars omskärelse är så stoor skil- 
fong, som emillan himmel och jord. L. 
Petri 1 Post. 1 5 a. Herre, när tigh är ingen 
skilfång hielpa ibland monga eller ther ingen 
macht är. 2 Krön. 14:11. föga skilfång var 
mellom ett sådant stiliestånd och en öppen 
feigde. Gust. Adolf Skr. 292. dödsens 
lije feller fast monga, unga och gamla, höga 
och låga, rika och fattiga utan skilfång. 
Svedberg Dödst. l. thett allenast een pri
vat querelle varit haffuer, opvuxin aff een 
hastigh skillfångh (bråd skilnad) dem emil
lan. Adlersparre Hist. saml. 1:148 (1633). 
hvilket de Svenske förmente vara et nog
samt klart skilfång (skiljemärke) på Sveriges 
och Götes vapner. Girs Joh. 3 kr. 26.

Skilja, tr. och intr. Så skilde Isaac Ja
cob jfrå sigh (sände honom ifrån sig), at 
han foor in j Mesopotamien. 1 Mos. 28: 5. 
The tiocke skyyr skilia (skingra) sigh, at 
klart skal warda. Job 37:11. ther skil mykit 
(är stor skilnad) på, göra Lagsens gerningar, 
och fulborda Laghen. Försp. till Rom. att 
skilia honom aff medh (göra honom af med, 
beröfva honom) somme aff them (hans an
hängare). Svart Kr. 57.

Skiljaktig, adj. iagh är kommen til at 
göra menniskiona skilachtigha emoot (söndra I

en menniska från) sin fadher. Matth. 10: 35. 
här effter skola fem wara skilachtighe (sön
dras från hvarandra) vthi itt hws, tree 
emoot twå, och twå emoot tree. Luc. 12:52.

Skiljaktighet, f. Söndring. När j kom
men tilhopa j Församlingenne, hörer iagh, 
at jbland idher är skilachtigheet. 1 Cor. 
11:18. den skiliachtigheet och träta, som 
sigh emellan oss (hertig Carl) och rijksens 
rådspersoner förorsakat hafver. HSH 19:194 
(1600). orolige och bullersamme menniskior, 
the ther äre en root, uphoff och begynnelse 
till all skiliachtigheet, splijt och tvedrächt. 
Stjernman Riksd. 1:671(1612).

Skill, n. Skiljaktighet, söndring. [Isl. 
skil.\ Vij, som alt hvar om ann i haat och 
afvund Iefva, Vij moste Stella in haat, splijt 
och inbörds skill. Rosenfeldt Vitt. 255.

Skillerhus, n. Skyllerkur. [T. Schilder
haus.] Spegel G. verk 248.

Skilleri, se Skilderi.
Skillert, se S k e 1 e r t.
Skilnad, m. 1. Remna. een reffua eller 

skilnat. 1 Krön. 15 (14:11), glossa. — 2. 
Afskiljande, atskilnad. Thenna förlåt giorde 
en skilnad emellan helgedomen och thet 
aldrahelgasta. Spegel Pass. and. 433. — 3. 
Oenighet, söndring, när någen twist eller 
skilnatt emellan dieknerne, Slottzfolckett, 
Borgerne eller andre komme kan. Thyse- 
l;us Handl. 2:281 (1545). förlikte han sig 
då omsider med sin broder, Hertig Carl, 
med hvilken han .. . hade ju altid varit uti 
någon skilnad. Girs Joh. 3 kr. 148. du 
råker i skildnad med hela verlden. Her
melin E 5 b.

Skilpot, adj. Betäckt med vass, säf?
[T. schilfig; Mnt. schilp.] skilpote hvaler. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 3 intr.

Skilsman, m. Skiljesman. en rättrådig 
skilsman och domare. Stjernhjelm Lycks 
är. cartel.

Skilsmessa, f. Söndring, oenighet, han 
(Sev. Norrby) icke annath j szinneth haff- 
wer een ath komma aastad en twasdrecth 
her inbyrdis och saa wille han komma paa 
konung Cristierns wegna j skilsmesszene 
och taga landit in honum tiil godo. Gust. 1 
reg. 2:101. almoghen skullo opresa siig emot 
oss oc konung Cristiern skule få komma i 
skilzmessana oc ther medt komma tiil rikens- 
sens besyttningh jgen. 6:54. konung cri
stiern oc hans medhielpare Erchebiscopen 
oc hans parti komme j skilsmessone medt 
oss, sedhan^ wii jnbyrdis så örlighat haffue, 
oc thagha så rikit jn igen. 6:58.

Skilstnål, f(?). Skilnad. Han gör här 
een skijlsmål på, Syndernes fiende är han 
wel, men icke menniskionnes. L. Petri 
2 Post. 105 b.

Skiltvakt, f. Tjenstgöring som skiltvakt, 
vakthållning. Iefva (lemna) uthi skiltvacht 
en hoop tråssbänglar. Schroderus J. M.
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kr. so. hålla skiltvacht. Spegel G. verk 212. 
jag måste nu stå här på skyltvacht. C. Gyl
lenborg Sprätth. 43.

Skimmel, n(?). Mögel. [T. schimmel, 
m ] Italiänerne handla sitt af Latinen för
brutna tungomåhl med största försichtighet, 
sedan det af stoft och skimmel åter upren- 
sades. U. Hjärne Orth. 18.

Skimmer, m. Glimmer. Bärgen bestodo 
af en gråsten, som var hopsatt af en små- 
fjällig skimmer (Mica). Linné Vestg. resa 
113. eldfast skimmer. Ders. 116.

Skin, se Sken.
Skina, intr. Synas, visa sig. [Mnt. schinen,

T. scheinen.) gud hafwi lof som sijna naa- 
der laater skijna j alla motto. Gust. 1 reg. 
1:54. jw mera heligheet the lata skijna j 
cläden, jw större skrymtare äre the. O. Pe
tri Klost. Fl b. hans leffuerne skijn och 
synes ganska gott, och ligger doch vlffuen 
skylter ther vnder. 1 Post. 114 a. medh 
somligha som illa göra läter han skijna sina 
barmhertigheet, j thet han tagher them til 
nåde. Ingång C 2 a. Therföre är allt synd, 
som vthan trona eller j otroonne skeer, thet 
skijne så gott som thet kan. Försp. till 
Rom. Låter nu skijna någhon bewijsning 
til idhar kärleek .. . på them. 2 Cor. 8:21. 
Gudz stora nådh och mildheet, hwilka han 
ther medh så clarliga låter skina, at han wi! 
haffua alla menniskior saliga. L. Petri 2 Post. 
142 b. sijn wredhe läth Gudh skijna på the 
ogudachtiga. Uti. på Dan. 239. Danmarcks 
desseiner ... ähre dirigerede therhän huru 
Sverigies lycka och framgångh må hindras 
och turberas, så vidt att Dannemarck töör 
låtha skijnedtt (skina det). A. Oxenstjerna 
(HSH 24:179). Hwadh om Franckrijke och 
des Consilia ähr att seija och vetas kan, 
skijner bästh uthur her Grotij breff. Dens. 
(HSH 38: 259). — Part. skinande, skenbar, 
skenfager. kyrkienes formen .. . haffua dag
liga her til dagx slagit vpunder sig sommt 
med skinande och sielffdictade gudz thiænist. 
Gust. 1 reg. 4 : 254. Och haffuer såå girig- 
heeten leghat fordoldt vnder en skinande 
heligheet. O. Petri Sakr. förord 2. en falsk 
skinande kärleek, som giffuer godh ordh aff 
itt falskt hierta. P. Erici 4:60 a. Tå the 
Romare krijgh förde medh hans fadher (Fi
lip af Macédonien), förevände the en ski
nande orsaak landet Grecien til at befrija. 
SCHRODERUS Liv. 815.

Skinakteliga, adv. Skenfagert. The Lub- 
ske måge wäll giffua sakena för eder vm 
Ko: Ch. (rist ier n) så skinacktelige och lem- 
pelige som them synes, the mene ther 
lichauell jnthet annet mett vtan ederss egin, 
alle tesse trenne rikers euige skade. Gust. 
1 reg. 9:168.

Skinaktig, adj. Skenfager. the förde .. . 
itt erligit skijnactigt liffuerne vtwartes, men 
hiertat war doch lijkauel argt. O. Petri

Sal. Bl b. the så fast prålade j sina skijn- 
actiga och egna Gudz tienst. L. Petri Vigv.
C 2 a. Skinaktige argument och skäl. Schro- 
derus Uss. E 4 b. Jfr S k e n a k t i g.

Skinaktighet, f. Skenfagerhet. skrym- 
terij och skijnactugheet. Dav. ps. 1536 51 
(glossa). Jfr Skenaktighet.

Skinbar, se Skenbar.
Skinbarlig, adj. Skenbarlig, ögonsken- 

lig. [Mnt. schinbarlik.) iärteeknet skulle 
warda teste skijnbarlighare. O. Petri 2 Post.
62 b.

Skingra, tr. Förfara, förderfva. latt Swä- 
nerne ... icke skingre theris rustninger eller 
warier, vten nolle them wed machtt och 
heller förbettre them. Fin. handl. 7: 154 
(1545).

Skingrom, adv. I spridda hopar, the 
(fienderna) löpe skingrom j bygden. RR 18/» 
1543.

Skink, m(?). Haltning (om häst).? En 
poike, som ännu knapt lärt sitt fader vår... 
Han fuller som en gast i märrebyte rider, 
På qvekdrag, skabb och skinck han ganska 
väl förstår. Risell 479. (Jfr Rietz skink, 
skinka.)

Skinkas, m. Skinnpels? (Jfr Rietz kase, 
kaskinn.) Menar lu att bonden han dricker 
till pas? Ney, bettre läggier han i sin skin
kas: Ty tolf klunckar ther till väll munden 
full Dricker bonden till thes han hvippar 
kull. Chronander Surge B 1 b.

Skinkhalt, adj. 1. Halt på ett a) bak
benen. en skinckohalt häst. Dipl. Dal. 2: 302 
(1546). — 2. Bildl. haltande. Då böriad’ 
hundrad’ tahls skinckhalte dickter skrifvas. 
Düben Boil, skald. 45.

Skinlig, adj. 1. Skenbar. Astu ey lärd, 
tro du inte, du vest hvad rätt eller orätt, 
Godt eller ondt är i sanning, ell’ i skijnliga 
måtto. Stjernhjelm Here. 435. sådane för- 
budh ähre sedvanlige, och synas understun
dom att haffua en skijnlig orsak, att före
komma dyr tijdh. A. Oxenstjerna (HSH 
37:182). — 2. Skenfager. itt skalckachtigt, 
endoch wäl förblomat och skijnligit föregiff- 
uande. Uti. på Dan. 223. the Påueske ge
nom skijnligh läro haffua betaghet och wendt 
til sigh menniskiors hierta. Ders. 368. the 
öffuerste prester, Phariseer och Scrifftlärde 
... föörde ett skijnligit leffuerne. P. J. Go
thus Ap. gern. 402. — Jfr Sken lig.

Skinliga, adv. Skenfagert. dhe Påler 
. .. sigh så medh förbehålldh försakrat (i afs. 
på stilleståndet), att hvadh dhe och effter 
tijdzens lägenheet göra, deste bettre och 
skijnligare endskylla kunna. Stjernman 
Riksd. 1:740 (1620).

Skinna, tr. 1. Draga af skinnet, fia. I 
skinnen them hudhena aff. Micha 3: 2. man 
thet (fåret) klipper, skinnar och slachtar. 
L. Petri 2 Post. 113 b. han förr ville sigh 
leffuandes skinna låta, än som öffuergiffua
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sijn käre hustru. Leuchowius 205. en il- 
gerningsman, som pijnas, steglas, brännas, 
qvarteras, spessas och skinnas skall. Schro- 
derus Men. speg. N1 b. — 2. Plundra, 
sköfla. Loot skinna ... Vpsala stadh. Gust. 
1 reg. 1:27. Konungh Cristiærns folk... 
hafwa skinnath körkior ok klosther. 1:103. 
skinnadhe alt thet j hwsen war. 1 Mos. 
34: 29. alt theras godz skinnadhe the. 4 Mos. 
31:9. skinnadhe the Syrers läghre. 2 Kon. 
7:16. Riket är allom Hedhningom til deel 
wordet, at the thet skinna. I Macc. 2:10. 
skinna Skatkamaren. 2 Macc. 5:18. han . .. 
skinnar hans hws. Matth. 12:29.

Skinnare, m. Buntmakare. [Isl. skin- 
nari.] Pell io, skinnare. Var. rer. voc. 
Dia. Skinnaren reeder skinvahrur... uthaff 
skinn. Comenius Tung. 507. gå du tili 
skinnaren och laga at tigerhudarna ändteligen 
snart bli färdiga. Modée Fru RangsjukS9.

Skinneri, n. Plundring. [Mnt. schin- 
nerie.] han skal komma in vthi betsta stä- 
dherna . .. medh rooff, skinnerij och byte. 
Dan. 11:24. i Polen är... stoort skinnerij 
och röfverij af krigzfolckett. Hallenberg 
Handl. 58 (1613).

Skinnkammare, m. Förvaringsrum för 
pelsverk. (Landsköparne) förhandle ... medh 
våre undersåter som på landzbygden bo, att 
the til theris behoff the mäste skinvarur... 
upköpe skole. Ther igenom vij inge vilva- 
rur udi vår skinkammar bekomme. Stjern- 
man Com. 1:271 (1577).

Skinnkjortel, m. ser onth ath strecke 
skinkiortelen lenger aen han recker. Gust. 
1 reg. 3:181.

Skinntorr, adj. Torr blott på ytan. han 
stöpe thet (kornet)... i dyngevatn, och lägge 
thet i solen så länge thet blifver skintort, 
och sedan så thet. Colerus 1:97. Rietz.

Skinnverk, n. Pelsverk. allahanda skin- 
werck. 3 Mos. 13:52. all klädher och all 
tyygh aff skin, och alt skinwerck. 4 Mos. 
31: 20.

Skinthund, m. Gnidare, snåljåp. tin 
gamble skinthund, Du drakst uth alt slätt 
rätt neder på grund. Chronander Surge 
Bl b..

Skintmärr, f. Skinkmärr. [T. Schind
mähre.] Düben Boil. sat. 27.

Skira, intr. the som sådana skattlägning 
eller skijrning ransaket haffwe ... är vdj så- 
dane jordeskijrdning förhögdt lagt, dhå kunne 
wij wäll lijde, att the ... ther vm än nu ran- 
sake och skijre måge. RR V» 1543. [Jfr 
Mnt. schiren.]

Skirduk, Skärduk, m. Ett slags fin, 
nästan genomskinlig linneväf. [Mnt. schir- 
dok, scheredok.] kammarduuk, skärduk, car- 
basus, multitia. Comenius Tung, index, 
skärduk, nebula lintea, ventus textilis. Ders. 
dragha ... uthsydd skijrduuk på theras huf- 
vudh A. Laurentii Verld. speg. 337. han

edher (qvinnor) medh guld, silke och skär- 
dook klädt haffuer. J. Rudbeckius 4 Pred. 
D 4 b. Skierduk ... och andre desslikes linne 
varur. Stjernman Com. 2:772 (1654). Jfr 
Fataburen 1911, s. 99.

Skirduksnål, Skärduksnål, f. Han är 
mycket spitzfundigh och subtiligh, som en 
skijrduks nål uthi en segelduuk. U. Hjärne 
Orth. 149. Grann (fin) som en skiärdukz- 
nål. Grubb 308.

Skiten, adj. Oren, smutsig. [Fsv. =, 
Isl. skitinn, D. skiden.] ther man förbiuder 
öffuerflödeligh .. . prydning, strax äro någre 
som thet så tagha, at man icke skal må 
hålla sigh något höffueliga och reenliga medh 
sijn klädhen, vthan man moste gå ... skiten 
och rijffuen. L. Petri Dryck. D8a. Een 
skitten soo gör gerna andra så medh sigh. 
Dial, om mess. 139 a. Bäcken ... war skitin 
aff then feta jorden. Lælius Res. 2:52. 
hafver iag then dristighet uppå mig tagit,.. . 
thetta groova och skittna papper med min 
onda styl till at bemåla. Gust. Adolf (till 
Ebba Brahe) Skr. 584. fiskia i skittit vattn. 
Ders. 81. — skönia hvad slemt är att böria 
och skittit att enda. Ders. 71. var uthi 
samme breff förmält... att han skulle hafva 
tagit sigh större befallning opå, än andre för 
honom giordt hafva, men han förmodade att 
thet skulle taga en skitin ände. HSH 19:222 
(1600).

Skitenhet, f. Han gör tigh ett baad och 
tvättar tigh ifrå tina synders skittinheet. P. 
J. Gothus Myst. 229.

Skitna, tr. Smutsa, nedsöla. [Isl. skitna, 
blifva smutsig.] den ena soen vil gärna 
skitna den andra med sig. Lönbom Anek. 
1. 1:20 (1599). ett tvagit barn sigh snaart 
åter oreenar och skitnar. P. J. Gothus 
Kors P 8 a. Then som icke kommer på 
baanen och strijdaplatzen, han skitnas intet 
aff dåmbet. Ders. E 7 a.

Skitspigg, m. En bland skärgårdsbe
folkningen vanlig benämning på fisken 
Spigg. i sådana köke tiena sådana onyttige 
skituspiggar. P. Erici 3: 8 b. the (onde) så
som onyttige skitopiggar(l) aff Englomen på 
then yttersta dagen skola kastas vthi en 
ewigh brinnande vgn, til at siudas och ste- 
kias på dieffuulens bord. 2:176 c. Skittspigg. 
Acta ht. svec. 2: 65.

Skjor, Skjura, f. Skata. [Fsv. skior, 
Isl. skjor. Jfr Kock Sv. ljudhist. 2: 311—12.] 
En prålhans ... Haer, lijk Esopi skior, ey 
någon egen fläder. Lucidor L1 i b. Skiwra, 
Skata, Pica. Schroderus Lex. 59. iagh yn- 
ker edher, att i såsom Skiwran hoppa aff 
thett ena till thett andra. Ernhoffer 48 a. 
Skiuran (skatan) sqvattrar. Comenius Tung. 
160.

Skjul, n. 1. Porticus, skiwl, betekt 
spaszere gong. Var. rer. voc. G 2 a. — 2. 
Gömställe, han fiyth haffuer wndan oss i
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skog och skywle. Gust. 1 reg. 6:112. thu 
och flere thine lijche ginge i schog och 
skiul, och wiste eder hwarcken till lijff eller 
godz försäkrede. Fin. handl. 7:111 (1544). 
— 3. Hölje, täckmantel, skiwl... ther med 
man fördöl hiertan, på thet hwar man skal 
warda bedraghen, och ingen retteliga see 
hwad ther inne ligger. L. Petri 1 Post. 
H 6 a. hon lagligit och rettwijsligit straff 
neder legger, vnder barmhertigheetz skiwl 
och nampn. Krön. pred. C 1 a. Then helga 
Anda bruka the icke annorledes än såsom 
itt skiwl eller teckelse öffuer theras falska 
läro. Falck 120 b. om the än icke thoras 
vppenbarligha wedergella ondt medh ondo, 
så göra the thet hemligha vnder itt skiul. 
P. Erici 4: 65 a.

Skjula sig, refl. Gömma sig. En graf 
der nattens kung sig undan solen skiult. 
Celsius Gust. Vasa 74.

Skjura, se Skjor.
Skjut, n. Sto. [Fsv. skiut.] Equa, skiwt. 

Var. rer. voc. P 6 b. en stoodhest gneggiar 
åt all skiwt. Syr. 33: 6. Rietz 589 a.

Skjuta, tr. 1. Stöta, skuffa. Han skic
kar sigh såsom han wille hielpa tigh, och 
skiwter tigh om kull oförwarandes. Syr. ■ 
12:18. — 2. Uppskjuta, fördrögh icke at 
vmwenda tigh til Herran, och skiwt thet 
icke jfrån then ena daghen in til then andra. 
Syr. 5:8. — 3. Hånskjuta, hwadh swåra 
saker woro, thet skutto the til Mose. 2 Mos. 
18:26. skötz then saak til Rådetz beten- 
kiande. Schroderus Liv. 465. — Skjuta 
sig, refl. 1. Skjuta, kornet begynte skiwta 
sigh j ax. Am. 7:1. — 2. Beropa sig (pä). 
vij än nu ther om skiute oss til samma 
breff. Gust. 1 reg. 5:159. Oansedt på hvem 
the sigh berope eller skiuthe kunne. Stjern- 
man Com. 1:445 (1596). alle the som hafve 
färdes och reest omkring j landet, the hafve 
skutit sigh allene ther oppå, at the hafve 
varit uthsende uthi våre och rijksens värf. 
1: 478 (1604). — 3. Hänföra sig. Gudz 
klara och vppenbara Lagh ... til hwilken all 
exempel moste sigh referera eller skiuta. 
L. Petri Skyld. Dia. — 4. Vädja. Jagh 
skiwter migh til Keysaren. Ap. gern. 25:11. 
Ther någhor menar sigh icke wara retteligha 
banlyst, han må skiwta sigh til ytterligare 
ransakan, och theras doom som slijka saker 
äro befalta. L. Petri Kyrkord. 34 a. Volero 
(den anklagade) skiööt sigh under tribu- 
nerna. Schroderus Liv. 98. Jagh skiuter 
migh under edher och under edert hägn 
och försvar. Ders. 99.

Skjutsfärd, f. Körsla, skjutsning. Tiil 
her Electus j wpsala ath wij haffue forlasndt 
honum wpsala stadt, kwnne wij dog ligwel 
icke wmbaere then skiwtzferdt aff fonnde 
wpsala (till forsling af malt och tegel). Gust. 
1 reg. 2:104. Haffua the (biskoparne) och 
teslikis forbudit theres landtbor ath the oss

eller waare swennar inghen skiudtzferdt giöra 
schula. 3: 96.

Skjutsrättare, m. Uppsyningsman öfver 
skjutsen? (Jfr Rättare 1.) Fin. handl. 
4:256 (1556).

Sko, m. 1. pl. sko. dragha vthaff wåra 
skoo. O. Petri Sakr. 10 b. skolen ... dra
gha idhra skoo vppå. Hes. 24: 23. Then 
ogudhachtige wil icke giffua itt gammalt paar 
skoo för alla kyrkio herrar och Predicare. 
Am. 2:6 (glossa). — 2. Skoning. List, Skoo, 
Instita, Schweif. Schroderus Lex. 30. — 
3. Fot (mått). [T. schuh.] Elleffwe skoer 
högdt. HSH 26: 2 1554). Fyre händers bredd 
göre een Skoo. Lælius Res. 1:19. Geo- 
metriske Alner, hwilke man Cubitos kaller, 
...och twå sådane göre tree Skoor. 1:45. 
Solen är många reesor större än jorden, än- 
doch hon synes oss ... icke öffuer halffan- 
nan skoo. P. J. Gothus Rcl. art. 111. Rum
met ... var vphögdt tolff skoor ifrån marken. 
Schroderus Liv. 32. han var ofanneligh 
stoor, ti jo skoor lång. Albert. 1:62.

Sko, tr. 1. Taga på sig skodon. [Isl. 
sköa, skua; part. sköaör, skuaör.] Skoo på 
sigh, Skoo sigh, calceare, calceos inducere. 
Helsingius. ey skoodde annars än medh 
solor (sandaler). NT 1526 Marc. 6: 9. föt- 
ternar skoodde medh fridzens Euangelio. 
Eph. 6:15. (Bib. 1541.) the äro wakne, klädde 
och skoodde. L. Petri 4 Post. 37 a. — 2. 
Rikta. Ehuru fanen iagh köper in, alt skall 
iagh först skoo taskan min. Tisbe 19.

Skof, n. The (bönderna) gåå well vt 
(mot fienden) ett schoff (ett stycke väg?), 
män när matsecken giörs tnoom, thå förlöpe 
the. RR 17/> 1545.

Skoffa, tr. Skuffa. När de nu ... skulle 
gå til bords, så skoffa trållpackan bort Frö
ken Snöhvit, och ville hafva sin dotter til 
bordet. Wrangel Fr. Snöhvit 3.

Skoffticera, intr. Göra spe (af), drifva 
gäck (med), skymfa. [Jfr Mnt. schofferen, 
schoffieren; gammal F. desconfire.] Var icke 
spotzk (spefull) emoot andra, och om tu 
något kortvilligt inmänger i talet, lät thet 
vara skämt och icke spee (håån),... spot- 
zkas (scoffticera) icke, at tu icke någon aff 
the närvarande må förtörna. Comenius 
Tung. 916.

Skofftiker, pl. Försmädelser, ovett, stick
ord, skottkolfvar. (HoF Dial) här ageras 
om penningar, och icke om skoffticker och 
smädh ordh. J. G. Stenbock (Adlersparre 
Hist. saml. 4 : 368).

Skofsten, Skufsten, m. Sten, som an
vändes att skjuta eller kasta med? [Mnt. 
schofsten, “eine Art schmaler Dachziegel“, 
schuvesten ] och kastadhe så vth aff tor- 
nedt medh mycken skuffuesteen till honom, 
ther aff han bleff illa slagen i huffwudet. 
Svart Kr. 38. the skulle flux falla till Söffrin 
medh all theres ganske weldige mackt, een
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part på ith berg ther lågh strax hosz skep
pen, helsandes honom med skoffuesteen ne- 
der i skeppen. Ders. 62. hölt dem (som 
anföllo huset) aff medh skuffwesteen och 
hwadh the i hender få kunde. Ders. 87. blef 
jag utan föör Hörningzholm kastatt med en 
skuffsten mitt been aff, tå jag med bönderne 
thet stormede. HSH 2: 22 (153 ' ). skuffsteen 
och annat sådant, som emoot stormningar 
brukas plegar. Petrejus Beskr. 1:3.

Skofvom, adv. Skoftals. värk om län- 
derne skåfvom påkommer. Sparman Sund. 
sp. 350.

Skogledes, Skogsledes, adv. I, genom 
skogen, bletf han intedh wid almendewegen, 
vtan drogh skogledes. Svart Kr. 148. hans 
K. M. allt lönligen i landett wandre måtte 
och mest skogleds. HSH 2:18 (153 ■ ). the 
färdades alt skogsledes. Peringskiöld Vilk. 
206.

Skogsblacka, f. Skogsrätia. Een stadz- 
mus gick en gångh ut spatzera och kom til 
een skogsblacka. Balck Esop. 78. 

Skogshump, se Hump. 
Skogshöfvitsman, m. Jägmästare. Ko

nungens Skooghshöffuitzman. Neh. 2: 8. 
Skogsledes, se Skogledes.
Skogslöt, f. Betesmark i skogen. Vill- 

diuren när the ... uthmedh skogzlötar (eller 
vretar) hafva gått uthi beet, så begifva the 
sigh åter igen uthi sine skrubbor. Come- 
nius Tung. 189.

Skogsoxe, m. Vildoxe, uroxe, the lågho 
på alla gator såsom en besnerd skogs oxe. 
Es. 51:20. (Öfv. 1878: hind.)

Skogsstrykare, m. öffuerföll han honom 
j en skogzstrykares hamn. P. Erici 1:208 a. 
en skogzstrykare hade honom plundrat. 5: 69 b. 
Skogzstrykare och röfvare rappa. Come- 
nius Tung. 485.

Skogstjuf, m. = Skogsstrykare. Niels 
Taskemakare . . . war . . . frijdtlöss lyst paa 
ett sätt Häredzting för tiwffwerij . . . och 
war ther tiil reknatt for en Skogztiuff. Gust.
1 reg. 12:6. wore ganska monge skogx- 
tiuffuar allestedes öffuer hela Vpland, så att 
Konungen motte kalla tilhopa alla the bergz- 
drengar... att the skulle gå skogarne öffuer 
twerdt och endelongz, och ränsa vth hwadh 
ogräss^ the funne aff thet slaget. Hwilket 
och så skedde. Szå tackade tå almogen 
Konungen, och wore glade att the motte 
boo trygge och icke dagliga wara redde för 
slijcht öffwerwold. Svart Kr. 113.

Skogsträd, n. Vild t träd. Såsom itt
äpleträä ibland skoghsträä. H. vis. 2: 3.

Skogsvedan, f. Jagt pä skogsdjur. (Se 
Veda.) i begäre at wi ville lathe edher 
bliffue wid edhers gamble skatt... oc andre 
edher gamble seduenior både i köpenskap 
oc skogxuedan. Gust. 1 reg. 6:188.

Skogsväg, m. Afväg. wij äre aff rätta 
wägen ledde på skogzwägar. P. Erici 2:107 a.

wij wäl emellan dieffuulens skogswägar wan- 
dra kunne then rätta medelwägen til ewigt 
lijff. 2:108 a. dieffuulen skal idher inledha 
genom falska Propheter på skogzwäger. 2: 198 
b. sky och vndfly alla . .. sielffdichtadhe re
ligioner och secter, såsom dieffuulens för- 
dömelighe lögn och skogswäghar. Balck 
Catech. B 2 a.

Skogsäle, n. Skogsafvel, skogsyngel? 
[Månne af Isl. ala, afla, föda?] sådane ett 
grofft beest och skogzäle, som är föge bättre 
än ett oskiäligt creatur (om Dacke). RR 18/s 
1543. thett skogzälet och förräderen Däc
ken. Ders.

Skola, tr. Förse med underlag, med 
stöd. [Isl. skoröa.] Rå och rör byar emel
lan skola läggas med fem stenar,. . alle med 
sten under och kring skolade. Lag 1734 
J. B. 12:1. Rietz skola 2.

Skola, intr. Hwadh skola (betyda) the 
siw lamb som tu haffuer stelt ther affsijdhes?
1 Mos. 21:29. Hwadh skal doch then Hög- 
den (hvad är det för en höjd) tijt j gåån ? 
Hes. 20:29. then andre är nijtsk ther han 
icke skal (bör). Ord. 11:24.

Skolappare, m. Skoflickare. Vetera- 
mentarius, skolappare. Var. rer. voc. 
D 3 a. HSH 31:35 (1663).

Skoldjäkne, m. Skolgosse, läste han 
Terentium eller Plautum för skolediäknar. 
A. Oxenstjerna Bref 2:456.

Skole, m. Skola. [Isl. skôli.\ en Christe- 
lig scole. O. Petri Klost. A 3 a. Latiniske 
Scholar. L. Petri Kyrkord. 84 b.

Skolka, Skulka, intr. Hålla sig undan. 
[D. skulke, E. sculk; jfr Fsv. skulkare, som 
smyger eller lurar.] Straffa them som (vid 
utskrifning) skolka undan första reesan medh 
hächte. Gust. Adolf Skr. 59. han ville 
nu intet längre låta honom skulka eller 
vijka undan för fäldtslaget. Sylvius Curt. 241.

Skolkatt, m. Färla, schola-katt. Lind 
Ord. 1: 462.

Skol ku s, m. Skolkare. Skolkus, Negli- 
gens, Hinlässig. Schroderus Lex. 14.

Skolla, f. Rödsputa. [Mnt. T. schölle.] 
Thenne fiskar äre förbodne, åål stockfisk, 
sköller, torsk. B. Olavi 105 a.

Skollärare, m. Skolastiker. är jntit be- 
hooff ath göra ther aff (af syndabättringen) 
någhot besynnerlighit sacramentztekn åtskilt 
j fråå döpelsen, som the Scolalärare giordt 
haffua. O. Petri Sakr. 2 b. the scolalärare 
haffua jcke kunnet komma offwer eens vm 
samma scrifftemål, somblige haffwa sagt at 
hon är budhin aff gudhi, somblige icke. 
Ders. 4 b.

Skolmästare, m. Lärare, skollärare. [Isl. 
skölameistari.] Aristobulus Konungs Ptolo- 
mej Scolamestare. 2 Macc. 1:10. vprettar 
godha och Christeliga Läreskolar och för- 
sörier them med lärda Scholamestare. L. 
Petri Krön. pred. B 3 a.
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Skolnäpst, f. Skolstraff. När någor diekne 
bedriffuer någon skalckheet,... må thet warda 
straffat medh Scholenepst, som är, Proban, 
Scholestock, rijss och ferlo. L. Petri Kyrk- 
ord. 83 b.

Skol person, m. Skolyngling. L. Petri 
Kyrkord. 83 b.

Skolstock, m. Ett slags straffredskap 
i skola. Se under Skolnäpst.

Skolöst, adv. Utan skor, barfota. [Isl. 
skölauss.] Gå loffuade Pelegrims resor til 
Rom ... vndertidhen tärepeninga löst, skoo- 
löst. L. Petri Kyrkost. 36 b.

Skommare, m. Skomakare, tå är watnet 
swart som skomare swarta {svärta). B. 
Olavi 195 b. smedeskrifter, som illa skulle 
anstå en skommare, att skrifva then andra 
till, än sedermehra (mindre) konungzliga rådh 
och Commissarier. Gust. Adolf Skr. 294.

Skomra, intr. Göra, lappa skor. Lind 
Ord.

Skona, tr. I sex daghar skalt tu göra 
titt arbete, men then siwnde daghen skalt 
tu skona. 2 Mos. 23:12. Med dat. Herre 
skona tino folcke. Joel 2:17. haffuer Gudh 
icke skonat Änglomen som syndadhe. 2 Pet. 
2: 4.

Skonan, f. Försköning, han så skal slå 
them medh swerdz ägg, at ther ingen sko
nan eller nådhe eller barmhertigheet medh 
skal wara. Jer. 21:7.

Skonga, Skunga, Skungra, Skångra, 
intr. Dåna, knaka, darra, skallra. (Se Rietz 
skunga.) Holgerdh går i stufvan in, Ter 
skonghar i huarie telia. Sv. forns. 1: 79. 
berget började skunga. 1:126. Der til medh 
giör stoort dunder höga bergen bäfva och 
skungra. U. Hjärne Anl. 223. Jorden skång- 
rar och rädz om tu vilt vredliga truga. Spe
gel G. verk 19. Tänderna skångra. Spe
gel Ord.

Skonligen, adv. Skonsamt. Rådiur måge 
... skonligen förödde bliffua. Gust. 1 reg. 
12:116. I förstonne stormadhe the skonli- 
ghen. Schroderus Liv. 442.

Skop, n. Skopa? Itt mått (x0ÎV‘S) hwete. 
Upp. 6: 6. Chenix är itt mått, så stoort som 
it skoop när oss. (glossa.)

Skopa, Skåpa, intr. Löpa, skumpa. [Fsv. 
skopa, Isl. skopa.] man legger itt stoort 
och tungt lass elfter en kåtan hest, at han 
icke skal få skeena eller skopa. L. Petri 
3 Post. 104 a. Såge i och, huru skåpade 
hans dreng? Chronander Surge D8a. 
En hare brukar icke strax alla sina kraffter 
tå han löper,. .. men ther han förmärcker 
nödh vara förhanden, skåpar han undan thet 
mästa han förmår. Colerus 1:72. Jfr Rietz.

Skoreka, Skoräka, f. jernskodd skof- 
vel. [Isl. reka, skofvel, spade.] Tillredes 
spader, skorecker, jernstänger och hacker. 
Brahe Oecon. 101. Kryddegårdzmästaren ... 
gräfver med spada och skofvel (skoräka).

Comenius Tung. 381. Uti dikande .. . kunna 
de icke förmås at bruka spada eller sko
räcka, utan hålla sig ständigt vid skyffeln. 
Carleson 311. Rietz 551 a.

Skorfva, f. Ful, osnygg flicka. Taga 
skorfva för torfva, och trull för gull. Ord
språk. Torfva gifter skorfva. Rhodin 118. 
Rietz 595.

Skorisp, m. Skogarn? becktråd? [Jfr 
Rietz resp.) Skoorisp göra, och beeka min 
tråå. S. Brasck Ap. gern. Llb.

Skorl, n. Oväsen, upplopp, j thenna för
lidna wåår haffuer warit någhot skorll och 
buller på Färde somestedz. Gust. 1 reg. 7: 
321. Jfr Skörl.

Skorpebröd, n. Skorpa. R u b i d u s, twe- 
bakat bröd eller skorpobröd. Var. rer. voc.
11 b. skorpebrödh, panis bis coctus. Co
menius Tung. index.

Skorpen, adj. Öfverdragen med skorpa; 
skrumpen. [Isl. skorpinn.] Tyth anlyth är 
ffalnadh sorgfwlth ok blecht, skorpit aff blodh. 
Tideb. 102.

Skorpna, intr. Stelna, hårdna. [Fsv. 
skorpna, intorka, hoptorka, Isl. skorpna.] 
han lågh natt och dagh på sijn knä, til thes 
hudhen på hans knä skorpnadhe såsom horn. 
P. Erici 3: 59 b.

Skorpna, f. Lerjord ... som oftast en 
hastig tårka och hård skorpna är underkastad. 
Carleson 234.

Skorra, intr. Kraxa, knarra. Kårpar 
skårrade hissligen. Leyonstedt 31. Natt
skatan skorrade. Linné Gotl. resa 245.

Skorsa, tr. Skrubba, göra skråma, en 
musquetekuhla hade skorsat mig på tiocke 
benet, at huden var en span långt afgången. 
Weise 65.

Skorsten, m. Eldstad, spis. [Mnt. schor- 
sten.\ C a m i n u s, skorsteen eller vgn. Var. 
rer. voc. G 5 b. Konungen satt j winterhu- 
sena för skorstenen. Jer. 36: 22. eelden, som 
j skorstenenom war. 36:23. han pläger sittie 
vid skårstenen, när I sittie vid högsätet. 
Tegel Er. 14 hist. 308 (1568). både i Ko- 
nungz och Dröttninge Maket måtthe bättre 
och högre skårstener tilhugne och inmurede 
(blifva). Hist. bibi. 1:190 (1572). the skola 
wachta sigh, at the icke ... stå eller sättie 
sigh emellan skorstens eeld och then siwka 
.. . För ty alt ondt wäder och befengd luflft 
... som j stuffuon är, drager til skorstenen. 
Lemnius C 2 a. göra up stoore skårstens 
elder aff biörk. Sparman Pest. A 3 b. vij 
moste ... offta för köld skull til skorstenen 
krypa. Sund. sp. 9. thess (Göteborgska 
tyghusets) nederste vohningh A:o 1660 är 
til rijkzsahl förbyggdh vordhen, uthj huilken 
tvänne kambrar, sampt medh tre skorstenar, 
och en stor kakelugn, blefve upmuradhe. 
HSH 35:410 (1673). Spijss eller skorsteen. 
U. Hjärne Ved. 14.

Skörta, f. Sköka, frilla. thet var nu
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altsammans förslösat medh sköne pijgor och 
skårter. Portun. 81. Bijslåperska eller skårtta. 
Ders. 33. Rietz 595 a.

Skoräka, se Skoreka.
Skosocka, f. Skosåckor (socci). Come- 

nius Tung. 514.
Skostafl, n. Nödstall, skospilta. Prång 

eller Skostall, der uthi man tvingar hästar. 
Wallenius Gram. F 6 b.

Skostråk, n. Det, hvarpå man stryker 
af, renar skorna, skoostråk och fotatrodh. 
Phrygius Åkt. pred. E 1 b.

Skotsmål, n. [Fsv. skotzmål Söderwall 
2:403—4.] 1. Hänskjutning, hänvisning (till), 
åberopande (af), vad, vädjande, somligha 
wtaff eder seghia sigh icke wilia wthgiöra 
edhers kyrkiotiendhe, wthan wilia honum 
lösza för peninghar... skiwtandis thet in paa 
oss athuj schulle haffua eder thet loffuadt ... 
Therföre bidiom wij eder athij haffue saadane 
skotzmaal j the szaker fordragh och skiutther 
icke in paa oss. Gust. 1 reg. 3: 93. hadhe 
vij skotzmål til våre rijkis rådt om någre åff 
the articler som framsettes. 5: 20. her Steen 
wille tå icke fölia theres wilia, vtan hade 
skotzmål til hela rikesens rådh. O. Petri 
Kr. 289. Så haffue i Dannemen stor skotz- 
måll vpå gammalt och fordt. Gust. 1 reg. 
13:142. icke haffve skotzmål eller berope 
sich in på oss. Stjernman Com. 1:83 g. 
(1546). Paulus hadhe skotsmål, at Keysaren 
skulle kenna om hans saak. Ap. gern. 25: 
21. appellering och skotzmoel til Påwen i 
Rom. Svart Kr. 125. — 2. Förevändning. 
the effter någhon tijdh skilie sigh åt, vnder 
thetta skotzmål, at the icke äro wijgd. L. 
Petri Kyrkord. 54 a. — 3. Uppskof. Gott- 
land til Swerige ... motte vthan längre för- 
halan och skotzmåll igen restitueras. Gust. 
1 reg. 5:131. Gör vthan all skåtzmål hwadh 
titt embete kräffuer. L. Petri Sir. bok 10: 
29. han ... uthi trij samfälte åhr drifvit skåts- 
mål medh thenna saken. Schroderus J. 
M. kr. 4SI.

Skott, n. [Fsv. skut, skot, Isi. skot, Mtrt. 
schot ] 1. Pil. tijn skott äro fastnat j migh.
Ps. 38:8. Lijka som en hemligha medh 
skott och pijlar skiwter. Ord. 26:18. the 
ogudachtighe spenna boghan och leggia sijn 
skott på strengen. L. Petri Dav. ps. 11:2. 
— 2. Kanon, skjutmaskin. (Jfr Skytt.) 
bewara Calmarna ... stadth mæth torff wallar 
... saa ath han kan ecke beskiwtas mæth 
swor skaath. Gust. 1 reg. 1 : ill. folcket... 
båro ther före (framför borgen) allahanda 
krijgsrusting och skott. 1 Macc. 6:20. til 
at intagha Borghena igen j Jerusalem,... lät 
(han) vpretta ther före bolwerck och skott.
11: 20. — 3. Plötslig sjukdom, trollskott. 
hertigh Gustaf på Stocholms slåt do af thet 
han fått hade skåt. Messenius Krön. 100. 
Jag kunde dödlig skott til folck och boskap 
sända. Kolmodin Qv. sp. 1: 414. — 4. Skatt,

sammanskott, skott, sackörer, tomptörer, 
huselege och annen stadzens vpbyrdh. Gust. 
1 reg. 12:119. göre theres rechenschap för 
thet schott som ther åhrligen af staden vtt- 
göres. RR 30/i 1546. Huilken broder eller 
syster ey gifuer wth sit skott eller gäste 
peningar i retan timme. Skrdord. 269 (1589). 
Jfr Romskot t.

Skottbog, m. (Se Schlyter Ord.) vpbären 
skotbogen aff samma diwr, then lagen inne- 
holle ath konungxfogthe bör ath opbæra aff 
bönderna. Gust. 1 reg. 4:345. han opå wåre 
wegne skall vpbäre alle skotboger aff the 
Elgzdiwr som udj Östorbotnen årligen nider- 
lagde bliffwe, och therföre göre rede och 
regenskap udj wår Cammer. Fin. handl. 
8:153 (1554).

Skotthatt, m. ? skal han (båtsmannen) 
hafva att bekomma ... en blå mössa eller 
skåtthatt. Stjernman Com. 5: 123 (1690). 
utreda sina rotebåtzmän med hängemattor,... 
ryor och skotthattar. Riksd. 3:2354 (1720).

Skotthäll? (Jfr Rietz 590: Skyttel el. 
sköttel, m., liten lerkula till barnlek. D. 
skyttel.) The öfva myckit skachtspel sampt 
blinda terningar och trästickor... En part 
bruka kort och svinekotor, sampt skotthäll 
och andra flera barnspel. Petrejus Beskr. 
5:12. Jfr Stjernhjelm Bröl. 27: spela tär
ning, väggpenning, skåtthåll (i hdskr. A: skåt- 
hel), klåckare, kägglor.

Skottkarl, m. Skåttkarlar, som arbeta på 
landet och inga mantalspenningar underka
stade äro. Stjernman Com. 4:357 (1681).

Skottkolf, m. Kastspjut. För the Romares 
skechtor .. . och skåtkålfvar viste the (Gal- 
lerna) sigh intet varna (värna). Schroderus 
Liv. 649.

Skottman, m. Ändoch Wij i vår Ordi- 
nantzie hafva förbudit the monga Skottmän 
som i städerne vedertages och under borgare 
rätt och frijheet drifva allehanda landzköp . . . 
och doch lijkväl hvarcken äre boofaste eller 
draga Cronones eller stadzens tunga: Så för- 
nimme Vij doch at Borgmästare och Rådh 
. . . antage Skottmän, meddele dem sina pass 
til Bergzlagen, marknar och annorstädes. 
Stjernman Com. 1:659 (16 1 5).

Skottport, m. Prommar, på hvilke vore 
skottportar, therigenom han kunde skjuta på 
fienden. .Schroderus J. M. kr. 390.

Skotträt, adj. hafva sin rörelse ... skott- 
rät och i en rät linea. U. Hjärne Anl. 154. 
de (solstrålarne)... följas åth uthi ett skott
rät strålande. Ders. 379.

Skottstång, f. Och giorde skottstongena 
så at hon offuer brädhen alt bortt ått skuttin 
wardt, jfrå then ena endan til then andra. 
2 Mos. 36:33.

Skottstängel, m. Se Stängel. Lind Ord.
Skottvar, adj. Skygg för skott. Skott

var fogelen är, som krutet fjermare luktar. 
A. Nicander Vitt. 201. Se Rietz.
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Skotveng, m. Skorem. [Isl. skôpvengr.] 
Huilkens skootweng iagh icke werdigh är 
vplösa. Joh. ev. 1: 27. pi. skootwenger. 
Marc. 1: 7.

Skovärd, n. (Se Värd.) han aldrigh ... 
så mykit som wara kunde itt skoowerd taghet 
hadhe aff någhra menniskio. L. Petri Sir. 
bok 46: 22.

Skraffera, tr. Skrafferadt tyg, eller bro- 
deradt med guld och perlor. Murberg (Vitt. 
A. H. 5:156). [Jfr T. schraffieren.]

Skrafla, intr. [Isl. skrapla.] 1. Gnissla. 
the (mössen) pijpa och skrafla. R. Foss 86. 
— 2. Skramla. En nöt skraflar icke allena 
i säcken. Lind Ord. — Jfr Rietz.

Skrafvel, n. Skräp, struntsaker, skrafvel, 
scruta. Comenius Tung. index.

Skrafvelmat, m. 1. Efterrätt, dessert. 
Skraffwelmaat, cupidiæ, dapes, secundæ 
mens®, lauticiae, bellaria, tragemata. Hel- 
singius. — 2. Klifs. Lind Ord.

Skraka, intr. Harkla. — Med skrakande 
och hostande uphäfva och förkasta den slem
het, som så flytande var. Gjörwell Nya 
sv. bibi. I. 2: 89 (1607).

Skral, n. Skralhet, uselhet. vårt älendz 
skraal. Achrelius Vitt. 438.

Skräll, n. Skräll. [D. skrald.] tå fattade 
han uthi handen en silfver kula och sträckte 
armen uthom sängen ; när nu kulan aff på
gående sömpn föll uthi ett undersatt becken, 
gaff hon til ett sådant skräll som kunde ho
nom nogsampt upväckia. Sylvius Curt. 58. 
Hög torn stå i fara för dunder och skräll 
(åskslag). Törnevall C 3 b. Han talte 
med en röst, som gaf ett skräll tilbaka Från 
afgrunds håla bärg. Kolmodin Qv.sp. 2:207.

Skralt, m. Skral karl, stackare, hon 
beslutit at låta på stunden viga sig med den 
skralten. Missförst. 79.

Skrama, Skramma, f. Skråma. [Mnt. 
T. schramme] Vibex, skrama. Var. rer. 
voc. E 4 b. vndslap ... med en stoor skrame 
j kindbacken. Gust. 1 reg. 10:126. han vnd- 
fick månge diupa skrammor och såår. Schro- 
derus J. M. kr. 361.

Skramla, intr. Slamra, prata, hon .. . 
vil i skinnet spricka, När hon ei skramla 
får. Kolmodin Qv. sp. 1:195.

Skramla, f. Skallra, barnet ... leker 
medh skramlor. Comenius Tung. 280.

Skrartga, f. Galler, gallerverk, skrank. 
Clatrum, skranga, galra, som är för fenster. 
Var. rer. voc. G 4a. Lo r i ca, skranga som 
görs på stelningar eller taak at man icke 
seal falla vtfore. Ders. G 4 b.

Skrankelverk, n. Skrank. Cantzeliet, 
der Secreterarne medh deras underhaffuande 
Cantzelister skole sittia och arbetha, åtskildhe 
hvar ifrån andre medh skranckelvärcke, så 
högt att den eene icke kan sij till den andre. 
Civ. instr. 310 (1626).

Skrankstecken, n. Tornering. Harnesk,

sadlar och annan tilbehöringh til skranek- 
stechen. Tegel Er. 14 hist. 323 (1561).

Skrap, n. 1. Skräp. [Isl. skrap.] samme 
Rysse köpmenn icke före stort annet änn 
förderffwelige warer hijt inn j Rijkit, som 
är hanskér, Ryssehuder, lerefft, köyel, och 
annet slijekt skrap. Fin. handl. 7:117 (1544). 
Han hölt them alle för stoff och skrap. En 
liten Crön. F 6 b. — 2. Skrapa, näpst, när 
jag vil med skrap på leken giöra slut, Så 
gliser han theråt, och räcker tungan ut. 
Kolmodin Qv. sp. 1:19.

Skraptorr, adj. Torr, så att det krasar. 
(Jfr Rietz skrafveltorr.) Enär våtaktig och 
ostadig väderlek är, må man ej vara så gran- 
laga derom, at höet skraptort, som man kallar, 
inbärgas, utan kan något däfvigt och segt 
införas. Carleson 202.

Skratte, m. Narr, gäck, person som 
väcker åtlöje. [Isl. skratti, trollkarl ; spöke, 
buse.] monger som ellies är skickelig och 
förståndig, kommer så fierran med sitt swalg, 
at han intet bättre är än en rett gieck och 
skratte. L. Petri Dryck. B'6a. Christus 
... är worden arm och elende ... Therföre 
är werlden intet om honom, vthan hon hål
ler honom för en dåra, och en wansinnigh 
skratta. 1 Post. C 6 a. en lättfärdigh skratte 
och hans oförskämde rotesällar, som alla 
qvins personer haffua så skamligha vaan- 
vördat. Phrygius Äkt. pred. D 3 b. the 
förnufftige och förståndige kan man icke 
snarare kenna och utmärkia, än som bland 
narrar och skrattar. Schroderus Hoff. väck. 
77. Seer tu ey, at skratten bär en book Och 
meenar ther af blifva klook. Chronander 
Surge D 5 b. Mång hustru och sätter tupp- 
fläder i hatten På mannen, och hembligt gör 
narr af then skratten. Törnevall B la. 
Rietz skratte.

Skratteri, n. Galenskap, gyckel, gäckeri. 
spöriandes them (vederdöparne), om thetta 
skulle wara någen bestondig och retskaffen 
religion så swerma och bulra, föra folket i 
så grofft swermerij och skratterij, att ingen 
kunde weta annadt än the wore rasande eller 
vppenbarlige besatte. Svart Kr. 98. Thesse 
rijhm (vid P. Sunnanväders och M. Knuts 
skymfliga intåg i Stockholm) wordo medh 
mycket skratterij framförd medh fastelagx 
åthäffuor och action. Ders. 113.

Skrattlöje, n. Skrattlöije, cachinnus, vel 
risus immodieus, totum qvatiens corpus. 
Wallenius Gram. F 4 b. blef af skratlöije 
så stort gny at thet hördes kringh om then 
by. Messenius Krön. 38. han gaf til et 
stort skrattlöje, så at det skall i hela huset. 
Roman 35.

Skred, n. Steg. (Jfr Rietz 597 b.) [Mnt. 
schrede.] kom ... itt skredh närmer. P. Erici 
1: 60 b. ett schred ... eller fem fotters längd. 
Comenius Tung. 762. Thenna ort lågh vidh 
fämtusende skredh ifrån staden. Sch ro-
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DERUS J. M. kr. 845. På hvart skredh finner 
man en steen ther man snafvar uppå. Hoflef. 
285. På alla theras skreedh tager man vahra. 
Hoff. väck. 237. han gick sitt vissa skred I 
stadig redlighet. Rudeen 310. — Gå öfver 
s k r e d e t, utom skrankorna. hos store her
rar går thet nu medh maatreedning fast öff- 
uer skredet, så at offta hender thet herrarna 
för öffuerflödigheet skull vämjas vidh maten. 
Schroderus Hoff. väck. 292. Tå lär hur’ 
tu måste förhålla tig tå, At skredet tu icke 
uthöfver må gå. Törnevall B 1 b. Hvad 
öfver skredet går misshagar ju altijd. Düben 
Boil, skald. 4. mot synda-arten kamper! 
Går aldrig öfver skred, de onda lustar däm
per! Kolmodin Qv. sp. 1:9. Jfr Skr ef. 

Skredna, se Skridna.
Skref, n. [Isl. skref, steg; Mnt. schreve, 

streck, linie.] Gå öfver skrefvet, utom 
skrankorna, öfver det behöriga måttet [Mnt. 
over den schreve], wij gå öffuer skreffuet, 
göre antingen för litet eller förmykit j sakenne. 
P. Erici 5:157 b. Så snart en ungkar något 
giör Eli talar hvad som inte bör. Går öfver 
skrefvet, blier otäck, Så visen åt en sådan 
gäck, At sälskap’t hans eij står eer an. Lu- 
ciDOR Qq 3 b.

Skri, n. Rykte. [Mnt. schrie.] eet falskt 
skrij vthkom, at konung Antiochus skulle 
wara dödh. Lælius Res. 1:253.

Skria, intr. Gnägga. hingstar skriya. 
Jer. 8:16. hestar skriya. Nah. 3:2.

Skricka, intr. Hoppa, dansa. [Mnt. 
schricken.] han gör sigh gladh och ... dric
ker, skrikker och dantzar een godh tijdh in 
på natten. Uti. på Dan. 167. Men haar 
Herren get oss dricka. Så må vij väl hoop 
och skricka. Prytz O. Skottk. C 2 a. Vill 
thetta spelet för migh lyckas, Jagh skal aff 
glädie både lee och skricka. S. Brasck 
T. krig. A 4 a. Menniskian, för hvars skull 
han (Kristus) Iijdit hafver, frögdar sigh, skric- 
kar och dantzar ther vidh (ang. fastlagsupp- 
tågen). Laurelius Opusc. 3: 32.

Skrickedans, m. Se Skricka. then 
smäliga förwijtelse, som Swenska försam
lingen hoos alla Euangeliska kyrkior måste 
höra för the Påweskas skrickedantz, lika 
som vthaff wärt afffal. A. Andreæ Försp. 
till L. Petri Kyrkost. C 2 a. ther bliffuer tå 
icke slagit i koppertrummor eller bläst i 
basuner, vthan döden och dieffuulen göra 
en skickadantz (!) öffuer graaffwena. P. J. 
Gothus Synd. sp. I lb.

Skrickefjell, n. Skridfjell. [Isl. skrika 
= skridka.] han (Lappen) i snöö och ijs 
på vida skrikkefiellen Skal uselt hålla huus. 
Spegel G. verk 233.

Skridna, intr. Halka, slinta. [Isl. skridna.] 
Tå skrednade han med fotterna, föll i miöd- 
karet och drunknade. Peringskiöld Heim- 
skr. 1:14. tå skrinade Sigvaters fot, så at 
han föll på knä. 1:492. Jfr Skrin na.

Skrifbok, f. Anteckningsbok, hvilket 
(tillämnade företag) hans effterkommande 
ibland flere andre ehrender ... hafva uthi 
hans effterlembnade antekningar och skriff- 
böcker igenfunnit. Sylvius Curt. 108.

Skrifknif, m. Pennknif. [Isl. skrifknifr.] 
Cultellus scriptorius, scriff kniff. 
Var. rer. voc. I 8 a. skaar han henne (boken) 
sönder medh enom screffknijff. Jer. 36: 23.

Skrifstii, Skrifstyl, m. Penna. Gra
ph i u m, scriffstijl. Var. rer. voc. I 8 b. Mijn 
tunga är en scriffstyyl, ens skickeligs scrifft- 
lerdes. Dav. ps. 1536 45:2.

Skrift, f. Inskrift. The giorde ock enne- 
spannet på then helgha kronona aff klart guld, 
och groffuo scrifft ther vppå: Herrans helig- 
heet. 2 Mos. 39: 30.

Skriftefader, m. Biktfader. [Fsv. skripta 
fapir, Isl. skriptafaöir.] Och ståår mykitt 
på en godh gudfruktigh och förfaren skriffte- 
fader. Nov. ord. eccl. 233. gamble, lärde och 
skickelige män motte förordnas till skriffte- 
fädher. Ders. Se under Skri ftestol.

Skriftemäl, f. Skriftermål. [Fsv. skrip- 
tarmal, n., vanl. pl., Isl. skriptamdl, n. pl.J 
scrifftemålen icke ära aff gudhi budhin ... 
doch förkaste wij icke henne plat, lijka som 
hon oond eller skadelig wore. O. Petri 
Sakr. 5 b.

Skriftestol, Skriftstol, m. Biktstol. 
Skrifftestolen således giord är, at then per
son, som sigh skriffta vil, är ifrå skriffte- 
fadren medh en brädebalk affskild. Lau
relius Påf. anat. 299. Mongen lofvar uti 
skriftstolen, at han vil bättra sig. Spegel 
Pass. and. 125.

Skriftförfaren, adj. Förfaren i den heliga 
skrift, vj haffue varit oc æn nw ære öwer- 
bödigh at lathe samme lerdom (Luthers lära) 
gonge genom lerde oc screfftförfarne msenss 
ranszakning. Gust. 1 reg. 4:43.

Skriftmätig, adj. Enlig med den heliga 
skrift. [T. schriftmässig.] Christliga och 
skrifftmätiga bruk. R. Foss 106. Nunno stånd 
och handel är icke skrifftmätigh. Ders. 141.

Skriftvexlare, m. Författare. Dalin 
Vitt. II. 6: 21.

Skriftåder ? Schrifftådher eller Penna. 
Helsingius.

Skrifva, tr. Rita, afbilda. [Isl. skrifa.] 
Lags bökerna, som Hedhninganar sökia läto, 
til at scriffua och måla sina affgudhar ther 
vthi. 1 Macc. 3: 48.

Skrifvareloka, f. Eg. skrifklass i en 
skola. Jfr Loka. Han af en förnäm släckt 
i skrifvarlokan var (la robe, civila embets- 
mannaståndet). Düben Boil. sat. 67.

Skrifvarestuga, f. Kansli. Ieffuereren- 
des same sume penninga (den årliga skat
ten) i vår scriffuere stuffvu på Aboo slott. 
Stjernman Com. 1:57 (1539).

Skrifvelse, n. pl. Skrifter, effter thet 
monge frome och lärde män ... något haffua
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scriffuit, och än scriffua, thet ... hielper til 
at rett förstå Scrifftena, må man ock wäl 
giffua sigh någhon tijdh til at läsa sådana 
theras scriffuelse, doch ... så at man them 
icke reknar lika widh sielffua Scrifftena. 
L. Petri Kyrkord. 3 a.

Skrifveri, n. Kansli. [Mnt. schriverie.] 
Kom peder moensson radman i scriffrijt. 
O. Petri Tänk. 115.

Skrifvärdig, adj. Värd att skrifva om. 
Sädan är icke . .. j vårt rijke någon skriff- 
värdigh tingh passeradt. HSH 35:36 (1635). 
Huad skrifvärdigt här uthe denne näst för- 
lupne tijden öfuer kan vara passeret. A. 
Oxenstjerna (HSH 35:115). skall ved ar
meen fasth inthed skrijfvärdigt vara förelu- 
pedt. Dens. (Ders. 38:215.) är iagh altidh 
gerna villig och redeboghen att avisera hvadh 
scrifvärdigdt på färde vara kan. Adlersparre 
Hist. saml. 1:291 (1642). Är altså intet mer 
skrifvärdigt at förtällia, som på samma thing 
sig then gången tildrog. Peringskiöld 
Heimskr. 1:665.

Skrilia, intr. Gå på skridskor. Gåssar 
gå på isen til at skrilia. Eldh Cypr. 174. 
Lind Ord. Jfr Rietz 598a.

Skridsko, m. Skridsko. Lind Ord. Rietz.
Skrin, Skrinn, adj. Mager, ofruktbar, 

kraftlös. Gudz vrede har giordt jorden skrin 
och hård. Spegel Öpp par. 5. Så skrinn 
och ogiäf är then fagra jorden blifven. G. 
verk. 117. Hela kroppens frodighet och fetma, 
hull och hy försvinna, så at en menniskia 
blifver mager, machtlös och skrinn. Sal. 
pred. 405. Skrijnt kålsod. Törnevali. E 5 a. 
Skrinn (mager, icke närande) föda. Skrinn 
(odryg) mat. Rågen står skrinn (tunn, gles) 
på gärdet. Lind Ord.

Skrinna, intr. Glida. (Se Skridna.) 
Så veta the och ganska snält at löpa på skidor, 
ther medh the så snare ähre, at när man 
menar them vara när för ögonen, så skrinna 
the undan på en handvändning så hastigt, at 
man napt kan hafva them i sichtet. Schro- 
derus J. M. kr. 132. Rietz 598 a. — Jfr 
Förh. o. uppsatser 16:69; 18:91.

Skrinvall, m. Torr, mager vall. Engiars 
art och beskaffenhet, antingen Skrinvald, 
Hårdvald, starrmåssigh eller sank engh. Civ. 
instr. 263 (1643).

Skrock, n. Spöke, troll. Tå kommer 
natten seen och förer uti händer Sit svarta 
baner, som bemålat är med gastar, Med 
spöke, skrock och slikt. Spegel G. verk 
37. enfaldigt folck har sedan spöke dichtat, 
Bergtroll och annat skrock, skogsrå, och sig 
förplichtat At sådant ofta nog sig låter klar- 
ligt se. Tillsl. par. 114.

Skrock, n. Skrockande. Hönans låck og 
skråck sin kyckling kallar ann. Columbus 
Vitt. 134.

Skrod, n. Skrot (om mynt), probere 
thet mynth ... huadt thet holler j flnth och j

skraadhet. Gust. 1 reg. 2:173. vårt Svenska 
mynt blifver förachtat, oansedt at thet i korn 
och skråd så gott är som någet annet mynt. 
K. br. ’/io 1603.

Skroda, tr. Pregla. [Mnt. schroden.] 
mark wæghen peningha skal holla v lodt Ther 
skal skrodas wppaa mark xij kasth. Gust.
1 reg. 1: 206.

Skrodvikt, f. Vattenpass. (Jfr Rätte
snöre.) Amussis skroodwict eller rette- 
snöre. Var. rer. voc. L 8 b. [Mnt. schrot
wacht.]

Skrof, n. 1. Kropp, bål. han (cyklopen) 
medh sitt stora och ofandeliga skroff. Uti. 
på Dan. 482. — 2. Skrymme, massa, storlek. 
(Jfr Skryfva.) the (kroppar) som äre af 
lijka vigt, icke alle äre af lijka skrof (moles) 
och rymd. Stjernhjelm Arch. A 4 b.

Skroflot, adj. Knölig. then skråflote 
Camelen. Spegel G. verk 226.

Skrofvelis, m. Skrafvelis, skrafis. bärgen 
äro mäst täckta med skrofvelijs. Rudbeck 
Atl. 1:509.

Skrom, n. Hvad som skrymmer, massa, 
stomme. Then heela jordeboll ... Sampt 
himlens vijda hvalff och alt thet stoora skrom, 
Som ingen kan med syn ey heller tancka 
mäta. Lagerlöf 64. The många höga skrom 
(d. ä. byggnader), som uppå bergen stodo I 
fordom tid, ännu få lända folck til godo Med 
konstigt huggen sten, som daglig tädan tagas. 
Spegel Sal. vish. 27. Se Spegel Ord. 
Rietz skräm.

Skrop, n. Skrock. Hvad vij them säye 
är alt käringa skroop. Rondeletius 12.

Skrot, n. Afskräde. Oss räcker verlden 
mäst för skattar steen och skroot. Wexio- 
nius Vitt. 413.

Skrothyfvel, se Skafve.
Skrott, n. ? The byggia så väl op the 

alrastörste slotten Och alralängste skeep som 
alraminste skrotten. Spegel G. verk 258.

Skrubb, n. Skurpens. han full af harm 
i vackert skrubb mig tar. Düben Boil, bref 
8. Få skrubb (m.) Lind Ord.

Skrubb, n. Gömma, gömsle. then ther 
funnes och luppu j skrub thå alarm på 
komme och icke söckte sine fänicke. Gust. 
1 reg. 9:318. Men si när dagen går i fält 
må natten rymma, Hon köres tå i skrubb 
och måste sig tå gömma. Spegel G. verk 
37. Mollberg i sitt skrubb. Bellman 2:147.

Skrubba, f. 1. Tugurium, hydda, 
skrubba. Var. rer. voc. G 3 b. —2. Kula, 
håla, gömsle. [Fsv. skrubba.] Skrubba, cavea, 
caverna. Helsingius. Skrubba, Secessus, 
Abgewichner Ort. Schroderus Lex. 7. Diw- 
ren krypa j skrubbor. L. Petri Jobs bok 
37: 8. the skrubbor, ther the sigh vthi gömt 
hade. Sal. vish. 17:4. bleff thenne Pedher 
Gröm alt i skrubbor, stöndom här i Sweri- 
ges och stöndom i Noriges Dalar. Svart 
Kr. 105. the ... wore mest så godt som i
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skrubbor, rädde och bäffuande som andre 
harar. Ders. 150. Från högste bergeklint til 
diupste däldens skrubba. Spegel G. verk 117.

Skrubba sig, refl. Vara snäsig, grälig? 
Och I, som hafven fått the trumpna knarre- 
gubbar, En ledsam art af män, som sig så 
gerna skrubbar, Som tuggar uppå alt, som 
knotar natt och dag. Kolmodin Qv. sp. 
1: 645.

Skrubbog, adj. Kan medh platz uthi 
sin snelutande skrubboga kååta Undfly snö, 
hagel och regn. U. Hjärne Vitt. 80. klyf
tor och skrubboga steengryt. Ders. 165. Jfr 
Vendell Ordb. öv. östsv. dial.

Skrud, m. Hufvudprydnad, hufvudbin- 
del. skolen settia idhar skrwdh vppå idhor 
hoffuudh. Hes. 24:23.

Skruf, m. [Fsv. skruver.] 1. Afössa. bis- 
copz skruff. Svart Kr. 113. vill iagh ho
nom beprydha Medh ängla skruff. Myst. 5. 
— 2. Ett slags inrättning för spanmdls 
mätning, vil Kongl. Mav:tt befalla dess Rijkz 
Guardien att å nyo justera måhl och vicht 
i landet, och att skrufvar uprättas i städren, 
hvar igenom flärd i mätandet må blifva före
kommit. Stjernman Riksd. 2:1332 (1660). 
låta mätandet här efter skee igenom skruf, 
på det spanmåhlen altijd iempt och lijka så 
för den ena som andre i tunnan må infalla. 
2:1553 (1668).

Skruffisk, m. Skruff eller Bernfisk. HSH 
30:187 (1658). 1 lispund skrufffisk. Stjern
man Com. 2:832 (1658).

Skrufva, refl. han ... them lärdt hade 
ett bättre skick på att smida Dalepilar, .. . 
nemligen, medh snede slindor och icke så 
longlig vdd, att the skulle kunna hechta på 
och skruffua sigh in genom harneskedt. Svart 
Kr. 23.

Skrud, m. Nyck, griller. [Mnt. schrul, 
m., T. schrulle, f.] vij intet vele vetta af 
att i skolen underståå eder visa ... mindre 
villigheet att straxt effterkomma dee våra 
befalningar som iust intet gåå elfter eder 
pipa än som elliest när nij få edra skruller 
och infall fram. (Carl XII till Nils Bjelke.) 
HSH 17 : 288.

Skrumsla, f. Skrymsla. En härlig för
mån är, få Jesum fritt bekänna, Och ei för 
samma sak i skrumslor nödgas ränna. Kol
modin Qv. sp. 2:487.

Skrunken, p. adj. Skrynklig, skrumpen. 
[Fsv. skrunkin.] Stöfflar äre skijtne och 
skrunckne på beenet. S. Brasck Förl. so
nen H l b. hon är gammal och skröncken. 
Chronander Bel. 1 7 a. Lät vissna och 
borttorka Det skrunkna huus och skinn. 
Lindschöld Vitt. 167. Trät är gammalt, och 
barken hård och skruncken. Colerus 1:59.

Skrunkna, intr. Skrumpna, kroppen 
skruncknar och löper ihoop. Phrygius Him. 
lif. 98.

Skryda, intr. Kläda, pryda. [Isl. skryöa,

af skriiö.] Däruthi (j språkets fatebur) iagh 
hafver funnet... myckit aff gott yrcke, men 
aff elake, nu långe sedan aflagde mönster, 
hvilke om thet blefve lagat och omskurit 
skulle kläda och skryda väl. Stjernhjelm 
Sv. o. G. mâles fat. 4 a. The svaga liljorna 
syns mycket bättre skrydde, Än sielfver Sa
lomon när han sig härligst prydde. Spegel 
G. verk (1745) 2.

Skryfva, intr. Skrymma. [Jfr Isl. skryfa.] 
något (gods) som icke stort skryfver. Stjern
hjelm Arch. Bla.

Skryllande, p. adj. Ovigtig, ytlig, göra 
stort väsend af skryllande småsaker, och 
åter försmå stor ting. Rydelius Förn. öfn. 
företal § 10. Eruditio superficiaria, en skryl
lande lärdom. Ders. s. 144. — Jfr S kry 11a. 
sktymma, upptaga stort rum. Rietz.

Skrymmel, n. Bländverk, gyckelverk. 
spökerij och dieffuuls skrymmel. L. Petri 
2 Post. 25 a. han sannerliga är dödh för 
wåra synder skul, så at ther med haffuer 
wäret hwarken spökerij eller skrymel. Chr. 
pina q 3 a.

Skrymsel, n. Något som skrämmer, 
skräckbild. [Isl. skrimsl, vidunder.] När 
iag (Fältskräck) en häär vil fälla, Jag tarf 
ther ringa vapn och rustning til: Ett skrymsl, 
en dröm, en skugga... är’ mijn vapn. Stjern
hjelm Fredsafl 3 intr.

Skrymslas, dep. Sticka sig undan, hålla 
sig gömd; söka undflykter. Altid tanck- 
full, bleek och mager, Slarfuig, hungrig, 
tunn och hager, Måst iag (poeten) skrymslas 
huar iag far. Stjernhjelm Parn. tr. 2:6. 
hvar så hender at the (till domkapitlet in
stämde) lyda citationen och komma til be- 
stemdan dagh i staden,... och doch lickvel 
gå och skrymslas, och umgåss medh nogot 
illistigt förehafvande på it sätt eller annat, 
och efter it och annat budh icke vilia sigh 
inställa. Laurelius Kyrkord. 377. Lind Ord. 
Jfr Rietz skrymsla.

Skrymt, Skrömt, n. Skumhet, dunkel. 
Intet mörker eller skrymdt är, ther ilger- 
ningzmän kunna gömma sigh. Schroderus 
Kegel. 314. (Jfr Job 34:22.) Månd grafvens 
mörker tig ok farligheet bedröfva? -Hvad, 
fruktar then ok skrömt, ell’ kan then lius 
behöfva, Som til en rolig sömn sin lemmar 
sammanlagt? Rudeen 260.

Skrymt, n. och f. 1. Skrymteri. vi Iämbne 
tå, så snart thet gåår åt qvelle, Alt färgat 
skeen och skrymt ther med vi oss förstelle 
Then hela dagen lång. Spegel G. verk 38. 
man skenheligt skrymt för sann gudsfruk
tan ser. S. Triewald 55. Man såg Pri
maten . . . under tagit skrymt en kraftlös 
vrede qväfva. Celsius Gust. Vasa 51. — 
2. Sken, förevändning. The Österbotneske 
äre meste deels vtödde och förderffuadhe . . . 
vnder ene skrympt aff K. M. tienst. Fin. urk.
I. 1:51 (1597).
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Skrymta, intr. Sticka sig undan? edre 
tijänere ... fore ock skrymptede her i schrub- 
bor, ther icke månge künde bliffua them 
ware. Gust. 1 reg. 13:19.

Skrymtelig, adj. Skrymtaktig, hon öffuer- 
giffue sitt skrymteliga wäsende. O. Petri 
Klost. F 4 a. skrymtiligha gerningar. 1 Post. 
115 b.

Skrymtesk (-tersk, -tisk), Skrympst,
adj. Skrymtaktig, föra itt skrymteskt leff- 
uerne medh vthwertes Lagsens gerningar. 
Försp. till G. Test, itt skrymteskt folck. 
Es. 10:6. en skrymtersk rätfärdogheet. O. 
Petri I Post. 136 b. skrymterske Christne. 
L. Petri Om nattv. Asb. din skrymtiska 
och listiga bekännelse. Raimundius 87. det 
som uti Liturgia skrympst, förargeligit och 
afgudiskt är. Dens. 96.

Skrynka sig, refl. Jemra sig. (Jfr Rietz 
skryngsla sej.) när man plågas aff steenen, 
ach huru skrynkiar och ynkar sigh menni- 
skian. P. J. Gothus Fastapred. 581.

Skrynkla, intr. Blifva skrynklig, (hyn) 
skrvncklar bort. Kolmodin Qv. sp. 1:77.

Skrynkot, adj. Skrynkig, skrynklig. Han 
haffuer migh giordt skrynkiottan. Job 16:8.

Skryp, adj. Odryg, knapp. [Isl. skrjiipr, 
bräcklig, skröplig.] monger väger och mäter 
drygt inn, men lett (lätt) och skrypt ut. 
Svedberg Catech. 111. Lind Ord. Rietz.

Skryta, intr. Skrymma, något (gods) som 
icke stort skryfver och skryter. Stjern- 
hjelm. Arch. Bla. Skryda (synas) stor. 
Lind Ord.

Skryta, intr. Skria. [D. skryde.] han 
(åsnan) skrytte. R. Foss 439. Ufven, som 
om natten tjöt, Och Gusten, som så hisk
ligt skröt. Hesselius Sag. om Hild. 11.

Skrytsak, f. folk i en stad, med för
näma seder, granna och prunkande kläder, 
kosteliga skrytsaker, vackra åkedon och hästar. 
Carleson 5.

Skrå, f(?). Skråå, Kista, Capsa. Schro- 
derus Lex. 36.

Skråd, se Sk rod.
Skråfader, m. ålderman, skråfar. Co- 

MENius Tung. index.
Skrångel, n. [Mnt. schrange, “Tisch oder 

Bank, bes. um Fleisch oder Brot darauf zum 
Verkauf zu legen“.] Alt thet kiött som skal 
sällias i staden, thet skal sällias i stadzens 
skrångel eller kiöttbodar. Stjernman Com. 
1: 855 (1622). när slachtaren hafver slachtat, 
skal kiöttet, sedan thet alt reenligit och pyn
tat är, föres in i skrånglet och ther uppå 
vågen vägas. 1: 854.

Skråpuk, m. Maskerad person. Sko- 
puka(!) och Narra rijm och ordspråk. P. 
Erici 4:115 a. höllo sine Gudhar til ära 
herlighe lekar och skodhespeel, ther man 
fick skodha myckit göcklerij medh tumlande 
och springande, medh skråbukars och nar
rars lustighe och äfventyrlighe affechterande.

Schroderus J. M. kr. 16. Skropukar leeka 
fastelagen. Comenius Tung. 955. Redh han 
på gaturne i Upsale uti skråbuke kleder som 
en galin menniskia. Hert. Carls slakt. Gg 3 a. 
Jfr Rietz skrå (spöke), skråbuk (samt Ar
kiv 1:225 )

Skräcka, tr. Förskräcka, afskräcka. [T. 
schrecken.] han idher skrecker och hotar. 
L. Petri 2 Post. 49 b. at vij ey skulle 
skräckas och bångas, I himmelen ha vij 
medlare många. S. Brasck Förl. sonen 
Ila. Tin häfftige ord migh skräcker. Da- 
lius Hec. A 5 b. han medh segers krafft 
den hårda döden skräckt. Achrelius Vitt. 
438. hwar tu haffuer Gudz ord, ther lät tigh 
ock icke ifrå skreckia. P. Erici 1:112 b. 
vij oss af slijke ... stemplingar icke vele 
ellar skole låta aflåcka, skräkia eller draga 
ifrån the loflige afhandlingar. Stjernman 
Riksd. 1:715(1617). andre af theras ofall 
skräckias att något berömmeligit och för 
fäderneslandet profiterligit verk inrätta. 2:1519 
(1664). Hon skräckes ej af döden. Tessin 
Bref 2: 150.

Skräckande, n. Förskräckande, obot- 
ferdigas skräckiande och fördömande. P. 
Erici 1: 5 b.

Skräckelig, Skräcklig, adj. Förskräck
lig. [T. schrecklich.] En skräckeligh örn. 
Tisbe 59. skreckelige och förfärlige miss
bruk. Carl 9 Bevis K 3 b. hvilken skräc
keligh och omenniskeligh gerning. P. L. 
Gothus 1 Uti. N2b. skräckeligha synder. 
Ders. N 4a. skräckeligha tankar. P. J. Go- 
thus Bön. a 5 b. Dieffuulsens macht och 
skräckeligha tyrannij. Ders. a 6 b. mitt skräck
liga nampn. Lindschöld Gen. C 1 a.

Skräckeliga, Skräckeligen, adv. the 
ropadhe skräckeligha emoot honom. P. L. 
Gothus 1 Uti. N3a. en granner herre... 
som högmodades och hotade skräckeligen. 
Dalin Vitt. 3:238. en skräcklig artig karl. 
Sv. nitet n. 3.

Skräckelse, n. plur. och f. sing. För
skräckelse. skreckelse stoor öffuer honom 
woro. O. Petri Jesu pina B i a. samwetz 
skreckelse. P. Erici 1:6 a. kom en skrec
kelse the röfvare uthöfver. Schroderus 
Liv. 489. stoor skräckelse var stadhen rundt 
om kring uppå kommen. Ders. 501. the 
kommo hufvudstupa medh stoor skräckelse 
uthi lägret igen. Petrejus Beskr. 2:140.

Skräcksam, adj. betagen af skräcksam 
fruktan. Tessin Bref 1:147.

Skräda, tr. 1. Finmala, finsikta; slät- 
hugga. Bildl. Jesus förtäl thenna Phari- 
seens odygd och skräder thet platt intet. L. 
Petri 4 Post. 14 a. — 2. Rata. Jag hör, et 
godt parti man här af högmod skräder. G. 
F. Gyllenborg Vitt. 3:275.

Skrädda, intr. Skrädda, Söma, Sarcire, 
Flicken. Schroderus Lex. 71. Lind Ord.

Skräford, n. Skräfvel. [Isl. skraf, prat,
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snack.] skräford (ordaskraf) och öfvermod. 
Verelius Götr. 167.

Skräfva, intr. Skräfla. [Isl. skrafa, prata, 
snacka.] Man hafver hästar seet som öd- 
miukt kunna niga Och falla need på knä 
när man på them vil stiga, Bucephal haar 
så giort, som Graeker ther om skräfva. Spe
gel G. verk 231. Rietz 605 b.

Skräfva, f. Skräfla. mån tu vara en 
största skräfva. Reen hjelm 85. En sådan 
skräfvas skryt. Kolmodin Qv. sp. 1:242. 
Rietz.

Skräka, intr. Om vissa djurs läte. [Isl. 
skrœkja.] Then gååsz ey skräker (kacklar) 
som hoffuudet är aff. En liten Crön. G 2 b. 
vetta tappert gifva thesse Räfungarna svar, 
när the emoot them skräka (skria). Bureus 
Påv. stämpl. D 4 b. i skräken (bräkeri) 
som rädda skogs getter. Verelius Götr. 187.

Skräla, tr. Prata, skräfla. lijtet (är) at 
achta hvadh de Fransöseske seija, och hvadh 
D'Avaux skräler. A. Oxenstjerna Bref 
2:365. Jfr Rietz skrälla.

Skrälig, adj. Skrällande. Då detta trollet 
var således såradt, upgaf det et skrälugt läte. 
Roman 13.

Skräm, m. Skräck, olyckan har uti them 
satt en skräm. Spegel Öpp. par. 41.

Skrämeri, n. = Skrämsel? Så äro ock 
Lappar ... folk till stort besvär medh tiggerij, 
vidskepelse, signerij, trulldom och skräme- 
rij. Emporagrius 381.

Skrämsel, f. Hvad som förorsakar skräck, 
faslighet. Du skalt frukta dig ej för natte- 
nes hiskliga skrämsel. A. Nicander Vitt. 
49. Han är en skrämsel för alt folk. Skräm
sel för foglar (fågelskrämma). Lind Ord.

Skrämsla, f. Skrämsel, skräck, fasa. Sin 
skrämsla kunde han så lätt ej öfvervinna. 
Livin 85. Fyris-Vall, som varit sina fienders 
skrämsla, mistade sitt anseende och blef nu 
deras åtlöje. Mörk Ad. 1:23. Vara . .. en 
skrämsla för sina fiender. 1: 66. Tjock töckna, 
dagg och slagg seen heela hafvet hölgde,
. .. Högt-voxne floder och de stoore skräm- 
slor fölgde, som styret vrede om och irrade 
vårt lopp. Eurelius Vitt. 54.

Skränga, tr. Förse med skrank. [T. 
schränken.] Se Skranga. Fönstren äro 
.. . anten skrängde eller förgallrade. Come- 
nius Tung. 550.

Skränka, tr. Inskränka. Thet öfver-himle- 
haaf haar Gud ey velat skränckia Med nå
gon brädd och strand. Spegel G. verk 54. 
Stoici... sig uptänkia Thet snöda Ödets kraft 
och Gud sålunda skränkia I it olösligt band. 
Ders. 173. jag edor christeliga frihet inga
lunda vil skrenckia eller krenckia. Sved
berg Catech. tillskrift b 5 b. et stort, rent 
och vidsträckt vett icke skränkes inom en 
enda cirkel. Dalin Vitt. II. 6:186.

Skräpp, n. Skryt, han medh skräpp och 
pråål ville låta see och förnimma sin . . .

mandom uthi krijgssaker. Schroderus J. 
M. kr. 195. Hon dristar uppå sijn herkomst 
medh skrep och beröm. Albert. 2:15. herre 
utan macht, och bud på idel skräpp. Kol
modin Qv. sp. 1:580. Hot och skräpp af 
vissa kämpar Gör et buller i hvar vrå. Da
lin Vitt. 4:84. Rietz 605 a.

Skräppa, intr. Skryta. [Fsv. =] ath man 
icke alt formykit skrepper aff them helga 
anda,... och låter sich tyckia at han aldeles 
fulkomlighen är. O. Petri 1 Post. 85 b. 
En karl, som icke skräpper stort Af de be
drifter som han giort. S. E. Brenner Dikt. 
1:255.

Skräppa, f. 1. Väska, påse, ränsel. 
[Fsv. =, Isl. skreppa.] och vthwalde fem släta 
stenar vthu becken, och ladhe them vthi 
heerda skräppona. I Sam. 17: 40. Dauid 
toogh sina hand j skräppona, och fattadhe 
ther vth en steen. 17:49. the intet skulle 
tagha med sigh til wägs, vthan keppen allena, 
icke skreppo. Marc. 6: 8. Haffuen . . . inga 
wägh skräppo, Matth. 10:10. — 2. Taska 
(scrotum). Lindestolpe Frans. 43. — Jfr 
Rietz 605 a.

Skräppare, m. Skrytare. iagh harmades 
öffuer the skreppare. L. Petri Dav. ps. 
73: 3.

Skräpperi, n. Skryt. Knechters skräp- 
perij. A. Arvidi 13.

Skräppoblad, n. [Fsv. skräppobladh.] 
Lappa, skreppobladh, karraborre. Var. rer. 
voc. R 6 a.

Skräppsten, m. Pungsten, testikel. Lin- 
destolpe Frans- 47.

Skrömt, se Skrymt.
Skrön, n. Skräll. Lind Ord.
Skröna, intr. Skrälla, “summen als eine 

gesprengte Glocke“. Lind Ord.
Skröplig, adj. 1. Skör, bräcklig. Fra

gil is, skröpelig. Var. rer. voc. Slb. alt 
thet the j sakenne medh fara är skröpli
ghare än glaas. L. Petri Chr. pina f 5 b. 
then som segla wil... han åkallar itt trää 
(afgudabeläte). thet mykit skröplighare är, 
än thet han faar medh. Vish. 14:1. — 2. 
Usel. wægin ær ganska long och skröpe- 
ligh. Gust. I reg. 1:141. wij och förstått 
haffwe aff andre lärde män, som effther wår 
befalning honum vm hans lärdom ransaket 
haffwe, att han än nw till ett sådane högtt 
ämbete ganske swagh och skröpelig befin- 
nes. Thyselius Handl. 2:270 (1545). men- 
niskian ... beclaghar sich aff alt sitt hierta 
for gudi, at hon är skröplig. O. Petri In
gång B 3 a. Och såsom han hade itt skrö- 
pelighit liffuerne, så fick han och ena skrö- 
peliga ändalyckt. Kr. 143. thet the Påueske 
föregiffua om thenna sina Ceremonier, . . . 
haffuer en fast skröplig grund. L. Petri 
Kyrkost. 42 b.

Skröpliga, Skröpligen, adv. Uselt, hö 
och korn ... ganska skröpeliga aer til hwsa
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kommet för then våthacthegh vedherlek skwl. 
Gust. 1 reg. 4: 74. then menige man göre 
ganske sielsindt och skröpeligen theris tiend 
wtt. Thyselius Handl. 2:178 (1542).

Skröplighet, f. Svaghet. Thet warder 
sådt j skröpligheet, och skal vpstå vthi krafft. 
1 Cor. 15:43.

Skubbig, adj. Fjällig? [T. schuppig.] the 
skubbige hvaler. Stjernhjelm Fångne Cup. 
3 intr.

Skudda, Skydda, tr. Skaka. [Fsv. =, Mnt. 
schudden, T. schütten.] thå the ... taladhe 
hädhilse, skuddadhe han sin clädher. NT 1526 
Ap. gern. 18:6. folken skudda hoffuudit off- 
uer oss. Dav. ps. 1536 44:15. han skud
dadhe Ormen j elden. Ap. gern. 28: 5. iagh 
skuddadhe mitt sköte vth och sadhe, Så 
skudde Gudh hwar och en aff sitt hws. Neh. 
5:13. såå scholom wij skydda them (syn
derna) wtaff oss. O. Petri Men. fall K 8 b. 
han grijper them på hwdena, rullar och 
skuddar them. P. J. Gothus Fastapred. 
59. — Refl. ther är kölden offta så stoor, att 
menniskian skuddar sigh (skakar, skälfver). 
Ders. 578.

Skuddning, f. Skakning. Nippra (ridsår) 
är aff skuddningen när en rijder. Come- 
nius Tung. 290.

Skudra, tr. Skaka. [T. schüttern.] Hon 
kan sit håår så krusa Och uti lokkar sno ... 
och när hon vil them pudra, Må luften öpna 
sig och ambra nederskudra. Spegel G. 
verk 116.

Skuf, m. Skygghet, rädsla. [Mnt. schuw ] 
then onde tiwff, För hundarna hade han 
skwff. R. Foss 32.

Skufning, f.? En otidig skufning vore 
det i verlden, så framt utlefvade män ej 
lämnade sina ställen åt dem, som i full rö
relse och vid qvicka krafter äro. Tessin 
Bref 2 : 375.

Skufsten, se S k o f s t e n.
Skufva, tr. Skjuta, skuffa. [Isl. sktifa, 

Mnt. schuven.] och sökie ther effther, att 
the kunne skuffwe all tungenn oss på hals- 
zenn. RR 18/o 1544. togho fatt vppå honom, 
skuffwo honom vth aff wijngårdhen, och 
slogho honom j häl. NT 1526 Matth. 21: 39. 
han (djefvulen) skuffuar (inskjuter) eller up- 
väcker uthi menniskiones hierta allahanda 
onda tankar. Schroderus Casm. 321.

Skufva, tr. och intr. 1. Sky, frukta, un
dandraga sig. [Mnt. schuwen, T. scheuen.] 
ey skufva at döö för fäderneslandet. Spar- 
man Sund. sp. 168. (krigsfolket) var utvalt, 
och thet som intet skufvade, när omträngde. 
Verelius Götr. 141. Förtuiflan intet sku- 
var. Lucidor B 4 a. när thet gåår på roof, 
tu tå alzintet skufvar. Spegel G. verk 64. 
(han) skufvar ingen fara. Ders. 192. hans 
modige bröst, hans aldrig skufvande hiärta. 
Leyonstedt 17. Krigzhieltar, som för sina 
fienders åtskillighe anfall intet skufvat hafva.

Sparman Sund. sp. 206. rusade the på por
tarna, brute sigh in,.. . skufvandes alzintet 
ther före, at the Danske skute på them 
uthur tornen. Sylvius Er. Ol. 436. han 
lärer intet skufva före at gå til kamp medh 
eder. Peringskiöld Vilk. 265. den, som 
säker i synd och i okyne svefva, Sådan 
allena medh rätta för migh (må) skufva och 
bäfva. J. Gyllenborg 6. I låten ehr med 
söta ord beveka, Och skufven icke för, med 
synd och odygd leka. Kolmodin Qv. sp. 
1:8. Nini fru för spirans tyngd ei skufvat. 
1:240. — 2. Undvika, är thet nattetijdh, 
sätter man sin koosa ... til at skufva landet. 
J. Månsson Förord. Aff sielfve Börkö ud
den ... uthskiuter itt steenreff, thet skal man 
skufva. Dens. 28.

Skugge, m. Skugga. [Fsv. =, Isl. skuggi.] 
Wårt lijff är en skugge på iordenne. Job 8: 9. 
Menniskian . . . flyyr bortt som en skugge. 
14: 2. all mijn ledhamoot äro såsom en 
skugge. 17: 7. skuggen gick tilbaka tiyo streck 
... på Ahas Säyare (solvisare). 2 Kon. 20:11. 
dödhen fölier oss, lijkawist som skuggen, 
vthi hwart rum. L. Petri Dryck. B1 b. 
Solen ju höghre hon stijger på himmelen, 
ju mindre skuggar giffwer hon ifrån sigh. 
Phrygius Föret, till Svarts ärepred. 9. Man 
såg dem liksom skuggar vandra. Dalin Vitt. 
I. 2: 97. Si, vi fattige gå som bleknade skug
gar af hunger! A. Nicander Vitt. 34.

Skuggrädd, adj. Mars var skuggrädd om 
sin heder. Dalin Vitt. 3:282.

Skula, tr. Skyla, dölja. [Mnt. schulen.] 
wår fougthe ... huarcken scriffuit oss till eller 
warit hoss oss, vtan skuler alt vndan. RR 
is/9 1542.

Skuld, Skull, f. 1. Utskyld. bäär hon 
(öfverheten) vp skatt och skuld aff vnder- 
dånerne. O. Petri Kr. 95. — 2. (För) skull. 
wille tu förgöra hela stadhen för the fem 
skul? 1 Mos. 18:28. för sin stora dårskap 
skull. Ord. 5: 23. the greto bådhen för glädhe 
skul. Tob. 11:11. —B. Synd, förseelse, för- 
skyllan. Alt jfrå wåra fädhers tijdh haffue 
wij warit j stora skull. Esra 9: 7. Förrådh 
icke tienaren för hans Herra, at han icke 
bannar tigh och tu kommer j skull (ådrager 
dig skuld). Ord. 30:10. wij komme j skul 
för thet vplop som j dagh skeedt är. Ap. 
gern. 19:40. Förer iagh tigh icke honom 
igen,... så wil iagh haffua skull så lenge 
iagh leffuer. 1 Mos. 43:9. tu skalt straffa 
tin nästa, på thet tu icke skal lijdha skull 
för hans skull. 3 Mos. 19:17. the... vthan 
skuld (sak) hata migh. Ps. 35:19.

Skuldenär, m. Borgenär, fordringsegare. 
[Mnt. schuldener.] the skuldenere j Lubko 
(Lybeck). Gust. 1 reg. 8:271.

Skuldvärdig, adj. til hvad båter däss 
(Guds viljas) vetskap, än at giöra tig mera 
skuldvärdig, om du af all macht icke söker 
skicka tig där elfter? Hermelin B 2 a. Fin-
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ner du tig skuldvärdig, rätta tig strax. Dens- 
D7a.

Skulka, se Skolka.
Skulla, intr. (Jfr Rietz.) Se stor ut på 

långt håll. Där skulla inga klippor högt.
S. E. Brenner Dikt. 1:213. Et kyrktorn, 
som skullar högt öfver husen. Weste Sv. 
o. Fr. lex. Skulra. Lind Ord. —Jfr Skålla.

Skulla, tr., se Skylla.
Skulle, m. 1. Tak (i rum). Skullan är 

brädat, och then antingen inlagd eller par.e- 
lat, eller hvälfd. Comenius Tung. 551. — 
2. Läktare. Skulle i kyrka. Lind Ord.

Skulpa, tr. Sqvalpa, gurgla. [D. skulpe 
Kalkar, Mnt. schulpen.] Cheledonie root 
sudin uthi vijn och en sked full theraff... 
skulpat uthi halsen, uplyffter then neder- 
falna dröpelen. A. Månsson Ört. 133. Jfr 
Vendell Ordb. öv. östsv. dial.

Skultis, m. Sakförare vid krigsrätt. [Jfr
T. schultheiss, Mnt. schulthete, schulte; 
Rietz skullt 2. Se Spegel Ord. skuldais.] 
uj haffue forordineret then gamble vacht- 
mestere Berendt tiil Schultis ... huar Skultis 
icke är jbland goth krigxfolck, kan man ingen 
retgång få på them szom sacfeltte bliffue. 
Gust. 1 reg. 10:112.

Skum, n. Töcken, dunkel. [Isl. skdmi, 
m.] the blindas öghon skola see vthu mörk
ret och skumet. Es. 29:18. Oy! Hvadh är 
thet för itt mörkt skum, Som nu uppå min 
öghon kom? S. Brasck Ap. gern. E3b.

Skum, m. Fradga. [Mnt. schum, T. 
schäum, m.] Skumen vringer han (Neptu- 
nus) uhr sitt skägg. Stjernhjelm Fångne 
Cup. 3 intr.

Skumlot, adj. Skum, dunkel, hälfmörk. 
thet torra fnysket... uti skumlot vrå tykz 
strimor från sig skiuta. Spegel G. verk 153.

Skumma, tr. Utgjuta, then galnas mund 
skumar altijd dårskap. Sal. ord. 1536 15:2. 
then ogudactighas mund skumar vth ondt. 
15: 28.

Skummas, dep. Skumma, fradgas. Sku
mas thet (som kokar), så . .. skumar han 
thet (skummet) bort. Comenius Tung. 432. 
ju mera thet röres, ju mera skurnas thet. 
Colerus 1:212. hafvet skummas up, då 
grymma skykast gå. S. E. Brenner Dikt. 
1 :'28.

Skumpa, intr. Löpa, springa, hoppa. 
[Fsv. =] En vandrande man, som skum
par genom vilda öknena. P. J. Gothus 
Poll. 11 a. Adam och Eva haffua icke aff 
lettferdigheet skumpat tilhopa, såsom oskä- 
ligh diwr. T. Johannis Fästn. D 5 a. omö- 
geligit vill thet falla en man, at tagha vahra 
på sijn hustru, när hon vill skumpa och 
ränna öfver snöret. Schroderus Albert. 
2: 275. the Danske hade nu tagit räddhogan 
til sigh och gifvit sigh til at skumpa. Wi- 
dekindi 9». skumpa alla gator kring. Lu- 
cidor Rr2a. Tro mig, tin egen ting flyr

tig nog sysslebry, At tu har ingen tid at 
skumpa kring i by. Kolmodin Qv. sp. 
1:124. Nu kan i lustig dans hvar bonde
piga skumpa. 2 : 244.

Skumposkatt,m. [Jfr Söderwall Ordb.] 
Sedhan foor han (marsken) til Rekanar och 
Närike, och hyllade ther almoghen til sich 
igen, och beskattade them til ena stoora 
summo päningha huilken ther kallades 
Skumpo skatt. O. Petri Kr. 193. L. Petri 
Kr. 117.

Skumsynt, p. adj. skumsynt öga. Dü
ben Boil, skald. 5.

Skunga, Skungra, se Sk on ga.
Skur, n. Skjul. [Mnt. schur, T. schauer.] 

wåra kyrkior... äro almenneligh Hws och 
såsom Scolar, ther Christet folck kan för- 
samblas, och bliffua obehindrat vnder skwr 
och teckio, så lenge the höra Gudz ord. L. 
Petri Kyrkord. 47 b. Thenne omgånger wåre 
åffwan på täckte, at man thär vnder, lijke 
som vnder ett Skwr, när thet regnadhe, gåå 
kunde. Lælius Res. 1:35. Hönor... gingo 
uth om then mur I gräset, alt under itt skur. 
R. Foss 138.

Skur, n. Regnskur, hagelskur, himlen 
låter ... Mångt grymt och bistert skuur kring 
våra öron slagga. Geisler 358.

Skur, m (?). Taga i skur, lexa upp, 
skurpensa. Hon tog min man i skur och 
lät förskräcklig illa. Kolmodin Qv. sp. 
1:174. När jag ärnade mig at qväda om 
drottar och örlog, Tar mig Apollo i skur och 
säger: En herde det ägnar Fårena valla i 
bet och sjunga enfaldiga qväden. A. Ni- 
CANDER Vitt. 251.

Skura, tr. 1. Rensa. [Fsv. =] Såledhes 
moste troon öffuat warda, arbetat och skurat, 
och draghen genom eelden såsom gull. O. 
Petri 1 Post. 78 a. — 2. Gnida. [Fsv. =] 
Nycklegijgans sträng den styfva boge skurar. 
Eurelius Herden, tillegnan. — 8. Skrubba, 
skurpensa. Her Steen Sture, Then the med 
prentede lögnwijser skure. En liten Crön.
I 3 b. behöffuer någhor skuras, så söke thet 
vthan alla bitterheet när embetes personer. 
P. Erici 2: 824 a. Elkana, som såg min 
ängslan med förtret, Mig måste skura til för 
thet jag såledz gret. Kolmodin Qv. sp. 1:349.

Skura, intr. Falla i en skur, sqvala. Strax 
skurar neer ett regn. Wexionius Sinn. C l a. 
på oss skurar ner så ouphörligt ve. Geis
ler 391.

Skurebad, n Bildl. Hård medfart. the 
komma j itt rett skurebadh, ther the moste 
bettala huadh the lenge borgat haffua. P. 
Erici 1:136 b. Gardianus ... låtit säya ho
nom (munken), at han medh the andra skulle 
til måltijdz nedhkomma, eller han skulle 
bereeda sigh til en godh piskebadhstugu, 
och til at undfly thet skurebadhet på sin 
rygg, gick han nedher och satte sigh til 
bordz. Laurelius Påf. anat. 452.
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Skurka, intr. Bullra? [Jfr Isl. skurka.] 
thet vädret som skurker i tarmarna eller 
buuken. A. Månsson Ört. 159.

Skurra, intr. Skorra. [T. schurren.] Min 
pijpa var af sälg; ty skurrar hennes roop. 
Eurelius Herden tillegnan.

Skurregn, n. Hällregn, störtskur. en 
then ther för skwrregn förskyyld är. Es. 32: 2.

Skurustock, m. Se Skårsticka. hvadh 
han i ungdomen uthborgat, och thet han 
medh stoor frögd på skurustocken upskrifvit 
hafver, måste han medh stoor bedröfvelse 
och pina sigh affräkna låta. A. Laurentii 
Verld. speg. 56.

Skussa, Skutsa, tr. Skuffa, knuffa. Aff 
allom är jagh hussat och skussat. S. Brasck 
Förl. sonen L1 b. En prästman war för 
honom som een hundh, Thenn skutzade han 
mångalundh. Link. bisk. krön. (Benzelius 
Mon. 141). Rietz 59l a.

Skuta, f. Är en löös bergzklyfft, eller 
stoor steen, liggande i fallet (t grufvan). 
Geisler 366. ganska väldiga stycken och 
skutor (som det kallas) af bergen efter han
den nederfalla. U. Hjärne Anl. 221.

Sky, tr. Sky vid, sky för. alt thet som 
icke haffuer spool och Häll j watnena, ther 
skolen j skyy wedher. 3 Mos. 11:12. folcket 
skydde widh at giffua sigh j wählet. 1 Macc. 
16:6. tu wender tigh bort ifrå honom, skyyr 
widh honom. L. Petri 2 Post. 176 a.

Sky, adj. Skygg. [Mnt. schu, T. scheu.] 
thet olagligha fiiske ... medh the siöneth, 
ther aff laxen bliffuer reedh och sky. Gust. 
1 reg. 3:137. skal iagh giöra hwar och en 
hest skyy. Sach. 12:4.

Sky, f(?). och n. Fruktan, skygghet, af- 
sky. [T. scheu.] Jag för min persohn bär 
ingen sky att göra redha och räkenskap inn 
för hennes Kongl. Maijdt. A. Oxenstjerna 
(HSH 35:199). strax resolutionen var fattadh, 
(vij) ther om uthan sky och något hinder- 
håld E. K. uptächt. Stjernman Riksd. 2: 
1428 (1664). Attalus intet burit något skyy 
therföre, at förvijta Alexandra hans vanbyrd. 
Sylvius Curt. 50. Vår villia (är) så bedårad, 
at hon ... draar en skyy för thet oss gagnar. 
Columbus Poet. skr. 0 3 a. intet draga 
sky före at träda fram. Svedberg Schibb. 
208. lär mig vandra tyst och jämt, At ej mitt 
ringa namn med skam och sky blir nämt. 
Frese 93. Politesse består... uti en sky för 
at skläligt vilja misshaga någon. C. Gyllen
borg Sprätth. 80. Den ena menskans fall 
Den andra til en sky och varning tjena skall. 
Brander Cleop. 26. han hade lika som sky 
för regements bördan. Malmborg 10.

Sky, m. [Fsv. sky, n. och f ] The tiocke 
skyyr skilia sigh. Job 37:11. han läter sina 
skyyrs liws vthgå. 37:15. Watnet samkar 
han j sina skyiar, och skyiarnar reffna icke 
ther vnder. 26: 8. tijn sanning (räcker) så 
wijdt som skyynar gå. Ps. 36: 6.

Skycktra, tr. Göra skygg, skrämma. 
[T. schüchtern.] jächtat som en skycktrad 
hinn (hind). Stjernhjelm Hängde Astr. 40.

Skydda, se Skudda.
Skyddetorn, n. the under ett skydde- 

torn nalkades til stadzporten. Schroderus 
Liv. 418.

Skyddsvärjor, f. pl. Skyddsvapen. Se 
under Segervärjor.

Skyfve, n. Brätte. Hatt... med 2 eller 
3 fingers bredt bol eller skyfve. Stock. mag. 
1:16.

Skygd, f. Herren är tijn skygd. Ps. 
121: 5. itt skiwl skal warda til een skygd om 
daghen för hetanom. Es. 4:6. een skygd 
emoot heran. Syr. 34:19. Lagen i din skygd 
bär frukt på fasta rötter. Dalin Vitt. I. 2: 
96. i skygden af din spira. I. 2:129. En 
frukt som rinner up i ärans egen skygd. I. 
2:138. den skygd, som oljoträdet ger. Bell
man 1:222.

Skygga, intr. Gifva skugga, kasta skugga 
(på), fördunkla. [Isl. skyggja.] hon (kur- 
bitsen) skulle skyggia offuer hans hoffuudh. 
Jona 4: 6. måtte åt minsta hans skugge 
skyggia på någhon aff them. Ag. gern. 5:15. 
han skygger Kr (undanskymmer) liwset medh 
handenne. L. Petri Jobs bok 36: 32. Lät 
ingen mulen flek tins anlets klaarhet skygga. 
Spegel G. verk 175.

Skygge, m. Skygd. Alt.. . har här boo, 
Spijs, skygge och beskydd, frij tilflycht, frijd 
och roo. Stjernhjelm Jubelsång.

Skyggelse, f. Afsky. (han hade) en 
skyggelse vid thet orättmätiga väldet, som en 
Påve tog sig uti Tyskland. Spegel Kyrk- 
hist. 2:76.

Skygghatt, m. Petasus, skyghatt. Var. 
rer. voc. E 4 b. Skygghatt, petasus, umbella. 
Helsingius.

Skykast, n. Vindkast, hafvet skummas 
up, då grymma skykast gå. S. E. Brenner 
Dikt. 1:28.

Skyl, n. 1. Skylande, det som menni- 
skian till sijn krops ... behörige skyl och 
betäckellsse tiänar. HSH 31:57 (1663). På 
ditt gemak blir molnet tak, Och skyl ge 
löfven blott. Runeberg 3:135. — 2. Skjul. 
Jag fik tå taak och skyyl, ther under iag kan 
krypa. Spegel G. verk 86.

Skyla, tr. Skyyn skyler för (betäcker) 
honom, och han seer intet. Job 22:14. Then 
som synd skyler (öfverskyler) han förskaffar 
wenskap. Ord. 17:9. kärleken skyler ock 
all offuerträdhelse. 1 Pet. 4:8. ingen vp- 
tender itt liws och skyler (gömmer) thet 
vnder någhot kaar. Luc. 8:16. Hainan . .. 
sörgde medh skyyldt hoffuudh. Ester 6:12. 
Siyarenar skola til skam warda, och spå
männenar til spott, och moste allesamman 
skyla sigh om munnen. Micha 3: 7. (Öfv. 
1878: skyla sitt skägg.)

Skyld, p. adj. hans nästa frender, som
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honom skylle äro i hans slecht. 4 Mos. 
27:11. mina brödher... som migh kötzligha 
skylle äro. Rom. 9: 3. the öffuergåffuo både 
hulla och skylla. L. Petri 2 Post. 22 a.

Skyldenär, m. Skuldenär. Han fan 
strax en sin skyldener ... och begynner ho
nom twinga, tina skuld betala full snart. 
Psalmb. 1536 16. må gäldenären (fordrings- 
egaren) sin skyldenär til rådstugu... stämme. 
Stjernman Com. 1:698 (1617).

Skyldfolk, n. Slägtingar. [Isl. skyldfålk.] 
for så på någre wickor vth i landet till sitt 
skyldfolk. Svart Kr. 148.

Skyldfrände, m. Slägting. Dher gieste 
han hemma sin moderbroder, Han hade eij 
bättre skyldfrende. Sv. forns. 1:193.

Skyldig, adj. hon är skyldugh åt then 
misgerningenne. 3 Mos. 5:17. så skal wår 
siäl wara dödhen skyllugh för idher. Jos. 
2: 14

Skylding, f. Klagomål, beskyllning. [Mnt. 
schuldinge.] handla medt oss om alla skyl- 
dinger, brister och twist rijkenne på både 
sijder mellan äre. Gust. 1 reg. 5:108. Gö- 
staffs fogote ther nidre haffuer nogre skylling 
til hanom, oc ther fore giort hinder på nogen 
del som ... {honom) til hörer. H. Brask 
(HSH 17:71).

Skyldman, m. Blodsförvandt, slägting. 
En Prester skal icke orena sigh på någhon 
dödhan aff sitt folck (komma vid dess lik), 
vthan på sin skyldman, then honom näst 
tilkommer, såsom på sijn modher, på sin 
fadher, på sin son, på sijn dotter, på sin 
brodher, och på sijn syster. 3 Mos. 21:3. 
Konungens förmyndare och skyldman. 2 
Macc. 11:1. läta skyldmän få sin arffuedeel. 
Syr. 42:3. hans (kon. Gustafs) skylman 
och förfadher Kong. Carll. Svart Kr. 114.

Skyldnad, m. Skyldighet, pligt. Så fins 
och de där ei sin skyldnad eftersatt. Frese 81.

Skylelse, f. hårit är henne (qvinnan) 
giffuit till en skylelse. NT 1526 1 Cor. 11:15.

Skylla, Skulla, tr. [Fsv. skylda, skylla, 
skulla, Isl. skylda, Mnt. schulden.] 1. Af- 
kasta, ränta, thet godz han åtte ... årliga 
skullade vj pund smör. Gust. 1 reg. 6:308. 
en gårdh ... skyller v tönner korn och sex 
skijlhnge trädis penninger. 13:39. en torpe- 
stadh .. . som årligen skyller tre march ört:r. 
Fin. handl. 7: 150 (1545). — 2. Beskylla. 
ingen menniskia kunde honom någhot skylla. 
Syr. 46: 22. Hwadh skyliar han tå oss? Rom. 
9:19. han (Paulus) skylter wardt om någhor 
spörsmål j theras Lagh. Ap. gern. 23:29. 
om en then andra skyliar för någhon orétt. 
2 Mos. 22:9. rychtet begynte gå starckare 
och starckare om hans vpståndelse, för hwil- 
ket Judarna ingen annan skyldade än Lär
jungarna. L. Petri 2 Post. 21 b. — B. För
skylla; vara skyldig. Så låtom oss då gå 
att hylla den, At hvilken hyllningen med 
rätta skylies. Geijer Macbeth 91. Er alla

tack vi skylla och belöning. Ders. 106. Detta 
välde skyller sin uppkomst lika mycket åt 
fredens som krigets konster. Sami. skr. I. 
7: 50.

Skylpa, f. Mussla. [Mnt. schulpe, scholpe.] 
man ofvanst på kullen (af Vesuvius) funnit 
skylpor, sneckor och skahl i stor myckenhet. 
U. Hjärne Anl. 372.

Skylstånden, p. adj. Tu väl skylstånden 
tå och gammal ungkarl blifver (neml. Jakob
1 väntan på Rakel). Kolmodin Qv. sp.
1: 91.

Skym, adj. Skum. thet var ... i sool- 
bergningen, så at thet begynte blifva skymt. 
Schroderus J. M. kr. 331.

Skym, m(?). Töcken. The skole lijk en 
skymm ok skugge skiött förgå. Lucidor 
Ee 4 a.

Skymla, intr. Fördunklas. Hvad förr 
med stort behag för ögon lekte blått, För
vandlas, skymlar af, och blifver mörckegrått. 
Kolmodin Qv. sp. 1:86.

Skymmelögd, p. adj. Skumögd. [Jfr 
Fsv. skimbil.] thes lenger man leffuer, thes 
meer förnötes thetta liffuet, ... Man warder 
skymmelögder, lomhörder, tandalös. L. Petri
2 Post. 291 a.

Skymt, Skömt, n. Et skymt af himlens 
Gud väl för hans ögon speglar, Som låckar 
honom fram, at finna hvad som felar, Men 
han vid skymtet blir, och faller therför ner. 
Kolmodin Qv. sp. 1:328. Tu giör, at åter 
jag af lifvet ser et skymt. 1:442. Rabanus 
har ei sedt af Paradis ett skömt. Spegel 
Öpp. par. 6.

Skymtslan, f. Undanskymmande, öfver- 
skylande? döm vthan all skymtzlan hwad 
tu hoos tigh finner wara ondt och straffeligit, 
så skalt tu wel förnimma, huru tu moste 
slå titt huffuudh nidh, och ödmiuka tigh för 
Gudh. L. Petri 2 Post. 159 a.

Skymtvis, adv. Men mänskors ovän såg 
en skymt af Vasas öde; ... At Christierns 
rädda själ han varning ville ge Af hvad han 
skymtvis såg, och frukta’ kunna ske. Bran- 
del Gust. 21. Han af sin fordna glans nu 
skymtvis ville lysa. Ders. 10.

Skyna, tr. Skönja. [Fsv. skynia, Isl. 
skynja, N. skyna.] mijn macht, hon är 
oförlijklig stoor: Thet hvar och en kan skyna. 
Stjernhjelm Fredsafl 3 intr. ränna te rings 
... At tu må skyns var’ af adeligh ätt, och 

meer än en bonde. Here. 187. Profven är 
konstrijk; skyns oft flärd uti glimmande gull- 
glantz. Here. 436. Jfr Sköna.

Skynda, tr. 1. Tillskynda, åstadkomma. 
winläggia sig att skynda någet argtt in på oss 
eller vårt rike. Gust. 1 reg. 6:107. Achte 
vppaa at oss ingen stempling skyndis her in 
i Rikit. 6: 207. at i hållen eder kyrke herrer 
ther til at the skynde gott i blandt then 
meneman. 6:249. — 2. Påskynda, fortskynda. 
Förskräckelsen skyndar mången til grafven.
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Lindestolpe Frans. 40. — 3. Uppmana. 
[Fsv. skynda, pådriva, egga, Mnt. schunden.] 
een art och beneghenheet lågh j hiertat, som 
allstedes eggiade och skyndade til thet som 
ondt war. O. Petri Sal. A 2 a. gudh oss 
vpueckier och skyndar till thet som gott är. 
Svar till P. Elice e 2 a.

Skyndan, f. Skyndsamhet. hast och 
skyndan til then handel nyttighare vore, än 
långlig betenkning och tilrustning. Schro- 
derus Liv. 548.

Skyndare, m. Tillskyndare, uppviglare. 
onda skyndares taal oc raadt. Gust. 1 reg.
1:138.

Skyndeliga, Skyndeligen, adv. Skynd
samt. [Isl. skyndiliga.] Rikisens rådh ... 
skyndelige komme til sammens. Gust. 1 reg. 
6: 267. han motte skyndeligen vpkomma (till 
Stockholm). Thyselius Handl. 2:140 (1540).

Skyndelse, f. Tillskyndelse. Och aer 
teslikis aff theres skyndilsze mykit stem- 
plath. Gust. 1 reg. 2:128.

Skyndning, f. Skyndsamhet. [Isl. skyn- 
ding.] medh ... stor skynningh och hasth 
han then reese fore siigh togh. Fini. 464 
<1510).

Skynliga, adv. Klart, tydligt. Vijsdom 
är siälenes sool, som töknen skingrar och 
dimban, At hon skynliga see kan hvad 
henne tienar och höfver. Stjernhjelm 
Here. 433.

Skynt, adv. Skyndsamt, må ingen undra 
på, At Herr Carlberg från oss vijker Ok så 
skynt åt Vermland ßjker. Lucidor Oo 3 b. 
Jfr Söderwall Ordb. skynter.

Skyrd, f. Skärning, genomskärning, upp- 
gräfning. [Fsv. skyrp (Schlyter Ordb), 
Isl. skurSr; jfr Rietz 591 b] then aa till 
Norcöpung fraa roxn motte förwendis till 
Sudercöpung ... om bergh eller annat meen 
swadane skyrd ey kwnne betage. H. Brask 
(HSH 14:76). Jfr Skörd.

Skytt, n. Artilleri, kanoner. [Mnt. schütte, 
T. geschätz] Skyttet, som utgjorde den 
betydligaste delen af det s. k. Stora Arklij, 
fördelades i det grofva eller Murbräckor 
och Fältskyttet. Adlersparre Afh. 289. Jfr 
Skott 2.

Skytta, m. Skytt, bågskytt. [Fsv., Isl. 
skytta.] Han .. . wardt en godh skytta. 1 
Mos. 21:20. Ingen skytta föriaghar honom 
<Leviathan). Job 41:19. Han haffuer kring- 
hwerfft migh medh sina skyttor. 16:18. the 
quarbleffne sköttor j Kedar skola mindre 
warda. Es. 21:17. skyttonar drabbadhe på 
honom medh boghanar. 1 Sam. 31:3.

Skytta, intr. Sigta, måtta, syfta. Man 
tål ei qvinfolck stort, som efter månen skytta 
Och bland sitt husgeråd tub, glob och mått- 
staf flytta. S. E. Brenner Dikt. 2: 115. 
Skytta åt något, nach etwas zielen, als einer 
der da schiesset. Lind Ord.

Skyttare, m. Skytt. [Fsv. =, Isl. sky tari]

en pijl som uthskutin varder aff en starck 
skyttare. Forsius Esdr. 192.

Skyttefana, f. Ett kompani skyttar (till 
häst). Lätta rytteriet, såsom ränne- och 
skyttefanorna. Röding 238.

Skytteri, n. Jagt, lägelige platzer för 
menniskions krops uppehälle, som var skyt- 
terij och jägerij. Rudbeck Atl. 1:88. de 
gamle älskat skytteri och färdighet i skju
tande. Botin Hem. 1:6.

Skyttetyg, n. Den sämsta rustningen 
kallades Skyttetyg, emedan de ryttare, som 
dermed voro beväpnade, gemenligen förde 
en lång hake eller bössa och voro hake
skyttar till häst. Det samma bestod af ett 
stormhufvud eller en stormhatt och en krage, 
ett skottfritt rygg och kräfvete, puchlor och 
långa skerfvor både på armar och lår. Allt 
detta erfordrades till ett godt eller helt skytte
tyg, hvilken rustning stundom förde knäfvel- 
spjut eller fyräggare. Ett ringa skyttetyg der- 
emot hade endast rygg och kräfvete med pan
sarärmar och en stormhatt, eller ock i stället 
en pansarskjorta. Adlersparre Afh. 216.

Skyttgeskär, n. Skärmytsel med skjut
vapen? begynte de Danske hålla tappert 
skyttgeschär med de Svenske. Tegel Er. 
14 hist. 169.

Skyttla, tr. Skaka. [T. schütteln.] een 
hvijngalen springare, Som migh fast stöter 
och skytlar så, At fötter och låår må brista 
åff. S. Brasck Förl. sonen F 3 a. Hans 
skuta runekar starckt och skyttlar mast och 
bord. Wexionius Sinn. G 4 a. Dolske pe
tard och gräslige jordgrund-skytlande miner. 
Stjernhjelm Fredsafl 1 intr.

Skå, adv.(?) Gå i skå efter någon, 
gå på lur, i smyg efter någon för att se 
hvad han tar sig för. [Jfr Isl. skå, å skå] 
tog han med sig til tuhundrade hakeskyttare 
och drog i skåå efter de Danske. Tegel 
Er. 14 hist. 271. tu skalt gå effter i skåå 
Att see huru han gåår ther på (hur Judas 
skulle bära sig åt att stjäla frukt i gran
nens trädgård). Rondeletius 86. Se Rietz 
under Skåa.

Skåda, tr. och intr. Tå nu Philisteen 
sågh och skodhadhe Dauid. 1 Sam. 17:42. 
Tå iagh thet sågh ladhe iagh thet på hiertat, 
och skodde och lärde ther aff. Ord. 24: 32. 
iagh skodhar vppå (betraktar) all tijn bodh. 
Ps. 119:6.

Skådare, m. Konungen bestehe skodhare 
j all land j sitt Rike, at the skulle låta 
komma til hopa alla degheligha vnga jung
frur. Esther 2: 3. säya til Siyarenar, I skoien 
intet see, och til skodharenar, I skolen intet 
skodha oss then retta läron. Es. 30:10.

Skådebord, n. Bord, hvarpå skådebröden 
lades, skodhobordet. 4 Mos. 4:7.

Skådebröd, n. (Skodhobrödh) Kallas eff
ter Ebraiskon, Panis facierum, Thet är brödh, 
som altijd är för öghonen. Marc. 2: 26 (glossa).
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Skådeglas, n. Tub, teleskop. Mitt Obser
vatorium är stort, och ett sundt förnuft med 
klara ögon är mina skådeglas. Salvius 
Lärda tidn. 1745 64.

Skådehus, n. [T. schauhaus.] itt am- 
phitheatrum eller skådhehus. Schroderus 
Liv. 919.

Skådemarknad, m. Se under Dular- 
kläde.

Skådetorn, n. 1. Vakttorn, en vächtare, 
som uthaff ett skådatorn bleff varse Konun
gens krijgzmacht, hadhe varnat the Atheni- 
enser. Schroderus Liv. 405. Andre vordo 
och uthaff skådhotornen fienden varse. Ders. 
602. — 2. Observatorium. Ifrån sitt skådetorn 
en svärm af astronomer rådfrågade kalkuln 
och sina lärda tomer. A. G. Silverstolpe 
Skald. S3.

Skåla, tr. Hålka, urhålka. Skåla ur något. 
Lind Ord.

Skålla, intr. Synas, se ut. (Jfr Språk 
o. stil 7:222 — 3.) Hon, fast hon åldrig är, 
ändå heelt unger skåller. Eurelius Vitt. 
28. Hans opsyn som ellgloa (eldglöd) skåller. 
Ders. 82. J fr Skull a.

Skål vigt, f. Vigt med skålar. B i 1 a n x, 
skåla wict. Var. rer. voc. O 4 b.

Skångra, se Sk on ga.
Skåpa, se Skopa.
Skåra, tr. Skära, sarga. [Isl. skora.] 

Männerne vordo somlige först piskade, sedan 
uti köttet öfver hela kroppen skårade. Girs 
Joh. 3 kr. 69.

Skåra, f. Afhugget stycke af en stock. 
(Se Rietz skåre.) Skåra, Lignum amputatum, 
Klotz. Schroderus Lex. 50.

Skårdig, adj. Skårig, märkt med skåror. 
[Mnt. schardich, T. schartig.] Uthi min 
disciplin och agha hafuer iagh icke varit 
förmykit ... sträng, kommandes ihogh thet 
gambla ordspråket, Alt för skarpt gör skårdigt. 
Phrygius Valetpred. F 2 b.

Skårkäpp, m. Skårsticka, f. Karfstock. 
Fougden ... kunde hwarcken läsa eller skrifwa, 
och eij heller hade någon skrifware till bij- 
stånd . . . uthan hade en hop med skarkiäppar 
som han mente sig kunna giöra Räkenskap 
med. Fin. urk. I. 1:9 (1596). wij gååm . . . 
in vthi scriffuare stughun, och öffuerseem 
ther vthi wårt skulderegister och skårsticka, 
hwadh wij för skuld ... giordt haffue. Balck 
Catech. Ff8b. Gudh ... seer huadh alle 
skalekar tenekia och göra, skäär thet vp på 
skorsticko och bär fram, när wij thet lenge 
förgätit haffue. P. Erici 2: 321 a. Jfr Rietz 
592 a.

Skåt, n. Skört, flik, stycke af ett klädes
plagg. [Jfr Söderwall Ordb. skat.] the 
togho swettadwkar och skååt som wedh hans 
kropp hadhe kommit, och ladhe på the siwka. 
NT 1526 Ap. gern. 19:12. (Bib. 1541: skörte.)

Skåts, dep. Skåts före, frukta, vara 
rädd för. Men iagh skåtz nogh föret, at wij

som vthi sielawårdnatz embete stadde äre ... 
finnes wara thetta en stoor deel wållandes, 
ther med wij städie then meniga hopen alt 
förmykit sielffz wold. L. Petri Om nattv. 
A 5 b. Rietz skoss for (595 b).

Skäcka, f. Skäkta, linbråka. Lind Ord.
Skäcka, tr. Skäkta. Skäcka lin. Lind 

Ord. Rietz.
Skädda, f. Töcken. (Se Rietz skadda.) 

När desse hohlen (i bergen) blifva uproriske 
och stormachtige, då går een dimba eller 
skädda lijka som en rök up. U. Hjärne 
Anl. 205.

Skäf, f. Skäfva (på lin), theris loffwen 
... Then ey är fastere än een skäff. En 
liten Crön. K 2 b

Skäfta, tr. Skäkta. Skäfta lin eller hampa. 
Lind Ord.

Skäfta, tr. Förse med skaft; stocka. 
[Fsv. skäpta, Isl. skepta, T. schäften.] Skäfta 
en yxa. Lind Ord. Stockmakare ... på ett 
och annat sätt förskingra det gevär, som de 
uttaga till att skäfta. Stjernman Com. 4: 
813 (1700).

Skäftig, adj. Verksam, arbetsam, driftig. 
[T. schäftig, geschäftig.] han ähr medh sitt 
embete tämmelig skäfftig. A. Oxenstjerna 
(HSH' 24: 388).

Skäfva, f. (på lin) Fes tu ca, skäffua. 
Var. rer. voc. K 4 a. See til theras griffter 
och märk granneliga til, om ther är ett foot- 
spor, eller een skäffua qwarr bliffuin vthaff 
theras högferd. P. J. Gothus Synd. sp. 
B 8 b.

Skäfvel, m. Usling. [Jfr D. skcevl Kal
kar, Mnt. schevel, Mht. schebel.] Gud bet
tred att almogen haffwer icke bättre förstond, 
vtan lathe förråde sig aff tolcke lösachtige 
skäffler och landlöpere och förrädere yneml. 
Dacke och hans anhängare). RR 6 s 1543.

Skäfvernisse, pl. ? Eg. afskafvet hår 
(tjenande till pelsverk); ett slags gråverk? 
[Se Schiller-Lübben schevenisse.] itt buntt 
foder aff Skäffuernisse. Skråord. 314 ( 1546).

Skäfversten, m. Skiffer. [Mnt. schever- 
sten.] Spegel G. verk 136.

Skäggaktig, adj. Bildl. värdig. Man ser 
deras ärbara åtbörder, deras skäggaktiga myn
dighet, deras säfveliga steg. Dalin Vitt. 3: 
241.

Skäggbrusten, p. adj. Som börjar få 
skägg, een ungh mann af skiöön anseende 
med nyligen . . . skiägbrustne kindher. Ny
man 19. the se åldriga uth förr än the varda 
skiäggbrustne. Peringskiöld Jord. 55.

Skäkta, f. Ett slags stor pil. [Fsv. 
skäkta, Mnt. schecht.] then skalk som stod 
i forsåth .. . oc sköth en skeckte vdj wår tro 
man hær twre trålla. Gust. 1 reg. 4: 123. 
Ther inne (i skogen) så låge Bagger nogh 
Medh boger och medh skechter. Hund Er. 
14 kr. v. 239.

Skäktfall, n. Grofva blånor, som jemte
48
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agnarna i linet bortfalla vid skäktningen. 
Lijn . .. häklas, så at ther blifver skäcktfall 
öfver. Comenius Tung. 497.

Skäl, n. 1. Råmärke, thet stenmärckiet 
eilet skiälet emellan Böttrarp och Snararp. 
Rääf Ydre 3:186 (1648). — 2. Förstånd, för
nuft. Konungenom wett och skääl så alz- 
tinges borttaghit warder, at man moste binda 
honom medh kädhior, såsom en wild hund. 
Försp. till Dan. och sågho honom, som 
hadhe besatt warit, . .. widh sijn skäl (sina 
sinnen). Marc. 5:15. komma aff sinnet och 
mista sijn skääl. L. Petri 4 Post. 64 b. 
Var ifrån all skääl och sinne. Hund Er. 
14 kr. v. 433. Är nu vår siäl utan skäl? 
eller äre vij fänad och bestar? Stjern- 
hjelm Here. 372. Hufvudet som en borg 
eller slott är öfverst stält, ther skälet eller 
förnuffret uthan tvifvel residerar. Columbus 
Poet. skr. O 4 a. Han har tig gifvit vett och 
skiäl, At rätt och orätt skilia. Svedberg 
Vitt. 38. — 3. Skälighet, skälig betalning, 
ersättning, vedergällning, ingen kan nw 
noghon deel få aff honom för skääl och lijka, 
vthan han wil alt haffua dobbelt, ja, fyra 
dobbelt vp. L. Petri 7 Post. Q 2 a. Vij 
kunne fåå skääl för vår döde frende. Hund 
Er. 14 kr. v. 22. The finge skääl för thet 
the oss hedde. v. 245. — 4. Rätt. ath thu 
laather szamme her iönss inghelwndhe wnd- 
komma för æn han haffuer giorth skael (stått 
till rätta) för the slemme lygnactighe stycker 
han oss paa fört haffuer. Gust. 1 reg. 2:258. 
— 5. Besked, kännedom. Och söchte tesse 
mennene til konungs stadhen ther the jw 
hade förmodhat sich få weta godh skäl om 
then nyfödda konungen. O. Petri 2 Post. 
27 b. — 6. Vilkor. the skola wara frie for 
Borgeleije, med så skäl at the skola giffua ... 
årliga 400 mark ortuger. Gust. 1 reg. 7: 173. 
thet slottet fick han med sådana skääl, at han 
gaff . . . tusende marek peninga. O. Petri 
Kr. 174. — 7. Om så skäl, såframt, hade 
alt hans (Columbi) folk måst döö aff hunger, 
om så skäl den astronomiske konsten honom 
icke hulpit hade. Skytte Und. 31. — 8. 
Till skäls, tillfyllest, riktigt, huad thet 
ær santh eller ey wethe wij icke tiil skaelss. 
Gust. 1 reg. 3: 50. wij icke till skiäls wetta, 
huad före ther vppe är. 13:40. — Jfr Språk 
o. stil 7:118.

Skälfhänd, p. adj. Darrhänd. [Isl. skjdlf- 
hendr.] thes lenger man leffuer, thes meer 
förnötes thetta liffuet,. . . Man warder skelff- 
hendter ... L. Petri 2 Post. 291 a.

Skälfsjuk, Skälfvosjuk, adj. Sjuk i 
frossa. Alle frueter the skadha then skelff- 
siwka menniskion. B. Olavi 95 b. hans 
skeiffuo siuke son. P. Erici 2:337 a.

Skälfva, intr. the skulfvo och rijstade 
theras hufvudt. A. Laurentii Hust. 309. 
tå hafver han för sielfva belätet skulfvit. 
Sylvius Curt. 65.

Skälfva, f. Frossa, lågh siwk j skälffuo. 
Marc. 1:30. skelffuan offuergaff henne. Luc. 
4: 39. rysa, så som een ther hafver skelfva. 
Spegel G. verk 154.

Skälfvosjuka, Skälfvosot, f. Frossa, j 
thet samma offuergaff skälffuosiwkan henne. 
Marc. 1 : si. F e b r i s, skeiffuo sott. Var. rer. 
voc. D 4 b. lågh och hadhe skälffuosott. 
Matth. 8:14. betwingadhes medh stora skelff- 
uosott. Luc. 4: 38. siwk j skelffuosoott. Ap. 
gern. 28: 8.

Skälg, adj. 1. Skef, sned. [Isl. skjdlgr; 
jfr Fsv. skiœlgher, skelögd.] Tu kanst 
hempna tigh medh itt ondt ord, medh een 
skälg vpsyyn. L. Petri 2 Post. 161 b. skälg 
(låghalt). Comenius Tung. 2s9. — 2. Skref- 
vande. Styltgångaren medh sijne styltor gör 
vijda (rumma) stegh medh skälgom beenom. 
Comenius Tung. 944.

Skälgögd, p. adj. Skelögd. Strabo, 
windögder, skelgögder. Var. rer. voc. C 2 a.

Skälig, adj. 1. Förnuftig, förståndig. Ett 
Gudz dens högstes bild, ett skäligt ereatur. 
Columbus Poet. skr. A 1 b. hanss hwffuudh 
... han mett skæll motte forswara then stwndh 
han kwndhe, thet honum inghen skæligh man 
kan för witha. Gust. 1 reg. 3:213. Begere 
wj och såå atj wele skicke ii eller iii åldrige 
oc skelige men wtaff huart edher herrede. 
6:100. idhra skäligha Gudztienst. Rom. 12:1. 
— 2. Rättskaffens, om han som forplich- 
telsen gör är en redelig och skälig man, thå 
haller han wel thet han loffuar, än thå at 
han inghen eedh eller breff giorde ther vppå. 
O. Petri Kr. ill. huar idhra tienare eller 
budh ... haffua skäligh werff med ath fara. 
Gust. 1 reg. 7:349. — 3. Foglig, billig, som 
tager skäl. The arghas anslagh äro Herra- 
nom een styggelse, men itt skälighit taal är 
täckt. Ord. 15:26. var skiälig, min ven, 
ther tycker alt skiäligt folck vel om. Sved
berg Försvar 121.

Skäliga, adv. Fogligt, är och wår wilie 
att tw far skälige med almogen, icke för- 
twngandis them med nogen olagha betwngan. 
Gust. 1 reg. 7:87. Thet är enom glädhe, at 
man honom skäligha swarar. Ord. 15:23.

Skäll, n. Skall, skällande. Lind Ord.
Skälla, intr. then skällande grodan. Co

menius Tung. 212. Jfr Skalla, intr. 1.
Skälmeri, n. Skalkaktighet, bedrägeri, 

skälmstycke. [T. Schelmerei.] sådant partij 
(spejare). . . stoore allmenne vägen, för the- 
res skielmerij skuld, icke dierfves draga. 
Stjernman Com. 1:507 (1606). berörde två 
personer gingo om medh skelmerij. Schro- 
derus Liv. 299. Verlden är full medh skiel
merij. A. Olai 57. the uthi all skelmerij 
(plur.) affrettade (inlärde) äro. Laurelius 
Påf. anat. 491. Hon låter ingen dag rätt 
gerna gå förbi, Med mindre hon begår ett 
litet skälmeri. Livin 53.

Skälmisk, Skälmsk, adj. Illistig, (skurk-
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aktig), bedräglig. [T. schelmisch ] skälmiske 
luranter och speijere. Landt. instr. 115 (1618). 
ihe Muskoviters stora ilfund, bedrägerij oc 
skälmiske prachtiker. Petrejus Beskr. 2: 
243. i medlertijdh hade the skälmiske Cos- 
saker giordt allestädes infall. Widekindi 
156. ett skelmiskt anslag... k. Alexandrum 
at dräpa. Sylvius Curt. 200. bedrijffua itt 
glwpskt Judakram och skelmskt tyrannij på 
fattiga almogen. A. Andreæ Försp. till Uti. 
på Dan. C 4 a. Så vill iagh bevijsa tigh vt- 
öfver dine skelmske handlinger och practiker. 
HSH 19:217 (1600). Spioner, som en hop 
skielmske bref med sig införde. J. Werwing 
2:13». han på skälmskt vis mig bestulit. 
Malmborg 785. en skelmsk dödgräfvare, 
then ther alla brunnar med gifft mängde. 
Lindestolpe Pest. 28.

Skälmspuss, m. Gyckelspel, narrspel. 
the uthi sine heemlige och nattetijdelige 
samqvämen intet annat än skiälmspusser 
dreffuo, effter thet sättsom Bacchus bröderne 
fordomdags. P. Brask Puf. 387.

Skälskodd, p. adj. Aldrigh haar jagh 
läsit eller hördt någon auctorem, som mera 
beropar sig på skäl. Han menar ingen vara 
til, som mera är skälskodder i denna saken 
än han. U. Hjärne Orth. 134.

Skälsman, m. Man med förstånd och 
omdöme, giffwer han nogon stycke före 
emoth oss, the han aldriich beujsza schal, 
och the hwar och een skælsman wel be- 
szinna kan ath inghin sanningh medtfölgher. 
Gust I reg. 1: 279.

Skälvexling, f. Efter en stunds ordakrig 
.. . funno ändteligen Domherrarne, det de 
mot desse oförfärade fiender intet kunde 
uträtta, så länge det ankom uppå skälväxling. 
Celsius Gust. 1 hist. 1:261.

Skämdabarn, n. Skamlöst barn. Then 
som förhaffuer sin fadher och fördriffuer 
sina modher, han är itt skemda barn. L. 
Petri Sal. ord. 19:26.

Skämdagäst, Skändagäst, m. [Fsv. 
skämda gäster, ärelös gäst (Schlyter), 
gycklare, narr (Södf.rwall).] Skamlös gäst. 
skola bryllops gesterna ... icke wara skemda- 
gester, giffua vth een Mark, och läta genom 
sijn barn oc folk bortdraga j maat och öll en 
dalars werde, och sielffuer sittia allelengst. 
P. Erici 1:139 a. en skändagäster, dryckes- 
sluker. 2: 276 b.

Skämdaman, Skändeman, m. Skam
lös, ärelös man. [Fsv. skämda man, Isl. 
skemmdarmaör.] Ther then ogudachtighe 
kommer, ther kommer ock förachtelse, och 
med en skemda man skam. L. Petri Sal. 
ord. 18:3. en skalk och skendeman. Dryck. 
B 8 a. medh sijn otroo hålla the Gudh för 
en liughare och skendeman. Om nattv. 
C 8 b.

Skämderåd, n. Skändligt anslag, the 
fördömde Papisters skämderådh är medh Gudz

ord väldeligen tilbaka drifvit. A. Laurentii 
Hust. 317.

Skämlig, adj. Smädlig, skymflig, skänd- 
lig, skamlig, föraktlig. [Isl. skemmiligr.] 
Huilkin paa oss och ander flere ith skemligit 
och lygnactugt tall och rycthe fört hade. 
Gust. I reg. 2:71. ith edert breflf, j hwilke 
oss monghe skemlighe stycker före kastadis. 
2:116. Piaculum, skämlig misgerning. 
Var. rer. voc. Pia. Scelestus, skemelig. 
Ders. S2a. Wij wilie fördöma honom til 
en skemligh dödh. Vish. 2: 20. Lot... war 
plåghat a(T skemligha menniskior. 2 Pet. 2: 7. 
skemligha lustar. Rom. 1:26. thet är itt 
skemlighit leffuerne, gå hws frå hws (att 
tigga). Syr. 29:30. iach seer på honom 
hengiande j skembliga motto, såsom en mör
dare och ogerninges man. O. Petri 1 Post. 
10» a. jw skämlighare och fulare tu är for 
tich sielff, jw förra giffwer gudh tich nådhena 
jn. Ders. 135 a. Een erlig quinna är sins 
mandz crona, men een skemlig är itt eter j 
hans benom. Sal. ord. 1536 12:4. skem- 
delig liffnat. L. Petri l Post. N3b.

Skämliga, adv. Skymfligt, skamligt. [Fsv. 
skämmelika, Isl. skemmiliga.] then migh 
skemligha bannadhe. 1 Kon. 2: 8. Libanon 
ståår skemligha förhuggen. Es. 33: 9. huru 
skemligha henger han hoffuudhet. Jer. 48: 
39. idhor hws skemligha förstörd warda. 
Dan. 2:5. Altså moste . . . Israel skemligha 
gå medh sitt anslagh. Hos. 10:6. han full 
(föll)... j syndena, Ja, såå skemmeligha ath 
man måå gruffwa therföre. O. Petri Men. 
fall Nia. hans fadher war ... skemeliga 
aff dagha taghen. Kr. 27. mongh Swensk 
man skemeligha kom om halsen. Ders. 199.

Skämma, tr. [Isl. skemma.] 1. Skada. 
j mheene edher nu wile schemme Oss medtt 
ehnn hoop onde tijdennder. Fin. handl. 10:133 
(1566). the medh brinnande eld skeembde 
fiendens skepp. Schroderus Liv. 594. — 
2. Göra skam, skämma ut, vanhedra, then 
som blodzsaker är, han skemmer landet. 4 
Mos. 35:33. Then medh sinne tungo icke 
förtalar,... och sin nesta icke skemmer Ps. 
15:3. The rosa hwar annan inbyrdes, ... 
och skämma andra. 36:3. then ogudhach- 
tighe skemmer och försmädher. Ord. 13: 5. 
Eens dåras munn skemmer sigh sielff. 18: 7. 
itt barn som haffuer sielffswold skemmer 
sina modher. 29: 15. — 3. Skämma sig, 
skämmas, månen skal skemma sigh och 
solen blyias. Es. 24:23. the mågha skemma 
sigh widh sina misgerningar. Hes. 43:10. 
Skämme sigh ... en Domare och rådgiflfuare 
af orett. Syr. 42 (41:20,21). Skäm tigh at 
säya effter alt thet tu hördt haffuer. 42 (41: 
29). j skämen idher intet, at j så vmdriffuen 
migh. Job 19: 3.

Skämmare, m. Skändare, smädare, en 
ähretiuff, skämmare och förtalare. R. Foss 
137.
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Skämming, Skämning, m. och f. Bi
stock. (Se Rietz skämming o. Fataburen 
1907, s. 24. Jfr Biskämming.) behöfves 
här (vid binas svärmning) och skönt förråd 
på skämningar. Colerus 2:97. skal skäm- 
ningen vara bunden vedh stolen fast, at hon 
icke faller aff 2:100. (Jfr Ihre Dial-lex. 
skämning, Rääf Ydremålet skjämmning.)

Skämt, n. 1. Löje, åtlöje. all feste skola 
wara them itt skempt. Ty the skola göra ther 
bolwerck före, och doch winna them. Hab. 
1:10. — 2. Förlustelse, lek. Thenn (kropps
liga onda) war gruffueligit, likwel war thet 
icke annat än skemt emoot then plåghon, 
som han ewinnerligha j heluetit lijdha moste.
L. Petri 3 Post. 38 a. Alle gemene ähren
den hafve sine fahrligheter och besvär, ty 
elliest vore ett skempt och blott en ähra att 
sittia vedh gubernamenten och krigs com- 
menden. A. Oxenstjerna (HSH 29:316).

Skämtas, dep. Skämta. Sacktmodigt folck 
är icke at skiämtas med, när de först blifva 
upphitzade. Lagerström Mad. Apr. 76.

Skämtelig, adj. Löjlig [1st. skemtiligr.] 
mong ibland tesse stycke äre så alztings 
olijk och skempteligh, at itt barn, eller en 
geck skal weta bespotta them. L. Petri 
Dial. om. mess. 96 a. lettferdiga, ja barnsliga 
och fast skemteliga Ceremonier och åthäff- 
uor. Kyrkost. 45 a.

Skämtig, adj. Lustig, löjlig. Skämtigh, 
ludicer, iocularis. Helsingius. Een liten 
Crönike och skemtigh för de Danske, Doch 
ganska alffuarligh, ynkeligh, och gruffweligh 
för the Swenske. Gustaf 1. eena skemtigha 
Wijsa. P. P. Gothus E 1 b. medh skemptig I 
fåfengio. L. Paul. Gothus Kometsp. B 2 a.

Skämtvis, adv. i skemptwijs (på skämt). 
Svart Kr. 45.

Skämtvisa, f. nu är iagh worden theras 
skemtewijsa och åthlöye. L Petri Jobs 
bok 30: 9.

Skända, tr. i. Svära och förbanna, rasa 
åstadh, undsäya (hota, höta, knotas), skänna 
(förmaledija). Comenius Tung. 893. — 2. 
Förderfva. komme soolen oss för näär, vi 
blefve brände, Och ginge hon för högt, oss 
kölden hastigt skände. Spegel G. verk 177.

Skändagäst, Skändeman, se Skämda
gäst, Skämda man.

Skändlig, adj. tiena the skendeligha aff- 
gudhar. Vish. 14:27. skendeligha liughare. 
Försp. till Vish. tu moste haffua itt skende- 
lighit rychte. Hes. 22:5 En tiwff är een 
skendeligh ting. Syr. 5:17. Ingen skende- 
lighare ting är, än at en vnner sigh icke 
sielffuom gott. 14:6. M. Knwt giorde sedan 
ett skänneligit vproer emot Her Götstaff. 
Svart Kr. 59.

Skändliga, adv. the skändelige oc oskä
lige vtkreffuia theris renthe oc rettogheter. 
Gust. I reg. 6: 305. och hadhe sigh skende
ligha medh henne (frilian). Dom. 19:25.

Judanar så skendeligha aff någhra Greker .. • 
försmädde wordo. Försp. till Vish. Lysias 
sielff flydde ock skendeligha. 2 Macc. 11:12. 
han tyckte illa wara, at han sigh så sken- 
deliga förseedt hadhe. L. Petri 3 Post. 
47 a.

Skändsel, Skändsla, f. Skam, blygd, 
vanrykte, ider agta bör, ati icke for nogon 
forszumelsse skull lijde nogon skentzill 
eller nederlag aff fiendernar. Gust. 1 reg. 
10:27. The komma icke til skensel j then 
onda tidhen. O. Petri 1 Post. 2 b. kom 
henne vdi stoort wanrychte och skäntzell. 
RR maj 1544. han wthan widare rop ryckte 
eller skendzell må komme dädhen. RR 8/g 
1548. Der den ogudlige går, går ock för
aktet i följe, Och försmädelse är med skymf 
och skändsel i raden. A. Nicander Vitt. 
69. Warde medh scam och skendzlo clädde 
the som högt beröma sich emoot mich. 
Dav. ps. 1536 35:26.

Skänk, m. 1. Dryckeskärl, bägare. Han 
hade her tillz förskaffat sig een godh hoop 
söölff faat, söölff talerker, skenkke, kredens- 
ser. Svart Kr. 81. hans (erkebiskopens) 
skeneker gick nestan öffuer Konungens. 
Ders. 102. — 2. Munskänk. Konungens 
skenek. Neh.Lll. then öffuerste skeneken.
1 Mos. 41: 9. höffuitzman öffuer skenekerna. 
40:1. Skänken skäneker uthi uthur skäneke- 
kannan. Comenius Tung. 564. — 3. Vin
skänk, källarmästare, krögare. skola dhe til- 
förordnade skeneker vid straff hafva och hålla 
rätt mått med kannor och stoop. Stjernman 
Com. 1:263 (1576).

Skänka, tr. (om drycker). Wijsheten ... 
skenkte sitt wijn. Ord. 9: 2. dricker aff 
wijnet som iagh skeneker. 9: 5. skenek them 
wijn. Jer. 35:2. skålar och kannor, ther 
man medh vth och in skeneker. 4 Mos. 4: 7. 
Herren haffuer een skåål j handenne, och 
medh starckt wijn fult inskenekt och skenc- 
ker ther vthaff. Ps. 75:9. medh samma 
kalk som hon haffuer skenekt idher, skenc- 
ker henne dobbelt. Upp. 18: 6. tu haffuer 
skenet oss med itt bittert wijn. Dav. ps. 
1536 60: 5.

Skänkebir, n. Spisöl, svagöl. [Mnt. 
schenkeber, T. schenkbier. Jfr Rietz skänk- 
jebjor, svagdricka.] han (drängen) vet sig 
inställa Hoos källarepijgan, thet får tu om
gälla, Ty hon far offt’ vilse om skänkebijrs 
tunna, Öch bästa ööl tappar i legedrängz 
kanna. TÖrnevall C 2 a.

Skänkebör, n. Jfr Skän k e b i r. Deu- 
teria, Lora, sköliowijn ther wijnbären 
skölias med watn sedhan wijnet är ifrå löpet, 
skenkebör. Var. rer. voc. I 3 b.

Skänkekanna, f. Se under Skänk 2.
Skänkekar, n. Dryckeskärl, bägare, iagh 

hadhe Pharaos skenekekaar j minne hand, 
och toogh och tryste them (drufvorna) j 
skenkekaret, och fick Pharao skenekekaret
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j handena. 1 Mos. 40:11. han upfylte sin 
credents och skiänkekaar. L. Petri Kr. 18.

Skänkeri, n. Utskänkningsställe. inrätta 
ett vin- och öhlskiänckerie af främmande 
drycker. Stjernman Com. 4:150 (1670).

Skänkeskifva, f. Bordställ eller särskildt 
bord för dryckeskärl. [Mnt. schenkschive.] 
Credentzer, begare ... kalkar, dryckesglaas 
... när the medh glasborsten äre affrijffne, 
och skölde, sättias the på skänkeskijfvan. 
Comenius Tung. 562. hade sijn skäncke- 
skiffue hoes sigh medh credentzekar oc an- 
nadt. Svart Kr. 102. Schall och bestelles 
huad en kongeligh schenck skijffue tillydher, 
synnerlighen medt förgyllte handkanner, 
bäcken och saltkaar. Tegel Er. 14 hist. 
823 (1561). vår store skänkeskifva, som är, 
et optäckelse kar, ... et handfat och en gjute- 
kanna . .. och tio de största credentzer. Lön
bom Sv. arch. 1:200 (1617). Skänkeskiffua 
besatt medh credentz och allahanda silffuer- 
kärl. Schroderus Hoff. väck. 218. Kannor 
och krus på skänkskifvan stå, väl satte i 
ordning. Stjernhjelm Bröl. 23.

Skänkesven, m. Munskänk, skenke- 
swener, skenckeswänar. 1 Kon. 10: 5; 2 Krön. 
9:4. för honom stodo och tiente tre skiäneke- 
svänner, med stora dryckskiäril. Pering- 
skiöld Vilk. 16.

Skänkning, f. 1. Skänk, mutor, theras 
höghra hand är full med skenkningar. Dav. 
ps. 1536 26: 10. then Biscop ... som ther 
medh warder beslagen, at han tager mutor 
och skenckningar. L. Petri Kyrkord. 78 a.
— 2. Förtäring? haffwe wij the knecther 
som handlath mæth teras betalningh och 
skaenkningh, ssaa the ære tiil fredz. Gust. 
1 reg. 1:111.

Skäpna (-nad, -ne,), Skäpsel, se
Skepna, Skepsel.

Skär, adj. 1. Ren, klar. all trä käril 
skolen j skäär göra. 4 Mos. 31:20. tvätta 
ansichtet medh skärt vatn. Comenius Tung. 
578. — 2. Ren, obesmittad. han föddes aff 
een iungfru skäär. Psalmb. 1536 50. — 8. 
Gäll. i basuner och skära trompetter Blåser! 
Leyonstedt 16.

Skära, intr. Medh tenderna the fast skära, 
Satan och hans partij. Psalmb. 1572 02 a.
— Skära af, upphöra? hwar Gudz ord 
. . . icke hördt warder, ther warder troon 
strax swagh och trött, Men hwar troon skäär 
aff, ther skäär ock bönen aff. P. Erici 
6: 7 a.

Skärduk, Skärduksnål, se Skirduk, 
Skirduksnål.

Skärf, m(?). Skärfva. [Mnt. scherve] 
Skärff, testæ, testulæ, segmina et fragmina 
lapidum. Helsingius.

Skärfva, f. Skena, jernskena. [Mnt. 
scherve.] Rustningen bestod af... långa skerf- 
vor både på armar och lår. Adlersparre 
Afh. 216.

Skäribåt, m. Hade och sijna skäribåtar 
liggiandes i siöen. Svart Kr. 48. Lade så 
åstadh wehll medh 40 Jachter och Skäribå
tar. Ders. 50.

Skärigård, m. Vti Roden och allestedz 
i Skärigården. Svart Kr. 114.

Skärjekarl, m. Skärkarl, skärgårdsbo. 
RR ”/v 1542.

Skärliga, adv. Rent, klart. [Isl. skirliga.] 
hon (visheten)... vthflyter skärligha aff thens 
Alzmechtighas herligheet. L. Petri Sal. 
vish. 7:25.

Skärm, m. [Mnt. scherm.] 1. Förskans- 
ning. När man icke hade så mycket man
skap, at fästningen kunde aldeles kringrän- 
nas, eller hon var kringfluten, så anlades 
på dertil tjenlige platser ... skansar, kallade 
skärmar, gjorda antingen af timmer eller 
jordvall. Röding 197. theres skermer och 
skantzer wore thå aff brotne. O. Petri Kr. 
213. wij haffue giordt oss een falsk tilflycht, 
och giordt oss en bedrägheligh skerm. Es. 
28:15. the skola hasta sigh åt mwranar, och 
til skermen ther the må säkre bliffua. Nah. 
2: 5. — 2. Beskärm. war tu theras skerm för 
förderffuarenom. Es. 16:4. skerm och bij- 
stånd emoot werldennes fursta dieffuulen. 
P. Erici 2: 71 a. Gudz nådighe beskydd och 
skerm. j. Sigfridi Tillegnan a 4 a.

Skärma sig, re fl. Beskärma sig. em
portera sig, skicka sig ifrigt, förifras, 
skiemra(!) sig. Svedberg Schibb. 268.

Skärpa, tr. och intr. 1. Göra skarp, 
hvässa. The ther skerpa sina tungor såsom 
itt swerd. Ps. 64: 4. skärpa sitt blodige svärd 
emot the ogudachtige hedningar. Schro
derus J. M. kr. 454. Leyonen ryta och skärpa 
theras tänder. P. J. Gothus Kors 0 5 a. 
Ther finnas ock teslikes ganska mong och 
förfärligh exempel, medh hwilkom wij wåra 
förmaningar skerpa kunne. L. Petri Bot 
A 6 a. skaltu för än hon (en börjad träta) 
skerpes lata henne fara. Sal. ord. 17:14. 
wij skerpa (föröka) wår flijt och omsorgh. 
Falck förspråk. — 2. Skärpa si g, skarpt 
förklara sig, ifra (emot), theste meer Pi
latus arbetade på göra Christum löös, theste 
meer skerpte the (Judarne) sigh ther emoot. 
L. Petri Chr. pina e 5 a. — 3. Inskärpa. 
thenna ord som iagh biudher tigh j dagh, 
skalt tu leggia på hiertat, och skalt skerpa 
them tinom barnom. 5 Alos. 6: 7. the skulle 
skärpa theres barnom hans bodh. Tob. com. 
A 2 a. — 4. Slcrubba, skurpensa. han med 
sine ord och förbråning them hårdt skärpade. 
Peringskiöld Heimskr. 1:643. — 5. Skorpna, 
hårdna, om man körer första resan sin 
leerjord medan hon är våt,... och framdeles 
på sommaren kommer torcka, tå skärper 
thet så til, at omöyeligit är köra thet up. 
Colerus 1:89.

Skärra, intr. Skorra, knarra, surra. In
strument som skärra. Runius 2:2. Natt-
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skräfvan skärrade som en spånråck. Linné 
Vestg. resa 246. Jfr Skar ra.

Skärs, m(?). Namn på juni månad. Ju
nius, Skärss. Midsommars månat. Bon
deprakt. B 8 b.

Skärsax, f. Sax? [D. skcersax, “et slags 
sax“ Kalkar.] HSH 27:41 (1563), der fråga 
är om saker hörande till skeppsutredning.

Skärseldsbröder, pl. En munkorden. 
Skersseeldz bröder, the haffua grå kläder 
och kors for brystet. O. Petri Klost. A 4 b.

Skärskotning, f. Undskyllan? the alt 
besköna och vrsäkta medh en wälskan axle- 
nyk, eller medh een förkappat skäärskotning. 
A. Andreæ FörsP'. till L. Petri Kyrkost. B la.

Skärskotta sig, refl. Undskylla sig? 
[Jfr Isl. skirskota.] the (som innehafva Vi
borgs slott) ingelunda wele giffua vp Slottit, 
för än the haffue hafft theris sendebud hoss 
oss, Szå haffue the nw warit her hos oss 
mett theris scriffuelse, och skeerskottat siig 
nog, endog man wett ecke huad menning 
ther vndi är, om the ecke fara och vele för
hala eder tijd frå tijd, så lenge the for- 
wenthe siigh vndsethning. Fin. handl. 5:298 
(1534).

Skärskåda, f. iag elfter noga skärskåda 
finner... Hermelin D5a.

Skärsätta, tr. Sätta på grund; bildl. 
strandsätta, inthed besinnandes hvad ädelt 
clenodium som flottan ähr, och huru höge
ligen är anlägit, att then icke med een hoop 
bänglar må blifva skärsatter. Rådsprot. 2:216 
(1632). månge incommoditeter theraf ähre 
förorsakade, thet man för thette ähr i thet 
fallet (i afs. på subsidier) blefuen skärsatt 
och förlåten. A. Oxenstjerna (HSH 37:246).

Skärtahop, m. ? war nadugiste herre 
haffuer honum (fogden i Östbo) vnth fo- 
dringhen j år j albohaeret på thet ath han 
vinlege skal sich om then skærtahopen och 
Here forredare. Gust. I reg. 4:86.

Skärvatten, n. Reningsvatten. Tu skalt 
stenckia skäärwatn på them. 4 Mos. 8:7.

Skätta, tr. Drifva, fösa. fåår, som hadhe 
tapat heerden, och aff vlffuen skätte woro. 
P. Erici 2:27 b. Jfr Rietz.

Sköfling, f. 1. Förverkadt gods, böter. 
then saköre och sköflungh, som oss tilkom- 
mer för then vproriske Partijs mishandell. 
RR V» 1543. then skiöffling effter Lasse i 
Röreste wele wij sielffwe beholle ... Men 
the anndre twå eller tre sköfflinger... äre 
wij tilfridz att i beholle. RR,0Ia 1544. vnder 
tiidenn riffwes och slites effther stoore sack- 
örer och sköfflinger. RR *11 1545. — 2. 
Förderfvadt gods. somme fööre theres tijende 
fram både wåått och illde tilpyntedt, att hon 
... bliffuer achtedt for wraack och sköfflingh. 
RR 'A 1548.

Sköflingspenningar,pl. Penningar, som 
voro förbrutna under kronan. Hallenberg 
Mynt 308.

Sköfve, n. Hästens födslolem. Colerus 
2:892. (Jfr S k j ö fv e ... förhuden på häst. 
Rääf Ydremålet.)

Sköfvel, n. Sköfling. the skola warda 
til itt rooff och sköffuel allom theras fien- 
dom. 2 Kon. 21:14. iagh skal . . . giffua 
idhart godz och äghodelar til sköffuels. Jer. 
15:13. hans gårdh skulle giffuas til sköffuel. 
O. Petri Kr. 169. the öfvadhe sköfvel och 
rooff in uppå them. Schroderus Liv. 598. 
du skalt hafva ögonen på det som tages 
ifrån bordet, och gif acht uppå, at ingen 
ting deraf kommer til sköfles. Lagerström 
Gir. M.

Skökaktig, adj. skökiachtigh quinna. L. 
Petri Sir. bok 26:12.

Sköldknekt, m. Krigsman, som mot vissa 
vilkor i afseende på tjenstgöring i fält be- 
gåfvades med sköld och hjelm samt frälse- 
frihet. Adlersparre Afh. 209.

Sköldpadda, f. Skilpaddor. Spegel G. 
verk 101.

Skölja, tr. och intr. [Isl. skola, Mnt. 
scholen.] 1. Watnet sköl stenanar bortt. Job 
14:19. Bdellion, Thet är gummi klar, som 
sköldes up af vågor. Spegel Öpp. par. 85. 
Hans kånst och snälhet är oss allom så för
dold, Som then med Lethes flod ur minnet 
voro skold. Ders. 62. thet watn, ther färst 
köt är skolt vti. B. Olavi 54 a. (watnet 
haffuer borttskolt theras grund. Job 22:16. 
Then diupa afgrundz giööl som jorden öf- 
verskålde. Spegel G. verk 87.) — 2. Sqvala. 
The warda wåte aff thet som sköl nedher 
aff berghen. L. Petri Jobs bok 24:8.

Sköljekalk, m. the (påfviske) gifva leek- 
männom then osignade kaleken, then the 
medh ett ganska neesligit ord Sköliekalken 
kalla, lijka som man något oreent druckit 
hade, thet man igen uthsköllia måste. P. 
Brask Puf. 440.

Sköljevin, n., se Skänkebör.
Skölla? Se Skolla.
Skolverk, n. Ett slags pelsverk? itt 

timber Skölwerck. Skräord 314 (1546).
Skömme, n bloden af qvicksilfret, som 

är mycket fördeelt under ett lijtet skömme, 
mycket smått och mycket fast (plurima mo
les, minima superficies), otroligen varder 
sönderrifvin och uplöst. Lindestolpe Frans. 
101. hoos en menniskia, then ther qvick- 
silfver intagit, ingen ting uthi blodet kan 
vara så tungt och så fast under ett lijtet 
skömme (major nulla moles sub minori su
perficie) än äfven (just) qvicksilfret. Ders. los.

Skömt, se Skymt.
Skön, f. och n. [Fsv. skyn, skön, f., 

Isl. skyn, f. och n.] settiendis thet wthij 
edher eghen sköön hwadt edher ther om 
synes besth och raadeligit wara. Gust. 1 
reg. 2: 63. epter vor sköön. 3: 29. Christus 
. . . haffuer thet giffuit... allom christnom 
menniskiom j sköön, ath när the wilia anamma
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hans lekamen och blodh, måå the thet göra. 
O. Petri Svar till P. Galle D 2 a. lätt ho
nom göra medh tich epter sin helga wilia, 
giff tich honom j sköön. Handbok C 4 a. 
han steiler sijn saak vthi Gudz skön. Uti. 
på Dan. 106. hafve the och haft mästedeels 
af verldenes regemente uti sit skön, och 
andra nationer hafva måst under theres spira 
bugha. Gust. Adolf Skr. 2.

Skön, adj. Höwitzmannen ... hölt hwar 
dagh skermytzell medh fiendener . . . och 
wijste them icke vtan sköön hug (hugg) til- 
baka heem igen. Svart Kr. 81.

Sköna, tr. och intr. 1. Skönja, inse. j 
kunnen sköna hans welgerning. L. Petri 
2 Post. 243 b. theras föräldrer icke hafve 
kunnet sköne, uthaff hvilke the sådana gunst 
och nåder, högheet och nampn bekommit 
hafve, uthan sådant platt förgätit. Stjern- 
m an Riksd. 1: 549 (1604). — 2. Sköna på, 
uppfatta, uppskatta, tacksamt erkänna. Så 
haffue vij dog förnumit att somblige åff 
edher litet kunna sköna på sådanna vår vel- 
uilighet. Gust. I reg. 5:157. wij jw altijdh 
finnes wara honom (Gud) otaksamelige och 
jcke kunna sköna påå at wij haffue gott. O. 
Petri 2 Förman. B 3 a. tu kan ther intit 
sköna vppå, hwad nådh iach med tich giorde. 
Psalmb. 1536 17. — 3. Pröfva, anse. Fin
nes då någon, som E. K. M:tt skönar vara 
billigt, att anten bestå något interesse, eller 
finner skähl, att gratificere honom i något. 
A. Oxenstjerna (HSH 32:264).

Skönfarsegel, se Skönvalssegel.
Skönfläck, m. Musch. Skönfläck sättes 

ibland, där skamfläck rättare sattes. A. Ni- 
cander Vitt. 144.

Skönjosatn, adj. = Skonsam 1. När en 
oveldog och skönjosam vil sig ther utaf (af 
Schibboleth) betiena, skal han på trettijo 
dagar lära och fatta thet jag på trettijo åhr 
. .. inhemtat. Svedberg Schibb. d 3 b.

Skönliga, adv. 1. Skönt. [Mnt. schon- 
liken.] Jagh haffuer skönligha tilpyntat mijn 
säng. Ord. 7:16. the sigh medh ordom så 
skönliga smycka. P. Erici 5:113 b. — 2. 
Vackert (ironiskt), huru skönligha skalt tu 
se vth, när tigh werck och swedhe vppå- 
kommer. Jer. 22:23. Skönligha (jo vackert) 
haffuer tu fördt oss in vthi thet land ther 
miölk och hannogh vthi flyter. 4 Mos. 16:14. 
Haffuen j aff Israels hws ock offrat migh 
slachtoffer och spijsoffer j öknenne j fyra- 
tiyo åår longt? Ja skönligha. Am. 5:25. 
Skönligha (just vackert) bortkasten j Gudz 
bodh, på thet at j skolen hålla idhar stadhga. 
Marc. 7: 9. the hädde honom ... och sadhe, 
Twij tigh, Skönligha slåår tu om kull Temp
let, och j tree daghar vpbygger thet. 15:29.

Skonsam, adj. 1. Som har urskilning, 
förståndig, eftertänksam. [Isl. skynsamr.] 
then oveldoge och skonsamme läsaren. Sved
berg Schibb. f 1 a. Den kärlek, som är

sann, Gör tanken mera hög, gör hjertat 
mera stort, Är vis, och skonsam i sitt val. 
Thorild (efter Milton). — 2. Tacksam. [Fsv. 
skynsamber.] Äst tu så litet skonsam för 
mit omak? Lind Ord.

Skönsamhet, f. 1. Urskilning. Skön- 
samheet på gott och ondt. Stjernhjelm 
Sv. o. G. mâles fat. E 2 a. — 2. Tacksam
het. Lind Ord.

Skönvalssegel, n. Storsegel. [Jfr D. 
skonfarsejl Kalkar, T. schönfahrsegel.] 
A cati um, skönwals segel. Var. rer. voc. P3 b. 
the (skeppen) och motte well store bygde 
warde, att man kunne haffwe ther opå tre 
master och try szegell, som ähr Focke, Skö- 
newall medt toppsegell och Mösann. Fin. 
handl. 7:328 (1550). han strök halfft silt 
skönevalds segel. Tegel Gust. I hist. 2:62. 
spenna up seglen på segelråån (som är Skön- 
valsseglet och Bonetet, Blindan och Mösa- 
nen). Comenius Tung. 463. (index: Skene- 
våls seghel.) Skenevols segel, eller thet 
största segel på et skep. Wallenius Gram. 
F 7 b. Skönvalds- eller skönfar-segel, das 
Schonfar-Segel, das unterste Segel am mit
telsten Mastbaum, das gröszte und vornehm
ste Segel in einem Schiffe. Lind Ord.

Skör, adj Oren, lättsinnig, otuktig. sköör 
och öfverdådigh medh tanckar, åthäfvor, ord 
och gerningar. Schroderus Kegel. 71. Var 
mehr en ädel själs, än sköra Venus’ tempel. 
Columbus Vitt. 77.

Sköra, intr. Blifva läck. [Mnt. schoren.] 
tå skiördes i siön thenn same gamble och 
rottne swanen, som K. M. dyrtt hade kiöptt 
af the Lybbeske, så att skepett wille suncka. 
HSH 2. 40 (153 ' ).

Skörakteliga, adv. Ieffua sköörachteligha. 
Uti. på Dan. 298.

Skörbjugg, m. [Nederl. scheurbuik; Mnt. 
scherbuk, schorbuk; T. scharbock.] Götherna 
kunde och ville fast heller alt annat fördraga 
och undergå, än at liggia hemma på sope- 
vråån och förtäras aff skörbiugg och lättia. 
Schroderus J. M. kr. 196. Skörbuuk. Spe
gel G. verk 130. Skörbugg. Lindestolpe.

Skörbjuggisk, adj. vår skiörbiuggiska 
Iufft. U. Hjärne Surbr. 1. Skörbiuggiske 
vätskar. Ders. 22.

Skörd, f. Skärning; af skuret stycke. (Jfr 
Skyrd.) Tine kinder (äro) såsom skörden 
på Granatäplet. H. vis. 4: 3. (Öfv. 1878 : 
den ena hälften af granatträdets äpple.) graff 
medh spadan skiörder (fåror) allestädes ige
nom renan omkring åkeren. Colerus 1:91. 
Skörd på bokbladen, der Schnitt am Buch. 
Lind Ord. Skräddaren förstår väl skörden 
(tillskärningen). Ders.

Skörhet, f. Skörlefnad. Bedriffuer nogor 
skörheett, scm icke kommer hor vthi. Gust.
I reg. 8:295. the j skörheet syndat hadhe. 

Jud. 7. hålla sigh ifrå sköörheet och otucht. 
L. Petri 2 Post. 154 b. Lät icke öffuerflö-
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dugheet och sköörheet få macht medh migh. 
Sir. bok 23: 6. kroppen warder besmittat ge
nom skörheet. P. Erici 5:166 b. the i So
dom och Gomorra för sin stygga skörhet... 
blefvo af eld förtärde. Svedberg Sabb. ro
1: 815.

Skört, n. Buller, gny, tummel, tumult. 
[Fsv. skörl, D. skurl, skörl Kalkar.] medh 
hast skal itt skörl komma offuer tigh. Es. 
47:11. (Öfv. 1878: förödelse.) wistas lika
som mitt vthi krijgs skörl. L. Petri Sir. 
bok 26.

Skörpa, intr. Fnysa; “med ett obehag
ligt läte med läpparne och tungan visa 
någon sitt förakt“. Rietz. [Jfr 1st. skirpa, 
spotta.] the medh sådhana grundh, som tu 
aff Gudz Ord framdragher, icke wile låte 
sigh benöya, vthan rynkia näsan, bijta läp
pen och skiörpa ther åth, giörandes gläntz 
och spott aff then heligha Biblia. Joh. Erici 
E 2 a.

Skörra sig, refl. Löpna? Kernegrääs 
kalles uthan tvifvel ther aff, at tå thet läg- 
ges uthi kernan, skörra sig flöterna thes 
snarare til smöör. Colerus 2: 22. (Jfr Rietz 
under skyr 2.)

Skörsk, Skörisk, adj. Sköraktig, otuk- 
tig. een sköörsk menniskia. L. Petri Sir. 
bok 23:23. Een skökiachtigh quinno ken- 
ner man på hennes skörska vpsyyn och 
ögnaläte. 26:12. skörsk oreenligheet. Falck 
34 a. Skörisk, Libidinosus. Schroderus 
Lex. 81.

Skört, Skörte, n. [Mnt.se/torf, schorte.] 
1. Förkläde, skynke; kort kjol eller under
kjol. the bundo tilhopa fikona lööff, och 
giorde sigh skiörte. I Mos. 3: 7. togho swet- 
tedukar och skörte, som widh hans (Pauli) 
krop hadhe kommet, och ladhe på the siwka. 
Ap. gern. 19:12. annamade Michil buntt- 
makare...till w:n: Frus (drottningens) skörtte 
råskin 3 skin. HSH 37:52 (1547). köpmäns 
eller och andre våre tienares hustruer skole 
(icke) draga ... något sijdentygh anthen till 
kiortell ellerskörte. Stjernman Com. 1:339 
(1585). Jungfrun . .. lågh i den andre sängian 
.. . doch hade hon sitt skiörtte och kappe 
på sigh. Adlersparre Hist. saml. 1:101. 
Skört eller falske kjortlar (trompöser). Mur
berg Vitt. AH 5:156. Qvinfolcks kläder äre: 
halskläde . . . förkläde . . . skörten. Come- 
nius Tung. 513. — 2. Till vapenrustningen 
hörde skörter neder om länderne och fram 
om låren, på senare stället antingen afrun- 
dade eller jemnt afskurne. Adlersparre 
Afh. 217. drabtvg medt sijn tilhöre vtann 
flaneker och skörter. Gust. I reg. 6: 192. 
the ruste sig . . . med lette harnsk, som är 
kräffuet, ryg, fiankert, skörtt... RR “/r 1542.

Skörvakt, Skarvakt, f. Vakt, nattvakt. 
[Mnt. scharwacht, T. scharwache.] man haff- 
uer ... vtij Dammarch och beszynnerlige vpå 
grentzen ... hollit en sådana skör wagt vpå

the Swenske, hade the än warit witterlige 
och vpsagde fiender kunde the dog icke 
större wagt haffue på them. Gust. I reg. 
13:15. Förskickade och Bengt Biugg vth 
monge speiare ... Men the Swenske hade 
så försichtelige förwaradt sigh med försått 
och skörwacht, att the finge hwar och en 
speiare fatt. Svart Kr. 82. the vthwertis 
vnder welkorliga stadgars skeen och mantel 
all Religion hoffuera, thet är, om daghen 
rijdha vnder blancka fhanum, men om nat
ten styrkia fiendernas skörwacht hoos Dac- 
kehären. A. Andreæ Tillegnan af L. Petri 
Dial, om mess. Bla. På Räfvels redd uth- 
sende tå Någr’ örligh skep, stoore och små, 
Ther til at liggia på skörvacht Och gifva på 
the Svenske acht. Olfson Christiern «1. 
the Assyriers skaarvacht... henne (Judith) 
införde uthi Holofernis tiäll. Phrygius 5 
Likpred. 7.

Skörvaktare, m. [T. scharwächter.] i 
gryningen om morgonen ryckte de allesam
man ganska tysteligen utur lägret, så at der 
icke hördes et tecken,.. . det våre sköör- 
vaktare veta berätta. Lön bom Hist. arch. 
2:62 ( 1626).

Sköt, n. Skot. [Fsv. =, Isl. skaut.] om 
jag icke fijrade skötet och fölgde understun
dom vädret effter, vore icke möijeligt att 
undhvijka skipbrott. A. Oxenstjerna HSH 
26:183). Ett segel utan sköt. S. Triewald 
85. — Gifva akt, taga vara på skö
tet, gifva noga akt, taga sig till vara. 
Söffuerin norby haffuer all redho sin skiip 
och iagter j siön ... aer för then skuldt raade- 
ligit giffua agth paa sköthit, att han ey skulle 
giöra ther noghen forraskningh in paa lan- 
dit. Gust. 1 reg. 3:117. achlandis på skö
thet om all aerande. 4:153. endoch wij icke 
letteliga kunne troo at the danske sigh no- 
ghot företagha emot oss,.. . doch synes oss 
rådhelighit wara at wij än nw taghä wara 
på skötit. 6:250. the väl kunna vinna, men 
sin seger icke väl och förståndeliga bruka, 
hafva acht på skötet och sigh förvara. L. 
Petri Kr. 46. — Segla för tu sköt, 
hafva gynnsam vind, hafva framgång. När 
god vind är, och man seglar för tu skiöt, 
har man allehanda snack och tidfördrif före 
... Men när en starck storm upvexer, och 
stor lifsfahre är å ferde, si tå griper man 
til böneboken. Svedberg Casa inled. 5. 
(han) haffuer en önskeligh framgång i alle 
saker, och thet gåår radha för tw skööt. 
Phrygius 2 Likpred. C3a. så lenge alltt 
går för tw skööt, ... tå ähr hvar man vän 
och uttlofvar thet högsta, Men så snartt... 
thet blåss sedan ett lijtedt mootväder j seg
len, ... tå förgäter hvar och een sina lyfften. 
HSH 32:128 (1634). när hans farkost går 
som bäst för tvenne skiöt, Kan han på 
dolda skiär få rätt en dödlig stöt. Kolmo- 
din Qv. sp. 1:649.
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Sköt, Sköte, n. Flik, veck. (samma ord 
som det föreg.) Om någhor båre heligt kött 
vthi sins klädhes skööt. Hagg. 2:13. iagh 
skuddadhe mitt sköte vth. Neli. 5:13. (Öfv. 
1878: utskakade bröststycket på min man
tel ) Reesebyltor, ther uthi man förer in
packade saker: väska,... possa, såsom ock 
skööt (sinus) och byxsäck. Comenius Tung. 
486. Tå giorde then Romaren Fabius itt 
sköte aff sin kiortil, och sadhe . .. uthi thetta 
sköötet förde han bådhe fredh och krijgh. 
SCHRODERUS Liv. 249.

Sköt, adv., se Skött.
Sköta, tr. 1 Vårda. (Med dat.) hon skötte 

Konungenom. I Kon. 1:4. skööt tinom fa- 
dher j hans ålderdom. Syr. 3:14. — 2. Akta, 
bry sig om. [Isl. skeyta.] Och behöffuer 
tw icke skötha then leygdhe her berendh 
them giffuit haffuer. Gust. I reg. 2:40. onda 
stemplare, the icke skötha ath hela rikit 
worde ther offuer forderffuat. 2: 261. athj 
slijke thæris lögnactuge rycte inthet sköthe. 
4:19. Mestar wij wethe ath tw äst sanfär- 
digh, och sköter ingen, ty tw seer icke effter 
menniskernes anseende. NT 1526 Marc. 12:14. 
sköter intet idhra drömer. Jer. 29:8. Am
mons barnas Konung skötte intet effter the 
Jephthahs ord. Dom. 11:28. Jagh haffuer 
giordt itt förbund medh mijn öghon at iagh 
intet skal sköta effter någhon jungfru. Job 
31:1. ändoch dieffuulen . . . wil gå effter 
wårt argesta, skole wij thet intet sköta, eller 
för then skul fruchta. L. Petri 2 Post. 
67 a. wij vnder tiden intet sköte gå j geste- 
bodh, när wij haffue hema nogot sielffue 
hielpa oss medh. P. Erici 2:155 a. The 
skötte inthet hans vänligh begeer. Hund 
Er. 14 kr. v. loi. Men tu äst intet stålt och 
sköter ej the titlar, Med hvilka man hoos 
oss it kräsligt öra kitlar. Spegel G. verk 
64. Thet synes fuller så som Gud ej skulle 
sköta The menniskiiga verk. Ders. 273. Kunna 
the synas oskyldige och ärbare för verlden, 
så sköta the intet, at the äro stygge för Gud. 
Pass. and. 105.

Sköte, se Sköt.
Skötedägg, m. Skötebarn, kelgris. [Jfr 

D. kiœledægge.] tu ... äst verldsens sköte- 
degger. Spegel G. verk 284.

Skötling, m. Skötling är et litet barn, 
hvilket man måste bära i famnen (skötet). 
Celsius_ 2 Kyrk. 133.

Skötlös, adj. Vårdslös. Gud ... straffar 
the oachtsamma, skötlösa, trögha och hård
nackada. Rolander tillegnan 2 a. then bön 
... som skeer på måfåå, i een skötlös tvifl- 
achtigheet. Dens. 29.

Skötsla, f. Skötsel. Skötzla, Acht, Cura, 
Sorge. Schroderus Lex. 23.

Skötsla, tr. Sköta. Dageligen haffue vij 
med läkedom at skötzla vår kropp. Schro
derus Casm. 469.

Skötslelösa, f. Vårdslöshet, at han icke

igenom skötzlelöso och säkerhet . . . motte 
blifva förraskad. L. Paul. Gothus Mon. 
turb. 373.

Skötslös, adj. Sorglös, bekymmerslös. 
Men är han (döden) och en bahn som til 
fördärfvet bär, Hielp Gud! hur skiötzlös då 
den arma verlden är! Wexionius Sinn. 
F 3 a.

Skötslöshet, f. Vårdslöshet. En artigh 
skötzlöösheet dhe frija låckar slängde, Som 
nu på axlen neer å ömse sijdor hängde. 
Wexionius Sinn. BJ 2 a. han låter sina skatt
länder, igenom sin egen skötzlöshet och 
vanmächtighet, undan sig gånga. Pering- 
SKIÖld Heimskr. 1:465.

Skött, Sköt, adv. Snart. [Fsv. skyt, sköt 
(Söderwall under skiuter), Isl. skjött.] 
riked saa förtwingat med nya aalegninga .. . 
at inthe ær skööt aather wthen blotta kroppa. 
Gust. 1 reg. 1:27. werlden så förwildt och 
förblindat war, at man skött intet meer wiste 
hwadh synd war. Försp. till G. Test. Ther- 
före wore ock nw skött tijdh, at wij oss be- 
sinnadhe. L. Petri 2 Post. 14 b. Wäcktare, 
är natten skött all? Jes. proph. 21:11. Så 
äre wij hårdhnackadhe wordne, ath wij sköth 
inthet mehr passa på ordh eller hugh (hugg). 
L. Pet. Gothus 25 a.

Slabbrig, adj. Sladdrande, pratsam. 
slabbrig irut. J. G. Hallman 68.

Slag, n. 1. A t s 1 ag, å rad. folket skulle 
helga sigh twå dagar åt slagh. L. Petri 2 
Post. 97 a. han tå örligadhe ... heela fem 
åhr åth slagh. Kr. 17. — 2. Med krut och 
annan laddning fyld hylsa. De olika fyr- 
verkssorterna plägade ofta förses med släger 
eller, såsom de nu för tiden kallas, mord
slag. Sedan fyrkulorna voro färdiga, inslo- 
gos slägerna uti dem och laddades med 
kulor och hagel, hvilka släger, allt efter som 
fyrverket brann, lossade sina skott. Adler- 
sparre Afh. 250. — 3. Blad (på pil). En 
(pil) fick Bengt Biugg i sin armlägg, then 
sigh kom rätt in i pipone iffrå handleden 
och in till almbogan, så att ther icke stodh 
vthe meer än slaget. Svart Kr. 34. — 4. 
Paus. Slag uti sången, pausa. Wallenius 
Gram. F 8 b. Tu varder icke gifvandes nå
gon godh konstsiungare, om tu vordo siungan- 
des emot pausen eller slaghet (takten?). 
Schroderus Hels. beg. skattk. 205.

Slagdjekne, m.? vi sku afskudda oss 
de namnen af utlänningars copier, apor och 
slagdieknar. Dalin Arg. 2, n. 48. en slag
djäkne, hvaraf inom tre år kan bli en doctor. 
Vitt. 3: 260.

Slagdänga, f. Är it smädeord, som bru
kas om the qvinfolk, hvilka äre lata, och 
måste med hugg eller trug drifvas til arbete. 
Spegel Ord. 77.

Slagg, n. 1. Dr ägg. Dhet är bå’ lust 
och frögd at kunna distillera, Och dhet sub- 
tiligt är behändigt separera Ifrån dhet tiocka
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sööl, at man så vackert sijr, Hur slagget 
suncket är och ollian står så skijr. Achre- 
lius Hand. B la. — 2. Slödder. Städeme 
upfylte varda medh allahanda löst slagg. 
Stjernman Com. 4: too (1675).

Slagga, tr. och intr. 1. Samla. Borge- 
mästerne och Rådet i städerne haffue plat 
ingen acht, tilsyn eller åttskilnat, hvem the 
giffve borgerskap, utan slagge tilhope alt 
thet löse sälskap the offverkomma och til 
sammens sänke kunne. Stjernman Com. 
! : SO (1546). köpe och slagge udi hoop alle 
the dugelige varer, som uthi then landzende 
falle pläge. 1:122 (1551). vpköpe och slagge 
tilhope the bedzte schin som ther finnes. 
Fin. handl. 10:18 (1561). han hadhe ... mykit 
gull och silff slaggat tilhopa. Uti. på Dan. 
496. The ... snålas, snika, Och slagga nog 
ihop, men veta ei åt hvem. Spegel Åt. 
par. 29. the medh all flijt efftersökia huru 
the kunna fixera, lura, och slagga hennes 
penningar til sigh. Chronander Bel. I 7 a. 
the ... mere iord vnder sig slagge, ähnn medh 
rhätte theris hemen tillyde. Fin. handl. 9: 304 
(1558). Bönderne rappe och vnder sig slagge 
flere hemman ähn the kunne sielfue be- 
sittie och bruke. HSH 27:77 (1563). the 
fremmande haffue slagget thet (myntet) alt
sammans under sigh och fördt thet uth. 
Stjernman Com. 1: 182 (1563). — Refl. 
Therföre slaggade the sigh tilhopa och droge 
till samme Anders Pederson ... och sloge 
honom i hiäll. Svart Kr. 26. Till honom 
hade slaggat sigh alle the förrädere. Ders. 
164. — 2. Slampa, slamsa? den i slarfviga 
paltor Slaggar åstadh. U. Hjärne Vitt. 80.

Slagga, intr. Slaska. [Mnt. slaggen.] 
uthi mörke hööstnätter, tå thet slaggar och 
regnar. Kemner 14.

Slaghök, m. Både ryttare och fotfolk 
hade svissare vid sidan, något krökt mot 
udden. En sådan kroksabel kallades slag
hök eller hökanäf och bars icke i bantler 
öfver axeln, utan i vanligt gehäng. Rö
ding 156.

Slagkula, f., se Springkula.
Slaglod, n. Stridsklubba. Slaglodh (cce- 

stus, Streitkolbe). Comenius Tung. 713.
Slagordan, Slagorden, m. Slagord

ning. han stoodh och ropadhe til Israels 
slaghorden. 1 Sam. 17:8. Konungen ... lät 
göra slaghordan och trummeta. I Macc. 6: 33. 
man sågh . .. resenärar j gyllene harnesk 
medh long glaffuen j en slaghordan. 2 Macc. 
5:2. Rytterne i sin slagorden hölie. Hund 
Er. 14 kr. v. 159.

Slagrut, f. Slagruta, man sökte efter 
skatter: Christer Horn gick omkring med 
en slagrut. Dalin Hist. III. 2:338. In i 
vårt hjertas vrår Han (en vän) med sin 
slagrut går, Och all dess nödtorft han finner 
igen. Vitt. 6:53.

Slagskatt, m. [Mnt. slegeschat, sleischat.]

Dogh skal han Imyntmästaren) ther (vid 
myntning dt enskilda) för hwar lödig mark 
fijnsilfwer tagha ij (2) öre meer j siin löön een 
han aff oss (bekommer) The skal han oss 
gifFua tiil slesskath. Gust. 1 reg. 1:206.

Slagsman, m. han var en stor kämpe 
och en stark slagsman uti envigskamp. Pe- 
ringskiöld Heimskr. 1:238.

Slagsmål, n. Mål, som angår hugg och 
slag. effter theras (Leviternas) munn skola 
alla saker och all slagsmåål handlat warda. 
5 Mos. 21: 5.

Siagtning, f. Slagt, slagtadt kött. Bätre 
är en torr bitte ther man med läter sich 
nöya, än itt hws fult aff slactning med kijff. 
Sal. ord. 1536 17:1.

Slagtog, Slaktog, n. Eftergift, medgif- 
vande, frihet, fritt spelrum, lösa tömmar 
[Eg. slakt tåg? Fsv. slagtugh, slacktug, 
bindsel, koppel, D. slagtov Kalkar, Nor. 
slaktog Ross under slaktaum; jfr D. slag
töm me Molbech Gloss., Kalkar], med 
thet vilkår oc slagtogh the (Vendiske stä
derna) fongit haffwa vethe vij ingen rådh 
hwre thet dyre oc olaglige köp . .. kwnne 
komma til nogot nidherslagh. Gust. 1 reg. 
4:100. Hwar ... Konung Christiern skulle 
få så longt slagtug att bliffua ther j Norige 
så lenge vppehollin, wille thet wara Kong:e 
ma:tz till Dammarkz vndersåter j Norige 
till lithen profijt. 5:113. Söuerin norby ta
ger op all dhe schyp han offwer kommer... 
begærer for then schull konungxlige ma:t 
tiill Swerge ... at samme Söuerin motte for 
saadane sticker straffat blyffua ... oc (Kon. 
af Danmark) icke steddie honum lengre 
slagtogh. 3:207. Gudh tilstäder them (djef- 
larne) vnderstundom slagtoghet, at the några 
snäria om foten och göra them halta. P. Erici 
2: 234 a. han hugge strax j begynnelsen hoff- 
uudet aff then onda lustan ... giffuer han 
honom någhot slaghtogh ... så bliffuer ther 
aff en eeld, som icke letteliga sleckes. 5:165 a. 
såsom en harpaslagare icke upspenner stren- 
giarna altförhögt, på thet the icke brista, ey 
heller försijdt, på thet the icke giffua ifrån 
sigh en falskan klang: lijka så gör ock Her
ren medh oss, han giffuer oss icke förmy- 
kit slaktogh, på thet vij icke late och tröge 
vardom. P. J. Gothus Kors F 6 b. slaak- 
togh, laxamentum, remissio. Comenius Tung. 
index.

Slak, adj. Tå nu hans brödher til Egyp
ten kommo Medh sijna säckiar slaka och 
tomma. Jos. hist. 6. nu är iagh uthi Gudh- 
fruchtigheten kall och slaak (slapp). Schro- 
derus Hoflef. 260.

Slaka (Slake)? Warer så förtenckte att 
lösa migh redeliga vth här aff Rijket. Först 
betalandes migh aff huar then slaka iagh 
her åger fasta iordetörffuor. Svart Kr. 128. 
(Felläsning för staka, se Vf.ndell Språket i 
P. Sv:s krönika 353.)
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Slakna, intr. Aftaga, minskas, hans outh- 
säijelige store bitterheet nogorlunda slaknade. 
Schroderus J. M. kr. 156. Kärlek slaknar 
ibland, när litet finnes i visthus. A. Nican- 
der Vitt. 191.

Slakra, intr. (Tryckfel för flakra? Se 
Flackra.) Man moste först trädha then groffua 
Satan dristigt vnder ögonen, och när han 
steiler sigh stoltz och högferdigh, så ödmiuka 
och bucka tu tigh wel lågt, så slakrar han 
högt öffuer tigh såsom een stoor humbla. 
Balck Krist. ridd. B sa.

Slaktog, se SI agtog.
Slampament, n. = Slampamp. thet onyt- 

tige slampandhet bönderne äre vana haffua 
när the komma tiill stadhen, haffuer han 
iijthet eller mykitt så will han lijkuell holla 
slampamenth j tre nätther. Fin. handl. 6: 289 
(1545).

Slampamp, Slåpamp, m. Rucklande, 
frdsseri. [Mnt. slampamp, “üppige Schlem
merei, wo allerlei Zeug in Masse genossen 
wird“, T. schlampamp.] holles . .. offwerflö- 
dig förtärning och slampamp. Fin. handl. 
7:126 (1544). eij heller vnderholle wij eder 
{knektarne) förthenskuld atj altijd schole lig- 
gie på eder slampampen. RR 15/« 1543. Wij 
wette jcke om wår taske wil recke tiil att 
holle tig eller någhen annen aff Wäre be- 
falnigxmen frij slå pampan wppe mett örther 
(vört?) Tystöll (Tyskt öl) win och annett 
slikt. Gust. I reg. 6:7S. han war gången 
icke til något stoort Pankeet och slåpamper, 
vthan til at äta brödh. P. Erici 2:277 a. — 
Adverbialt. ränna slamp pamp (t sus och 
dus) hijt och dijt. Schroderus Hoflef. 175.

Slampampa, Slå pamp, intr. Fråssa, 
lefva i sus och dus. [Mnt. slampampen, 
T. schlampampen, D. slapampe Kalkar.] 
Wij haffwe förnummit, att en partt aff thet 
sälskap, som ther hoss tig äre på Stäkeborg, 
slampampa flux både natt och dag Hwarföre 
är wår wilie, att tu seer på brädet, att ther 
holles en skälig förtäring. RR 2l/° 1543. 
Feete Anders och Lasse tamp Å trå dem 
så dhe slå pamp. Rondeletius 85.

Slamra, tr. Blanda, röra. The slambre 
tilhope thet nyie och gamble. En liten Crön. 
E3b.

Slamsäck, m. Eg. säck full med dy; 
lättfärdig qvinna. Han (den okyske) tagher 
hwadh han finner, Ja, offta en slamseck för 
sina degheligha hustru. Syr. 23: 24 (glossa). 
skökior och slamsäcker. T. Johannis Fästn. 
A 9 a. han gör aff migh stort geck. Kallar 
migh hora och slamseck. N. Holgeri D 8 b. 
— Jfr Säck.

Sland, Slånd, m. Rulle på spinnrock. 
(Se Rietz slann, m.)Verticulum,Sphon- 
dylus, sland, snail. Var. rcr. voc. K 8 a. 
Slånd, spondylus, verticillum. Helsingius. 
spinna ... medh slända och sland (fuso cum 
verticillo). Comenius Tung. 498. Tenen(slän-

dan), på hvilken är slanden. Orb. pict. 121. 
Hvarken bruka rock eller sland. N. Hol
geri E 6 a. Hvad Clotho lagt uppå och 
Lachesis har spunnit, Var ey så vida än, at 
det til slan har hunnit. Rudbeck d. y. 44. 
Slånd, m. Lind Ord.

Slanga, f. [Mnt. slange ] 1. Orm. en
ringh som war een slanga (gjord i form af 
en orm). Rääf Ydre 3:41t (1594). — 2. 
Ett slags kanon. Serpentina, slanga. 
Var. rer. voc. Lia. Slanga, äfven kallad hel 
slanga, sköt en åttapundig jernkula. Röding 
170. Till fältskyttet hörde slangor, nemligen 
fältslanga, tre qvartersslanga, halfslanga. Ad- 
lersparre Afh. 236.

Slangekrut, n. Styckekrut. Adlersparre 
Afh. 244. Jfr Körnekrut.

Slanger, m(?). (Rietz slanger, n.; jfr 
SAOL ’'slang.) Sällskap, följe, gemenskap. 
jag vill intet lägga mej i slanger med ho
nom. C. Gyllenborg Sprätth. 72. Jag vill 
begifva mig i slanger med drängen och tilse 
om jag kan locka något ur honom. Villhj. 9.

Slanka, intr. 1. Slä dank, somblige . .. 
arbeta intit, vtan gå och siancka. NT 1526 
2 Thess 3: il. gå slanka och spassera. Verld. 
f&f speg. 10. — 3. Flänga och slänga. Jagh 
skal komma käringen til at dantza ... fast 
tänderna skaldra och buken slanckar. Chro- 
nander Bel. I6a. — 3. Slinka, seer tu 
min blancka, Jagh skal lära fougden på dören 
siancka. Chronander Surge D 7 b. —Jfr 
Språk o. stil 7: 75.

Slant, m. Trasa, söndrigt plagg. Then 
andra knapt sin kropp med slarfvor skyla 
kan, Och går sin hela tid i grofva vallmars 
slanter. Borneman 25. Rietz 625 a.

Slantig, adj. Trasigt klädd, taskig. I 
stallet hafver nyss en slantig Pelle gått Och 
skiött en vacker häst. Dalin Arg. 1, n. 24. 
En slantiger djäkne kan varda en präst. 
Vitt. 6: 80. Rietz G25 a.

Slantra, intr. Slantra bort, genom 
overksamhet förspilla, sudda bort. (Jfr 
Släntra.) Många ... ha icke allenast ingen
ting lärdt i åhr, utan ock slantrat bort alt 
det lilla de kunnat förut. Dalin Arg. 1, 
n. 52. Jfr Rietz släntär (625 b).

Slapp, adv. I slapp, med lösa tyglar. 
Grollen gick då i helt och kort galop, til 
höger och vänster, i slapp, i traf och i all 
slags gång. Dalin Vitt. II. 6:110.

Slappa, f. Förlust, skada. [T. schlappe.] 
Seer han sigh före, får han ey skul, Elies 
får han en slirfva och slappa, Och til öffuer- 
flöd en narrekappa. R. Foss 444.

Slappertyska, f. Rotvälska. Jag kan mig 
ey förstå på orrens slapper Tyska. Ru- 
Nius 2: 2.

Slappo, Släppo, adv. Med tomma hän
der. [Fsv. slappe, adj.(?) D. slap(pe) Kal
kar; jfr Rietz slapp, adj., slappe, adv. 
(626 a).] Hielp then fattigha ... och lät ho-
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nom icke gå slappo jfrå tigh j nödhenne. 
Syr. 29: 12. (Syr. bok 1536: slappe.) Så 
ville Salomon ei hafva händer knappa Och 
låta sådan gäst (drottningen af Saba) ifrån 
sig fara slappo, Men skänckte henne alt thet 
hon har sielf begärat. Spegel Sal. vish. 82. 
Ingen husbonde, som någon förmågo hafver, 
låter sin trogna tienare svelta, eller gå slappo 
och klädalös. Svedberg Casa 185. wijste... 
them bytislösa och sleppo heem igen. Svart 
Kr. 107. somme stedz bödz them hugg så 
att the motte draga tedan sleppo. Ders. 
154.

Slappra, Slapra, intr. [Jfr T. schlab
bern.] Pladdra, sladdra. slappra Fadher wårs 
blotta ordh fram vthan alt betenckiande, 
alffuar och Gudeligheet, så'om een nunna 
psaltaren. P. Erici 2:78a. Jagh är fulwiss 
på, att enn skärseldh är till, och achtar iagh 
fögha hwadh the troospillare slapra. Ern- 
hoffer 18 b. thet är meer än jemmerligit, 
at eens sådanas höghlärds, wijs och helig 
Mestares böön skal så oachtsamliga brukas 
och slapras i heela werldenne, förvthan gu- 
deliga innigheet. P. J. Gothus Sätt att 
bedja G 7 a. Hvadh slaprar tu för tungo- 
måål? Messenius Signill 26. Månger... 
slaprar och braskar myckit medh munnen. 
Phrygius Him. lif 135.

Slarf, f. Slarjva, klädestrasa. Tu ey 
eller skall begjära Thet Gud androm täkts 
beskjära, Ey theras hus, ey theras arf, Fast 
vore thet en ringa slarf. Arrhenius 64. 
uti lumpors slarf förklädd. Kolmodin Qv. 
sp. 1:23.

Slarf, m. Klädd i slarfvor. Så prunkar 
mången far, at sonen går en slarf. Kol
modin Qv. sp. 2 : 579.

Slarftyg, n. Gas,flor. Svedberg Schibb.
273.

Slarfva, f. Trasa. Han hade ... rifvit sina 
fanor i slarfvor. Dalin Vitt. 3:833.

Slarfveri, n. Lappri, skräp. Se Ar
mo d e r i.

Slarfvig, adj. Trasig. Han skal så laga 
at han hafver gode kläder, och icke går 
slarfvig. Schroderus J. M. kr. 183. de... 
blvgdes vedh sin söndrige och slarfvotte 
klädebonad. Ders. 55. han slijter . . . sina 
kläder til thes the bliffua söndrige och slarff- 
uige. Hoff. väck. 109. Inga lilla gångar... 
Med trasiga strumpor och slarfviga skor. Sv. 
forns. 1:8S5. then som slarfvot går och tig
ger. Spegel G. verk 66. han ser så arm 
och slarfvig ut. Olthoff Plut. 9. Inunder 
slarfvig drägt hon gyldne skatter dölgde. 
Rudbeck Nerib. Kapprocken slarfvig. Bell
man 5: 215.

Slask, n. Slödder, canaille, sluder, 
lettferdigt pack, slask. Svedberg Schibb. 
254. The vslinga barnen, hwilka man för 
intet annat hölt j landena, än wräklingar och 
slask. L. Petri Jobs bok 30:8. Apostelen

talar om ärliga qvinnor ... och intet om skam
lösa slask. J. Botvidi Brudpred. 9.

Slasker, m. Tallrikslickare; läckermun. 
En svalghachtigh slasker (L. catillo, T. Nä
scher) slickar här och ther, och slukar. Co- 
MENIUS Tung. 820.

Slaskig, adj. Smutsig, at man icke skal 
må hålla sigh ... reenliga medh sijn klädhen, 
vthan man moste gå slaskogh. L. Petri 
Dryck. D 8 a.

Slau raffen land, n. [T.schlauraffenland.] 
När the begynna Laudate, så är theras tanckar 
strax i Slauraffenland, thet är, i wijnhuuset 
och annorstädes, ther lust och glädie wankar. 
P. J. Gothus Sätt att bedja G 6 a.

Sledsk, adj. Svekfull, hycklad. [D. sledsk.] 
Danske mend ... med teras sledzske ok falske 
dagtingan. Gust. 1 reg. 1:118.

Sledskhet, f. Falskhet. [Jfr Söderwall 
sleskhet.] kan man föghe troo sasthie tiil 
therres löse taal och sledzskhet. Fin. handl. 
7:81 (1509). rigisins senningebud skole nw 
haffue frij väg oc leygde in vdj theris store 
förstis land . . . tiil oc aff vtan all slädzskhet. 
Fini. 671 (1517).

Slefa, Sleifa, ir. Rasera. [Mnt. sloifen, 
slofen; T. schleifen.] Jama (fästning) skulle 
wara slöfet, och fetalien förd in på Narfven. 
HSH 15:84 (1591). Jama skulle slefes — 
Jama icke blef slefet. 15:85. fienden säger 
sig så uti grunden hafva sleifvat densamma 
(fästningen), at intet märke är lemnat der- 
efter på jordene. Spegel (Sv. bibi. 2:46). 
J fr Slipa 2.

Slek, n. Lismeri. ormen hafver tå in- 
fördt thet arga sleket Och med ilfundighet 
vår första moder sveket. Spegel Tillsl. 
par. 149.

Sleka, tr. Slicka. [Fsv. slekia, Isl. sleikja.] 
På then stadhen ther hundar haffua sleekt 
Naboths blodh, skola och hundar slekia titt 
blodh. 1 Kon. 21: 19. hans flendar skola 
slekia stofftet. Ps. 72:9. hundar sleekte 
hans såår. Luc. 16: 21. Den intet äther sig 
mätt, han sleker sig intet mätt. Grubb ils.

Sleke, n. Man gifver åth gallkoor salt, 
som i Värmeland kallas slekie, och i Nor
land trååsalt. Lindestolpe Surbr. frag. 29. 
Se Rietz.

Sleken, adj. Lismande, falsk, en sleken 
munn och sliprig tunga. Kolmodin Qv. sp. 
1:297.

Sleker, m. Lismare. mången illa sviker, 
Inbillandes oss, thet... Hvar sleker (är) rede- 
lig. Spegel G. verk 39.

Slem, adj. [Fsv. slember.] Dålig, odug
lig, usel. skonadhe ... hwadh godh fåår och 
fää war . .. och alt thet gott war,... Men thet 
som sleemt war och intet dogde, thet läto 
the til spillo. I Sam. 15:9. Amund Sleme 
... synes haffua fått wedhernampn ther aff 
at han sleem och oforstondogh war. O. Petri 
Kr. 53. lät honom kasta uti ett slemt fengelse.
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Petrejus Krön. 112. — 2. Skamlig, neslig, 
vanhederlig, skändlig. hoorkoner eller andra 
the som i slemt leffwerne liggia. Gust. I reg. 
6:2)0. Om någhor tagher ena hustru, ... 
och kastar henne någhot slemt före. 5 Mos. 
22:14. hans söner bedriffuo sleem ting. 1 
Sam. 3:13. slema slunor. Hos. 4:14. Wee 
them ... slema stadhenom. Zeph. 3:1. En 
tiwff är een skendeligh ting, men en belac
kare är mykit slemare. Syr. 5:17. Lögn är 
en slem skamfleck på eenne menniskio. 
20:24. at j icke löpen medh them vthi 
samma slemma oskickeligha wesende. 1 Pet. 
4:4. slem ord. Eph. 5:4. Han var een 
ogudachtig tyran och slem blodhund. Pe
trejus Krön. 112. Fly slempt omgenge. 
Chronander Surge C 2 b. Tu slemma 
skalck. S. Brasck Ap. gern. I 2 b.

Slem, m. Slam, dy, orenlighet. Jach 
är försunken vti diupom slem ther ingen 
botnen är. Dav. ps. 1536 69:3. all boord 
äro full medh spyior, och slem vthi all rum. 
L. Petri Jes. proph. 28:8. Dhen räst, sorti 
iorden fåår (af den begrafne), är man en mud- 
dig slemm. Wexionius Vitt. 414. Ostran 
... synes något trifvas Uti sin salta slem, 
ther om the rike rifvas. Spegel G. verk 
171. All stygghets värsta slemm. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 33.

Slemaktig, adj. Ohöfvisk. Them hon 
bespottar hvar i sitt stand, Hon gifver them 
alla slemachtigh mund. Alle bedl. speg 32.

Slemgylta, f. En insekt? Slemgyltor 
och annat yrfä, som medelst bråddens af- 
gnagande öfver jorden hindra dess tiltagande 
i roten. Carleson 148.

Slemhet, f. 1. Orenlighet, osnygghet. 
all bord äro full medh spyior och slemheet 
alstädhes. Es. 28: 8. Tu haffuer giordt oss 
til treck och slemheet jbland folcken. Jer. 
klag. 3:45. Tuback ... intet annat är än en 
slemhet. Schroderus Uss. D4a. — 2. 
Orenhet, otukt, styggelse. Bolerij och all 
slemheet. Eph. 5:3. man medh man be- 
driffwit slemheet. Rum. 1:27. the (köttsligt 
sinnade) äro slemheter och skamflecker. 2 
Pet. 2:13. hoordom iomfrwkrankilse oc an
dra Here slemhether. Gust. 1 reg. 2:86. 
Jagh är full medh slemheet och onda lustar. 
L. Petri 1 Post. d2a. han wille oss rensa 
ifrå alle wåre synders slämheet. Lælius 
Res. 2:52. — 3. Skam, blygd. Salugh är 
then som ... förwarar sin clädher, ath han 
icke gåår naken, och the få see hans slem
heet. ' NT 1526 Upp. 16: 15.

Slemlig, adj. Ohöfvisk, skamlig, alla- 
handa slemlig oord, bannor, lastilse, bak- 
dantan. O. Petri 1 Post. 138 b.

Slemliga, Slemmeliga, adv. Skamligt. 
Judanar wordo inför Keysaren så slemligha 
belugne. Försp. till Vish. the haffua slem
meliga och förargeliga leffuat. P. J Gothus 
Rel. art. 355. Judana aff somliga Greker ...

som aldra slemligast. . . skemde wordo. Sal. 
vish. 1536 försp.

Slemma, Slemmare, Slemmeri, se
S 1 ä m m a m. m.

Slemmer, m. Oren, otuktig person, in
gen bolare, eller slemmer... haffuer arffdeel 
vthi Christi och gudz rike. NT 1526 Eph. 
5: 5.

Slemtalig, adj. Som talar ohöfviskt. 
Epicureiske bespottare och grooffue slem- 
talige menniskior. P. J. Gothus Enchir. 
Dd « a.

Slens, m. Lätting, dagdrifvare. [Jfr Isi. 
slen, slensia. Se Spegel Ord.] Jag endast 
rädder är, At denna juncker slens har kom- 
mi’na förnär. Palmfelt Qv. skol. 34.

Slenta, intr. 1. Drifva, slinka omkring 
sysslolös, vth medh .. . husknutarna slenta. 
Rondeletius 75. Jfr Släntra. — 2. Slinta. 
på sin tijdh skal theras foot slenta. 5 Mos. 
32:35. mijn stegh hadhe fult när slonttet. 
Ps. 73:2 mina föther slunto. O. Petri 
Men. fall M 6 b. Tu rydier wäghen vnder 
migh, at mina fotter icke skola slenta. L. 
Petri Dav. ps. 18:37. — Jfr Språk o. stil 
7: 77.

Slep, m. Smiler? Ett rötägg kallas han, 
bedragare, en toker, Förrädare, suput, en 
slep, en bof, en sloker. S. Triewald 110. 
Jfr Rietz släper, “smuler, falsk menniska“.

Sleper, Slepper, Sliper, Slipper, adj. 
Slipprig. [Isl. sleipr, sleppr.] slepper. Var. 
rer. voc. M 4 a. Theras wägh warde mörk 
och sleper. L. Petri Dav ps. 35:6. (Bib. 
1541 slipper.) Therföre är theras wägh lijka 
som en slipper wägh j mörkrena ther the 
vppå slinta och falla. Jer. 23:12. vägar till 
gunst hoos höga eller låga, till ähra och höga 
embeter, äro svåre slippra. J. Rudbeckius 
Kon. reg. 433. ingen fast, uthan en sliper 
grund at byggia uppå. Laurelius Rel. speg. 
243. Han (satan) hade reda valt sig ormens 
slippra hamn. Spegel Tillsl. par. 139.

Slessing, m. och n. Slessingh eller 
Slesielerft. Stjernman Com. 2:772 (1654). 
Slesing, slissing. Lind Ord.

Slesskatt, se Slagskatt.
Slett, se Slätt.
Sli, n. Slem. Lind Ord. Rietz.
Slickra, tr. Slicka. Han (katten) slickrar, 

tvättar sig. Kolmodin Qv. sp. 1:126.
Slida, intr. Glida, halka (slira). Kiärlek 

är en ting, som först lijk vijn och miöd Be
haglig slider neer, då åtänks ingen nödh. 
Lucidor A 3 a.

Sliddrig, adj. Sladdrig, slapp, slankig. 
en ung ko ... har sliddrigt diufr när hon är 
nyss miölkad. Carleson 342.

Slier, m. Böld, svulst. [T. schlier.] Se 
under K 1 a p p h o 11.

Slifta, tr. Slipa, glätta, polera? [T.
schleifen?] manner, Som then egentliga 
kunskap nådt om bristen i språket, Ansade,
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skirade, sliftade thet, och giorde thy reglor. 
Palmfelt Virg. tillegnan v. 38.

Slika, intr. Smyga. [Mnt. sliken, T. 
schleichen.] ehwart wij oss wijka eller wenda, 
så slijker han jw altijdh effter oss medh sina 
obegrijpligha lister. P. J. Gothus Bön. R 2 b. 
han lurar och slijker än nu effter oss, såsom 
en glupande ulff. Synd. sp. C 8 b. Dieff- 
uulen ... kom offta til honom, såsom een 
katta, ... och sleek allestädes effter honom, 
ehvart han gick. Edsvärj. B 5 a. Satan sliker 
På falska vägar fram och siälarna besviker. 
Spegel G. verk 44. hoo veet all then väg 
på hvilken vatnet sliker. Ders. 90. när hon 
(solen) resar sig, tå måste lättian slika. Ders. 
177.

Slinda, f. Sida, kant. [Fsv. slind o. 
slinda; jfr Rietz slind.] (Jfr Sündig.) 
han . . . them lärdt hade ett bättre skick på 
att smida Dalepilar... nemligen, medh snede 
slindor och icke så longlig vdd. Svart Kr. 23.

Slinder, Slindra, f. Stång. (Se Rietz) 
Ryar hvar uti säden införes, deruti på slin- 
drar eller stänger up lägges. Risingh 2». 
slindror. Dens. 62.

Sündig, adj. 1. Kantig, hörnig? (Jfr 
Rietz sündiger.) Tu sündige förgylte sal- 
tekar. Lönbom Uppl. 2:17 (1563). En gull
ring med en spitsig demant och 6 små sün
dige demanter. Das. 62 (1592). ett rökdrag 
(på ugnar) . .. hvilcket kan giöras antingen 
rundt eller fyrslindigt (fyrkantigt) af bleck. 
U. Hjärne Ved. 38. (Jfr Fyraslindad 
[Fsv. fyraslindadher.], T r e s I i n t.) — 2. 
Klyftig, förslagen. Hon (visheten) haffuer 
förstånd på slindugt taal (Vulg. seit versutias 
sermonum; Bib. 1541 förteckt ord), och vth- 
tydha gåtor. L. Petri Sal. vish. 8:8. Så 
mercke wij ock aff thet teekn som Judas 
hadhe giffujt sinom hoop, genom hwilket 
the måtte kenna Christum igen, när the 
honom gripa skulle, at han war flijtig och 
slindigh nogh, til at göra thet fyllest som 
han the öffuersta Presterna vthloffuat hadhe. 
Chr. pina Psa.

Slindra, se Slinder.
Slindrig, adj. Rullande. [Jfr Mnt. slin- 

deren, vrida sig, vända sig ] et slindrigt 
kullerklot. Lohman 410.

Slindrig, adj. = Sündig 2? Så voro 
ock månge ährlige personer under papisterne, 
som icke ogiärna sågo at prästernas slindrige 
hufvuden medh en så skarp luut tvagne 
blefvo, som Lutherus them öfvergiöth. P. 
Brask Puf. 422.

Slingning, f. Tarmvred. Lind Ord.
Slink, m. 1. Lycksökare. En slink, som 

i et hof inställer sig med kungen. Dalin 
Vitt. 3: 434. — 2. Intrig, ränker. Af slinkar 
utan tal hon (regeringslustan) sig betjäna vet. 
Dalin Vitt. II. 5:40.

Slinka, intr. Slinka sig till, genom 
inställsamhet förskaffa sig. de voro få,

som icke slunkit sig til någon hederstitel. 
Roman 77.

Slintig, adj. Slipprig. Wägen är haal 
och slintig. P- J. Gothus Ridd. B 7 a.

Slipa, tr. [T. schleifen.] 1. Släpa, en 
hest slipade thenna konung Inga til dödz 
ther han hengde med foten i böghlone. O. 
Petri Kr. 58. Will tu migh slå, eller slijpa 
och släpa. Tob. com. C 3 b. — 2. Jemna 
med jorden, rasera, nedrifva. Slipa en fäst
ning. Lind Ord. Jfr Slefa.

Slipa, f. Släpa. Dragare släpa .. . med 
drögar, slijpor. Comenius Tung. 461.

Slippa, intr. Undslippa. the gripo them 
leffuande, och dråpo them ... och lät icke 
en aff them slippa. 2 Kon. 10:14. then 
som förbund bryter, skulle han slippa? Hes. 
17:15.

Slippa, f. Disktrasa. Trasa, Slätta, Slippa, 
Pannus subuvidus, Waschtuch. Schroderus 
Lex. 30. Jfr Vendell Ordb. öv. östsv. dial. 
süpp(a ?).

Slipper, se Sleper.
Slipperfull, adj. Slipprig. een väg, som, 

slipperfull, Snart kastar then, som ståår up 
ända, tvärt omkull. Lagerlöf 60.

Slipperplan, m. du låter oss eij springa 
In på världzens slipperplan. Rydelius Vitt 53.

Slirfva, f. ? Se under Slappa.
Slisk, se Slitsk.
Slita, tr. [Isl. slita, Mnt. sliten.] X. Draga, 

rycka, han riffuer och sliter åt sigh med 
rett och orett huru han gitter. L. Petri 1 
Post. Zlb. Hwar ... man någhot haffuer 
slitit tilhopa, tå öppar sigh aldraförst en nyy 
iemmer, huru man sin Mammon föröka och 
widh macht hålla må. 2 Post. 242 a. — 2. 
Nöta, förnöta. Then sig vil rätt beflita Om 
dygd, han måste ej förmyckit sängen slita. 
Spegel G. verk 63. at iagh sådana jemmer 
och hiertans sorgh see moste, och sliita mina 
daghar medh skam. Jer. 20:18. — 8. Upp
lösa. j slithet thet forbwndt oss emellom 
giorth aer. Gust. 1 reg. 4: 179. — 4. Afgöra, 
afsluta. saa lenghe (till dess) ærendet ær 
slitit. Gust. 1 reg. 4:264. sädhan mötet slitit 
var. L. Petri Kr. 142. — 5. Slita ord på. 
Thenna woro tå all the onda orden han sleet 
på them. L. Petri 3 Post. 101 a. slijta på 
them the slemmaste ord the lärdt hade. 
Svart Kr. 117. begynte en part bruka mun
nen . .. och slijla skendelig ord vppå honom. 
Ders. 159. — wij ther öffuer slijtidt (utstått) 
monghe ondhe och hårdhe ordh. Carl 9 
rimkr. 159 (1583). — 6. Rejl. Han trengde 
och sleet sigh med macht igenom. L. Petri 
1 Post. c 7 b.

Slitlig, adj. Tull och accijs gifvas måtte 
af alle ätelige slijtelige och förnötelige vahrur. 
Stjernman Riksd. 1:755 (1622).

Slitsk, adj. [Fsv. slitsker.] Snål, glupsk. 
Girigh och slijdzk. L. Petri Krön. pred. 
B 8 a. hwadh haffuer en skrymtare til at
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hoppas ther han är så slijtzker, och Gudh 
brådhtager honom lijffuet ifrå? Jobs bok 
27: 8. man pläghar säya om vlffuarna, at the 
warda slijtzkare, sedhan tanden är worden 
blodigh. Mandr. E 6 a. Slitzke ... såsom 
hundar. O. Petri Kr. 25. Jfr Rietz slisken.

Slitska, f. slitzka och girugheet. L. Petri 
1 Post. S 5 b. Slitzka,Liguritio,Geitz. Schro
der us Lex. 21.

Slitskas, dep. wij nw så öffuermåtton 
mykit fijkes och slidzkes effter thetta timliga. 
L. Petri 3 Post. 63 b.

Sliuk, se S1 u k.
Slo, n. och m. [Jfr Rietz slod, Aasen 

•s/od] Slödder. Pack är gement folck, äfven 
som slo. Wallenius Gram. F 6 a. han 
gaf sigh intet med ringa sloo i slanger, uthan 
hölt sig altijdh till de högre. U. Hjärne 
Vitt. 40. Slo, n. Lind Ord. Nu skall man 
tro, den slon kan jubilera! Atterbom 
Lycks. ö 2: 358.

Slock, n. Träg. (Se Rietz slåk. Jfr 
Isl. slok, N. slok.) Slock, Alveus, Trog das 
bedeckt ist. Schroderus Lex. 36.

Slocknas, dep. Slockna. Slijk wrede, 
som ey slåknas, Men brinner in i döden. 
U. Hjärne Vitt. 104.

Slog, m. (Jfr Rietz slog, slåtter 618 b.) 
Afradhe kallas bondans slogh eller sädh som 
uthe på mareken står. Stjernhjelm Sv. o. 
G. mâles fat. B 2 b.

Slok, n. Slyna. (Rietz 627 b.) Lööp 
heem förr åt, titt förbannadhe slock (till en 
piga). Rondeletius 22.

Slommer, n. Nöt, drummel. (Se Rietz 
Slommer, m., en som går matt och dåsigt.) 
See, hvad är thet för ett stoort slommer, 
Som ther borte hijt til oss kommer? Dalius 
Hec. B 6 b.

Slott, n. Fäste, borg. slott och fasta 
städher. 2 Kon. 17:9. Han bygde ock slott 
j öknenne. 2 Krön. 26:10. Herrans nampn 
är itt fast slott. Ord. 18:10. en boom för 
itt slott. 18:19.

Slottsliggare, m. Besättning på ett slott. 
thee fotgaangare oc slåtsliggiare (i Kalmar). 
Gust. 1 reg. 4: 40. the fotknekter som ther 
(på Elfsborg) ligge i borgaleige må tu löna 
... så them som andra slotzliggiare. 6:327. 
slotsliggiarenar slogho ut och blifve tilbaka 
slagne. L. Petri Kr. 1S7.

Slottslofva, -lofvan, -lofve, -lofven, f. 
Befäl öfver ett slott. [Fsv. slotslovan, slot- 
lovan; se Schiller-Lubben slotlove.] al 
slotzlofwan j Swerigis rike hengia ok lyda 
in tiil Stokholms Sloth. Gust. I reg. 1:98. 
wij andtuordat haffua oss elskelige tro tienere 
Jonss wesgöthe och the godemen szom medt 
honum j slotzloffuen stonda .. . woorth sloth 
wiborgh och wiborgx Stadt medt woort slot 
nysloth wthii en erligh och redeligh slotz- 
loffwen. 2: 51. han (biskop Brask) hans nade 
vpanthwårdha skulle ... slotzloffuan på mun- I

kaboda slott. 4 : 259. han thet (Elfsborg) haffue 
och beholda skall wthij en ärlig slotzloffwe. 
6:123. wij antwardat haffue oss elskelig tro 
men (24 personer)... wårt och Cronones slott 
Stocholm vtj en ärlig och redlig slotzloffuen 
i så motto at the skola thet hålla oss til 
handa, och ingen annen, och åter igen vp- 
antuarda frii t och qwitt ee när wij helst wppa 
eska. 6:261. läta alla slotzloffuor stå then 
herra til handa som eendreeteliga till riket 
kest och kåratt worde. O. Petri Kr. 182. 
Och wordo alla slotz loffuener så förwand- 
lade, at slotten skulle hallas marsken och 
drottzeten til handa. Ders. lf2. slotzloffuan 
öffuer altt rijkit skall effter konungens dödh 
hallas erehebiseopen, drotzeten, laghmannen 
i Vpland med andra tre af rikes rådh som 
ther till nempde warda, så at the altijd äre 
sex. Ders. 203. foor så kring om alt riket 
och fick in alla slotzloffuor. Ders. 272. han 
kom på slottet, och her Steen öffuerantwar- 
dadhe honom slotzloffuonar. Ders. 294.

Slottslofvare, m. Befälhafvare på ett 
slott. Gust. 1 reg. 3: 333, 427.

Slubbot, adj. Drumlig, otymplig, tafatt. 
[Jfr Slubber ... vårdslös drulig karl. Rietz, 
N. slubbut “skjedeslos“. Ross.] Se under 
O t y k.

Slubbra, intr. Tala oredigt, otydligt. 
Staplar på talet och slubbrar med målet. 
Husspegel A 5 a. Jfr Rietz.

Slucka, tr. Sluka, tömma. [T. schlucken, 
ausschlucken.] iagh slucka henne (bränvins- 
kosan) uth alt på een gång. Beronius Fsa.

Sluder, Sludder, n. Slödder, en hoper 
medh gudlösa och ähreförgätne sluder och 
oredeligt sälskap. U. Hjärne Surbr. 133. 
canaille, sluder, lettferdigt pack. Sved
berg Schibb. 254. Pack, afskrap och sludder. 
Törnevall B 6 a. Att sqvallra, kringföra 
alt hvad som man hör, Thet ovettigt sludder 
allena tillbör. Dens. C 8 a. jag är aldeles 
intet i humeur nu at tala med sådant slud
der. C. Gyllenborg Sprätth. 35.

Sludra, tr. ? (af Sluder?) (frågade) hvij 
hooss (den Portugisiske) Gesanten fans itt 
sådant fyllerij, icke anners än som uti iit 
bondegästebud och een ölkrog, och att ther 
sludres in allehande canaille? Adlersparre 
Hist. samt. 1:226 (1641).

Sluk, m. Slukare. en omättelig slwk, 
som gerna wil riffua til sigh ait werldennes 
godz. P. Erici 2: 259 a. girugheten, såsom 
en omätteligh sliwk, söker och kraffsar til sigh 
alla peningar och godz på iordenne. 4:116 b.

Slukopp, m. och n. Uppslukare. [Mnt. 
slukup, T. schluckauf..] döden på sidstonne 
kommer öffuer oss medh alionne, såsom 
then sidste slukop. P. Erici 2:53 b. han 
skulle haffue kallet Stocholms slott eth slugop 
(slukande svalg) och sagt szå, ath han wille 
... riffue thet... nider i grunden. Gust. 1 reg.
11:152.
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Sluksot, f. han sin hunger ey kunne 
släckia, Men uthaff sluchsothen sigh menthe 
döö. Olfson Tre vise män C 4 b.

Slummeraktighet, f. Vårdslöshet, enär 
af oförstånd, slummerachtighet, arghet eller 
penningegiru något af dem (domarena) för- 
öfvas. Stjernman Riksd. 3:2180 (1719).

Slump, m. 1. Rest, lemning. Desse ja
bröder bekomme understundom någen slump 
aff den vildbråd, den de till döden med deres 
angifvende i deres herres näht iaget hadhe. 
Hert. Carls slakt, företal. — 2. Sqvätt, klunk. 
(Jag) dricker hvar dagh en skönan slump. 
Chronander Surge Bla. — 3. Träff. Wij 
äre så medh en slump födde. L. Petri 
Sal. vish. 2:2.

Slumpvis, adv. 1. På slump, på höft. 
Skriftennes ord han i slumpevijs falskeliga 
och ilfundeligha emoot thes rätta grund in- 
dragher. L. Paul. Gothus Kometsp. «1. — 
2. Af en slump. Hende så i slumpewijss 
att Kong. Götstaffs cancelly scriffuere . .. 
råkade och wara i Råstock. Svart Kr. 111.

Slumra, intr. och tr. 1. Drumla, vara 
vårdslös, overksam, han (fogden) formykith 
slwmbrar, jnthet agthandis på læneth eller 
thet honum befalth ær, vthan stædz tagandis 
ööll for ærande. Gust. 1 reg. 4:117. — 2. 
Slurfva, vårdslöst vräka, göra något i hast 
och illa. skall tu och tage szynnerlige (sär
skilda) qwittensier på alle the Rothekarlas, 
Dagekarlas szölffwer, slaggsölffwer och Here 
slijke partzeler ... och icke slumbrat szå 
obeskedeligen alt vdi en hoop. RR 9/2 1544. 
en part, när theras fader eller moder, sväär 
eller svära eller andre närskylde äre aff- 
sompnade, slumbra hasteliga medh lijket, 
uthan någen tilbörligh omkostnat och be- 
prydningh, åt jorden. Phrygius 5 Likpred.2f>.

Slumrig, adj. Vårdslös, slarfvig. Mitt 
fält derefter snart af slumrig skötsel magrar. 
Dalin Vitt. II. 5:39. Slumrigt och sielfs- 
vålligt folck. Dahlman 39.

Slumrigt, adv. Liknöjdt. han vil ... 
Hans oskiäl (oskäliga yttrande) slumrigt ei 
ell’ onäpst öfverhöra. S. E. Brenner Jesu 
pin. 111.

Sluna, f. Slyna. [Mnt. slune.] the bo- 
ladhe tned affgudhom såsom een slem sluna 
med en hoorkarl. Es. 57: 7 (glossa). Ephraim 
är een skökia och Israel een sluna. Hos. 
5: 3. slema slunor. 4:14. otuchtighe sluner 
och sköker. L. Laurentii Nyårspred. E 1 b. 
slunan. Dalin Vitt. II. 5:114.

Slunk, m. Klunk, han icke förmåtte 
samma skåål medh en slunck uthdricka. 
P et r ej us Beskr. 2: 54.

Slunker, m. Dagdrifvare. (Rietz 624 a.) 
Jagh vill här efter sielf vara juncker, Trå 
den såsom achtar någon sluncker. Chro
nander Surge A 5 b.

Slunt, m. Dagdrifvare, lätting. (Rietz 
€25 a.) (the) hållit sådanne kostelige ährender

för ett barnevärk ... låtit sina drängiar, poi- 
kar och sluntar (ribaldi) handtera them effter 
sitt behagh. Sylvius Er. 01. 19. soppan 
blifvertunn, som slunten ofta klagar. Spegel 
G. verk 105. Se Herrslunt, Hofslunt.

Slunta, intr. Slå dank. Lind Ord. Rietz.
(Språk o. stil 7:76.)

Slupdrunk (för slapdrunk?). m. Sömn
dryck. [T. Schlaftrunk.] De Danske . . dri
stade icke til at landstiga, och hämta sådan 
slupdrunck, som deras stallbröder .. . fingo 
morgons supa. Tegel Er. 14 hist. 252. Jfr 
Slåpendrunk.

Slurk, m. Klunk. [Isl. slurkr. B. Hald.] 
hvar gång Jupiter bortvände sine lius, Så 
stal 1 er en slurk utaf hans nectarkrus. 
Knöppel Gud. rådslag B 1 b. Taga en 
slurk vin. Små slurkar. Lind Ord. Rietz.

Slurka, tr. Svälja [Isl. slurka. B. Hald.] 
På bäste sättet tilreedes the (ägg), när man 
medh skalet kokar them i vatn, til thess thet 
hvijta någhot tiocknar, at man kan röra thet 
medh gulan tilhopa, och så skalat slurcka 
them in. Sparman Sund. sp. loo. Rietz.

Slusk, m. Lätting, een dummer slusk 
som ingen ting vil lära. Spegel G. verk 
228. Jfr Rietz.

Slut, n. 1. Slutledning, slutsats, iag af 
tijders Och förgångne sakers lopp ... Kunde 
göra slut om thet som komma skulle. Stjern- 
hjelm Fredsafl 18 intr. Jesus låter er de 
hemligheter veta, Som ingen philosoph, med 
sina lärda slut, Han grubble hur han vil, 
lös up och räknar ut. Kolmodin Qv sp. 
2:436. — 2. Beslut, tu står fast uti titt en 
gång fattade slut. Hermelin A 7 a.

Slutmakare, m. Dialektiker, then store 
slutmakaren Leibnitz. Rydelius Förn.öfn.403.

Sly, n. Ett slags vattenväxter. [Isl. slj.] 
en myra (myr), som med sly och lumror är 
tätt öfverdragen. Carleson 303. Jfr Lytt- 
kens Sv. växtnamn 1693.

Slya, f. Karbas. F1 a g r u m, slyia. Var. 
rer. voc. P2b. Slyia, Flagellum, Peitsche. 
Schroderus Lex. 42. för then skul haffuer 
Gudh fått Öffuerhetenne swerdet j handena, 
och enom Hwsbonda rijs och slyio, at the 
skola brukat och hugga til, när the see at 
thet så behöffues. L. Petri 3 Post. 115 b. 
Man skal medh spödet och slyian slå på 
säcken, dochlikväl ther medh förstå åsnan 
och hästen. A. Laurentii Hust. 47. (Jfr 
Rietz sly, slya, mjukt spö, vidja.)

Slyngande, n. Sysslolöst lefverne. [N. 
slyngja, drifva sysslolös omkring.] jemt- 
varande gode dagar och itt städse slyngiande 
gör hiertat olustigt och trögt. Schroderus 
Hels. beg. skattk. 42.

Slysa, f. Sluss. [Mnt. sluse, T. schleuse.] 
slysan vid lilla Edet. Stjernman Com. 2: 
342 (1642).

Slå, tr. och intr. 1. Döda. Och skal iagh 
nu icke mer her effter slå alt thet som leff-
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uande är. 1 Mos. 8:21. slogh han then 
Egyptiska (mannen), och begrooff honom vthi 
sandenom. 2 Mos. 2:12. then som slåår 
ena menniskio han skal döö. 3 Mos. 24:21.
— 2. the slogho them een stoor slachting. 
Jos. 10:10. wij moste än nu slå ena slach
ting. 1 Macc. 4:17. — 3. wij ingen owilia 
haffde til tigh annen än then wij sielffue 
gåffuo tigh til kenna, Huilkin wij doch nu 
platt haffue slagit aff hiertat. Gust. 1 reg. 
6: 231. (han) siåår sin lijt och tröst til Chri
stum. O. Petri Men. fall Dlb. hwar och 
en som slåår sin troo til gudz son. 2 Post. 
107 a. Sitt sinne slogh han aldeles på krijgs- 
saker. Schroderus J. M. kr. 71. Ære wij 
icke tiil synnes athuj j thenne nesth kom- 
mandhe szommar wele latha wort hoffolk 
slaa theres hestar wth j græs (släppa ut på 
bete). Gust. 1 reg. 3:124. vj kunne ey sia 
them (hästarne) paa grææss. 2: 30. the them 
slagit hade i beet. Svart Kr. 36. lett (lät) 
Konungen slå (uppställa) sitt krigxfolk i år- 
den alt kring om almogan. Ders. 170. haffua 
frijheet til at slå thetta förbodet löst (upp- 
häfva det). L. Petri Skyld. A 6 b. — 4. 
Slå ut, slå ifrån sig, afstå ifrån, afslå. 
slåår vth then vmsorg och bekymmer som j 
haffuen om idher lijff hwad j skolen äta och 
dricka. O. Petri 2 Post. 146 a. så framt j 
wele wara mina läriungar .. thå moste j slå 
vth idhert eeghit sinne och wilia. Ders. 195 a. 
Så skole wij icke slåå the gåffuor vth som han 
oss giffuit haffuer. Ders. 204 a, the slogho 
vth hwad the hadhe j sinnet. L. Petri 1 
Post. D 6 b. jag råder och befaller dig, at 
du intet slår ut eller försummar detta gifter
målet. Modée H. Smulgråt 63. Jfr Utslå.
— 5. Slå på: a) anfalla. Tu skalt ingen 
skadha göra the Moabiter, eller slå vppå 
them. 5 Mos. 2:9. b) företaga. Konungh 
Erich tänchte både till och frå, Huru han 
sin saak ville slåå opå. Hund Er. 14 kr. 
v. 450. alt, ehvad som hälst, vi slå uppå, 
skall lyckas. Erese 81. Jfr Påslå. — 6. 
Slå till: a) anfalla. Judas lät blåsa j 
trummeternar, och sloogh til flendanar. I 
Macc. 4:14. Tå toogh Jason widh tusend 
män til sigh, och sloogh til stadhen. 2 Macc. 
5:5. b) inlåta sig på, ingå. konungen i 
Swerige war så wreedh worden på samma 
Olaff Haraldson, at han icke wille slå til 
noghon wenskap med honom. O. Petri 
Kr. 48. c) komma till. Ther nw monge äre 
som hata, och ingen som elskar, ther moste 
thet jw slåå till en ond enda på thet sijdzsta. 
Ders. 59. — 7. Slå tillbaka: a.) nedsätta. 
fremmande mynt . .. sloogh han alt tilbaka, 
så at thet icke skulle gella så mykit som thet 
hade gullet. O. Petri Kr. 218. b) gifva 
efter. . thet är gott at tu- någhot slår tilbaka, 
och någhon mon giffuer suijgha. L. Petri 
Dial, om mess. lib. — 8. Slå fram, för
slå. tiwghu biuggbrödh .. . hwadh kan thet

slå fram för hundradhe män? 2 Kon. 4: 48. 
så litet slå twsende åår fram emoot ewig- 
hetenne. L. Petri Sir. bok 18: 8. — 9. 
Slå om, kungöra (genom trumslag), lät han 
tå strax slå om och lyse frid. L. Petri Kr. 
147. Konungen lät slå om och utropa at 
ingen skulle gå af sitt huus. Ders 148. Jfr 
Omslå. — 10. Slå ut, göra utfall, the 
paa slotthit sigh saa haffua forstærckth ath 
the tiidt och offtha slaa wtaff slotthit och 
giöre them j stadhen stoor schada. Gust. 1 
reg. 2:191. sloge the vth aff slottedt och 
finge någre aff the Swenske till fongar. Svart 
Kr. 49. ther effter sloge fiendener vth med 
twå hopar. Dcrs. 33. — 11. Refl. man haller 
sich fråå kööt och slåår sich full medh fisk 
(i fastan). O. Petri 2 Post. 53 b. En part 
satte sigh till drijcks, sloge sigh strax fulla 
aff wijn. Svart Kr. 29. enn partt aff edher 
brwke stoor drijckenskap, slå sig fulle medt 
öll. Dipl. Dal. 3:169 (1555). ingen skal slå 
sigh vthi säkerheet, vthan wara waaken. L. 
Petri 1 Post. Y S b. slogh Kong. Götstaff 
sigh i någhen wenligh handell medh Erche- 
biscop Oleff i Tröndhem. Svart Kr. 112. 
Söffrin trädde i land till 300 man starck, 
slog sigh ther i slagorden. Ders. 43.

Slångerbjäbb, n. Ormbjäbb. [af T. 
schlänge. — Eller: Slingrande el. slinger- 
bults-bjäbb (jfr slångra, slingra Rietz 628 b, 
N. slangra Ross).] Skull’ jag, så viser fru, 
thet slångerbiäbbet lyda? (om ormens tal till 
Eva). Kolmodin Qv. sp. 1:6.

Slångra, intr. [Isl. slangra.] 1. Slänga. 
hästen tog till att skena ... och samme lång 
släde siångrade effter och kom mig på mitt 
högra lår. Lönbom Uppl. 1:41 (163')- — 
2. refl. Förirra sig. Ded galne folk, som sig 
från rätta vägen slångrat. Columbus Vitt. 94.

Släpamp, se SI am pamp.
Slåpekamtnar, m. Sängkammare. [T. 

Schlafzimmer. Mnt. släpen, schlafen.] Cu- 
biculum, slåpekammar. Var. rer. voc. 
G 3 a. the gamble forfädre och doctores 
hafve kallat kirkegårderne theris slåpekamrar 
eller hvilosenger. Hist, tidskr. 7:196 (1541).

Slåpendrunk, m. Sömndryck. [T. Schlaf
trunk.] Tu kant icke förtaga migh dricka 
en slåpendrunck. Ty hwar iagh honom icke 
haffuer, kan iagh icke soffua. L. Petri 
Drvck. E 2 a.

Slåttergänge, n. Slåtteröl. Mitt folk ... 
slog hö, Och var förströdt omkring på slåtter- 
gängen. Atterbom Lycks. ö 2:248.

Slä, n. Slån, slånbär. [Mnt. sie, T. 
schlehe] Slää. Spegel G. verk 121.

Släcka, tr. the Philisteer haffua hemp- 
nas och sleckt sitt gamla haat. Hes. 25:15. 
— Refl. mijn grymheet haffuer sleckt sigh 
vppå tigh. 24:13.

Släckebrand, m. Eldbrand, rykande slec- 
kebrandar. Es. 7:4.

Släcketyg, n. lampor medh thera® liusa-
49
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näpor och slecketyygh. 2 Mos. 37:23 ; 25: 38. 
4 Mos. 4: 9. (Öfv. 1878: fyrfat.)

Slädehäst, m. Slädtrafvare. then slæ- 
dhehesthen szom steen fynne skengthe myn 
herres nadh. Gast. 1 reg. 2:223.

Slägta, intr. Slägtas (pä). Lät oss på 
ufvar ej och natteskävor slechta, Som helst 
i mörkrena plä fara kring och flechta. Spe
gel G. verk 38. De vänte på sin troon een 
Konung och een Karl, Som uti hiältemod 
sin herr-faar skulle släckta. Eurelius Vitt. 16.

Slägtartig, adj. Slächtartigh adhelskap är, 
ther adhelighe barn och affödhe utaff ung
domen varde anvande til alla christelighe 
dygder och ridderlighe öfningar. L Paul. 
Gothus Mon. pac. -too.

Slägte, n. Slägt. [Mnt. siechte.] Esther 
sadhe honom intet vthaff sitt folck, eller sitt 
siechte. Esther 2:10. Tu äst aff itt gott 
siechte, Jagh bedher tigh, at tu wilt icke 
taghat til mistycke, at iagh elfter titt siechte 
fråghat haffuer. Tob. 5:19.

Slägteman, m. Skyldeman, slägting. 
[Mnt. slechtesman.] nesthe slektheman. Gust. 
1 reg. 2:195. Abraham är vår slechteman. 
Beronius D4a. Geperne . .. hafve haft i 
sinnet at i grund fördärfva sine slächtmän 
Götherne. Skytte Or. B 7 b.

Slägtig, adj. Beslägtad. Gud ... giorde 
menniskian, som är med honom slechtig. 
Spegel G. verk 265.

Slägträkning, f. Slägt register, ingen act 
geffue på fabeler och slecteräkningar the 
ingen ända haffua. NT 1526 1 Tim. 1:4.

Slägtspilling, f. Blodskam eller lägers- 
mål i förbjudna led. (Jfr Schlyter Ord. 
frændsimis spiæl.) slechtspilling. L. Petri 
Sal. vish. 14:26. (Bib. 1541: stumma synder.)

Släm, n. Se Däm. på kellare och jung
fru huus Ther holler tu mäst släm och suus. 
Chronander Surge C 6 b.

Slämma, Slemma, intr. [T. schlämmen.] 
Se Dämma, the (fogdarne) drage.till then 
ene Prästegårdh och Ländzmandzgårdh eff- 
ther then annen, ther the dricke och slämme 
och förgäte så mest hwadt the skulle be
stelle. Fin. handl. 9: 168 (1556). slemma 
och hålla collatz. P. Erici 2:210 a. icke 
återvända at susa och slämma, för än the 
äre vordne öfverst fulle. Schroderus J. 
M. kr. 80. the drucko och slemmade uthi 
fullan duus. Ders. 556. han frossar och släm- 
mar in uthi midhnatten. Hoflef. 217.

Slämmare, Slemmare, m. Fråssare, 
rucklare; slösare. [T. schlämmer.] Slem
mare, Hellus. Schroderus Lex. 83. en släm
mare fyller i sig medh slukande och sväl- 
giande. Comenius Tung. 820. En släm
mare nämpner man kostfrij. Schroderus 
Hoflef. 277. Jfr Dämmare.

Slämmeri, Slemmeri, n. Fråsseri. Lät 
migh icke förfööras vthi slämmerij, dryc
kenskap och okyskheet. P. J. Gothus Bön.

H 7 a. slämmerij och drickenskap. HSH 
31:211 (1666). öffuerflödigheet är förhanden, 
som är medh slemmerij, dryckenskap och 
altijdh fulle. B. Olavi 103 b.

Sländra, intr. Knoga {dstad). [T. schlen
dern.] Jag siändrade så i Guds namn åstad, 
och kom den 1 Julii til Stockholm. M. 
Stenbock (Lönbom Anek. 2:166).

Slängegång, m. Vi see the himlablos, 
som man Planeter kallar, Och theras slänge
gång oss sälsynt förefaller, Ty nu går hvar 
för sig, nu alle i een möllja. Spegel G. 
verk 284.

Stängel, m. Slingrare. [Bildadt af T. 
schlänge eller v. schlängeln.] then långhe 
slängelen {ormen). Balck Esop. 96.

Slängelod, n. Kula, som kastades med 
slunga. För the Romares skechtor, slenge- 
loodh och skåtkålfvar viste the (Gallerna) 
sigh intet varna (värna). Schroderus Liv. 
649.

Slänt, m. (af Slenta, slinta). 1. Halka, 
halkighet. På hale gatans slänt. Düben 
Boil. sat. 32. — 2. Sluttning, ett torp . .. 
Å långe backars slänt belägit uppå högden. 
Düben Boil, bref 23. Slänten af en brink. 
Lind Ord.

Slänt, adj. Sluttande. Lind Ord.
Släntra, intr. = Slenta 1. [Rietz 625 b; 

jfr D. slentre, T. schlendern.] Tre systrar 
släntra kring och efter sälskap trachta. Kol- 
modin Qv. sp. 1:124. — Jfr Språk o. stil 
7: 77.

Släp, m(?). Släp på klädning. [T. schlepp, 
m., schleppe, f.] Hon (jorden) lägger bort 
den drägt hon haar om vintren burit, Och 
henne varder, för then hvita släpen, skurit 
Een annan drägt. Spegel G. verk 179. slä
pen hänger sidt. Öpp. par. 66.

Släpa, tr. beskyllande mig ... att allenast 
släpa op (draga ut på) tijden, till dess fre
den i Preussen vore sluten. A. Oxenstjerna 
(HSH 36: 369).

Släpan, f. Släp, trälsamt arbete. Israels 
barn sockadhe offuer theras arbete, och ro- 
padhe, och theras roop kom til Gudh offuer 
theras släpan. 2 Mos. 2: 23.

Släpen, n. Släp. Ergastulum, fän
gelse ther fångar hallas til släperij och träl- 
dom. Var. rer. voc. L 4 a. wordt arbetes 
folk mogha och vnderstundom haffua roo 
och lijsa aff thet släperij som them pålagdt 
är. O. Petri 2 Post. 206 b. the wiile be- 
tenkia. .. hwad arbete, sleperij och lijffzfara 
han warit wti för rikesens betzsta skul. Kr. 
203. fremmande ... skola mätta sigh aff... 
titt släperij. L. Petri Sal. ord. 5:10.

Släppo, se Slappo.
Släta, Slätta, f. Slätt. [Isl. slétta.] alle 

slätor... skola med vatn upfylta varda. For- 
sius Esdr. 187. een jämpn Löth eller Slätte. 
Lælius Res. 1:171.

Släta, tr. Bemantla. [Isl. slétta.] Thetta
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alt gaf Bellenacke före med mong ståtelig 
och prechtig ord, till at släta och förblomma 
Kon. Christierns onda saak. L. Petri Kr. 
147. J fr S1 ä t ta.

Släthet, f. Simpelhet, vårt måål aff oss 
sielfvom inföddom vanvyrdas och förachtas, 
för dess släthet och fattigdoms skull (så säye 
vij). Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat. 
företal 3 b.

Slätnad, m. Släthet, jemnhet. Speghe- 
lens slätnadt. L. Paul. Gothus Komet sp. 
a 3 a.

Slätt, adj. Vanlig, simpel, enkel, rätt 
och slätt. [Fsv. slätter.] ehuru slett och 
eenfalligt thet synes, som här vthi scriffuit 
är, så är thet doch Gudz ord. Försp. till 
G. Test. slätt och enfaldigh ord och taal. 
T ob. com. A2b. Priuatus, en slett man 
som ingen befalning haffuer. Var. rer. voc. 
C «a. Dauid hadhe heller warit en slätt 
man, men han moste doch för gudz skul 
och för folkens bätzsta skull wara en ko
nung. O. Petri 1 Post. 114 b. Dragha godha 
werior är icke konst, thet kan och en slett 
bonde göra, Men kunna bruka them, ther 
hörer konst... til. Kr. 80. lära kenna wår 
Herra Christum, och hållan för något meer 
än een slett menniskia. L. Petri I Post. 
Pia. Läriungarna woro rett och slett, frome 
och godhhiertade. 2 Post. 13 a. en biscop 
reknas för meer än en slett prest. Dial, 
om mess. 127 a. thet är icke itt slett hel- 
uete, som en sådana (dråparen) haffuer för
dern, vthan moste wara itt medh the wersta 
och diupasta. Mandr. F5a. slätta troon til 
gudh är icke nogh. O. Petri 1 Post. 93 a. 
Han dreff och vth diefflar medh slätte orden. 
Lælius Res. 2:23. marger man är slätt af 
skapnad och anseend, Men doch fuller af 
vett. Stjernhjelm Öfverskrifter. Tijn saak 
är ey så klar och slätt. Hängde Astr. 26.

Slätt, adv. Alldeles, helt och hållet, i 
grund. Förskaffendes vppå samme skip alle 
krigz nottorffter,... så at the liggie slett se- 
gelredhe. RR s'h 1543- bleff (han). .. slett 
försoffat. Svart Kr. 94. then ther sijn barn 
slett mist haffuer. I Mos. 43:14. Tu skalt 
... alt slett affraka alt theras håår. 4 Mos. 
8:7. j skolen slett förgåås. 5 Mos. 8:19. 
then samma (kalken) moste tu slett vth- 
dricka. Hes. 23:34. gaff han och ganska 
stoort testamente til Swerige. Men thet kom 
inthit fram, the Danske behöllo thet alt slätt. 
O. Petri Kr. 209. man tagher medh rätt 
och orett alt slett. Nordin Krigshist. 2. 37 
(1567). slår ihiell hvar och een, Jaa alle 
slett. Hund Er. 14 kr. v. 426. 1 voren för 
en stund än käcke alle slätt. S. E. Bren
ner Jesu pin. 24. strååd (strået) thet brin
ner slätt up. P. J. Gothus Kors F 2 a.

Slätta, tr. [Fsv. =, Isl. slétta, T. schlich
ten.] 1. Göra slät. itt wrijsogt och wrong- 
spent trä, thet ingen man retta eller sletta

kan. L. Petri / Post. M2 a. —2. Glätta, 
polera. Om tu än slättar honom såsom en 
spegil så bliffuer han doch än tå rustug. 
Syr. bok 1536 12:11. — 3. Jemna med 
marken, rasera, de Keijserske hafua up- 
kastatt een lijthen skantz eller två, de samma 
våro lälteligen till att sletta. Adlersparre 
Hist. saml. 3:166 (1630). — 4. Bilägga, af- 
göra. thet gemena bästa må blifva befräm
jat, och the för thetta upvuxna missförstånd 
slättade och afvärde. Stjernman Com. 2:782 
(1654). de saker... hvilka af Cammar Col- 
legio komma att blifva slättade och afgiorde. 
5:100 (1689). dhe irringar och vedervärdig
heter, som emellan Sveriges Crono och 
Generalstaterne ... äre förelupne, desslijkest 
äre vordne slättade. Riksd. 2: 1358 (1660). 
een gräntze tractat... hvilken lijkväl icke 
aldeles hafver kunnat alle tvistigheeter slätta. 
2:1463 (1664). den emellan dem upvuxne 
tvist och oenigheten blef aldeles slättad och 
afgjord. J. Werwing 1:420. med de Dan
ske slätta och bilägga den gamla stridighe
ten om de tre cronor. 2:28. décidera, 
slita, sluta, sletta. Svedberg Schibb. 262.

Slätta, f., se Slätt.
Slätta, f. Disktrasa. (Jfr Söderwall 

Ordb. slätta, Ihre Dial. lex. sletta.) Se 
Slippa.

Slätt hän, adv. Rätt och slätt, helt en
kelt, utan förbehåll. [T. schlechthin.] man 
troor slätt hän ath såå är tilgååt som arti- 
clanar eller scrifften inneholler. O. Petri 
Men. fall D 6 b. han tagher ther ingen vn- 
dan, vtan segher slätt hän til them alla, 
Wexer til eller warer fruchtsammelige. Åkt. 
A 4 a. wij moste thet forstå slät hän och 
enfalleligha. 1 Post. 76 b. ther om (om Moses 
lag) talar han aldrig minsta ord, uthan sägher 
slett hädhan, Then som mijn ord haller etc. 
L. Petri 1 Post. a 5 a.

Slätt ting, adv. Ovilkorligen. [T. schlech
terdings.] förklara sigh slätt ting till then 
Pragiske friden. HSH 37:79 (1635).

Slö, Slög, adj. [Fsv. slior, Isl. sljör.] 
äggan på ... yxanar wardt slio. 1 Sam. 13: 21. 
itt iern sliött warder och mister skarphetena. 
Pred. 10:10. Ej dygden såras af din slöga 
pil. Lalin 11.

Slöd, n(?). Slö säd. (Vendell Ordb. öv. 
östsv. dial, slöd 0. slödja. Jfr Hesselman 
I och y 48.) Jagh giorde aldrigh min tijend 
väl, Slödh iagh til prästen sände. Forsius 
Spec. A 8 b. Jfr Slöd je.

Slöddrig, adj. slöddrigt och gement folck. 
Sylvius Curt. 642.

Slöder, n. J. Smuts, orenlighet. [Jfr 
Isl. s/or.] Tu t. . ligger icke såsom werlden- 
nes barn dagh och natt j alt slöder. Balck 
Krist. ridd. D 3 b. — 2. Slödder. All onyt
tigt parti j och så slöder. Messen i us Disa 
11. man honom mest blant versta slöder 
finner. Spegel G. verk 123. Jfr Sluder-
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Slöderpack, n. the omgås med odyg
digt slöderpack. Spegel At. par. 82.

Slödje, n. Slö säd. Hvetet vanslächtas 
bort i sämbre hvete, . . . biugget i slödie 
(T. in taube Gersten). Comenius Tung. 129. 
Jfr Slöd.

Slöfa, se S I e fa.
Slög, adj. Händig, konstfärdig, skicklig. 

[Fsv. slögher, isl. stegr.] golt silke och 
purpur klädher man vppå them, och äro 
altsammans slögha mänz werck. Jer. 10:9. 
en timberman . . . affhugger itt trää, tälier 
och slätar thet wel, och gör ther någhot 
slöögt och konstelighit aff. Vish. 13:11. en 
slögh mestare, then honom gör itt belete. 
L. Petri Jes. propli. 40: 20. Een snäll och 
slög chirurgus. U. Hjärne Surbr. 129. i 
alla kånster slög. Spegel Öpp. par. 9. en 
slög husmoder. Roman 33.

Slög, se Slö.
Slöga, tr. Förslöa. lusten slöges. Tes

sin Bref 1:286.
Slögd, adj. Konstnärlig, vitter. Några 

Europeiske nationer, som i dag vilja skattas 
ibland the slögda och qvicka, behaga sig af 
at kunna förutan tilhielp af rimbundit tahl 
gifva fram en lyckelig poésie. C. Gyllen
borg Andr. företal.

Slögdeliga, adv. Händigt, konstfärdigt. 
en som göra wil någrahanda ankost, hugger 
sigh itt empnesträ, barkar thet reent, och 
tälier slögdeliga til thes thet warder brwk- 
lighit j bohaghet. L. Petri Sal. vish. 13:11. 
slögdeligha med purpurfergho silkestrådh 
sammanwirkat. Sir. bok AS: 13. Jfr Slög- 
liga.

Slöghet, f. Konstnärlighet. Then snälle 
Zeuxis hand, fast hon heelt konstigt målar, 
Kan likväl thetta verk ej som sig böör be- 
schrifva, Här måste alt förstånd och slög- 
heet fierran blifva. Spegel G. verk 54. all 
slöghets fosterland (Grekland). Brander 
Gust. 41.

Slögliga, adv. = Slögdeliga. Och dören 
j Templet war fyrkant, och all ting war slögh- 
ligha föghat in vthi thet andra. Hes. 41:21. 
Han sökte effter at vpfinna teckeligh ord, 
och slögligha bescriffua the ord som sann 
äro L. Petri Sal. pred. 12:10.

Slöja, f. [T schleier.] Tisbe ... lop ått 
skogen hasteligh, Sin slöyer lefde effter sigh. 
Tisbe 3. skyylte hon sitt ansichte medh en 
slöyare.. Schroderus Albert. 2:113. [Jfr 
Fsv. slöiere.]

Slök, n. Klumpig, trög luns. Vil man 
göda thet oxe slöök. J. Sigfridi F 6 b.

Slöke, n. Lättfärdig qvinna. En amma 
ha de ren, ett utskumade slöke. Lustsp. 
Amman 11. Jfr Rietz under slok.

Slöna, intr. Blifva slö. sliöna, hebere, 
hebescere. Comenius Tung. index.

Slös, n. (Jfr D. slos “odselhed, vellev- 
ned“ Kalkar.) 1. Fråsseri. Barn och barn

barn raden långa Plägha gifva sorghermångha, 
The öda och nööta titt hus, Lefva ther medh 
i slös och dus. A. Olai 24. I tina huus- 
syslor väl thetta betänck: Till girugheet, lättia 
och slöös tig ey sänck. Törnevall El a. 
tu . .. Hvad godt Gud tig gifvit med slöös 
ey bortspelar. Dens. E 5 b. — 2. Slöseri. 
Nu är giästebodz tid, thet vil sig gienast 
röija, Ty gamla mor (jorden) klädt på sin 
gröna helgdagz tröija, Hon bäddar brudesäng 
åt sina barn på slös (i öfverflöd), Ty hela 
kullen går på friarstaten lös. Runius 2:2.

Slösa, intr. Fråssa, ruckla. att slösse 
och dricke natth och dagh egenom. Hist, 
handl. 13. 1:195 (1565).

Slösan, f. Slöseri, han forfoor Medh 
slösan stoor Hans godz. Psalmb. 1572 (Pa- 
rabol. A 3 b.).

Slöseri, n. Fråsseri, rucklande. Lät migh 
icke råka vthi slöseri j (Vulg. aufer a me 
ventris concupiscentes) och okyskheet. Syr. 
23: G. Wåre (vore) bäther, att thu affwände 
igen medt then swåre drick och slösereij, 
rettendes thine szaker vt när thu fastande 
wåre. och icke vdi ölszmål. RR lS/» 1544.

Slösig, adj. Slösaktig. En slösig giäck 
gier bort både kappa och säck. Grubb 188.

Smack, m. Smackning. Smack med läp- 
parne. Lind Ord.

Smacka, f. [T. schmacke.] 1. Ett mindre 
fartyg, jakt, äfven ekstock. I städerne, som 
liggia ved siögarne, skole then eller the, 
som förordnade äre at skiutza medh bååt, 
vara försedde åtminste medh två smackor 
eller båtar. Stjernman Com. 2:661(1651). 
— 2. Smacka, Paro, Raubschiff. Schro
derus Lex. 33.

Smacka, intr. 1. Smälla. Dråpsmäll uthi 
stufvan thet smicker och smackar. Törne
vall E3a. (Jfr Rietz smikka.) — 2. Om 
korpens läte. The (korparne) skola tå tijn 
öghon uthacka, Och öffuer tigh blancka och 
smacka. Jos. hist. 21.

Smaka, tr. 1. Smaka på. munnen sma
kar maten. Job 12: ll. Kökemestaren sma- 
kadhe wijnet. Joh. ev. 2:9. — 2. Hafva 
smak för. Huru skulle iagh kenna hwadh 
gott eller ondt är, eller smaka hwadh iagh 
äter eller dricker. 2 Sam. 19:35.

Smal, m. Stor hop, mängd. (Se Rietz 
smali.) En väcktare på muren först varse blef 
då smaal Af ryttare å footfolck. Eurelius 
Vitt. 85.

Smal, adj. Liten, obetydlig, ringa för
råd och smal inkomst. Svedberg Sabb. ro 
2:1049. Casa 36.

Smala, tr. Minska, uttömma. [Mnt. sma
len.] för partier, misshelligheter och fram
gent förde inbördes krijg hafver det (landet) 
så smaladt (exhauserat) . .. sitt folck och 
sina kraffter, at uthlänningar finge landet til 
en stoor deel intaga. Sylvius Er. Ol. 21.

Smaller, n. Slammer, smäll, smaller och
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buller aff vapnen. Sylvius Er. Ol. 45. (han) 
skiuter Enars båga mit i tvenne klyfftor, så 
at smalret och brakandet aff samma skått 
hördes ett godt stycke vägh. Ders. 76

Smallra, f. smalra, bialla, skalra, skälla, 
crepitaculum, crepldo. Comenius Tung. in
dex.

Smalröstad, p. adj., se Grannljudig.
Smalts, se Smelts
Smarald, m. Smaragd. [Mlat. smaral- 

dus, It. smeraldo, Sp. esmeralda.] Ett korss 
medt diamanter, rubiner och smaralder. HSH 
29:170 (1567).

Smedshammare, m. Hon toogh naghlan 
medh sijn hand, och smedzhammaren j sina 
höghra hand. Och slogh Sissera genom hans 
hoffuudh. Dom. 5:2G.

Smedsverk, n. Handtverk, konstnärs- 
verk. affgudhar, the doch altsammans smedz 
werck äro. Hos. 13:2.

Smek, Smeker, m. 1. Enfaldig, lättro- 
gen stackare? [Jfr Isl. smeykr, rädd, feg.] 
konung Waldemar war konung Magnuse för 
cloock, lockade och lismadhe, och (til ewen- 
tyr) trugade med, så lenge (till dess) han 
fick alt Skåne ... Och ther aff at han (Magnus) 
läät så bedragha sich, bleeff han kallat Smeeck. 
O. Petri Kr. 133. [Fsv. smeker, “eg. smek, 
smekning; smeksam person ss. (skymfande) 
tillnamn“ Söderwall; N. smeik, m., “Ind- 
smigrelse, Kjaertegn“ Aasen, “indsmigrende 
Person“ Ross.] — 2. Smekare, smickrare. 
[Mnt. smeker.] (Astrild) af en klook Man 
gör en narr, en älskogs took, En man af 
alfvar til en smeek. Stjernhjelm Hängde 
Astr. 53. det skal blifva een annor leeker, 
jagh skal för ehr vara ingen smeeker. S. 
Brasck Förl. sonen H 2 a. Smeeker, as- 
sentator, adulator, parasitus, blandiloquus. 
Helsingius.

Smekel, adj. Skrymtande, falsk. [T. 
schmeichel-] låcka then ene elfter then an
dra til sig med smeckel löfften. Gust. 
Adolf Skr. 148.

Smeken, adj. Smekande, inställsam, hal, 
mjuk. [Isl. smeykinn.] en smeeken munn 
kommer förderff åstadh. Ord. 26: 28. Thet 
är tryggare boo när en ond man, än när 
een smeken quinno. Syr. 42:14. giffua them 
smeeken ord. L. Petri 3 Post. 115 b. lis- 
mare, skrymtare och öghnaskalckar, hwilkas 
ord äro söt och smeeken. Chr. pina Q 5 b.

Smeker, Smeeker, se Smicker.
Smekeri, n. 1. Skrymteri, falskhet. [Mnt. 

smekerie.] Herren förstöre alt smekerij. Dav. 
ps. 1536 12:4. Läkiare konsten (besynner
liga såsom hon nu aff månge brukat varder) 
är icke annat, än itt stycke aff smekerij 
(charlatanen). R. Foss 462. — 2. Smek. 
thenne falske inbillade Gudens (Amors) sme
kerij icke är annat än strick och snaror. 
Stjernhjelm Lycks. är. cartel. — 3. Efter- 
låtenhet. borde eder tilbörligit straff, att i

tillstädie .. . någhon att understå sigh thett 
att företagha, som vij hafve förbudit, Och 
skole i föghe niuthe thett till godho edert 
smeekerij. HSH 18:362 (1607).

Smekla, intr. Smickra. [T. schmeicheln.] 
at smechla och enom til villie tala. Schro- 
derus Liv. 527. the altidh medh them 
smeckle och hålle, som närvarande äre. 
Ders. 557.

Smeklare, m. Smickrare, lismare. [Mnt. 
smekeler, T. Schmeichler.] Ögnetienere och 
Smeeklere. _ E. Sparre Oration D 2 a.

Smekleri, n. Smicker. [T. Schmeichelei.] 
the Athenienser, som fordom voro frijhetens 
hägn och försvar, nu genom sitt egne en
skilde smecklerij (för Romarne) then all- 
gemeene saak och handel stelle uthi vådhe. 
Schroderus Liv. 490. Konungens vänner 
giorde honom säkran, anten aff oförstånd 
eller genom smecklerij. Ders. 581.

Smeklig, adj. Smickrande, inställsam. 
[Isl. smeykligr, Mnt. smekelik.] lat han oss 
med eth smekeligit tal forstaa at han gerna 
hade warith wthij en wenlighen handil med 
oss. Gust. 1 reg. 2: 98. wij haffue icke 
vmgått medh smeeklighom ordom. 1 Thess. 
2:5. smekelige Capitels consorter,... app- 
laudenter, jabröder. A. Andreæ Försp. till 
L. Petri Kyrkost. A 8 b.

Smekling, f. Hyckleri, falskhet, wij faam 
inghen sanningh wetha huaske medh budh 
eller scriffuilzsom, wthan Iygn och smek- 
lingh. Dipl. Dal. 2:62 (1525).

Smekling, m. Vekling, klemot smeek- 
ling skal väl i een Lapmud (lappmudd) frysa. 
Spegel G. verk 162.

Smekra, se Smickra.
Smekunge, m. Et skadligt sällskap plär 

sig fram i hofven tränga,... Smekungar heta 
de i lismeri och smek. J. G. Hallman 32.

Smelts, Smalts, m. Emalj. [Isl. Mnt. 
smelt, n.; T. schmelz, m. Ii. smalto.] Ett 
stort Credentz med hvit smelsts verk. Lön
bom Uppl. 2:23 (1592). En kedja med smalts 
inleged. Ders.

Smergel, m. Smirghil. Helsingius. 
Smirgel. Lind Ord. [T. Schmirgel.] Glaset 
haar crystals lijkheet, men icke hårdheet: 
thet skärs medh smerill. Comenius Tung. 
93. [It. smeriglio, Sp. esmeril.]

Smerla, f. Smarting. [T. schmerle.] Srner- 
ler (Turdi, Turdellæ) äro små, mycket sunna 
och välsmakande fiskar. Colerus 1:68.

Smeta, f. Smet, smörja, smuts. Then 
som i kohlbodar vill länge omgånga, I them 
en svart smeta han snarlig kan fånga. Tör- 
nevall Dia. thet räknas icke til een 
ringa smeeta och skamfläck, at han uthi 
maat förholler sigh som fää. Schroderus 
Hoff. väck. 293. tilreedh henne (själen).. . 
på thet tu henne föruthan skrynkio och 
smeto besittia må. Kegel. 8. Sättja en smeta 
(klick) på en. Lind Ord.
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Smicka, intr. Smälla. Se under Smacka 1.
Smicker, n. När man brukar skadhe- 

lighet smeker. O. Petri Men. fall Cl a. 
Wän tigh icke til ena songersko, at hon 
icke griper tigh medh sitt smecker. Syr. 9:4.

Smickeraktig, adj. smeckerachtiga ho- 
nungsöta ord. P. J. Gothus Rel. art. 353.

Smickra, intr. man skal icke smekra 
for påffwan, biscopar och förstår. O. Petri 
1 Post. 64 a. Then ena mennisko straffar 
(bannar, tillrättavisar), han skal sedhan yn
nest finna meer än then ther smekrar. Ord. 
28: 23. Then som smeckrar medh sin nästa, 
han vthbredher itt näät för hans fotter. 29: 5. 
tå han när Konungenom j ynnest kom, smek- 
radhe han för honom. 2 Macc. 4: 24.

Smickran, f. Hennes (verldens) smick- 
ran låckar honom intet. Dalin Vitt. 1. 1:27. 
Smickran har tagit så öfverhanden i verlden, 
at man svårligen skiljer henne från et rätt
mätigt loford. I. 3:141.

Smickreri, n. falskt smickrerij. R. Foss 
företal 2 b. när högfärds hufvudyra Med 
sjelfgjordt smickreri får hennes hjerna styra. 
S. Triewald 68.

Smickrig, adj. söta och smikriga ord. 
Uti. på Dan. 540. omögligt är om en qvinna 
Medh sin smeckriga ord ey kan vinna. 
Chronander Bel. B 5 a. smikrigt tal. S. 
Triewald 112.

Smide, n. Smycke af guld eller silf ver. 
[Fsv. smidhe, lsl. smidi, Mnt. smide ] Jagh 
... ladhe smijdhe på tina armar. Hes. lti: 11. 
hon .. . beprydde sigh medh spann och smij
dhe. Judith 10:3. itt smijdhe på höghra 
armen. Syr. 21:23. Han tilpyntadhe honom 
med kostelighit smijdhe. 4b: 10.

Smidig, adj. [Mnt. smidich.] 1. Mjuk. 
Tu watnar hennes (jordens) forrar och be- 
giuter rijkliga thet plögt är, med druppar 
gör tu henne smiduga. Dav. ps. 1536 65:11. 
— 2. Len, mild. smijdigt ööl. B. Olavi 
lb. dricka smidigt wijn medh warn blandat. 
Dens. 35 a. — 3. Böjlig, slingrig. Then 
strida Donaw, som af andra kallas Ister, Ar 
smidig i sitt lopp. Spegel Öpp. par. 39.

Smilan, f. Smil. Med smilan han så 
fromt sin falska nåd beter. Dalin Vitt. 
11. 5:19.

Sminkeri, n. Sminkande. Hoon... medh 
kram, med sminckery Föryttrar sins anletes 
hyy. U. Hjärne Vitt. 75.

Smirgel, se Smergel
Smita, intr. Smyga, oförmärlct begifva 

sig. lager thet szå, at wij kune med thet 
förste tiilfelle nogon viss kundskap få aff 
ider . .. med nogon lithen jagt szom kunde 
smita her vtöffuer (från Tyskland) med en 
snarhet åth Calmarne. Gust. 1 reg. 9:330.

Smita, f. Hals (på segel). [Mnt. smite, 
“ein lose gedrehtes Tau, das zur Einfassung 
der Segel gebraucht wird“. Schiller-Lüb- 
ben. T. schmeite.] Gust. 1 reg. 8:66 har,

genom skrifvarens missförstånd: sunton til 
stora szeghlet — Suntona til fockoseghtet 
(i st. f. smiton, smitona). jag . . . all små 
löpen tagel (töpande tackel, tåg) med skötte 
smitor och alt hvad jag fick förlängde. Lön
bom Uppl 1: 71. Smitor eller halsar — fock- 
smitor. Serenius Diet.

Smitta, tr. Fläcka, smutsa, orena. [Mm. 
smitten.] En gråå szmittatt Sardugtz tröia. 
Hist, handl. 2:9 (1548). Ett par gååle leder- 
hoszor, som äre smittade. 2:11. Skulle tu 
smitta tijn hand, tijn’ adlige miölkhvijte 
finger, Skulle the fläckias i bleck? Stjern- 
hjelm Here. 125.

Smitta, f. Orent ämne. thenne eeld vi 
nyttia ... Han är bemängd med röök och oos 
och andra smittor. Spegel G. verk 285.

Smittaktig, adj. Oren. orene och smitt- 
achtige såår. A. Månsson Ört. 2S.

Smittelse, f. Skamfläck. Thenne (de 
falske lärare) äro smittilse. NT 1526 Jud. 
12. Sacramenterare, Wederdöpare ... och flere 
smittelser, som icke bliffua widh rena Gudz 
ord. P. Erici 5:166 a.

Smitter, Smotter, Smutter, n. [Jfr N. 
smitt, smitter, smula] I s-er, i små bitar, 
smulor, i kras. 1 samma slog en ljungeld 
ned, Som ekens hårda kraft i smitter sön- 
dervred. Dalin Vitt. II. 4:39. en hvirfvel- 
vind i smitter henne (eken) slår. II. 5:203. 
Hon strax det arma glas i grymma händer 
tog Och mot sitt hårda golf i hundra smit
ter slog. 11. 6:61. Lyckan uppå thes väg 
slå the stötande stenar i småtter! Runius 
2:188. O berg, begrafver oss! 1 högar, oss 
betäcker! Och slike missföds-djur i smotter 
sönderbräcker! Kolmodin Qv. sp. 1: 47. hon 
blef arg och ref sönder zedelen i smutter. 
Rydelius Förn. öfn. 309. (papperet) refs i 
1000 smutter sönder. Modée Fru Rang
sjuk 91. Rietz 634 a.

Smittig, adj. Smittsam, smittigh siuk- 
dom. Stjernman Com. 1:219 (1572). Pe
stilentia eller andra smittigha plåghor. P. P. 
Gothus Hh 5 b. smittigh sot. S. Trie
wald 50.

Smittra, Smottra, Smuttra, intr. och 
tr. 1. Springa sönder, krossas, en sten- 
tallrik (då han släppes i golfvet) smittrar i 
kras. Dalin Vitt. 6:136. — 2. Smula sön
der, krossa. Then uti himlen bor the on
das hop bespåttar Och småttrar them i kras, 
som svaga lerstens påttor. Kolmodin Qv. 
sp. 1:210. somt (af fuktigheten uppe i luf
ten) på vägen (till jorden) frys, i sniö och 
hagel smuttras. Spegel G. verk (1745) 44. 
— 3. Trasa sönder, vänja them (barnen) 
at hafva sijna kläder i acht, at the them 
icke mootviljeligen solka, slääpa, smutlra, 
sönderslijta. Schroderus Mod. sk. 117.

Smock, -ilse, -t, seSmuck, - ilse, -t.
Smolk, n. 1. Boss, smått affall af halm, 

hö o. d. (strå, barr o. s. v.) Myran ... bäär
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altijd smolck ... ihoop. Comenius Tung. 225. 
jag i Babels land blef född af Herrans folk 
Och bland then myckenhet låg lik et ringa 
smolk. Kolmodin Qv. sp. 1: 588. — 2. Skräp, 
afskrap. Skull’ hon förnedra sig med Ju
dars qvinnofolk, Som hon väl räknat har 
för det gemensta smolk? Kolmodin Qv. 
sp. 2:369. — 3. Groll, oenighet, missför
stånd. Lät se at tu så lagar, At tner oenig
het ei sker, min kära Hagar, Så skal thet 
förra smolk i hafvet vara giömdt, Och alt 
vårt missförstånd i evighet förglömdt. Kol
modin 1:60. (man) ut för David lade, Hur 
Konungen all nåd för honom ospard hade, 
Hur på thet förra smolk han nu med ånger 
såg. 1:375.

Smorning, f. Smörjelse. [Isl. smurning.] 
Smorning, unguen, unguentum. Helsingius.

Smorots(er), Småråtsare, m. Snylt
gäst. [D. snwrotser Kalkar, T. Schma
rotzer, schmorotzer.] then som gerna sno
kar effter ens annars disk, honom holler 
man för en smorotz, och en smorotz holler 
man mästedeels för en örnetaslare. Schro- 
derus Hoflef. 143. smorotzer, parasitus. Co
menius Tung. index, en snåler småråtzare. 
Österling 2:11.

Smorotseri, n. Snylteri, snuggeri. [T. 
schmarotzerei.] then slem me lasten och 
snöplighe odygden, som kalles sordes eller 
karghet, snålsamhet och smorotzerij. L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 314.

Smotter, Smottra, se Smitter, Smittra.
Smuck, Smock, adj. 1. Vacker. [T. 

schmuck.] Huru smock och liwfligh hans 
grannas hustru war. L. Petri Dryck. C 6 b. 
Drängen (gossen) är smuck, väl skapat och 
så. Jos. hist. 15. — 2. Duglig, dugtig, hur
tig. beställer någre smucke karer som wethe 
alle wäger och stijger. Fin. handl. 8:344 
(1555). satte så till honom (Gustaf Eriks
son) 16 smocke vnge karlar the honom tiena 
och på honom achta skulle. Svart Kr. 17. 
mongen smuck och dugligh karl är kommen 
om halsen och skoten vorden ... för the 
svage och ringe harnesk skuld, som the 
fördt haffue. Tegel Er. 14 hist. 155. — 3. 
God, välbestäld. Gudh fattar ther igenom 
Igenom lagen) wårt timligha leffuerne vthi 
itt smokt skick, at wij ibland ärlighit säl- 
skap medh fredh och tucht boo hoos hwar 
annan kunne. P. Erici 6:33 a. — 4. Smock 
och redheligh man, candidus, apertus, since- 
rus, ingenuus, integer. Helsingius. Smock, 
Mitis, From. Schroderus Lex. 65.

Smuck, m. Prydnad. [T. schmuck] med 
äro och smuck skalt tu kröna honom. Dav. 
ps. 1536 8:6. I tinom smuck gå konningas 
döttrar. 45:10. Tilbidien herran vthi en hei
lig smuck. 96:9. en gyldene smuck. Syr. 
bok 1536 21: 23. förbiuder öffuerflödeligh 
smuck och prydning. L. Petri Dryck. D8a.

Smucka, tr. Smycka. [Mnt. smucken.]

sijn genstortiga eensinnigheet med hans 
(Guds) ord . . . smucka. L. Petri Exorc. 
D 4 b. Och ändoch alt sådant icke annat 
är, än falsk och fördömelighe dieffuuls werk, 
så smuckar han them likwel medh Gudz 
nampn, och wil at man them För ijdhel san
ning... hålla och ähra skal. Ders. D7a.

Smuckhet, f. Prydnad, prydlighet. Lycka 
skee tich med tinne smucheet. Dav. ps. 
1536 45: 5. smucheet är hennes clednat. 
Sal. ord. 1536 31:25.

Smuckilse, Smockilse, f. Prydnad, loff 
och smuckilse haffuer tu vticlädt tich. Dav. 
ps. 1536 104:1. hans smockilse och koste- 
ligheet. Ders. 89 (glossa). grå hår äre the 
gamlas smuckilse. Sal. ord. 1536 20: 29. 
han ... lagde alla handa smuckilse på honom 
(Aron). Syr. bok 1536 45: 9.

Smuckt, Smockt, adv. Dugtigt; vackert 
(ironiskt), the Swenske ... höllo them smuckt 
aff sigh medh spetzerne. Svart Kr. 27. 
Ther aff förnam Söffrin hwadh vppå färde 
war, ehest hade han smockt bliffuit förraskat. 
Ders. 51.

Smudder, n. Smuts, snusk. [D. smud- 
der Kalkar.] en purpurmantel sliten, Af 
damb och smudder tung. S. E. Brenner 
Jesu pin. 39.

Smudrig, adj. Smutsig, snuskig. [D. 
smudrig Kalkar, T. schmotterig, schmud- 
lich.] ett smudrigt svijn. Sparman Sund. 
sp. 205. En illa smudrigh kockpoicke. Bro
der Ruus B 4 a. aff det elephanten offta sig 
der emot (mot trädet) lutar, så affnötes barc- 
ken och blifver smudrigt. Rudbeck Atl. 
2:9. Hon är sudrig, oreen och smudrig. 
Husspegel A 8 a. Munekarnas groffheet och 
smudrige pedanterie. P. Brask Puf. 443.

Smuga, f. Smyghål, smygvrå. [Fsv. 
smugha, lsl. smuga.] Smughu, Latibulum, 
Schlupflock. Schroderus Lex. 32. Han 
thorde ey gå rätte stråten fram, Vten kröp j 
smuger. En liten Crön. 13 a. sökia hohl 
och smughor, huru han kan komma in. P. 
Erici 5:120 b. the Philister strax fram ur 
smugan sprungo. Kolmodin Qv. sp. 1:304.

Smula, f. Doch äta hundanar vnder boor
det vthaff barnannas smolor. Marc. 7:28. 
sleckia sin hunger aff the smolor, som föllo 
aff thens rijka manzens boord. Luc. 16:21.

Smula, Småla, intr. Här måste jagh 
smula för folcket som man plegar giöra för 
hönsen. Gust. Adolf Skr. 499. fuktighet 
hindrar at höet smålar sönder. Carleson 
203.

Smula, tr. Smussla, smuggla? Här tyc
kes mig, at vår reformator smular in, som 
man i comedier plägar giöra, några löjeliga 
farcer och facetias intercalares. U. Hjärne 
Orth. 133.

Smult, n. [Isl. Mnt. smolt.] 1. Flott. 
Mur i a, smult, fett som kokas med. Var. 
rer. voc. H 3 a. — 2. Gåsfett. Tjogtals föde
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vi gäss, åt tjenstfolk gifve vi smultet. A. 
Nicander Vitt. 220. — Rietz 687 b.

Smult, adj. 1. Fet. Istret steelnar icke 
lijka så hårt som talgen, ty thet är smul- 
tare (opimior). Comeniu.s Tung. 422. — 2. 
Mör. Smult frukt. Lind Ord. — Rietz 
smulter.

Smunk, m. Belopp, tillgång, then In
dianske myra, Som släpar guld ihoop een 
månad eller fyra, . . . Hon mölar need sin 
skatt rätt diupt i myrestakkar, Men får för 
sit besvär ej een som henne tackar; Ty 
folket, som haar merkt hvad hon så sam
mandrager, Gåår dit i rättan tid och hela 
smunken (surfven) tager. Spegel G. verk 
206. Rietz.

Smutter,Smuttra,se Smitter, Smittra.
Smyge, n. Smygväg; smyghål. Lind 

Ord.
Smyl, n. Stryk. Lind Ord.
Smyla, tr. Slå, prygla. Lind Ord.
Smyla sig, ref]. Smyga, krypa. Uti och 

utur säng ... vi oss viste smyla. Kolmodin 
Qy. sp. 1: 48. Han ... sig smyler til en knut. 
1:149. iagh ... så makeligh medh tyst sti
gande fötter Migh i lönliga miugg framåt 
sagt smylande smyger. J Gyllenborg 6. 
(Jfr Kock Sv. ljudhist. !:i02.)

Smylta, intr. Lugna, lugna sig. Vädret 
smylter, der Wind legt sich. Lind Ord. 
Rietz. Spegel Ord.

Smystra, intr. 1. Le i mjugg (Stjern- 
hjelm Ordl. till Here.), småle. [T. dial. 
smustern.] Pijgorne lee där i vrån, och 
drängiarne smystra på golfvet. Stjernhjelm 
Here. 351. Ja smystra, Venus, medh ett sött 
och.vänligt löije. Wexionius Vitt. 395. tog 
han een blijertzpenna och afsatte een adels
fru, som sof under predijkan, och det så, 
att frustupigorna ... deröffver begynte å lych- 
tone smystra. U. Hjärne Vitt. 33. morgon 
rådan smystrar. Spegel G. verk 32. hans 
kärleekzväne miner The smystra så, at han 
all ögon til sig drager. Ders. 176. — 2. 
Hvissla. Lind Ord. Jfr Mystra.

Smådräng, m. [Fsv. smadränger.] 1. 
Liten gosse, wår Herre giorde thenna små- 
drengen helbregda medh itt blott ord. L. 
Petri 2 Post. 286 b. Then nedhersta kretzen 
(i skolan) gör man aff the barn och små- 
drenger som minst kunna, eller ock nu först 
skola begynna på at lära. Kyrkord. 85 a. — 
2. Page, smådreng. Svedberg Schibb. 287. 
Vår hufvudh och förman är nu dödh,. .. See 
hans smådräng ligger här medh. S. Brasck 
T. krig. E 4 a. — 3. Uppassande yngling vid 
bröllop, tå begyntes bröllopet, och Haral- 
dus Jacobi och iagh voro Skaffare eller Små
dränger, som the thär (i Vermland) kalla. 
Gyllenius 79.

Småfärdig, adj. 1. Senfärdig, långsam. 
Lind Ord. Rietz. — 2. Misstänksam? Ko
nungen var ännu så rädder och småfärdiger

uthi sitt hierta (pusilanimis et vecors), at 
han sigh eller sina tienare intet fullkomligen 
trodde. Sylvius Er. 01. 287.

Smågna, Smogna, intr. Blifva smal, 
mager. Lind Ord. Rietz.

Småhata, tr. vij . . . förachte, småhate 
och uthsvelte Hetrans tienare. L. Laurentii 
Nyårspred. F l b.

Småhet, f. Smälek. [Mnt. smaheit.] han 
(Kristus) for werldene war j stoor småheet 
och forachtilse. O. Petri 1 Post. 108 a.

Småmonom, adv. I små portioner, litet 
i sänder. [Jfr Isl. småmunir, m. pl., små
saker.] så giffuer han icke heller alla sina 
gåffuor til lika (på en gång), vthan små
monom. L. Petri Chr. pina q 5 a.

Smån, f. Hån, smälek. [Isl. smdn.] the 
voro så tyckemyckna och uptogo alt hvad 
aff en händelse skedde, för småån och sijd- 
vördnat. U. Hjärne Surbr. 88. den smån 
och föracht, som Galeni disciplar skulle 
råka uthi. Def. Par. 10. skalkar, skelmar 
och bofvar kunna fördraga smån och oför- 
tienta beskylningar. Ders. 11.

Småttings, adv. Småningom. Väl syns 
du då och då en trônes gnista te, Som små- 
nings tyner af och efter handen slåcknar. 
Frese 51. krypa småningz fram til thess 
man lärer springa. Spegel G. verk 61. Hvar 
lem nu storcknar til och börjar smånings 
dö. Kolmodin Qv. sp. 1:31.

Småpenning, m. Slant, skärf. Christus 
är nw så föraetelig worden, at man wel törss 
försweria, bespotta och begabba honom hun
drade gongor for en småpening skul. O. Petri 
Ed. B 3 b. Köpas icke fem sperffuer för 
twå småpenningar? Luc. 12:6. vij... be
sitze, så och bruke, thet oss medh ingen 
rett tilhörer, vij eller våre föräldrar icke 
een småpenning haffua påkåstat. L. Lau
rentii Nyårspred. F 2 b.

Småri, n. pl. Småplock, småsaker. Lind 
Ord. Småre (smårede). Rietz.

Småsven, m. Page. [Fsv. smasven, Isl. 
småsveinn.] the förnemligeste Herrebarn här 
i Rijket wore alt i hans tienst, hans Små- 
swener etc. Svart Kr. 100. våre hofftienare, 
småsuener, drabanter och alla andra som 
dageligen vår gårdh efterföllie. Schmede- 
man Just. 16 (1544).

Småttra, se Smittra.
Småvallshö, n. Småwalshöö, till att föde 

fåår och kalffwar medt. RR 2I/J 1544.
Småögd, p. adj. [Isl. småeygr.) Luci- 

nus, småögder. Var. rer. voc. C 2 a.
Smäck, m. (Lind f.) Gångbro, spång. 

[Jfr D. smcek(ke) “broklap“ Kalkar.] Smeck, 
spång, Ponticulus. Schroderus Lex. 31. 
smäcker, spångar. Comenius Tung. 473. bleff 
egenomskutten iffrå the Swenskes skandz 
medh ett rörlodh rätt midt på smäcken ther 
han achtade sigh gå emellan Slottet och thet 
lägret i Clostret war, så att han föll... nedh



Smädemun 777 - Smörhåla

afT smäcken och i åen. Svart Kr. 31. 
togh han ... the i Slotzloffuen wore wid hal
sen, lätt leda them öffuer Slotzsmäcken, och 
slå theres huffwut aff. Ders. 27. Dygdens 
väg är en smaal spång eller en smäck emel
lan två odygders oländiga svalg eller af- 
grund, en på hvarder sidan. Columbus 
Ordesk. 31.

Smädemun, m. Smädare. Smädemun- 
nar blifva aff alla menniskior förhatade. 
Schroderus Albert. 4:334.

Smäderi, n. Smädelse. han vände sitt 
brinnande hath ifrån then som honom smä
dat hade, in på then som smäderijet intet 
straffa ville. Sylvius Curt. 102.

Smädsel, f. Smädelse. hållen innemedh 
all smädzel. Wexionius Sinn. A l b.

Smäla, intr. Oqväda. [Fsv. smäla, D. 
smcele Kalkar, Mnt. smelen, T. schmähten.] 
Såsom ock hända kan, at någon, varandes 
i et huus, uthur fönstren skiuter, ropar, 
smähler och annan slijk otilbörlighet begår. 
Stjernman Com. 3: 596 (1667).

Smäleka, tr. Tillfoga smälek, smäda, 
skymfa. [Mnt. smelichen.] Hwar wij . . . 
tillagde thenne reeno modhrene (jungfru 
Maria) eller noghon annan helghen then 
ära och tienist som gudhi alleena böör, ... 
smälekadhe wij mera hans modher och hel
ghen ther medh än äradhe. O. Petri Men. 
fall K 2 a. förhäda och smäleka Gudh. L. 
Petri 1 Post. G 2 a. Cham . . . sin fadher 
Noah bespotta och smäleka skulle. Dryck. 
C 2 b. Hustrun, til at smäleka sin man, 
drogh i fremmande land och leffde i otucht. 
Leuchowius 152. andra oblygeliga smäleka. 
Svedberg Försvar 50.

Smälig, m. Smälek, the haffue then fat
tige qwinne ... medh smäligh och skällordh 
öffuerfalledt. HSH 29:173 (1567).

Smälig, adj. Smädlig, skymflig, smä
dande. [Fsv. smäliker, Mnt. smelik, T. 
schmählich.] giffuer honom smäleghen ord. 
Syr. 29: 9. vthropa smäligh bodh. 7 Macc. 
1:25. Gudz Son skulle lijdha en smäligh 
dödh. L. Petri 1 Post. T 5 a. Christi ord, 
som thenne smälighe munnar så skendeligha 
misbruka. 2 Post. 121 a. smälige munnar 
och eedbukar. Ders. 219 b. Fåtz icke widh 
en smäligh menniskio. Sir. bok 8:14.

Smäligen, adv. Skymfligt, nesligt, vi 
röne, huru smäligen vår Frälsare Christus 
är vorden för våra skul förnedrad. Spegel 
Pass. and. 265.

Smälighet, f. Smälek. [Mnt. smelicheit] 
eder smæligheeth i mot hans naadhe. Gust. 
I reg. l:16i. 1 fördraghen, om någhor gör 
idher til trälar . . . Thet sägher iagh effter 
smäligheet (till skam). 2 Cor. 11: 21. theras 
smäligheet som tigh försmädha faller på 
migh. L. Petri Dav. ps. 69:10. Pharaos 
mact skal komma eder på skam, och then 
beskydning vnder Egypti skugga til smälig

heet. Jes. proph. 30: 3. Jagh wende icke 
bort mitt ansichte för smäligheet och spott. 
50:6.

Smäling, m. Eg. en liten karl; stackare. 
[Isl. smælingr.] Een man, som ogift är och 
echta-ståndet ratar, Är altid heemsk och tvär, 
är smälinger och flater, Svårmodig, tankefull. 
Spegel G. verk 264.

Smällfet, adj. Smäckfet. Hästen blef 
smällfet. Dalin Vitt. II. 6:111.

Smällfikon, n. pl. Smäll, stryk. Gifva 
enom smällfikon. Lind Ord.

Smällfull, adj. Alldeles full, smäckfull. 
The hadhe sine vagner så smell full ladd. 
Hund Er. 14 kr. v. 214.

Smärt, adj. smerta biörkar. Spegel G. 
verk 118.

Smättra, tr. Splittra, krossa. [T. schmet
tern.] Låås, bomar och järnade portar Smät- 
tras i grund, som stoft, til intet. Stjern- 
hjelm Fredsafl 1 intr. Han är, som sön
der smättrar Så synd som dödzens fjättrar, 
Lindschöld Vitt. 163. Så smettras fasta 
torn i grus. Frese 224. Gud förgiorde 
oss och ville söndersmättra. Spegel Tillsl. 
par. 106.

Smöja sig, refl. Smyga sig. [Fsv. smö- 
ghia sik, slinka, glida, Isl smeygia, D. 
smöge.] Hwij smöier tu ?å lönligen tigh 
inn till migh. Ernhoffer 32 a.

Smök, m. Rök. [D. smug, smog Kal
kar, Mnt. smok, T. schmauch.] två, tree 
pipor röka, smöka,... Att röök ok smök står 
töknlijk up i taak. Lucidor Ss3a.

Smöka, tr. och intr. Röka. [Mnt. smo- 
ken; T. schmauchen, schmäuchen; D. smöge.] 
Hvad mene j them fördömdom henda skal 
i helffuetit? hvilke hundrade tusende resor 
gruffueligare smökias och brännas skole (än 
en till bålet dömd). Schroderus Men. 
speg. N 1 b. unge och gamle föruthan åt- 
skildnat medh then hitzige fördärfvelige brän- 
nevijns dricken sigh smökia och bränna. 
Mod. sk. 61. Tyrannen Verres hafver . . . 
smökt ihiäl en oskyldigh menniskia medh 
ruttin vedh. J. M. kr. 612. af rök ihiälsmögd. 
Petrejus Beskr. 2: 23. två, tree pipor . . . 
smöka. Lucidor Ss 3 a. dricka, röka, smöka. 
Keder 362. Hon har os aldraförst tobaak 
at bruka lärt, Som blijr med eld och brand 
alsmokande förtärt. Rosenfeldt Vitt. 240.

Smörbref, n. Tillständsbref att äta kött 
o. d. i fastan. [D. smerbrev, T.butterbrief] 
the ther rijke äre köpa sich smörbreff och 
frijheeter aff påwan och äta the huad them 
teckes. O. Petri Svar till P. Elice h 4 b.

Smörgås, pl. -gäss. Mång barn och lijten 
maath giör tunna smörgiäss. Grubb 550.

Smörhåla, f. ofvanpå gröten såg man 
efter afmätning inrättade så många små gro
par, som de ätande personer voro, hvaruti 
lades smör, och dessa kallades smörhålor. 
Dalin Vitt. 6:281. (Jfr Rietz smörbrunn.)
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Smörja, tr. 1. Balsamera. Joseph be- 
falte .. . läkiarena at the skulle smöria hans 
fadher. 1 Mos. 50: 2. — 2. Smörja han
den, näfven, gifva mutor, forfare . . . 
om the Lubske icke haffue smort Kong:e 
Ma:tz hondh tiil Danmark, effter them bliff- 
uer jnrympt alt huad the begeret hafFue. 
Gust. 1 reg. 11:90 När man smör näffuan 
på them, äro the gladhe. L. Petri Sir. bok 
40: 14. — 8. intr. han spottadhe på jordena, 
och giorde en treck aff spotten, och smoorde 
medh trecken på thens blindas öghon. Joh. 
ev- 9:6.

Smörmåle, m. Smörafgift. [Fsv. smör- 
mali.] almogen {skall) göra...sina sokna- 
prestom all redhelighett i tiende quikt och 
dött, epter kyrkegang, likstooll, smörmåla, 
matskott. Gust. 1 reg. 7:460.

Smörmåse, m. Den betesmark, der kor 
gifva det bästa smöret; bildl. god belägen
het och ställning. (Rietz, jfr Kalkar smer- 
mose.) Ovännens koo här tils gick i smör
måsar. Eurelhjs Vitt. 35. Koon gåår intet 
i smörmåssan, i. e. Förrådet säyer intet så 
til, at man kan gifva så mycket. Tör- 
N1NG 97.

Smörsel, f. Smörjelse, salfva. [Fsv. 
smörsla, Isl. smyrsl, n.] om the (oxarne) 
äro ... på halsen illa skaffna, (skall han 
theremoth bruka tilbörlig läkedom och smör
sel. Colerus 2: 5.

Snackebroder, m. Then som från sysslor 
ledigh är, han gånge til sin snackebroder. 
Comenius Tung. 919.

Snackfri, adj. 1. Oantastad, säker mot 
flendtligt anfall, huar i någreledis kunne 
koma edra skiip i flotta med wåre, thå for
hoppas oss, the kunne bliffue snackfrij. 
Gust. 1 reg. 9:167. wette wij ecke vm thet 
skulle wara rådeligit att wåre skiip lupo till 
them, for än the bliffue så forsterkte, att the 
aldelis wiste siig snacfrij 9:172. (angripa 
fienderna) atte icke aldelis kunne komme 
snackfrij (helskinnade) thedan. 10:148. både 
qvinneskämmaren och qvinnan gå snackfrij 
(oanklagade). A. Laurentii Hust. 274. — 
2. Oklanderlig, uthstoffere them (ryttarne) 
medh stöffler, sporer och värior så att the 
see folke lijke uth och kunne vare snack
frij. RR ‘h 1602. hon är snackfrij och uthan 
räddhoga, och tarfver ey blekna för någon. 
SCHRODERUS PaC. 42.

Snadd, m. Bogspröt? förstäf? [Jfr N. 
snadd, snut, flabb; “fremstikkende Spids“ 
Ross.] med samma fart rände han Troili 
mosane mast öfver bord och hans snadd 
in uppå Troili kajuta, krossade allt sönder. 
R. Ludvigsson (HSH 12: 275). umgaaff ho
nom medh tree store skepp, the medh sine 
snaddar hårdt uppå hans skepp anluppo och 
thet undertryckte. Schroderus Liv. 594. 
ther någhot aff them (skeppen) fiendens skepp 
medh snadden råkade, förbråkade thet an

tingen framstammen, eller rende årarna aff. 
Ders. 603.

Snail, m, Se Sland. Rietz snald, snälla. 
Sv. landsm. XII. 1:76.

Snalla, intr. Snacka? Ther fins (iag 
schrifver nu som andre troo och snalla) 
Haafgudar, Nekken then och någre.Rosmer 
kalla. Spegel G. verk 186.

Snapp, m. Snappa, f. Näsknäpp, näs
bränna. [T. schnapp, schnappe.] Jagh gif- 
ver tigh än een klinck på nacken, At tu 
skalt säya tu slap icke om snappen (slapp 
icke onäpst). S. Brasck Ap. gern. Kla. 
dieffuulen ... på Adam och Heua bekom een 
sådana snappo, at han på nytt i ormen wardt 
förbannat. P. Erici 6:129 b. dee finnes som 
gärna sij dedh E:s Kongl. Maijut måtte fåå 
een snappa (i Polska kriget). A. Oxen- 
stjerna (HSH 33: 32). synes fienden j 
delte åhr haffue fåt en godh snappa. Bref 
II. 4: 528.

Snapperi, n. 1. Röfveri. [D. snapperi 
Kalkar, T. schnapperei.] thet sälskap ... 
som med Dackenn tilförenne warit haffwe,

. . icke kunne lathe theres gamble stycker, 
vthen wele så nu som tilförenne ware på 
theres snapperij. RR !7/e 1543. rooff, snap- 
perij och öffuervåll. P. L. Gothus 1 Uti. 
Gg 3 b. — 2. Snatteri. är han af häredz- 
boarne ganska illa troandes för snapperij 
och annatt. Rääf Ydre 3:187 (1648).

Snapping, m. Snapps. Ty fåår iagh och 
een snapping ther före När Cyboræa barnsööl 
skal göra. Rondeletius 19.

Snapplås, m. Se under S i n 11 å s. Skiffue 
rör med snaplås. HSH 37:67 (1554).

Snapplös, adj. Se Osnappad. (Jfr 
Snapp.) kommo de Danske dragandes... 
dock sluppo de icke snapplöse fram. Tegel 
Er. 14 hist. 263.

Snapprör, n. Skjutgevär med snapplås. 
Adlersparre Afh. 221.

Snappsint, p. adj. Som vill snappa åt 
sig, sniken. Vennæsius 214.

Snappsäck, m. 1. Ränsel. [T. schnapp- 
sack.] Altså ginge the til högen och toge 
thär penningar.. . och bore bort med sig uti 
sina kläder och snapsäckar. Peringskiöld 
Heimskr. 1: 622. Arnliotr tog . . . utur sin snap- 
säck en sölfver talreck. 1:659. — 2. Kjol
säck. Lind Ord. Rietz.

Snar, adj. 1. Snabb, en snaar hiort. 
1 Mos. 49:21. snar til fötter såsom een råå 
på markenne. 2 Sam. 2:18. then som snar 
är på fötternar, han stöter sigh. Ord. 19: 2. 
Mina daghar haffua warit snarare än en 
löpare. Job 9:25. hans hestar äro snarare 
än örnar. Jer. 4:13. — 2 Snarsint, hetsig. 
the Chaldeer itt bittert och snart folck. 
Hab. 1:6.

Snara, tr. 1. Ombinda med snöre (om 
budkafle). [Isl. snara.] vthsende ære bud- 
kaffla snarade och brende j bland almogen.
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Gust. 1 reg. 4: 20C. (Se Geijer II. 2 : 308.) 
— 2. Snärja, gud . . . lögnen vppenbarat, 
som mongan haffuer snarat. Psalmb. 1536 93.

Snarast, adv. Jagh haffuer vthi wredhen- 
nes ögnableck som snarast (för en liten tid) 
gömt bortt mitt ansichte för tigh. Es. 54: 8. 
badh at Apostlanar skulle som snarast (på 
en kort stund) gå affsidhes vth. Ap. gern. 
5: 34.

Snarfva, intr. Nafsa, bita. (Jfr Rietz 
snarva.) han snarfffuar och bijter om sigh. 
P. Erici 2: 49 b. Afvunden ... frätte sig sielf, 
han snarfvade och bet det fölget, som låg 
bredevid honom. Dalin Arg. 1, n. 23. Som- 
lige tyste och lönske, som skälla aldrig et 
ord förr, än de snarfva den bästa karl i 
benet. Vitt. 3:241.

Snarfärdig, adj. Snabbfotad. Vaghnar- 
nas anfall kunde ... the snarfälighe Creten- 
ser uthi ett ögnableck undvijka. Schro- 
derus Liv. 616.

Snarhet, f. han ... skal medh snarheet 
(plötsligen) sönderbråkat warda. Ord. 6:16.

Snark, m. Snarkning, en snark eller 
en djup dvale. Dalin Vitt. 6: 01.

Snarka, intr. Fnysa. Två vindar blåsa 
väl rät enda fram tillika, Men om the mötas 
åt, tä bör then svage vika; Om thet och 
hender så at the ä lika starcke, Tå tystna 
begge tvärt och ingen kan tå snarka. Spe
gel G. verk 71. stundom snarkte han af 
vrede, stundom höll han andan tilbaka. As. 
Ban. 1:196. Han snarckte såsom ett för
grymmat läjon. 1:439.

Snarkgift, n. opium och alle andre sömn- 
och snarkgifft (wnpxumxå). Lindestolpe 
Surbr. frag. 30.

Snarliga, adv. Hastigt, hon toogh snar- 
ligha krukona aff sinne axl, och sadhe. Drick. 
1 Mos. 24:46. the gingo snarligha jfrå graff- 
uenne. Matth. 28: 8.

Snarmynt, p. adj. Som häftar, hackar 
på målet. Bättre är vara ... snarmynt (hcesi- 
tans) än stamm (stammande). Comenius 
Tung. 282.

Snarr, n. Snar, snår. Vargen uthur skoog 
och snarr sig tidigt steiler. Spegel G. verk 
37. han (jägaren) then hela dag i snarren 
löper kring. Öpp. par. 48.

Snarr, m. Sträng. [Mnt. snar, snare.] 
Snarr, sträng, fides. U. Hjärne Orth. 68. 
Jag grijpern (griper honom, fiolen) på sin 
snarr —• snarren löper af och slaaknar. 
Stjernhjelm Gåta.

Snarra, intr. Skorra. [T. schnarren.] 
Harpan hon är förstämbd, lyder inte, strängi- 
arne snarra. Stjernhjelm Here. 503. Säk- 
kepipan . . . snarrade. Spegel G. verk 87. 
De som intet lempa rett denna bookstafven 
(r) til tänderna, uthan giöra det med tungan 
i gomen, de samma snarra och skorra. U. 
Hjärne Orth. 60. En annans härske röst 
så snarrad’ hees och tvär Liksom när strengen

falsk och bågen osmord är. Düben Boil, 
sat. 19. strängen slaknar och snarrar. Frese 69.

Snarrådig, adj. Beslutsam, snabb att 
fatta och utföra sina beslut. [Fsv. snar- 
radhogher; jfr Isl. snarrdör.] skal man 
ock wara sinnrijk, snäll, snarrådig. Brahe 
Oecon. 11.

Snarsint, p. adj. Häftig till sinnes. Tho- 
rer var snarsinter . .. blef honom något emot 
eller någon skada giorder, förifrades hann 
stragst. Reenhjelm 41.

Snarspjut, n. Kastspjut. [Isl. snarspjåt, 
snaerisspjöt.] Snarspjutet, som också hette 
gavelin (F. javeline), räknades icke för något 
lagvapn, utan hörde til skottvapnen och 
kallades jemväl skaftspjut och kastespets; 
det var kort och kastades löst ur handen. 
Röding 162.

Snarsticknas, dep. Vara snarsticken. 
Comenius Tung. 893.

Snart, adv. 1. Nu, än. snart var hon 
effterst, Snart var hon föråt. Stjernhjelm 
Here. 31. Snart förskiute vi hans nåd och 
gåfvor; snart få vi aldrig nog ther af. Spe
gel Pass. and. 85. Snart synda vi för lust, 
och snart för vinning skull. Frese 22. Ett 
ungt sinne är hastigt förvirrat, snart af en 
skiönhet, snart af ett prunkande, snart af 
ett elakt sällskap. Dalin Arg. 1, n. 5. — 
2. Nästan, nära nog. när pestis så hårdt 
grasserade i Engeland ... var ther snart intet 
aff Medicis krafftigare medhel funnit, än 
Valerian root Sparman Pest. B 4 b. 1 går, 
när himlen föll på jorden, Och hafvet snart 
i luften flöt (om ett starkt töväder). Dalin 
Vitt. 3: 74. Der jag för min älskarinna Ofta 
snart i tårar smält. 3:96. han vardt intagen 
af et så smärtefult qval, at han snart fallit 
af hästen. As. Ban. 2: 29. han vågade sig 
så djupt ibland fienderna, at han snart blif- 
vit fången. 2 : 462.

Snartro, f. Lättrogenhet. af en ursinnig 
snartro Jag bli’t bedragen. C. Gyllenborg 
Andr. Pia.

Snartrogen, adj. Lättrogen. Lind Ord.
Snebak, m. Bältesknif (slät), snebak (med 

vriden eller nedböjd egg) voro väl olika 
slag af dart. Röding 156. Hade värjan en 
sned rygg, at desto lättare kunna brukas på 
stöt, hette hon snebak. Berch (Nya sv 
bibi. 2: 295).

Sned, f. Sned ställning. Med hufvud på 
en sned och händerna til bön. Dalin Vitt. 
5:21. Med hatten på en sned. Bellman 
2:137.

Sned, n. [Fsv. snidh, snedh.] 1. Snitt, 
skåra. [Jfr Mnt. snede.] Straxt skole vij göra 
them itt sådant snedh, At hufvudh skall falla 
för fötterne nedh. S. Brasck Ap. gern. 1 2 a. 
ett snedh j adelens frijhet. A. Oxenstjerna 
(HSH 33:11). — 2. Streck, puts, knep. [Jfr 
D. sned Kalkar.] wij weliæ nesth gudz hielp 
faa godh both för... andre sneder the (Dan-
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skarne) her brwkath haffwe. HSH 20:177 
(1507). Begynte åter på deras gamla snedh. 
Carl 9 rimkr. 75. Efter han var på Visby 
vredh, giör han then stad et ondt snedh. 
Messenius Krön. 25 Han ... giorde honom 
ett skalckachtigt snedh. Broder Ruus A 8 b.

Sneda, tr. Snida, tillhugga, klyfva. 
Gärdzle i skogen at sneda. Törnevall 
E l b.

Sneda, intr. och tr. 1. Se snedt, snegla. 
Sneda med ögonen ej, rätt fram för stegena 
skåda! A. Nicander Vitt. 50. hans ögon 
måste sneda på alla sidor, at se, om alla 
vörda honom så högt som han tror sig för- 
tjena. Tessin Bref 1:63. — 2. Sneda 
ögonen åt, se snedt på. hustron förachtar 
then gamle mannen, sneder åt honom ögonen, 
och sågho heller en ungan. Schroderus 
Albert. 2:19.

Snedhet, f. Bedräglighet, trolöshet, eder 
nade haffuer nw sielff nogh forfarit om begge 
parters (Danskarn.es och Lybeckarnes) sned
het. Gust. I reg. 1:261.

Snedig, adj. Listig, illfundig. [Mnt. sne- 
dich.] medhan iach war snedugh, haffuer iach 
fångit idher med list. NT 1526 2 Cor. 12:16.

Snedighet, f. Svek, bedrägeri. [Fsv. 
snedoghet, Mnt. snedicheit.] ey omgående 
medh snedigheet. NT 1526 2 Cor. 4: 2. at 
thet fatige enfollige folk och godtrogen hierte 
aff sadane nye falske läre (Luthers) och 
snedugheth ey skulle varde förwend och 
förblindat. HSH 16:24 (1526).

Snedlöpareflagga, f.? som en snee- 
löpareflagga foga och böya sig effter alt väder. 
U. Hjärne Vatt. 52.

Snedska, f. På snedska, på sned, i 
sned riktning. Slår man en boll ända ned 
i golfvet, så stutsar then ända up; men slår 
man then på snedsko, så stutsar then så
lunda up igen. Lindestolpe Frans. 101.

Snedsynt, p. adj. Vindögd. Schroderus 
Albert. 1:61.

Snek, m. Snigel. [T. snecke.] Vägsnekar 
(limaces) äre snekar uthan matkskaal. Co
in en ms Tung. 216.

Snella, se Snilla.
Sneska, intr. Snegla, sneskade hoon 

mildeligen åth Celadons beläte. U. Hjärne 
Vitt. 57.

Snicka, tr. Snida, snickra. [Fsv. Isl. 
snikka.] förbannelse är thet werdt, som 
medh hender snickat warder, Ja, ock han 
som thet snickar. Vish. 14:8. han skal... 
någhot gott aff tigh snicka och göra. P. 
Erici 5:124 a. Jagh plä stundom göra beläte, 
Snicka them til och them uprätta. S. Brasck 
Ap. gern. Lia. Handverk hafva de lärt: 
de sy, de snicka, de smida. A. Nicander 
Vitt. 220.

Snicksnackeri, n. Snicksnack. Nu orc- 
kar jag intet längre höra ditt biäbb och ditt 
snicksnackeri. Modée Fru Rangsjuk 67.

Snida, tr. Skära, tillskära, tillhugga, 
uthugga, snidha och insettia ädhla stenar. 
2 Mos. 35: 33. thet krokot och quistigt trää 
är, tagher han och snijdher thet medh flijt. 
Vish. 13:13. snijdha beletewerck. Syr. 39 
(38: 28). _

Snidig, adj. Slug. [D. snidig Kalkar, 
Isl. snidugr.] fast der äro så många, så är 
hon dock så snidig, at hon aldrig släpper in 
mer än en i sänder. Stagnell Bank. 49. 
J fr Snedig.

Snifsa, tr. Skära, rispa, göra en skråma. 
Han snifsade sig i fingret. Snifsa en i an
siktet. Lind Ord. Jfr Rietz t'42a.

Snika, intr. och tr. [Isl. snikja] 1. Vara 
sniken, snålas, för en feet suppa skuld 
pläga (the) snikia effter ens annars köke. 
Schroderus J. M. kr. 141. På gods ej 
mycket sniktes, Der mäst var fattigt pack. 
Dalin Vitt. II. 6: 5. — 2. Snappa, snåla dt 
sig, tillskansa sig. The ypperste fånger, 
sköneste och rijke, Monde the Danske til sigh 
snijke. En liten Crön. I 2 b. the Rydsche 
köpmän ... snike vpunder sigh the bäste 
wildewerck och schinwarer. Fin. handl. 10: 
18 (1561). igenom theris orette angifvende 
snike the som offtast then rettigheet bort och 
then tull som Kongl. Maj:t och Cronan borde 
hafva. Stjernman Com. 1:277 (1577).

Snika sig, refl. Snikas, dep. Smyga sig. 
[D. snige sig.] greffue Christoffer snickte 
sig in j Danmarck. Gust. 1 reg. 10: 16. fi
ender medh wold snika och trengia sigh in 
ibland then Christna hopen. Uti. på Dan. 
314. dieffuulen . . . snikes medh alla sina 
tusende konster dagh och natt kring om oss. 
P. Erici 5: na a.

Snikig, adj. Sniken. penningsnikig. 
Schroderus Casm. 338.

Snild, Snill, adj. [Fsv. sniälder, sniller, 
D. snild.] 1. Klok, förfaren, duglig, en 
ganska snill och förslagen krigxman. Svart 
Kr. 36. — 2. Slug, listig, en arg, ildfunnig 
och snill man. Svart Kr. 25. Papisternas 
sampt theras anhangs falska practiker och 
snilla boofverij. R. Foss 369. så hafver Satan 
gifvit dertil et snildt råd. Raimundius 59.

Snilla, Snella, tr. Undansnilla, (de) 
snilla de fattiga deras penningar. Stjern
man Com. 1:734 (1619). Ingen mästare eller 
mästersvenn skall... underslå sig något ar
bete, som en annan af hans medbröder i 
embete tilförende är ombidin at ferdig giöra, 
vid tre daler i embete, och then som han 
således arbetet ifrå sneller, två daler. 1:464 
(1602). någon köpman ej fick låf at snilla 
ifrån min skatt. Dalin Vitt. 3:233. Sam
vetet hindrar honom intet at snilla under sig 
thet öfverheten tilhörer. Rydelius Sed. 39. 
Jfr F ö r s n i ! 1 a.

Snilla, f. Slughet. [Fsv. snilla, vishet, 
klokhet.] Han haar sin klookheet ey till 
någons skada vrängt, Ey någon från sin rätt
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med list och snillo trängt. Lagerlöf 57. 
(Månne af adj. snill?)

Snillande, p. adj. Ond (unwillig, schellig, 
zornig). Han vardt snillande theröfver. Lind 
Ord. Rif.tz 642 b. Se Snyllande.

Snillare, m. Försnillare. en orätträrdig 
sniliare ... föröker sin stygga penningehög. 
Rydelius Sed. 40.

Snille, n. Slughet, illfundighet. Det 
giorde han af elakt snille. Sv. forns. 2: 63. 
Thy fann han på en sådanne fundh, Han 
lätt tilpynte så margelundh En fastelaffwen 
medh snille. Hund Er. 14 kr. v. 463.

Snilleafvel, n. Snillefoster. De tycka 
mycket om sina snille-afvel. Sahlstedt 
Vitt. snille 8. Rom och Athen äro ännu 
qvar i de makalösa snilleafvel, som derifrån 
kommit. Celsius (SAH 1786 1:131).

Snilihet, f. [D. snildhed.] 1. Klokhet, 
förstånd, vmwenda ... the ohörigha til the 
rettferdighas snilheet. Luc. 1:17. then som 
åstundar snilheet j Gudz Lagh, han fåår 
henne. L. Petri Sir. bok 15:1. han haff- 
uer thet (riket) så hastigt... öffuerwunnit, 
icke genom sijn eghen snillheet och macht, 
vthan mera at Gudh haffuer giffuit honom 
ther förstånd och lycko til. Uti på Dan. 
218. — 2. List. han kom in i stadhen medh 
snilheet. Lælius Res. 1:177. Snilhet bru
kas och när ungersvennen lockar Een jung
fru med sin ord långt sötare än socker. 
Spegel G. speg. 229.

Sniman, adv. Nyligen. Szaa haffue wij 
nw snyman faath . . . konungh Frederiicz 
scriffuilsze. Gust. 1 reg. 3: 55.

Snip, m. [Mnt. snippe, T. schnippe.] 
1. Snibb (på kläde). Stolts Karin tar på 
sig ett halskläde nytt, Med femton demanter 
i hvar och en snip. Sv. forns. 1:390. — 2. 
Spetsig lapp af flor eller linne, som frun
timmer under djup sorg bära framför pannan. 
(Rietz.) Sorgen .. . betecknar pleureuser, 
smäckar, snip och valkstycke. Dalin Vitt. 
6:131. Jfr S n i pp.

Snip, m. I en snip, i hast, i ett ögon
blick, vips. [Jfr T. schnipp, schnipps, interj.] 
Uthi en snip, förr än han varder thet varse, 
faller näätet öfver honom (fågeln). P. J. 
Gothus Rot. 63.

Snipa, Snippa, tr. [T schnippen.] 1.
Snoppa- Så droge the (Polackerna) in på 
Linköpings hus Och menthe snipa the för- 
stelige (hertig Carls) Iius. Sv. folkv. 1:475 
(1598). — 2. Skära, klippa. Snällt är denna 
snoo med lijten sax af snippad. Eurelius 
Vitt. 12.

Snipp, m. Fibra, snippen som är på 
leffuer och lungor. Var. rer. voc. B 3a. Jfr 
Snip.

Snippskål, f. Ett slags träskål med hand
tag. Väslgötharnas käril och snippskålar 
svarfvas deraf (af alträ) med mycken lycka. 
Dalin Vitt. 6: 68. Se Rietz snipaskål.

Snirling, m. Ett slags fisk. Carpar, lax, 
ål och snirlingh, Maal, gäddor, simpor och 
grönlingh. Tisbe 18.

Snitsverk, n. Snidverk. [T. schnitzwerk.] 
wår Lille Cammer medh thet snitzwärck 
motte bliffwe tilrede giord. RR 17/s 1543.

Sno, tr. thillsee om iag i någon måtta 
kan snoo fädernesslandet uthur detta kriget. 
A. Oxenstjerna (HSH 32: 231). — Refl. 
Kongen i Franckrijke söker inthet annat än 
holla oss i krijget, till dess han kan snoo 
sigh der utfr. Dens. (Ders. 33:152). sig medh 
ähra . .. snoo uthur tractaten. Dens. Bref I. 
4:224. försökia alle mögelige uthväger och 
fredzmedell att snoo sigh uthur detta svåra 
och vida uthseende krijget. Bidrag 1:86 
(1636).

Snod, adj. Knapp,sparsam? [Isl. snaudr?] 
På bygden går man snood och snääf I kläder, 
samt i seeder strääf. Columbus Poet. skr. 
O 2 a. (Väl: snodd, p. pf. av sno?)

Snop, m.(?) [Jfr Isl. snopa, snoppa, nos, 
mule; Mnt. snop, snoppe, snor.] Tugga 
snop, tugga med tom käft. Månge hand- 
vercksmän ... om söndagen söker krogen och 
vijnkellaren, och läter hustrun medh barnen 
sittia hemma och tugga snop. T. Johannis 
Fästn. Lia. Hustrun och barnen sittia 
hemma medh toman magha och måste tugga 
snoop. Leuchowius 431. the måste ... om- 
bära cappunen och sittia sielfva sedhan och 
tugga snop. Lindner 46. (Vanligen tugga 
snok.) Jfr Rietz snope (646 b) o. snok 1 o. 3 
(646 a).

Snop(er), m. Sölare, en som förhalar 
tiden. [Fsv. snöper, adj., förgäves väntande; 
snopen, flat. Jfr Isl. snöpa, v ; Rietz snopa.] 
huad mann j szaa måtte bedriffwa skal, mätte 
altt skee ... medhan tiid är Forty sznar får 
och sznoper far mista. Gust. 1 reg. 10:179.

Snop, adj. Snopen. (Jfr Snop, m.) blef 
störste dehlen aff thenne flåttan endehls aff 
Engelsmannen och Holländaren, endehls för
medelst oväder uppå Nordiske siön ruinerad 
och til intet giord, och kom ganska skallot 
och snoop heem igen. P. Brask Puf. 63.

Snoppig, adj. Snorig. [Mnt. snoppich.] 
(hon) köpte stora namn åt sina snoppiga ungar. 
Dalin Vitt. 3: 243.

Snor, m. Smuts, han skulle tilse, huru 
han kunde utaf sin kropp skaffa löss och 
oreniighet... och i synnerhet den torre snö
ren ifrån armar och bröst. J. Wer win G 
1: 208.

Snorbrott, n. Snufva. Helsingius.
Snorduk, m. Näsduk. Snoorduuk, muc- 

cinium. Comenius Tung. index.
Snork, m. Ànde, det yttersta, bortersta, 

nedersta af något. (Jfr Rietz 641a.) Då 
var der itt bol (bord) vedh dörra de kallade 
snorken. BERONiusF3a. Han bor på snor- 
ken af staden. Sittja på snorken til bords. 
Lind Ord.
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Snork, n. Hot, vresighet. (JFr Rietz 
041 a.) dhe blifve medh snorck och pock, 
hugg och slagh öfverfallne. Stjernman 
Riksd. 1:695 (1614). Upsade freden och fohro 
med puck och snårck aff. Girs Gust. 1 kr. 
208. med största fog, discretion och sacht- 
modigheet, utan något påck och sn&rk med 
bonden at umgå. Civ. instr. 277 (1688). (han) 
lät med pock och snorck förmercka sitt för
tret. Spegel Tillsl. par. 106.

Snorka, intr. Fnysa, fräsa, vara vresig, 
ondgöras. (Rietz under snorkja.) [Mnt. 
snorken.] snorka (fräsa, låta illa). Comenius 
Tung. 896. Tala tinom nästa til, för än tu 
harmligha medh honom snorkar. L. Petri 
Sir. bok 19:17. pocka och snorka, medh 
vndsäiande och bannor. P. Erici 5:33 a. 
En husfadher skal icke altijdh snorcka och 
knorra i huset. Leuchowius 329. hväsa 
och snorka effter en fremmande man, ther 
medh at bevijsa honom spott. Schroderus 
J. M. kr. 420. tå man sade migh något emot, 
begynte iagh at snorka och packa. Hoflef. 263.

Snorkan, f. = Snork. wil sin straffeligha 
wilfarelse och synder medh snorkan och 
pockan förswara. P. Erici 5: 48 a. Furialis 
Erinnys ... med bannor och hård förtret, 
pock, snårkan och afund Går uthi gårdena. 
Stjernhjelm Bröl. 28.

Snorkare, m. Som knorrar, pockar. 
[Mnt. snorker] Pockare eller snorkare. P. 
J. Gothus Hust. 64. knegtderne fruchtade 
sig, att om the kome til Stocholm, skulle 
the ingen betalning fåå, Då gick jag till och 
länte the störste snorckare ... 150 gyllen. 
HSH 2:39 (153 '

Snorkeri, n. = Snork. medh snorckeri 
eller pockandhe. Lönbom Sv. arch. 1:236 
(1618).

Snorkilling, m. Snorig gosse. Lind 
Ord. 1: 1375.

Snorr, m (?) På snorr, på sned. en 
ringa skrifvare trafvar hen på höghe panto- 
flor, sätter sin hatt på snorr. Schroderus 
Hoflef. 173.

Snorra, intr. Surra. [Mnt. snorren.] 
Gettinga snorra sig ut (ur spindelväfven). 
Stjernhjelm Here. 256. en fluga snorrar. 
Kolmodin Qv. sp. 2: 201. När the vthi een 
slagting haffua hördt itt lodh snorra om öro
nen. Balck Krist. ridd. L 3 b.

Snorslef, f. Ett öknamn (åt qvinna). 
Kiäre see, snorsleff, frustuffmö, Jagh slår 
tijn rumpa ful medh snö. Messenius Disa 
15. Snorsleff, hvadh hafver tu för taal? S. 
Brasck Ap. gern. B 4 a.

Snortut, m. Ett öknamn, du Nisse, 
stoore snoortut. S. Brasck Förl. sonen 
C 4 b. Står icke här then stoore snoortuut, 
Talar om Christo, och veet icke huth? Ap. 
gern. M 1 b.

Snotter, adj. Badstumannen först de 
snottra kroppar varmar. Spegel G. verk

(1745) 44. Ordlistan till G. verk har: Snotr 
o. kringur, snabb — Snotr bet. i nyare Isl. 
“neat, handsome“. Cleasby-Vigfusson.

Snubba, f. Snäsning. the ingen godh 
ord, vthan een ganska stoor snubbo werde 
woro. L. Petri 3 Post. 101 a. han fick ther- 
före ena sköna snubbo. P. Erici 6: 25 a.

Snufbössa, f. Snusdosa, (han) märekt 
prästen i predikestolen hafva snufbössan i 
ärmeklädet (näsduken) invicklat. H. Hans. 
dröm. A 3 b.

Snuftobak, m. Snus. [T. schnupftaback.] 
snuftobaks bössor (snusdosor). Stjernman 
Com. 4:718 (1687).

Snufva, tr. Snusa. [T. schnupfen.] ingen 
snart sagdt finnes (i Finland) både qvinna 
och man, ungh och gammal, som icke både 
snuffua och dricka (röka) tobak seendt och 
bitida brukar. HSH 31: 440 (1638). Andra 
snufva thet (tobak) i näsan så fort, ijdigt och 
glupskt, som torra jorden tager vatn til sigh. 
H. Hans. dröm. A 2 b.

Snufva, f. 1. Pris snus. Hans Wyrdig- 
het Epiphanes nyligen tagit sig en snufva. 
Dalin Arg. 2, n. 9. (2 uppl. har prise.) —
2. Rus? det tör finnas några kanske i denna 
tijden, som troo sig intet blifva karar, med 
mindre de icke länge hafva varit i Spanien, 
Italien, England och särdeles Franckrijke 
och hafft någre gånger snufvan (i anl. af 
författares berättelse om Götarne, att de 
blefvo blödige till sinnes sedan de kommit 
till Italien och Spanien m. m. och vant sig 
vid vindrickande). Rudbeck Atl. 1:618.

Snugga, intr. (Rietz 649 a.) 1. Vara sniken. 
[Isl. snugga.] Jagh thor ey snugga på then 
maat. R. Foss 88. — 2. Snylta. Förstår an
står ei at sig til nöjen snugga. Kolmodin 
Qv. sp. 2: 208. Snugga sig til mat. Lind Ord.

Snuggebit, m. Snyltbit. Thadler (tad- 
laren) kan fuller förtiena sig sielff en snugge- 
bijt i byy. H. Hans. dröm. C 8 b. Rietz 
649 a.

Snuggegäst, m. Snyltgäst. Lind Ord.
Snuppla, intr. Snafva. Rinnaren (traf- 

varen) snuppla moot låge (kullfallen träd
stam). Eurelius Vitt. 95.

Snurra, intr. Vara knarrig, brumma. 
[Mnt. snurren, T. schnurren.] en snurrar 
och är ... vnderlighen j hans leffuerne, så 
at man kan icke wel vngån (umgås med 
honom). O. Petri 1 Post. 44 a.

Snurrande, n. Brummande. Thär var 
ingen tack hoos Laban, uthan murrande och 
snurrande. P. J. Gothus Hust. 320.

Snus, m. Ljudlig andning under sömn. 
Konungen och hans hela hws Soffuer nu 
uthi fullan snwss. Messenius Signill 12.

Snuska, intr. Smyga? gröna engiarna 
bepryda myrtebuskar, Hägg, oxell, roosen- 
törn, i hvilka haren snuskar. Spegel G. 
verk 118.

Snut, m. Snabel. [Mnt. snut.] kan en
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elephant med snuten artigt skrifva I sanden. 
Spegel G. verk 222.

Snutfager, adj. Camelen ... är intet 
snutefager. Spegel G. verk 227.

Snutfagerhet, f. I kunde bättre nyttja 
ehr snutfagerhet, än till at bedraga ährliga 
hustrurs män. Missförst. 72.

Snutfägring, f. Lind Ord.
Snutt, m. Smyg, vrå? En part äre så til 

sinnes, at när dhe komma til någon ära och 
myndighet i verldenne, om de äre aff ringe 
föräldrar, så skiemmas de vid sine föräldrar, 
töras intet hafva dem hoos sig, utan gifva 
dem en snutt affsides. J. Rudbeckius Kon. 
reg. 446. (Jfr Rietz smutt 1, 634 a.)

Snyffel, Snöffel, m. Näsvis bängel, 
glop. icke skal hvar byckia eller snyffell 
(bikkja eSa greybakä) töras biuda mig til 
enviges kamp. Peringskiöld Vilk. 90. 
Snöffel, är du poltron, så laga at du kan 
dölja dig. Ehrenström 47.

Snyfva, intr. Vara arg, ilsken. (Se 
Rietz snyva.) Hon snyfver, fräser som en 
biörn. Doct. Simon 3.

Snygg, adj. O, att denne skalden (Vol
taire) ägt så snyggt hjerta, som hans penna 
var förträfflig! Celsius (SAH 1786 1:132).

SnyIlande, p. adj. Misslynt. (Jfr Snil
lande.) effter han wiste Gudz wilia, och 
förnam doch, at wij icke kunne fulbordan, 
wardt han j sigh snyllande och bedröffuat. 
L. Petri 2 Post. 267 b. tlieras näät skola 
warda söndersliten, och alla the som sigh 
lata leya til at göra fiskadammar, skola gå 
syllande. Jes. proph. 19: to. Vi ... stodo 
snyllande och misshagade att sådant skedde 
vårt stånd till præjudice. J. Terserus (Lön
bom Hist. märk. 2:23). Snyllande, snylleh 
(misslynt), stutzig, schamhafft, beschämt. 
Lind Ord. Jfr Rietz 642 b, Vendell Ordb. 
öv. östsv. dial, snylla.

Snyppa, f. Skam, nesa. [Isl. sneypa.] 
de med snyppa måtte vända om. Sh. Ro
senhane 1642 (Nya sv. bibi. 2: 529). Konung 
Gustaf Adolff, ... såsom en vijs och högh- 
förnufftigh herre, intet hölt sigh det för nå
gon snyppa, at skicka sigh uthj tijdhen. 
Rådets br. u/ii 1657.

Snypplig, se Snöplig.
Snyta, tr. Mångens taska iagh tå snyter. 

Chronander Surge E 2 b. Hon (hustrun) 
tigh väl offta klipper och snyter. Bel. D 8 b. 
Han hade väl haft lust, på mig at giöra kål,
.. . Men digt jag honom snöt.- Kolmodin 
Qv. sp. 1:133.

Snåling, m. 1. Snålvarg, gnidare. en 
snåling trånar i sin flit och äter under sina 
naglar. Mörk Ad. 2: J34. — 2. Snyltgäst. 
Lind Ord.

Snålsamhet, f. Snikenhet, then slemme 
lasten och snöplighe odygden, som kallas 
s ord es eller karghet, snålsamhet. L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 314.

Snålsjuka, f. Man hade då visst skäl 
uppå bestars måttlighet undra, När snålsjukan 
i männ’skan sjelf plär skräckelig dundra. 
Dalin Vitt. 4:4.

Snåltaska, f. Det röda guld ock en här 
girigt efftergapar, Med rätt och orätt alt i 
snåletaskan skrapar. Verld. fåf. speg. 8.

Snått, adv. Fort, i hast. Packe edher 
uth, och thet skall vara snått. S. Brasck 
Ap. gern. L2b. Se Rietz 650 b.

Snäcka, f. Skepp. [Isl. snekkja.] The 
äro framlopne lijka gom snarasta sneckior. 
L. Petri Jobs bok 9: 26.

Snäfja, Snäfva, f. Argbigga. Men unga 
snäfior må man gärna låta fara. Kolmodin 
Qv. sp. 1:134. man ofta ser mång ung och 
sielfklok snäfva, Som öfver sväran sin sig trot
zig) törs förhäfva. 1:343. Jfr Rietz snäv ja, 
Ihre Dial -lex. snäfja.

Snäfvel, m. Knäfvel. Vår öffverste ... 
svor altidh och mante them (krigsmännen) 
fram I alle the onde snäffler nampn. Hund 
Er. 14 kr. v. 180.

Snäfver, adj. Trång. [Isl. snasfr.] Bon
den sinnad är at bygga kojor snäfra. Spegel 
G. verk (.1745) 4.

Snäll, adj. 1. Duglig, rask, driftig, tå 
Salomo sågh, at mannen war snäll, satie han 
honom öffuer alla Josephs hwsz vthskyllder. 
1 Kon. 11:28. — 2. Klok, förståndig. Warer 
snelie såsom Ormar. Matth. 10:16. en tro- 
ghen och snell tienare. 24:45. en tioghen 
och snell skaffare. Luc. 12:42. Hertugh 
Magnus var een ganska snell och skickeligh 
Förste. L. Petri Kr. 74. Then mykit haff- 
uer öffuerfaret, han är worden snell. Sir. 
bok 34:9. Euangelij tienare skola bådhe 
wara trogne och snelie,... snelie j thet at 
the kunna see och weta tijdh, rum och an
dra lägenheter til at bådhe tala och tiya. 
Kyrkord. 5 b. -- 3. God, tjenlig. Cato hadhe 
ett så snelt förstånd til alt, så at til hvadh 
som han sigh företogh och giorde, skulle 
man meena honom til thet allena vara föd
dan. Schroderus Liv. 709. lära ... snella 
vetenskaper. Svedberg Schibb. dia. be- 
fliten eder om ... snelt bokvet. Ungd. reg. 
b 1 b. — 4. Riktig, skal Rijkz-Gvardien 
hafva acht uppå myntevigten, at den altijdh 
snäll och just är. Stjernman Com. 3:38 
(1661).

Snällhet, f. Klokhet, skicklighet, wijss- 
dom och andeligh snelheet. NT 1526 Col. 
1:9. Then menniskia som wild faar ifrå 
snelhetennes wägh. Sal. ord. 1536. 21:16. 
sätie (förtröste)... ingen påå sin wijssdoom 
eller snälheet. O. Petri Men. fall I6a. 
wij medh flijt, trooheet, alffwarsamheet och 
snelheet måghe vthretta thet oss är befälet. 
L. Petri 3 Post. 28 a. all konungarike äro 
och giffues aff Gudhi, och kunna icke medh 
nogra menniskios krafft eller snellheet för- 
werffuas. Uti. på Dan. 61.
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Snällnät, n. et snällnät ... inte faller 
med en hast, Förn såsom fogeln håppar dijt. 
Lucidor Qq l a.

Snärja, tr. (the) uthi thet stygge vantron- 
nes garn snarde voro. Schroderus J. M. 
kr. H. Och {jag) aff ingen ond andhe re- 
geradh varder, Som iagh aff edher nu btiffver 
snardher. Rondeletius 11. iagh hadhe för 
lögn skull weelatt digh snardt och begrijpitt 
i thett tu skriffwer. Ernhoffer 54 b.

Snärja, f. Bukref. Snäria, Snärning, 
Tormina alvi, Bauchgrimmen. Schroderus 
Lex. 19.

Snärpa, intr. Skärpas, hastigt och skarpt 
tilltaga (om köld). [Isl. snerpa] kölden 
höst och våår med sådan grymhet snerper, 
At tuppen sällan gaal och hönan sällan ver- 
per. Spegel G. verk 233. Rietz 649 b.

Snärra, intr. Surra, brumma. Och har 
man någon lust til instrument som skärra, 
Så kan en lustig broms på basviolen snärra. 
Runius 2:2. Jfr Snarra.

Snärt, adj. Smärt. (Se Ihre Gloss, snert.) 
af en högaxlad inbillnings-herre blifver en 
snärt, hopkramad och illa proportionerad håf- 
pelare. Tessin Bref 2: U.

Snöaktig, adj. thet var kallt väder och 
något snöachtigt. Peringskiöld Heimskr. 
2:146

Snöffel, se S ny f fe 1.
Snökraf n. Snösörja. Där (i Hvita haf- 

vet) ijsar simma tätt, där våg i snöökraaf 
hvääs. Eurelius Vitt. 56. (Jfr Arkiv 2:273).

Snököld, f. Lijka som sniököld j andz 
tijdhen, så är itt tröghet bodhskap honom 
som thet sendt haffuer och wedherqueker 
sins Herras siäl. Ord. 25:13.

Snöplig, Snypplig, adj. En klook tie- 
nare skal rådha öffuer snöpligh (dåliga) barn. 
Ord. 17: 2. the (lemmar) oss snyppeligha 
(.mindre heder värda) synas, them prydhe 
wij alramest. I Cor. 12:23. en fattigh man 
j snypligh (smutsig) klädhnat. Jac. 2: 2. han 
snubbade (honom) och med stackot och snöp
ligh (snäsande) ord affwijste. L. Petri 4 
Post. 3 b. Så snöpligh (missprydande) som 
them halta äro hans oiemna been, så illa 
står enom dåra bruka wijsz manz ord. Sal. 
ord. 26:7. Prijsa ingen för hans fagra an
seende skul, lasta ock icke heller någhon 
för hans snöpligha (ofördelaktiga) anseende 
skul. Sir. bok 11:2. Din säng en snöplig 
(simpel, ringa) krubba är. P. Brask Vitt. 
295. Eljest ville han för alt snöpligit (skymf- 
ligt) åtal vara i längden ursäcktad. Girs 
Joh. 3 kr. 66.

Snöpliga, Snyppliga, adv. [Fsv. snö- 
pelika, snyppeliga, Isl. sneypiliga.] thet 
breff hon screff eder tiil war kort nog scriff- 
uit, och endels alt for sznippelige (snäsigt, 
ohöfligt),. .. Men oss screff hon någet lem- 
peligere tiil. Gust. 1 reg. 11:115. han lät 
tå dräpa honom medh swerd, och lät be-

graffua honom snyppligha (vanhederligt). Jer. 
26: 23.

Snöplighet, Snypplighet, f. Thet war
der sådt j snypligheet (ringhet, utan heder), 
och skal vpstå j herligheet. I Cor. 15:43. 
kundhe hans nadhe wel lidha ath j findtlandt 
ginghe alenesthe reffuelsth mynth, . . . huar 
thet icke waare hanss nadhe tiil en snyp
ligheet (vanheder, smälek). Gust. 1 reg. 3: 
134. Kong Götstaffs foik . .. motte så medh 
stoor snypligheet (skam) draga heem till 
Sweriges igen. Svart Kr. 85. tesse stack- 
otta kappor och hoffmans hattar, som en 
part aff the vnga Prester nu löpa medh,... 
haffua med sigh stoor snöpligheet. L. Petri 
Kyrkord. 71 a. Gudz Son ... (ville) födas i 
snöplighet (låg, simpel belägenhet), lefva här 
på jordenne i föracht och ringhet. Sved
berg Sabb. ro 2: 8s7.

Snöra, intr. 1. Snöra till, kasta. Tå 
snörde iagh till ... Medh een stoor steen 
mitt i hanss panna. Rondeletius 77. — 2. 
Snöra i sig, sluka. Hur the min läckra 
miölk begärigt i sig snöra. Kolmodin Qv. 
sp. 1:100.

Snörask, n. Snösörja. Colerus 1:354.
Snöre, n. 1. Hugga öfver snöret, 

öfverskrida måttan. [T. über die schnür 
hauen.] the j sakenne icke altijd halla thet 
rätta måtet, vthan stundom hugga öffuer snö
ret förmykit eller förlithet. P. Erici 2:332 b. 
när en fiende uthi itt land mechtig varder, 
så hugges myckit öffuer snöret, både aff 
fienden, som alt väldar sig til, såsom ock 
aff inbyggiarna, huilke på all möyelig sätt 
sträffua honom emoot. J. Botvidi Likpred. 
E1 a. Han högg öfver snöret, i. e. Han 
feelade om sanningen. Är taget aff timber- 
män, som undertijden feela om krijtan, och 
hugga så öfver snöret. Grubb 308. — 2. 
Ränna öfver snöret, göra snedsprång, 
skena öfver skaklarna, the Vestaliske möö- 
nunnor hafva förhållit sigh så kyske, så at 
på fyrahundrade och sextijo fyra åhrs tijdh 
hafve icke meer än fyra aff them ... ränt 
öfver snöret. Schroderus Hoflef. 242. När 
qvinnan icke vill lydha mannen, uthan renna 
öfver snöret. Albert. 2: 240.

Snörig, adj. 1. Knapp, snäf. han var i 
en snörig klädning (hann haföi fått klceöa). 
Verelius Gölr. 237. — 2. Tjenlig. Snörig, 
Aptus. Schroderus Lex. 75.

Snörka, tr. Snörpa? [Isl. snerkja?] 
Soccus, skoo som snöres och snörkes 
tilhopa offuan på foten. Var. rer. voc. F l a.

Snörlika, adv. Snörrätt. [Mnt. snorlike.] 
vthi feigde tijdh . .. icke altt pläger så snor- 
lijke (gå) till. RR ™/e 1546.

Snörtröja, f. snöretröyor. Es. 3:23.
Snöskräfva, f. Snöripa. Sv. folkv. 1: 

467 ; 2: 413. Hist. o. pol. visor 166.
So, f. En fahrgalt är nog til 10 soor. 

Colerus 2:207.
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Sobel, se Sabel.
Socken, f. i. Dragg. [Isi. sökn.] Harpa, 

kexe eller sokn sorn man soknar nogot vp aff 
watnet med, båtzhake. Var. rer. voc. L 8 b. 
— 2. Gå socken, företaga socknegäng. 
Tree gånger om åhret, nembliga Michels- 
messo, Juul och Påscha, få dieknarna lof8 
dagar för helgen, at gå sina sochnar. Lau- 
RELIUS Kyrkord. 467.

Sockerklifs, n. Gelée och annat socker- 
klefs. Lindestolpe Färg. 35.

Sockerkorn, n. Sockergryn, suckerkorn. 
P. Erici 1:88 a. Småm barnom är ... en 
handful suckerkorn fast kärare än ett stoort 
stycke Arabiskt guld. P. J. Gothus Poll. 
H 8 a.

Sockerlag, m. Sockervatten, han ei 
orden skrädde, Och ei med såckerlag sin 
tårra sanning spädde. Kolmodin Qv. sp. 
2: 282.

Sockerpredikare, m. the j honom icke 
hadhe en sokerpredikare, som them predikade 
huadh the gärna hörde, vthan en räit alwar- 
sam lagzpredikare. P. Erici 2: 24 b.

Sockna, intr. Dragga. Se under Socken 1.
Sockneherre, m. Sockneprest. wara en 

siälagömmare eller en sooknaherre. O. Petri 
Sakr. 8 b.

Socknelag, n. Sockenområde, en by 
vthi Örberga sochen ... skal liggie til sochne- 
lag vnder Roglösa. RR 24/io 1545. bönderne 
... begärt hafwe att the wid Roglöse kyrkie 
och sochnelag blifwa motte. Ders.

Sockneman, m. Sockenbo. [Isl. söknar- 
maör.] en sockneman. P. Erici 5: 237 b. 
ther nogon sochneman vore nödstält. Lau- 
relius Kyrkord. 436.

Sod, n. Spad. [Fsv. sup, Isl. soö.] äta 
swijnakött, och haffua förbudhit sodh vthi 
theras grytor. Es. 65: 4. ladhe köt vthi en 
korgh, och lät sodhet vthi ena kruko. Dom. 
6:19. j all handel haffua handena j sodhet 
(i spelet, T. die Hand im Sode haben). P. 
Erici 4: 94 b. Mången rosar aff stycken, som 
aldrig smakade sodet. Grubb 550.

Soda? Sodha, Ptisanarius globus, Brau- 
efkugel. Schroderus Lex. 38.

Soffad, p. adj. Försoffad. soff han seder- 
mehr then hela dagen och natten igenom, 
varandes tunger och soffadt bådhe aff ruset 
och sitt vakande. Sylvius Curt. 586.

Sofring, f. Vaskmalm? [Mnt. suverlnge, 
rening, rensning.] JfrKofring. the plaega 
flugx köpa soffrin på Salabergit oc sælia the 
köpmen j gäffla sölffuereth. Gust. 1 reg. 
4:158. jngen bergxman skall loff haffua nå- 
gen malm sälia eller soffringh. 7:141. the 
warppehögher, vtkastninger och soffringa 
hoper som tilförende vtwaskede äre widh 
Sale grwffuene. 7:24. wask eller Soffringh. 
10: 270.

Sofvare, m. Sömnaktig person, en soff- 
uare moste riffuijn klädher bära. Ord. 23:21.

Sofvel, m. Såfvelen är i vanpris. Tessin 
Bref 2: 128.

Sofvesot, f. Sömnsjuka. Comenius 
Tung. 293.

Sog, se Magsog.
Sogel, n. Sofvel ij (2) marker sogel. 

Gust. I reg. 5: 63. Thå sade han til them, 
Piltar haffuen j noghet soghel? som han 
wille seya, haffuen j noghet fåt medh idhart 
fiskerij? O. Petri 2 Post. 84a. Fålkedt... 
thet skal få Ey sogel til brö i mångh åhr. 
Messenius Disa 4. sine Cerere & vino fri
get Venus, dät är, kärleeken är kall utan vijn 
och sogel. Rudbeck Atl. 1: 83. lijder brist 
på sågel och brödh. Lindschöld Vitt. 140.

Sold, Soll, m. Fiendtlighet, fiendtligt 
angrepp. [Isl. sollr, sammanrotad folkskock. 
Jfr Aasen soll; Molbech Gloss, solde sig. 
Ihre Dial.-lex. översätter ordet med “sam- 
mangaddning, våldsamt folk“ och anför 
“samka soll på en“ som västgötskt, “samka 
sorl på en“ som värmländskt.] (Danskarne) 
igen komme skole . . . ath sänke mer soldh 
hiit in i richit. HSH 20:202 (1507). På 
Helgona berg lågo de (fienderna) fördold, 
Som ville samka på mig sold. Carl 9 rimkr. 
14. een part velat vpvekie krijgzfolket till 
att sambla sold på någre. Stjernman Riksd. 
1:467 (1598). Han (vargen) ville tagha maat 
medh void, Tå fick han öfver sigh en sold, 
Hon (markattan) sprang på honom, reeff 
och beet. R. Foss 522. Konungh Christiern 
hade samkat såll öfver heela Sweriges Rijke 
vtaf alle the förnembligste Herrar vtöfwer 
heela Christenheeten. Brahe Gust. 1 krön. 
stemma soll uppå honom och låta basta och 
binda honom. Lindner 94. När tin lycka 
gladlynt leer Ok sig tig mäst vänlig teer, . .. 
Stemmer hoon uppå tig såll. Lucidor R 3 b. 
— I senare tid har. ordet af missförstånd 
ansetts vara detsamma som sorl. Hela sta
den är i rörelse för det Hans Vördighet 
befinner sig härstädes, och visst folk, som 
gerna blanda sig i andras göromål, ha samkat 
sorl kring klostret. Kexel 2:75. Den stora 
skocken, Fänans broder, Ser ej hvarthän det 
bär, men drifver med ändå Och samlar sorl 
på den, som icke tror på skällan. A. G. 
Silverstolpe Skald. 236. För öfrigt är 
det ej utan att man samkat sorl på mig i de 
högre kretsarne. Geijer I. 8:526.

Soldan, m. Sultan. [Isl. T. soldan.] 
then "tappre Egyptiske soldan Saladinus. A. 
Laurentii Verld. speg. 325.

Soldatisk, adj. Militärisk. [T. soldatisch.] 
Är iagh ey aff adeligh slächt, Förer doch 
solldatisk väsend. Visa (1641).

Soldenär, m. Legoknekt. [Mnt. solde- 
ner.] må tu tagha med tigh the soldenäre 
som the j Gäffle skole vtgöra. Gust. 1 reg. 
7: 444. (the) tigh vnder tina fano .. . såsom 
trogne soldenärer ... tient haffua. P. Erici 
3: 30 b.
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Soldera, tr. Besoldet, lega. Israels Ko
nung haffuer solderat emoot oss the Hetheers 
Konungar. 2 Kon. 7: 6. solderadhe han vth- 
aff Israel hundrat tusend starka krijgsmän, 
för hundradhe Centener silfFuer. 2 Krön. 
25: C. tusende Centener silffuer, til at sol
dera sigh wagnar och resenärar. 1 Krön. 20 
(19: 6). Konung Christiern ... sollerade sich 
ther ganska mykit folk. O. Petri Kr. 216. 
Och är thetta then retta besoldningen och 
vnderhållet, ther medh han sin häär och 
krijgzfolk solderar och vppehåller. L. Petri 
Ont nattv. F 3 a. till thenna här feydena 
sålderade han ganska mycket folck. Kr. 94.

Solgisla, f. Solstråle. [Fsv. =; jfr Isl. 
sölargeisli, m.] Sohlgislor och solegrand 
trängia sigh allestädz in uthi och igenom 
hela jorden. U. Hjärne Anl. 880.

Solgladning, f. Solnedgång. [Isl. sölar- 
glaöan.] solgladningen eller solennes neder- 
gång. Svedberg Dav. o. Nath. F 7 a. I 
solegladningen, när dagen släckes ut. Kol- 
modin Qv. sp. 1:149. Se Gladas.

Solhvarf, n. 1. Solstånd. [Isl. sölhvarf] 
Solsticium, soolhwerff. Var.rer.voc. A 5 b. 
— 2. Solförmörkelse. [Fsv. —.] thetta 
mörckret [vid Christi död) ... icke kunde 
skee naturliga, såsom tilgår när Soolhuarff är, 
hwilket ther igenom säyes warda förorsakat, 
at Månen giffuer sigh emellan iordena och 
Solennes strijmor. L. Petri Chr. pina m 5 a.

Solk, n. Smuts. En tylper räcknas bör 
ibland canalie solck. Achrelius Mor. B 2 b. 
Stygg’ ord och värek, fuult samvets solk. 
Columbus Poet. skr. E 2 b.

Solka, tr. och intr. Smutsa, när tu så
dana reen klädnat haffuer vppå, så är yter- 
ligare aff nödenne itt gott vpseende, at tu 
honom icke åter solkar och besmittar. L. 
Petri 2 Post. 263 a. Han är kysk, som ey 
befläckiar (solkar) sigh medh otilbörligh kååt- 
heet. Comenius Tung. 825. man solkar 
theras sengekläder. Schroderus Hoflef. 
131. Stundom skall jag korna målka, Ty 
min hustru, svanehvijt, Vill ey fingren på 
sig solka. Moræus 390. solka i vatnet och 
thet orena. U. Hjärne Surbr. 8.

Solkig, adj. Smutsig, födes af solkugan 
art, af grofva föräldrar. J. Gyllenborg 4.

Soll, m., se Sold.
Soll, n(?). Röra, hoprörd mat. [Isl. soll, 

n. skulor (Cleasby-Vigfusson), sollr, m. 
“Melk med deri smuldret Bröd“ (Fritzner). 
N. soll, m. “sammenrört Mad; især om 
smaabrækket Bröd som er udblödnet i Mælk“ 
(Aasen).] Många hundar lapa illa soll. 
Rhodin 97.

Solmas, m. Solbadd. en varm soolmaas. 
Colerus 2:106.

Somlig, adj. [Mnt. somlik.] Somlig tijgher 
therfore at han icke kan forswara sich, somlig 
tijgher och waetar vppå sin tijd. Syr. bok 
1536 20:5,6.

Sommarfågel, m. Papilio, färil, som- 
marfogel. Var. rer. voc. Q 2 b. Fiäril eller 
sommarfogel. Schroderus Albert. 1202.

Sommarhus, n. iagh ... skal slå bådhe 
winterhws och sommorhws. Am. 3:15. han 
hadhe j sino sommorhuse öppen fenster 
emoot Jerusalem. Dan. 6:10. Uthi theras 
gårdar finnes och högha sommarhus och lofft, 
ther the om sommaren vistas uthi och liggia. 
Petrejus Beskr. 1:7.

Sommarsal, m. han satt vthi en som- 
morsaal. Dom. 3:20. den saal, som K. M:tt 
tilförende plägede wistes i (på Stockholms 
slott), och då kallades Sommer salen. Hist, 
bibi. 2:221 (1588). loseras han uti en härlig 
och lustig sommersaal, så är han än tå icke 
förnögd, uthan vil och haffua en varm vinter- 
stugu. Schroderus Hoff. väck. 27. Örte
gården ... beprydes medh spasseregånger och 
sommarsaalar (pergulis). Comenius Orb. 
pict. 93.

Somma, pron. pl. Somliga. Oc somma 
(lät han) ... affliffua. Gust. 1 reg. 1: 28.

Sommestads, -städs, -städes, adv. 
Somligstädes. [Fsv. sumastads.] wij haffua 
fornwmmith ath sommestadtz her j riichit 
fördis mongha handa tall och rycthe. Gust. 
1 reg. 2: 99. kallas ock the Christne somme- 
städz brödher och sommestädz Läriungar. 
Ap. gern. 8:1 (glossa). Och församblade sigh 
bönderna til hopa, sommestedes noghor 
hundrat, sommestedes noghor tusende. O. 
Petri Kr. 226.

Somt, pron. n. Något. Thetta är både 
sompt och alt (som plegar seyas) ther wijgde 
watn är vppå grundat. L. Petri Vigv. A 3 b.

Somtides, adv. Understundom. [Mnt. 
somtides.] them (Guds rådslag) ingen be
gripa kan vtan gudz gåfua som kallas som- 
tijdhes openbarilse. O. Petri Svar till P 
Galle 11 a,

Sona, tr. Försona. [Mnt. sonen.] Du 
dig ey med din Gud, Sveea, soonte. Eure- 
lius Vitt. 19. intet medel var, det grofva 
brott att soona. Liljenstedt Christ. A 3 a. 
Sidst kan med trenne ord alt sonas på en 
gång. Kolmodin Qv. sp. 1:212. At slå en 
annan vid öra ett slag eller tu med hand, 
eller bära verjo på honom, thet kan sonas 
öfver och förglömas. Svedberg Schibb. f 4 b.

Sona, f. [Mnt. sone.] 1. Af gäld. haffue 
the ... budit oss en skatt eller szone, att the 
motte bliffua her efter wiidh sådana landzköp 
her i landet, som the her till tijdz haffue 
wane warit. Gust. 1 reg. 12:166. när sådana 
hammersmidie vpbygdh och til gongz kom
men är, skall ... (han) göre oss ock Cro- 
nenne ther årligen en tilbörlig sone eller 
skatt vtaff. 13:99. — 2. Lösen, lösesumma. 
the haffua dachtingat ... med wora frw drot- 
ningenne, så at war herre konung Albrect 
och hans son skole löse warda för ena pe- 
ninga summo, ... och skal hertog Johan ...
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wissa the dachtingan, och ther met en frijdh 
och soono. O. Petri Kr. 163.

Sonan, f. Förlikning, göre med forme 
hustrv elin en venlig förlickning oc soonan 
(medelst mansbot för hennes man). Gust. 1 
reg. 3:17.

Soning, f. 1. Förlikning, wij haffwe platt 
jntit behag ther vtj, at tu någen soning gör 
med thet sälskap. RR */t 1543. — 2. Lösen. 
tu tager fast soning aff then förrädere hoop. 
Ders.

Sonlig, adv. O fadher min, jagh beder 
sonligh, Bevijser ehr gunstigh emoot migh. 
S. Brasck Förl. sonen B 2 b.

Sopesör, m. Sopor, afskräde. [Isl. saurr, 
sori, m ] Sopesör, reiectamenta, peripse- 
menta, purgamenta, quisquiliæ. Helsingius.

Sopp, m. Svamp. [Isl. svöppr, N. sopp.] 
svampar och sopp af allehanda slag. Linde- 
stolpe Matk. 52. Lind Ord.

Soppemat, m. Sås, spad. The steekte 
och bräckte (fiskarne) äre hälsesammare än 
the sudna, eller the som äre medh soppe- 
maat (die in der Brühe liegen). Comenius 
Tung. 437.

Sorg, f. Oro, bekymmer, än tå at fridh 
är, så haffuer han (tyrannen) doch then sorgh, 
at han skal förderffuas. Job 15:21. Jagh wil 
... komma offuer them som säkre och vthan 
sorgh boo. Hes. 38:11. hustrur och barn, 
brödher och frender achtadhe the icke så 
mykit, Men theras sorgh war om thet helgha 
Templet. 2 Macc. 15:18. the som j stadhe- 
nom bleffuo, woro j stoor sorgh för theras 
krijgsfolck. 15:19.

Sorgfältig, adj. 1. Omsorgsfull. Konung 
Attila var allena envaldz-konung ibland alla 
konungarna, hvilken ock sorgfällig för them 
alla var. Peringskiöld Jord. 89. giör ho
nom sorgfällig om din kyrkia. Frese 101. 
voro alla om hans bästa sorgFälliga. ,4s. Ban. 
2: 421. de alla varit . .. sorgfälliga om sina 
lagar. Mörk Ad. 2: 405. — 2. Sorgsen, be- 
dröfvad, orolig, så låg han (den mördade 
Svante Sture) på jorden i 8 dagar, förr än 
det blef den sorgfälliga Grefvinnan tilkänna 
gifvit. Lönbom Uppl. 1:9. modren ... är 
högst sorgfellig och bekymrad, huru dottren 
skulle blifva freist. Svedberg Sabb. ro 2: 969.

Sorggifven, p. adj. Sorgsen, han icke 
altijdh är .väl til sinnes, understundom är 
han sorggiffuen, bedröffuat. T. Johannis 
Fästn. Cc9a.

Sorgmodig, adj. Bekymrad. [Isl. sorg- 
möSr.) effter Konungh Gustaff väl sågh then 
olämpa som fölia ville på thetta the Danskas 
listige påfund (att bruka Svenska riksvapnet), 
vardt han ther öfver svåra sorgmodigh. Girs 
Gust. 1 kr. 212.

Sorgsam, adj. Bekymrad, blef han om 
sin son sorgsam. Girs Joh. 3 kr. 111.

Sorgse, adj. 1. Sorgsen. Tå wardt Konun
gen sorghse ... och greet. 2 Sam. 18: 38.

The gå sorghse och bedröffuadhe. Jer. 14:3. 
Et sorgse ansikte; sorgse mod. Lind Ord. 
— 2. Omsorgsfull, min son, den jag ähr 
aff hiärtadt affectionerat och om hans com
portement och renommée sorgse. A. Oxen- 
stjerna Bref I. 1:16. Jag sijr dig sorgse, 
rett och skickeligen sampt försichteligen at 
arbeta i din commission. Ders. 1. 1:18.

Sorke, se Sårke.
Sorl, se under Sold.
Sorla, intr. Larma, the äro vpdragne 

tädhan medh frögd, så at stadhen sorlar.
1 Kon. 1:45.

Sorpa, f. 1. Sörpa. 2. Modd, sörja. 
[Isl. sorp, n.] Se Brädsel.

Sörpla, intr. Sörpla, när han får thet 
(vinet) smaka, Så sörplar han til thes han ... 
tumlar drukken need. Spegel G. verk 230.

Sos, m. Soos, Socius, Mitgesell. Schro- 
derus Lex. 14.

Sot, f. [Isl. soff.] siwkdomar och softer. 
P. J. Gothus Synd. sp. H2a.

Sotharpa, f. soteharpoC(sistra), lång
harpor och nyckelgigor. Rudbeck Atl. 1:419. 
Jfr HOlphers Afh. om musik och instru
menter, s. 96.

Sotsäng, f. Sjuksäng, vj i thetta ganske 
år haffue legatt vpå wår sotte säng. Gust. 1 
reg. 13:15. Herren skal wedherqwekia ho
nom på hans sottesäng, tu hielper honom 
jfrå alla hans kranckheet. Ps. 41:4. Gudh 
hielp tigh aff tin sottesäng. Chronander 
Surge D 5 a. mången af siuckdom och sotte- 
sängh blifver förhindrader, att icke komma 
tillstädes. HSH 33:108 (1636).

Spade, m. Ett slags plit eller huggpamp 
kallades spade, med tvär udd och ofta så 
lång som karlen. Röding 155.

Spak, adj. Stundom war eeldzloghen så 
spaak, at han icke vpbrende the diwr, som 
til the ogudhachtigha send woro. Vish. 16:18. 
Beflita tig at leva spak och fredsam med 
alla menr.iskior. Hermelin D 7 a. Hans 
spaka lefnadssätt, som var så fromt och stilla. 
Kolmodin Qv. sp. 2: 407.

Spakliga, adv. Stilla. [Isl. spakliga.] 
Christus medh sitt Rijke icke hastigt ränner 
öffuer stock och steen, vthan faar spakligha 
på sins fruchtans och troonnes iemna me- 
dhelwägh. P. Erici 6: 57 a.

Spaksam, adj. Spak. creaturet är... spaak- 
samt och mildt. L. Petri Sal. vish. 16: 24.

Spaksamt, adv. Fredligt. Somblige sig 
med rof, och spaksamt somblige närde. 
Frese 94.

Spakt, adv. Saktmodigt, den som vil 
hava sina tienare sig fulleligen tilgifne; måste 
med däm spakt och liufligen omgå. Her
melin E8b.

Spaneri, n. Spaning, spejeri. han ge
nom hemligit spanerij förnam fienden vara 
anten til sömpns, eller elliest säker. Girs 
Gust. 1 kr. 27.
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Spangerel, Spangeräll, m., se Ax-
ling, K r ä f v e t a.

Spann, m. och n. [Fsv. span, f.] Ett 
längdmått (motsvarande längsta avståndet 
ntellan spetsarna av tummen och pekfingret 
eller långfingret eller lillfingret). the yngsta 
barnen som näpligha en span long äro. Jer. 
klag. 2:20. Hoo mäler watnet medh han- 
denne, och fattar himmelen medh sijn span 
(plur.). Es. 40:12. När en skalk får span, 
så tagher han sielff een heel alen. L. Petri 
2 Post. 295 a.

Spann, n., pl. spänn. Målkärl för säd 
o. d. xii (12) spen rog miöl och xii spen 
biugmiöl. Gust. I reg. 5:104.

Spann, n. Spänne, beprydde sigh medh 
spann och smijdhe. Judith 10:3. Thet gyl
lene spannet på hattenom. Syr. 45:14. vth- 
smyckia ... bådhe medh krantz och krono, 
span och spenger, kädho och belte. L. Petri 
Um nattv. C 3 a.

Spannhaka, -hake, f. Led, stygg kä
ring (med en spann lång haka), then span- 
hakan (Sibrit) är nu then Som mäst regerar 
land och lähn. Olfson Christiern 150. Hon 
gåår och knarrar i vråna, som du veet fullar 
de göra, de gambla spanhakorna. Prytz 
O. Skottk. Dia Din gamble spanhake, huadh 
gör tu här? Tisbe 39. sådana gamble kä
ringar och spanhaker äre intet till annat gott 
tiänlige, än till att brennas till krutvärk. 
Phrygius 5 Likpred. 25. hon hade varit 
then värsta spannhake och dåraktigasta kä
ring (en versta kerling oc hin heimskasta). 
Verelius Götr. 232. Madame Aristocratie 
har en dotter, en styf bussa, en spannhake, 
som heter Förödelsen eller Anarchie. Dalin 
Arg. 2, n. 45. — (Hos Rietz orätt Spann
kaka.)

Spannhakug, adj. Spanhakug är then 
leskan, Långhalsig som en geet. Holm
ström 199.

Spanntalströskare, m. Som tröskar för 
en viss andel af det uttröskade. Löös- 
drängiar, drifftekarlar, spantalströskare . . . 
och slijke uthtages och under fänikor för
ordnas. WlDEKINDI 348 (16 1 6). STJERNMAN 
Riksd. 2:1278 (1657). (tröskere, både the som 
tryska till spannetals som elliest. Stjern- 
man Com. 1:254 (1576). på landzbygden (äro) 
the många gånga-rolffuar, spantals tröskare, 
the dyrlegda drengier, unga karler som ... 
vilia intet tiena eller någorstadz arbeta med 
mindre the få ena tunna sädh om vekon. 
Hallenberg Handl. 26 (1611).

Spar, adj. Sparsam. [Isl. sparr.] Mon
ger man är karigh och spaar. Syr. 11:17. 
På store tanckar han eij måste vara spar. 
Düben Boil, skald. 27.

Spara, tr. och intr. [Isl. spara.] 1. Skona. 
min herre haffuer spardt thenna Syren Nae- 
man, så at han intet haffuer taghet aff ho
nom. 2 Kon. 5:20. iagh icke sparde migh I

om iagh någhot feladhe. Syr. 23: 2. — 2. För
summa, underlåta, sparer icke att göra al- 
tiid bud tilbaka frå eder, huad i for tidender 
forfarendis worde. Gust. 1 reg. 9:141. the 
... spara icke att spotta för mitt ansichte. 
Job 30:10. hwar som helst tu befinner, at 
man icke handlar rett, så spar icke hugga 
til. L. Petri 3 Post. 115 a.

Sparare, m. Ordh språket, En sparare 
wil haffua en tärare (T. ein Sparer will einen 
Zehrer haben). P. Erici 1:14 b.

Sparf, m. [Mnt. sperwer, sparwer; T. 
sperber.] Passer, sperff. Var. rer. voc. 
Ria. Jach .. . är som en sperff ensam påå 
taket. O. Petri Men. fall N 7 a. Sälias 
icke twå sperffuer för en skärff? Matth. 
10:29. Spärf o. sparf. Lind Ord.

Sparfguld, n. Kattguld, guld frå sparf- 
guld skilja. Kolmodin Qv. sp. 1: l.

Sparfhök, m. [Isl. sparrhaukr.] Nisus, 
sparhööck. Var. rer. voc. Q 4 b. sper-, sperr-, 
sporhök. Comenius Tung. 148, register o. 
index. Sperffhöken. 3 Mos. 11:16.

Sparliga, adv. Sparsamt. [Isl. sparliga.] 
han later gesta sparliga. Gust. I reg. 7: 252. 
Then som sparligha såår, han skal ock spar- 
ligha vpskära. 2 Cor. 9:6. Han äter och 
dricker sparliga. L. Petri 1 Post. H 5 b. 
Giffuer Gudh oss någhot, thet skole wij icke 
onytteliga förslösa, vthan fara sparliga ther 
medh. Ders. Z 8 b. En förståndigh man ta
lar sparligha. Sal. ord. 17: 27. Gudh wil 
icke wara nepper och sparliga medh een 
blott hand full, vthan rikeliga medh hela 
secken igen bettala. P. Erici 2:174 a. j för- 
tidhen leffde folcket mykit sparligare och 
nychtare, än the nu göra. 5: 83 a.

Sparr, n. Spjut, lans. [Isl. sparr.] uthi 
harnesk väl beklädd, och sparr i handen. 
Tempeus 176. rida sparr. Kolmodin Qv. 
sp. 1:238. Jfr Spärr.

Sparra, intr. Sträfva, streta (emot). [Jfr 
Isl. sperra ] ther man vil fatta i skatan på 
itt stort trää, och vil dragat in genom dören 
medh våld och macht, tå sparra qvistarna 
ther emot. A. Laurentii Hust. 232. Jfr 
U p ps parra.

Sparreverk, n. Sömmadt arbete, lik
nande ett sparrlag? ett swartt sametz öff- 
wertogh belagt med gulsnöre j sparrewercke. 
Hist, handl. 2: 40 (1553).

Sparris, m. Asparagus, spargis. Palm
berg 151. Spargitz. Comenius Tung. 136. 
Spargus. Spegel Ord. Sparis eller spargis. 
Lind Ord.

Sparrlag, n. Våning. Uthur förmaket är 
ett tilträdh in i the andre kamrar, genom 
trappor ... up i the öfre sparlagh (contigna- 
tiones, Stockwerke). Comenius Tung. 544.

Sparrvagn, m. Täckvagn? [Mnt. sper- 
wagen.] Pilen tum, sparwagn, hengiande 
wagn. Var. rer. voc. N2a.

Sparsmak, m. Sparsam, ringa smak?
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Fahr väl, högt- och vählährade läsare, och 
var än då intet sparsam på en günstig och 
alt vältydande bevågenheet, i fall mitt slätta 
värck antingen syntes hafva sparsmaken, 
eller lijtet rijma sigh medh dina tanckar. 
Wexionius Sinn. D-2a.

Spatsera, intr. [L. spatiari, Mnt. spas- 
seren.] 1. Begifva sig. tu begerer wår wilie 
wethe, om then Frandz Täbo skall spassere 
aff landet. RR !8/z 1547. Gaff så största 
parten (af det Tyska krigsfolket) pasbord 
och lett spatzera them aff Rijket. Svart 
Kr. 73. Här kom nu Swäriges konunglige 
Crona och Spijra heem til rätta blodet igen. 
Giffwe then Alzmechtigeste Gudh hon al- 
drigh någen tijdh måtte nu ther ifrån vth- 
komma, eller ther ifrån widare spatzera så 
länge wärlden ståår. Ärepred. 48. brukade 
vi det maneret mest hvar dag mot aftonen, 
at spassera med vagn utom staden. Sh. Ro
senhane (Nya sv. bibi. 2:607). — 2. Drifva 
omkring, slå dank, dricka, dobbla, spacera, 
slåås och regera. L. Petri 2 Post. 2 >7 b. 
— 3. Utbreda sig. Thet kan ock offta 
henda, at iagh vthi een böön, eller i ett 
stycke, sådana rijka tanckar bekommer, och 
ther i så länge spacerar, att iagh läter bliffua 
the andra sex bönerna alla. P. J. Gothus 
Sätt att bedja G 4 b. oss öffuer Gudz do
mar och wäghar ... allehanda wijdlöfftige 
och spatzerande (utsväfvande) tanckar in
falla. P. Erici 5:97 a.

Spatserare, m. Dagdrifvare. tu uthaff 
sonen käre Vil en spasserare haa, Och icke 
til man eller ähre. P. J. Rudbeckius A 8 a.

Spatsergång, m. 1. Vandring, the oordh 
han (Kristus) taladhe ... om gongen til fa- 
dhren, mente the icke ath thet skulle wara 
med dödhenom ... vtan tencte at thet hadhe 
warit en lekamlig spaseregong. O. Petri 
1 Post. 68 b. — 2. Kringdrifvande, dagdrif- 
veri. Gesäller och mästersvänner skole . .. 
sitt arbete icke försumma, hvarken genom 
frij måndagh, spatzeregång eller annan få- 
fängia. Stjernman Com. 3:745 (1669). — 
3. Pelargång för lustvandring, spatzere- 
gånger voro ther (i byggnaden) med all zirat 
och prydnad mredde. Peringskiöld Jord. 79.

Spatserväg, m. Passage, skulle ... uthi 
skäriegården . . . byggias några blockhus, til 
at förmeena fienderne inlöpet, och att gal- 
leijerne motte haffua theras spatzereväg aff 
och til. Tegel Gust I hist. 2:221.

Spe, n. hon bief et spe för alla. Dalin 
Vitt- 4:330.

Spea, Speja, tr. Göra spe af, gäcka. 
[Isl. spéa.] när the (Hättebröderna) mötte 
the Svenske på gatorna,... så var thet theras 
iidh och åhoga them at spea och bespotta. 
Sylvius Er. 01. 372. en oförmodeligh hän
delse kan offta spea och omkulläggia stora 
värck. Curt. 103. Han hafver mig uthskämdt 
för alla Och uppenbart speat. Törnevall

D 1 b. häda (speija, huta) enom. Comenius 
Tung. 917. spea, speja. Lind Ord. Rietz.

Speare, m. Bespottare. Lind Ord.
Spebuk, m. Spefågel, sådan speebwk 

veet ey annat Än håån och spott spy aff sin 
panna. R. Foss 510.

Speceri, n. Specerier. Cameler som spe- 
cerij båro. 1 Kon. 10:2. köpmän ... förde 
til tin marknat allahanda kostelighit specerij. 
Hes. 27: 22.

Specka, se Späka.
Speckhök, m. Hökare. [T. speckhöker ] 

han var utsänd af en stads (Lybecks) borgmä
stare och råd och andre speckhökar. Tegel 
Er. 14 hist. 97. Nogh haar iagh sedt sådhan 
speckhöker förr, Och ey steget för honom 
bank om dörr. Chronander Bel. F 5 a.

Spefogel, m. Föremål för spe. iagh är 
en fatigh tiggiare, och dragher omkring så
som en hwsswiller, och moste wara hwar 
mans speefoghel. P. Erici 3:126 b. the unga 
sällar ... hålla och achta them (de gamle) 
för theras spejfoglar. A. Laurentii Hust. 336.

Spegelfäkt, n. Spegelfäkteri. Oss fruch- 
ter nog thet är icke annet än ett Speijel 
fechtt, Ther kan tileffwentyrs ware någen 
hemmeligh handell emellan the Danske och 
Hertig Albricht, att the sittie stille och see 
egenom fingeren, att han lather settie sitt 
folck in i Blekingen. RR s0/s 1545.

Speja, se Spea.
Spejning, f. Spejeri (ett antal spejare). 

Wile wij ... ath tw thin wissze spegningh 
haffuer ther nidh j Skaane, som ... alle leg- 
lighether kwnna forfara. Gust. I reg. 2:170. 
wile wij och athij haffue edher wissze spey- 
ningh in j blekwngh ath förhöre huad Söff- 
uerin norby haffuer för handen. 3: 46.

Speking, m. Vis man. [Isl. spekingr.] 
aldrig har hon i de kloke sägner fattat Ett 
sådant nöje, att hon ey en prick har skattat 
Uti Guds helga ord fastmer än all den vigt, 
Som spekingar ha sökt i diupa skalders 
digt. Rudbeck d. y. 59. vi äro ömkelige 
spekingar: vi fattige Phoebiske creatur kunna 
.. . intet tala om annat än det närvarande. 
Dalin Ar°. 2, n. 39.

Spekråka, f. En speekråka (spefogel) 
mästrar, bespottar och förkleenar alt. Co
menius Tung. 638. Lind Ord. Rietz.

Spekt, m. En fågel. Specht, Merops, 
Immenwolf. Schroderus Lex. 59.

Spel, n. 1. Skådespel. Somlige brukade 
spell eller Comedier och Tragedier. Tob. 
com. A 2 b. en konung haffuer lust til at 
see vthi någrahanda spell .. . thet han weet 
sigh haffua wijsligha eller tnanneligha be- 
driffuit. L. Petri Dial, om mess. 35 a. — 
2. Haffuer oc her iönss lathit siig tykie at 
han haffuer welath reghera spelet her, men 
oss synttis, at han hade ther föghe forstondh 
tiil. Gust. 1 reg. 2 : 248 Gudh wender thetta 
spelet så om, at Daniels owener moste
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sielffue vthäta thet the för honom insoppat 
hadhe. Försp. till Dan. the falska Bisco- 
par . . . driffua spelet twert emoot thet han 
(Paulus) lärdt haffuer. Försp. till I Tim. 
anden är rätta wärkmestaren som spelet driff- 
wer j menniskione, reformerar och förnyar 
henne. O. Petri Men. fall Fsb. dieffwuien 
haffuer jw så bedriffuit sitt spill medh clo- 
sterliffuerne, at then ene rese komme ther 
jn han moste icke komma ther vth igen. 
Klost. F 2 b. I mine Läriungar moste warda 
tryckte och vnderkuffuade aff werldenne, 
Men seer til, at j behållen itt sachtmodigt 
hierta, så skolen j wel förnimma huruledes 
spelet skal wenda sigh, så at idhre fiendar 
skola omstörte warda. L. Petri 3 Post. 
145 b. — 3. Gyckel, skämt. Men är det väl 
min vana, Med löften och med ord at drifva 
spel och lek? Dalin Vitt. II. 5:118.

Spela, intr. 1. Drifva sitt spel. the ven- 
diske stædher ganska mykit haffua spelath 
på theris egen fordel. Gust. I reg. 4:100. 
huar wij icke spelle viszeliga på alla szidor, 
. .. står oss szamma skålen tiil budz, szom 
the j Danmarck haffua aff druckit. 10:12. 
— 2. Leka. Kant tu spela medh honom 
(Leviathan) såsom medh en fogel. ]ob 41 
(40: 24). de hafva lekt och spelat med Cro- 
nans tull och penningar. Stjernman Riksd. 
3:2071 (1689).

Spelboll, m. Lekboll. [T. spielball.] Den 
ena landet når ... Den andra vädrets spel
boll är. H. C. Nordenflycht 102.

Spelbänk, m. Spelbank. Spelebänker, 
til at förlora sine penningar. Schroderus 
Hoflef. 145.

Spelfogel, m. Lekfågel. [Mnt. spelvogel.] 
lett han fråga them till ... om the ändelige 
wille holla honom för en spelefogel then 
ther hwardt åår så skulle spela medh them. 
Svart Kr. 170.

Spelfolk, n. Skådespelare. Så lätt oss 
nu medh lof och ymnog prijs bekröna Vårt 
vackra spelefolck, som på theatren var. Gri
pen HJELM 278.

Spelhus, n. Hus för bollspel m. m. 
[Mnt. spelhus.] Tå vptogho the j Jerusalem 
Hednisk Spelhws. 1 Macc. 1:15. bygde han 
itt Spelhws, och skickadhe at the starkaste 
vnge män sig ther inne öffua moste. 2 Macc. 
4:12. j Spelhwset ... man ball sloogh, och 
annor spel dreff. 4:14.

Spelivink, m. Ett slags ätlig snäcka 
(Littorina litorea?). [Jfr E. periwinkle.] 
Kon. Carl 9 lät uppköpa Hummor, Osiror, 
Speliwincker och Musslor. RR “/6 1605.

Spelman, m. Harpspelare. spelmannen 
speladhe på strengenar. 2 Kon. 3:15. The 
sångare gå framföre, ther näst the spelmän. 
Ps. 68: 20.

Spelplats, m. Somlige brukade spel eller 
Comedier och Tragedier på vppenbara spel- 
platzer eller skodoplatzer. Tob. com. A 2 b.

Spelta, f. Spelt. [Mnt. spelte.] Zea, 
spelta. Var. rer. voc. N 1 b. dryck som bryg- 
ges aff spelta. Ders.

Spelträ, n. Vindspel. Speelträ (ergata) 
är en stodh, hvilken vändes omkringgående. 
Co M en i us Orb. pict. 135.

Spene, m. 1. Patt, bröstvårta. [Isl. 
speni, Mnt. spene, spone, spune.] Mamma, 
spöne. Var. rer. voc. A 8 a. P a p i 11 a, warta 
på spönan. Ders. (barnen) sugha än nw aff 
spönan. O. Petri 1 Post. 134 b. see tigh 
före, at tu icke än nti wijn dricker, medhan 
tu på spenan ligger. Försp. till Rom ther 
läto the hantera sijn bröst, och j vngdome- 
nom krama sina spenar. Hes. 23:3. — 2. 
Tungspene. U u a, spöne j halsen. Var. rer. 
voc. A 7 a.

Sperling, m Sparf. [T. sperling.) En 
trana plägar knapt en lijten sperling föda. 
Achrelius Vitt. 423.

Speskära, intr. Såra med speord, be
gabba. moste tå alla menniskior tiya för 
tigh allena, at tu frijt skalt speeskära. L. 
Petri Jobs bok 11:3. speeskära, cavillari, 
CoMENius Tung. index.

Spessälle, m. Kamrat, stallbroder. [T. 
spiessgesell.] han giorde them icke allena 
til sine riddersbröder och speszällar, uthan 
och til sine dryckesbröder. Schroderus 
J. M. kr. 212. iagh seer intet annat för ögo
nen än mine bäste venners och spessällers 
blodspilla. Liv. 183.

Speta, tr. [Mnt. speten, T. spiessen.]
1. Spetsa, när man seer en ogerningesman 
spetas. P. J. Gothus Fastapred. 566. --
2. Sticka. Man sablar them i betar, Och 
theras kroppar små med svärd igenom spe- 
tar. Vultejus 108. — 3. Speta ut, ut
spärra (medelst spetor, stickor). [Jfr Isl. 
spyta.] the offrade hästar ... och skåro hof- 
vudena aff them, hvilke the satte på stakar, 
spetandes uth theras gaap. Schroderus 
J. M. kr. 16.

Spetal, Spital, m. Hospital (vårdanstalt 
för fattiga och sjuka). IFsv. =; Mnt. spetal, 
Isl. spitall.] Spetalenn eller Helgandzhuszett. 
Gust. 1 reg. 12:172. the som i Spetalen 
haffwa siuka legath. L. Pet. Gothus 59a. 
en Spital ther icke annat än skröpeligha 
menniskior inne liggia. O. Petri 1 Post. 45 b.

Spetalebröder, en munkorden. Spetale 
bröder ... the draga suart (kläder) med dub
bel hwijt kors. O. Petri Klost. A 4 b.

Spetfisk, Spitfisk, m. Rökt eller ock 
soltorkad fisk, uppspetad på stickor. Spet- 
fiisk, twå kloffwer. Gust. I reg. 2:216. then 
renthe ther går aff gräsgardz hærede nemp- 
ligh 3000 spithfisk. 4:137. all then torsk och 
spetfisk hann kan åstadt komma. 5:75.

Spets, Spits, m. [Mnt. spet, spetze, 
spisse; T. spiess.] 1. Pik, spjut. Spets var 
antingen lång eller half; staken till den förre 
var omkr. 10 alnar lång, af lönn eller ask,
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men i brist derpå af furu. Adlersparre 
Afh. 225. giöre late Ett tusend spettzer (spets- 
stakar) och ther till vdder . . . och hwar 
samme spettzer icke aff asketrää alle giorde 
bliffwe kunne, szå må the well giorde bliffwa 
af fure och annett trä. RR ”/» 1545. Ingen 
sköll eller spesz wart seedd. Dom. 5: 8. 
skola the medh jern och spetz platt för- 
derffua them. 2 Sam. 23: 7. han ... toogh 
then Egyptien spetzen vthu handenne, och 
slogh honom j hiäl medh sin eghen spetz. 
23:21. — [Jfr D. lade lobe gennem spidsen, 
“lade lobe mellem 2 rækker med spyd be- 
væbnede“. Kalkar.] huar thet packet (det 
upproriska krigsfolket) ingelunde vela lata 
seya sig, ath man thå ingeledis szeer genom 
finger med them, vtan later them löpa dorghck 
(= igenom) then longe spedtz. Gust. 1 reg. 
9: 818 Hade mann . .. latit en hoop löpa 
igenom then longa spetz, the hade veil lärt 
ther epter ath bliffua hoss theris feneke. 
9: 338. — 2. Skara af krigsfolk, slagordning. 
gresligen som en schikkat spiitz för slotin. 
Tideb. 12. The Chaldeer giorde tree spetzer, 
föllo til Camelanar och togho them, och 
slogho drengenar medh swerdz ägg. Job 1:17. 
the slogho j speeszen på markenne widh 
fyra tusend män. 7 Sam. 4: 2.

Spets, Spits, adj. [T. spitz.] 1. Spetsig. 
du veest intet, eller kanst förstå, Huad Musa 
kan, och hennes lärde spitze (hvässta) fieder. 
Stjernhjelm Parn. tr. 2: 7. (Stjernbilden 
Skytten) skiuter ut stoor köld ... Hans skek- 
tor (ispiggarne) allestädz kring taken spetzse 
hengia. Spegel G. verk 162. Soolen gåår 
i söder Och gör at hetan oss så mykket ej 
bemödar, Emedan strimorna nedskiutes ej 
så spitza, Men komma brutne fram. Ders. 
155. En häst skal hafva spetsa öron. Car- 
leson 173. theras tänder äro spessare än 
pijlar. Schroderus Kors. 463. — 2. Spets
fundig. han hade et spits och ilfundigt huf- 
vud uti många politiska saker. Raimun- 
dius 10.

Spetsa. Spetsa sig på, bespetsa sig 
på. [T. sich spitzen auf.] annat spetzade 
vij oss uppå, när vij resan i förstone be- 
gynte til edert land, än at gifva eder konung 
skatt. Peringskiöld Vilk. 265. Jag hade 
spetsat (betänkt) mig på et svar. Lind Ord.

Spetsbofveri, n. [T. Spitzbüberei.] Men 
han fick uthi längden skam För sitt spitz- 
bofverij. Olfson Christiern 120.

Spetsbuk, m. Bedragare, listighe, otrogh- 
ne Rådh, foszsvantzare och spitzbukar. R. 
Foss företal 3 b.

Spetsfinger, n. man måste hålla för- 
säckringen af Hallandz possession uthi 25 
åhrs tijdh, medh spetzefinger (hålla noga, 
strängt på?). Stjernman Riksd. 2: 1085 
(1645).

Spetsfundig, adj. Skarpsinnig, then verld- 
berömde spitzfundige Florentiniske mäte-

konstneren Galilæus. Stjernhjelm Arch. 
H 3 a.

Spetsglas, n. Spetsglans. [T. spitzglas.] 
Spissglas. Comenius Tung. 104. spisseglas. 
Ders. index.

Spetshjerne, m. Slughufvud, klippsk, 
slipad person. Altså äre ock the listige spitz- 
hiernar, öghnetienare och fuchssvantzare i 
hofvet täckelighe. R. Foss 2.

Spetshosor, f. pl. Ett slags byxhålkar. 
på spetsar (pikar). Spetsehosor. Spetsar 
och hillebårdar voro stundom vid udden för
sedda med sammetshosor och fransar af re- 
garn. Adlersparre Afh. 226, 234.

Spetsig, adj. Spetsfundig, thenne speet- 
zighe Anden. L. Petri Exorc. E l a. kättare 
medh theras spitzigha sophistrij och lögn- 
böker. P. Erici 3: 85 a.

Spetsmakare, nt. Skaften eller stakarne 
till spetsarne (pikarne) gjordes af enskilde 
handtverkare (äfven kallade spetsmakare). 
Hamilton 121.

Spetsränna, intr. Tornera. Sylvius Er.
01. 490.

Spetssmed, m. Spetsuddarne tillverka
des vid factorierna af s. k. spetssmeder. 
Hamilton 121.

Spickelera, f. Blålera. Blå leera eller 
spickeleera är altid mager. Risingh 14. Jfr 
Ihre Gloss, spekelera.

Spierfdräng, m. Spjutbärare? (tryck
fel? Af T. speer, Fsv. spiœr? jfr T. speer- 
gesell.) red aldrafrämst... Hertigens under
stallmästare, och näst efter honom nio utaf 
Hertigens Spierfdrängar. J. Werwing 2:160. 
Jfr Spisdräng.

Spik, m. 1. Käpp, staf. (Jfr Hand
spik.) Hr David låtte giöra skräppa och 
spijk, Gåer omkring landet en pelegrim lijk. 
Sv. forns. 1:179. — 2. Brodd. Kornet har 
gådt i spik och sielfva brådden visade sig. 
Carleson 368. — 3. Membrum virile, stån
dare. (Se Stan dare; Rietz spik.) Kring 
blommans styl (pistill) sex spikar, Som bära 
på sin topp en dallrand tväreslå. Rudbeck 
d. y. 134.

Spikanard, m. Lavendel. [Spica nardi. 
T. spikenard.] Spijkanard (Nardus). Come
nius Orb. pict. 33. Spik-nardus. Lind Ord.

Spikdraga, tr. Lät tiära tina båtar och 
spijkdraga them. Colerus 1:79.

Spiker, Spik, m. Magasin, spanmåls- 
bod. [Mnt. spiker, T. Speicher.] Han hade 
rijkt visthuss, och en lång spijker, Ther 
mången fläsksidha uthi lågh. R. Foss 122. 
opretta i städerne visse spijker och korn- 
huus och der uthi på nödfall och infallande 
dyr tijdh hafva liggiandes godh provision 
af spannemåhl. Stjernman Riksd. 2: 1146 
(1649).

Spila, f. Spjele. [Isl. spila.] Lind Ord. 
Rietz.

Spilare, m. Packare. [Af Mnt. spilen,
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packa, inpacka.] Spilare Embetit ... för en 
lest jernn haffue the tagit i Spilare lönn j 
öre — för en tunna lax the packa haffue 
the tagit j öre — för en tunna späck haffue 
the tagit i öre j packar lönn. Skråord. 321 
(1546). Packare och Spilare Embeter . . . 
För en lest jern i Spilare lön 1 öre 4 p:r 
— För itt jernfat att göra 4 öre 18 p:r. 
Ders. 333 (1574).

Spild, f. Förspillning. giöra fåfäng spild 
på krut och lod. Girs Joh. 3 kr. 38.

Spilhammar, m. ? HSH 37:3 (1529).
Spilla, tr. Förspilla, förtaga. Thet höff- 

ues ock een Christen menniskio wel, at hon 
j tijd kommer til Kyrkio, håller sigh ther 
stilla, icke spiller kiyrkioliud, med fåfengt 
taal och kyrkioglam. L. Petri Kyrkord. 
förspr. 4 b.

Spilla, f. 1. Förspillning, förödelse, the 
swora peninge spilla wij ther om giordt hade. 
Gust. I reg. 2: 46. Ij grifftestenar ... som 
med ehr runeskrifft Från glömskans spillo 
frälst så mången klook bedrifft. Lagerlöf 
80. — 2. Israels barn kunna icke bliffua 
ståndandes för sina fiendar, ... för ty the äro 
til spillo wordne (Luther: sie sind im Bann). 
Jos. 7:12. tagher idher wara för thet som 
til spillo giffuit är, at j icke giffuen idher 
sieiff til spillo,... och gören så Israels läghre 
til spillo. 6:18. Tå loffuadhe Israel Herra- 
nom itt löffte, och sadhe, Om tu giffuer 
thetta folcket vnder mina hand, så skal iagh 
giffua theras städher til spillo. Och Herren 
hörde Israels böön, och gaff them the Cana- 
neer, och the giorde them til spillo medh 
theras städher. 4 Mos. 21:2,3.

Spillerste, Spillersta, förstärkande pre
fix. lät han the förnämsta frur och jungfrur 
spillersta nakot uthkläda (afkläda). Petrejus 
Beskr. 2:61. Spillerste-ny. Lind Ord.

Spillgifning, f. man skal boo ther inne 
(i Jerusalem), och ingen spilgiffning skal 
meer wara. Sach. 14:11. (Luther: Bann. 
Öfv. 1878: förbannelse.) iagh icke skal kom
ma, och slå iordena medh spillgiffning. Mal. 
4: 6.

Spillgifven, p. adj. Man skal intet spild- 
giffuit sälia eller lösa, thet någhon Herranom 
til spillo giffuer aff alt thet hans äghodelar 
är, ... Ty alt spildgiffuit är thet alrahelghasta 
Herranom. 3 Mos. 27:28. Man skal ock 
icke lösa någhon spildgiffuin menniskio, vthan 
hon skal dödhen döö. 27:29. huilken som 
befunnen warder medh någhon spilgiffuin 
ting, honom skal man vpbrenna j eeld. Jos. 
7:15. mitt swerd ... skal fara . .. offuer thet 
spilgiffna folcket til straff. Es. 34:5. The 
(Leviterna) skola haffua theras vppehelle aff 
spijsoffer, syndoffer och skulloffer, och alt 
spillgiffuit j Israel skal wara theras. Hes. 
44: 29.

Spilling, 1. f. Förspillning. at han her 
epther icke giör saa stoor peninghe spillingh

paa stockar, brædher, kool. Gust. 1 reg. 
2:133. the en slijk weldigh och wäl befestat 
stadh, som Babel war, haffua medh så ringa 
folks spilling öfifuerwunnit. Uti. på Dan. 
205. uthj tijdh och uthan någon dags spil
ling sammankalla stådthollerne. A. Oxen- 
stjerna (HSH 24:239). — 2. m. Slösare. 
War icke så selskaps liker, at tu bliffuer 
vtharmat, taghandes på ocker när pungen är 
toom, ellies warder tu vthropat för en spil
ling. L..Petri Sir. bok 18:33.

Spillning, f. Plundring. Syracus oleff 
gifvin krijgsfolket til spillnings. Schrode- 
rus Liv. 304. Lind Ord.

Spilta, tr. Klyfva, spjelka, spänta. Han 
hade en knif i handen och spiltade thär 
med några spånar af en trästicka. Pering- 
SKIÖld Heimskr. 1: 749.

Spinga, Spingra, f. Sticka; skärfva. 
uthdraga jern och spinger aff såår. A. Måns
son Åderl. 106. Krasse uthdragher torn och 
spingror aff kiötet. Ört. 167. uthtaga been- 
spingrar aff såår. Ders. 254.

Spinnefiende, m. Afsvuren fiende. [T. 
spinnefeind.] the aff affwund och för ähro- 
girugheet skul woro Prophetanom Daniel 
öffuermåtton ock spinne fiender. Uti. på 
Dan. 225. Hr Bencht Schytt och han vore 
spinnfiender nu på dett siste. Adlersparre 
Hist. saml. 1:371 (1651).

Spinne), m. Spindel. Aran eus, spin- 
nel. Var. rer. voc. Q1 a. Han bygger sitt 
hws såsom en spinnel. Job 27:18. Spin- 
nelen wirkar medh sina hender. Ord. 30: 28. 
Spinnel, spinlar. Dalin Vitt. 5:21, ICO.

Spinnelväfnad, m. Spindelväf. wäffua 
spinndwäffnat. L. Petri Jes. proph. 59:5.

Spinning, f. köpa Grekisk ull till tygers 
spinning. Kolmodin Qv. sp. 2:504.

Spintisera, tr. Utgrunda, grubblande 
utfundera. [T. spintisiren.] han spintiserar 
och täncker up i Svenskan sådana reglor, 
som aldrigh hafva varit. U. Hjärne Orth. 142. 
Spintisera på något, s. ut något. Lind Ord.

Spira, f. Fiber, kropsens spijror och 
senotråar. Lindestolpe Fross. 21. Se 
K ö 11 s p i r a.

Spis, m. Konungen ... idher spijs och 
dryck bestyyrdt haffuer. Dan. 1:10. brödh, 
moosz, wijn, olio, eller hwadh thet för spijs 
wara kunde. Hagg. 2:13. Och röffuadhe 
wärior och spijs vthu stadhen Jerusalem, 
och läto komma vppå Borghena. / Macc. 
1: 37.

Spisa, tr. och intr. 1. Bespisa, gifva mat. 
Hungrar tin owen så spijsa honom medh 
brödh. Ord. 25: 21. iagh skal spijsa thetta 
folcket medh malört. Jer. 9:15. the dren- 
ger som spijsadhes aff Konungens spijs. 
Dan. 1:15. Och befalte at man skulle spijsa 
henne aff hans boord. Judith 12:1. När 
såghom wij tigh hungroghan, och spijsadhom 
tigh. Matth. 25: 37. — 2. Föda, nära. Råg-
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bröd spisar bättre än hvetbröd. Lind Ord. 
— 3. Förslå. Min’ ord de spisa ey att kunna 
roa dig. Törnqvist E 1 a. At siunga hiel- 
tars prijs ey spisar bonde gijga. Broms 371. 
Ej mänskligt tålamod emot den plågan spisar, 
At höra på dit tal. H. C. Nordenflycht 
154. hvad spisar en korf til en Västgöthe ? 
Dalin Vitt. 6: 83.

Spisdräng, m. Spjutbärare? [af T. 
spiess?] Näst til dem (hertigarne) kommo 
deras lif- och spisdrängar. J. Werwing
2:16l._

Spiskaka, f. Spisbrödskaka. Pijghan 
beet een beeta brödh aff een spijskaka. 
Lælius Jung. sp. A 6 b.

Spiskammare, m. Promptuarium, 
spijsekammar. Var.rer.voc. G 4 a. Penua- 
riunt_, wisthws, spisekammar. Ders. H 1 b.

Spiskällare, m. Matkällare, spiso kiel- 
laren. Gust. I reg. 4:36.

Spismästare, m. Thet spijsmestaren skal 
hafva till ööl och bröd åth studenterne (vid 
kommunitetet), måste honom af Quæstore 
lefreras säd, så myckit ther på sig kan be
löpa^ Bergius Nytt förråd 28 (1637).

Spisning, f. Säd, lifsmedel, mat. och 
församle alla spijsning aff the godha åren ... 
och förwara thet, på thet man finner landena 
spijsning j the siw hårda åren. 1 Alos. 41: 
35, 30. ehwadh spijsning som wexte på 
markenne. 41:48. tine tienare äro kompne 
til at köpa spijsning. 42:10. Tagher spijs
ning medh idher på resona. Jos. 9: il. 
Salomo moste dagligha haffua til spijsning 
tretiyo Corer semlomiöl, sextiyo Corer annat 
midi, tiyo gödda oxar ... och hundradhe fåår. 
/ Kon. 4: 22. han ... besörgde them istäderna) 
medh spijsning, olio och wijn. 2 Krön.
11: II.

Spissam, adj. 1. Åtbar; närande. Gjer
jag dem (svinen) sörpa på malen säd, ... 
så vet jag det är spissammare än drafven. 
Sahlstedt Sag. om tuppen 35. — 2. Som 
förslår, räcker länge, dryg. när en hungrig 
siäl et spissamt förråd finner. Kolmodin 
Qv. sp. 2: 315. Vicken-ärter . .. blandades af 
bonden til hälften med rågen, som derigenom 
blifver spissammare och drygare til bröd. 
Linné Sk. resa 78.

Spisskepp, n. Proviantfartyg, nogre 
spiise skiip ath skicke thiit med miöl och 
malt, ath vndsettia szamma skiipzflotta med. 
Gust. I reg. 10:126.

Spissläde, m. Anders slatthe them ple- 
ghar oredeliga bescatthe paa theres fische, 
saa at han far ther wth tiil them medh iij 
eller iiij spisze slædhar nær the fiskia och 
trwghar them tiil ath the skula fylla them 
medh fisch. Gust. 1 reg. 3:215. hade iagh 
med migh en spijsesläde fullan med maath 
och malt och humbla, så mykit 3 hästar 
förmåtte draga. Rääf Ydre 3:413 (1594).

Spisvaror, f. pl. Matvaror. Spisvarorna

äro temmeligen välfale. Schroderus Uss. 
C 2 a.

Spit, n(?). 1. Spe, skymf förargelse.
[Mnt. spit, E. spite.] ther bliffue liggendis, 
huar man tiil spott, spiit och hånhett. Gust. 
1 reg. 11:198. een part ther öffuer lijffuet 
tilsettia måtte, Konung Gustaff til ingen ringa 
skadha, nachdeel, håån, spott och spijt. Te
gel Gust. 1 hist. 2: 40. bleff förbenembde 
skipsfolck Konung Gustaff til spit och för- 
treet ledne och uppeholdne. 2:71. — 2. så
som prep. Trots, i trots af. Saa aere wij oc 
then mene man i Swerige tiil synnes holla 
oc wyrda honom ther före (Gust. Eriksson 
för konung), som wy honom sact hafwa, 
spiith eder (Gust. Trolle) oc alla hans owæ- 
ner. Gust. 1 reg. 1:161. iagh sköth spit 
dem alla (de öfrige skyttarne) denn hvitha 
båcken för dem sin koss att knall och fall 
blef ett. HSH 28:358 (1663).

Spita, tr. Göra spe af, håna. [Mnt. 
spiten.] Han med spott then elende Katte 
spijtte. R. Foss 93.

Spital, se Spe tal.
Spitfisk, se Spetfisk.
Spitisk, adj. Spefull. [Mnt. spitesch, 

T. spitisch ] du giffuer dine passioner och 
impotentiam animi tillkenna medh en hoop 
och spitiske ordh: kraslare, skråla, skrika, 
kinka. &c. A. Oxenstjerna Bref 2:345.

Spitord, n. Speord, stickord. Lind Ord. 
Rietz.

Spits, se Spets.
Spjelka, tr. Klyfva, spränga. Samson 

meente, thet han moste döö af torst, men 
Gudh spielkade een oxletand uthur en ruten 
äsnekinboga, at ther rann vatn uth. Schro
derus Kors. 315.

Spjelke, m. Spjele. the bladotta vijn- 
qvistar stödier han medh spielkar. Come- 
nius Tung. 439.

Spjerna, tr. Sparka. [Isl. sperna.] En 
leghedrengh skall och han haffwe spiernedh 
ihiäll. Hist, handl. 13. 1:133 (1564). Slå til, 
spiern, stööth, trampa och stick! S. Brasck 
Ap. gern. 1 3 b. Och somliga han spjernte 
och somliga han slog. Sv. folkv. 1:21. han 
slåår ifrå sigh medh händerna . .. och spier- 
nar med fotterna. Petrejus Beskr. 4:6. 
Konungen .. . sparn hänne omkull medh sin 
foot. Brahe Gust. I kr. han sparn henne 
medh fotterna uthur cammaren. Schro
derus Albert. 1:148. kalfven om sig sparn. 
Moræus 455. hans kiäre barn som hundar 
skulle spiernas. Spegel G. verk 48. jag 
spiernar tig, som trasa, för min fot. Kol
modin Qv. sp. 1:254.

Spjolka, intr. ? När de (gåsungarne) bli 
så gamla, at de börja spiolka, bör man gie 
dem kornmalt, ty de äro svagast under 
spiolketiden. Dahlman 111. (I 2:a uppl.: 
“spielka“, “spielke-tiden“; med avs. på be
tydelsen jfr: så snart the (gåsungarna) börja
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få blodpinnar, äro the ganska svage. Brooc- 
man Hush. 3: 56.)

Spjutstång, f. Spjutskaft, lagh pläghar 
liggia i spiwtstongs enda. O. Petri Kr. 76.

Spjutt, m. Spjutta, f. Fläck. Et litet 
järngrått insect med svarta spiutter. Linné 
Gotl. resa 278. Hiortar såg man här och 
där gå hopetals, helt feta och gläntsande, 
med hvita spiuttor beströdde, öl. resa 65. 
Jfr Rietz.

Splita, tr. 1. Splittra. [Mnt. spliten.] 
splijtande åske slagh. L. Petri Jes. proph. 
30:30. — 2. Dela, söndra, splite folckitt i 
små hoper. RR I8A 1542. tycker oss gan- 
ske vrådeligit ware att splite wårt folck i 
små hoper och rotwiss. RR -1p 1542. verl- 
den är af dessa förbistringar hel splitad och 
fördelt. Dalin Vitt. II. 6:51. — Refl. man 
icke j läronne endregtigh är... vthan spliter 
sigh j många secter. P. Erici 5: 228 a.

Splitaktig, adj. Oenig, tvedrägtig. vij och 
våre naboor haffue stådt illa tilsammans eller 
inbyrdes varit splijtachtige. Tegel Gust. 1 
hist. 2:306. itt olycksamt och splijtachtigt 
echtenskap. Schroderus Albert. 2:46.

Splitaktighet, f. Söndring, tvedrägt. uth- 
rota alt kätterij och splijtachtigheet. Schro
derus Kegel. 146. kätterij och splijtachtig- 
heeter uthrota, främja fred och roligheet 
uthi församblingen. Sylvius Er. 01. 476.

Splitning, f. Splittring, söndring, oenig
het. betenkendis hwad skada och förderff 
then meneman och thetta riiket lidhit haffuer 
j long förlidhen tid, aff inuertis splitningh. 
Gust. 1 reg. 6:28.

Splitter, m. och n. 1. Splittra, spillra. 
(strömhvirfveln) svälljer stock och stubb och 
them moot klippan krossar, At splittrar flyta 
kring. Spegel G. verk 103. Tå flyta split- 
trarna som sönderbrutna pilar. Ders. Mitt 
skepp bief mot ett berg i tusend spliter rifvit. 
Celsius Ing. 5. — 2. Split, splittring, tve
drägt. nogen splitter ... e mellom them (de 
tyske legoknektarne) oc oss kommen ær för 
sompt vtaff theris bettaling skyll, then vj 
them affkortat haffue. Gust. I reg. 1:270. 
Han försågh (förutsåg) at j framtijdhen skulle 
komma the som sådant spliter göra skulle. 
O. Petri Sakr. 17 a. Herren hadhe giordt 
itt splitter j Israels slechter. Dom. 21:15. 
itt splitter skedde j folkena. Sal. vish. 1536 
18: 20.

Splittermakare, m. Som förorsakar 
split. Syr. bok 1576 6 (glossa).

Spo sig, refl. Skynda sig. [Mnt. sik 
spoden, T. sich sputen.] Röffuaren .. . spoor 
sigh vndan. Lælius Res. 1:249. — Spegel 
Ord. Lind Ord. Rietz spudä.

Spok, n. 1. Spöke, vålnad. [Fsv., Mnt. 
spok.] när the sågho honom gongande på 
haffuet meente the thet hadhe warit itt spook. 
NT 1526 Marc. 6:49. Wår mattfader går i 
husett som ett spock. Doct. Simon 6. tå

kan en olärd tok Förvist inbilla sig thet 
Adam var ett spok Och ingen menniskia. 
Spegel Öpp. par. 5. — 2. Fågelskrämma. 
såsom itt spook j trägårdenom intet förwara 
kan, så äro ock theras trägudhar ... til ingens 
nyttighe. Bar. 6: 69. Jfr Ihre Dial.-lex., 
Rietz.

Spol, n. och m. Fena; ryggfena. [Jfr 
Fsv. sporper (fisk)stjärt, Isl. sporör, m.] Alt 
thet som spool och fiäll haffuer j flodher. 
3 Mos. 11:9. 5 Mos. 14:9. när en gädda 
eller annan fisk vil svälga någon abborre 
eller girss, strax upresa the sina skarpa 
taggota spolar. Colerus 1:67. Rietz spol.

Spole, m. Pinne (i en stege); spjele. 
[Isl. spölr, spjele.] spolar til... stegan. P. 
Erici 1: oo b. en andeligh stegha och trappa 
hengd aff himmelen nedh på iordena, medh 
fyra åthskilieligh trappe stegh och spolar, 
ther på Gudh stigher nedh til oss. 2:36 b. 
Ho som på sådant vis förs i naturens skola, 
Des kraft, omskiftande och underverckan ser, 
Dens andachtsstega har hvart skipsel (hvar 
skapad varelse) för en spola, På den han 
skaparen kan nalkas mer och mer. S. E. 
Brenner Dikt. 2:81. Spolarne i en grind. 
Lind Ord.

Spolorm, m. Spolmask. [T. Spulwurm.] 
matkar och spolormar i lifvet. Colerus 
1: 248.

Spordag, m. Spaning, underrättelse, 
kunskap. [Fsv. spordagher; jfr Isl. spur- 
dagi.] ui haffue fått spordag aff (om) Mester 
Jören, att han skall icke wara lånkth j frå 
håndenn. Gust. 1 reg. 6:113. vj haffue fått 
spordag aff några gömer som hustrv Ingeborg 
her Ture Jönssons hade nidsatt hoss her 
Håkan Torbiörson j schara. 8:114. Jfr Rietz.

Spore, Spåre, m. Black, lät han kasta 
them i thet aldraversta fångatornet, och ähn 
tå ther till medh i stoora sporar och hals- 
iern. L. Petri Kr. 91. (andra handskrifter: 
bultar. Se B u 11.) han ... loot slå een spåre 
på honnom, therudhi han gick i 3 weker. 
Hist, handl. 13. 1:172 (1564).

Sporenstrecks, adv. I sporrstreck. [T. 
spornstreichs.] Then Romerske Curtius ... 
sporenstreks rände in uthi then logande 
putten. Stjernhjelm Lycks. är. l intr. Löpa 
spårstreks. Lind Ord.

Sporrkalk, m. Gipskalk. [Mnt. sparkalk, 
sperkalk.] Murmästaren . . . hvijtlijmar them 
(murarne) medh kalk eller sporrkalk (L.gypso). 
COMENIUS Tung. 526.

Sporrstned, m.. Sporrmakare. Calca- 
rarius, sporasmedh. Var. rer. voc. Daa.

Spotsk, adj. Skymflig. spotzt straff. L. 
Petri Sal. vish. 12:25.

Spotska, tr. Visa sig spotsk emot, be
spotta, begabba, drifva gäck. Illa är thet 
... at i skulle en sådan höfdinge så illa 
spåtzskat hafva. Verelius Götr. 109. Hade 
tu veelat spotska mig, Skulle tu det hafva
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giordt i tijdh, Men nu är det förseent, Helena 
. . . Altså fick tu mig til man. Visa (1680). 
så kunde han intet hålla sigh ifrån sin fader 
at smäda och spotska. Sylvius Curt. 98. 
Förachte och spotske intet andra, fast the äro 
yngre, när the honom lära kunna. Sved
berg Försvar 108. (hon) spotskar honom 
fräckt. Kolmodin Qv. sp. 1: 387. — Spot
skas, dep. Då een begynner något nytt och 
ovahnt, så stå de en stund och spotskas, 
giöra löye och begabberij deråth. U. Hjärne 
Vatt. 28. han hotades och spottskades emot 
then helige mannen. Peringskiöld Heimskr. 
2:224. The spotskas åt Gud sielf, och för 
hans ris ej rädas. Spegel G. verk 276. 
min ovänn ... spotskas öfver mitt fall. Lind- 
schöld Vitt. 190.

Spotska, f. Spotskhet. Den glömskan 
med förakt och spåtska trotsa lär. Frese 
184.

Spotskelig, adj. Spotsk. Som iagh hörer, 
fast sposkeligh Här moot tigh hafver han 
stält sigh. S. Brasck Fört. sonen A 4 b. 
Så är hans skrifft upfylt med hånligit och 
sposkeligit föracht. Svedberg Försvar 13.

Spotskligt, adv. Spotskt. Skal Michal 
tycka om hvad Merob spotskligt ratar? Kol
modin Qv. sp. 1:374.

Spotslig, adj. Spefull, skymflig, hånlig. 
han skal en gång medh spotzligha leppar.. . 
tala til thetta folcket. Es. 28:11. haffuer 
tu ock sendt jbland them itt spotzlighit straff. 
Vish. 12:25. sende han (Darius) Alexandre 
triggiahanda spotzligh skenck, itt rijs, en boll, 
och itt stycke gull. L. Petri Dryck. C 4 a. 
när wij medh spotzligh ord kunne warda 
angripne. Chr. pina 1 2 b.

Spott, m. och n. [Isl. spottr, m. spott, n.] 
Hon gör ulhaf vårt våld en spott, ett kitz
lige löye. Stjernhjelm Fångne Cup. 3 intr. 
Således uthskrapade han then förra spotten, 
och uprättade them Romarom then förlorade 
segern igen. Schroderus J. M. kr. 186. 
Vår matfader fick ett tolket spott.' Doct. 
Simon 15.

Spott, m. Fläck, blemma. tå the dödde 
bleff theras krop all öffver medh spotter och 
fläckiar. Gyllenius 68. JfrSpjutt, Sputa.

Spotta, tr. Bespotta. [Isl. spotta; Mnt. 
T spotten.] han ... spottadhe konung Karl 
ganska mykit. O. Petri Kr. 264. ingen 
moste så Gudz milda gåfvor spotta. Spegel 
G. verk 140. Den som spottar en arm, be
spottar skaparen också. A. Nicander Vitt. 68.

Spottare, m. Bespottare. [Mnt. spotter.] 
Huru lenge wilien ... j spottare til begabberij 
lust haffua? Sal. ord. 1536 1:22.

Spottfogel, m. 1. Bespottare. then hel- 
uetes spotfoglen dieffuulen. P. J. Gothus 
Fastapred. 85. — 2. Föremål för bespottelse. 
(Judarne äro) spottfoglar uthi alle land och 
nationer, ther the uthspridde äro. L. Lau- 
rentii Nyårspred. D 4 a. Jagh moste vara

eder narr och spotfogel. P. J. Gothus 
Fastapred. 298. JfrSpefogel.

Spottisk, adj. Spefull. [T. spöttisch.] 
allahanda spottesk och försmädeligh ord. O. 
Petri Men. fall B 7 a. mong spottisk och 
hånisk ordhspråk. 1 Förman. A 1 b. the 
utaf hans ord et spottiskt löje giorde. Kol
modin Qv. sp. 1:28.

Spottlig, adj. Skymflig, skamlig. [Mnt. 
spotlik, T. spöttlich.] den Svenska nationens 
spåtliga förtal och förackt. Girs Joh. 3 kr. 
141. samqvämer ... både spåttelige och nes- 
lige. Stjernman Com. 1: 739 (1619). den 
Prageske freden ... ähr Ständerne spottlig. 
A. OXENSTJERNA (HSH 36:392).

Spottliga, adv. Spefullt. [Mnt. spotliken.] 
Til thetta spörsmål swarar doct. Pedher gan
ska spotteliga. O. Petri Svar till P. Galle 
K 3 b.

Spottvapla, f. Spottklysa. Lind Ord. 
2: 423. (Se Rietz vapla.)

Sprag, m. Afskuren gröfre qvist; käpp. 
(Se Rietz spragge.) en trogen fader plägar 
sina olydiga barn ... med itt gott miukt rijss 
effterfölia; när sådant intet vil hielpa, plägar 
han läggia ther til en miukan sprag eller 
tiärutamp. A. Laurentii Hust. 257.

Sprassla, intr. Sprattla, spritta. Och 
han droogh honom [fisken) på landet, och 
han sprasladhe ther för hans fötter. Tob. 
6:4. Han låg och sprasslade, som fisken 
uti garnet. Kolmodin Qv. sp. 1:303. När 
man vil een järnplåt taga Och under honom 
eld sampt starka. glöder laga, Seen stöpa 
något bly på honom, skal man merkia Hur 
thet fördeelar sig när heetan börjer verka, 
Somt gåår rät enda fram, somt sig på sidan 
kröker, Somt spraslar hit och dit, åtskillig 
utväg-söker. Spegel G. verk 90.

Sprata, intr. Sprätta, stoltsera. [D. 
sprade. Jfr Isl. spreyta.] (Gud) Befalt thet 
tunna vatn sig sträkka öfver lande Och blifva 
som een muur, ja som een steenlagd gata, 
Ther soolen med sin häär kan prächtigt gåå 
och sprata. Spegel G. verk 53.

Sprengel, m. Biskopsdöme, -distrikt. 
[Mnt. sprenget.] gulland (Gotland) vort stikt 
oc spreengill. H. Brask (HSH 14:81).

Spri, f(?). En hästsjukdom (rasp?). [T. 
spree, f.J Sprij uthi fotterna ... bekomma 
hästar, när the om hösttijd rijdas uthi oreen- 
ligheet, och leeret intet afftvättas, ty thet 
bijter in och fastnar i benen. Colerus 
2: 342.

Sprick, m. Nys. må j beholle thette 
heemeligen hoss edher, så att han icke får 
ther någen sprick vtaff. RR sli 1544. Jfr 
Spräck.

Spril, m. ? Lärkor låckas i hoop med 
sprilar om sommaren. Risingh 79.

Springa, intr. vthaff första Bodhet såsom 
vthaff en hoffuudhbrunn springer och flyter 
all wijsheet. Försp. till Vish. Iöffuet be-
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gynnar springa (spricka) vth. Matth. 24:32. 
the (träden) springa vth och begynna grönskas. 
O. Petri 2 Post. 3 b. gumrana springa 
på (gumsarne betäcka) . . . fåren. 1 Mos. 
31:12. _

Springkula, f. Springkulor, som ock 
kallades slagkulor, gjordes på det sättet, att 
ihåliga kulor af koppar eller mera allmänt 
af jern fyldes först till någon del med slange- 
krut, sedan med fyrverk, emellan hvilket och 
krutet likväl förut blef lagdt bly och kårdel; 
de således ifylda kulorna lades hvardera i 
en fyrbollssäck, hvilken sedan tillreddes på 
vanligt sätt samt försågs med släger. Adler- 
sparre Afh. 251.

Springpanna, f. Under Carl 9:s regering 
förfärdigades snapplåsen stundom med spring
panna, hvilken inrättning förmodligen bestod 
deri, att när eldstålet nedsattes på fängpannan, 
sprang locket undan af sig sjelf. Adler- 
sparre Afh. 222.

Springslek, m. Dans? hwilken springz- 
leek här spelades medh the Swenska (af 
Krist. Tyrann). Svart Ärepred. 56.

Springstjerna, f. Planet. Spegel G. 
verk 167.

Sprita, intr. Sprita ut, spricka ut. [T. 
spriessen.] Mången af nedträdd root och 
oachtande fnöskote stubbar Sprijter här ut, 
skiuter op, får löf, och kommer i blomma. 
Stjernhjelm Here. 466.

Sprittia, intr. Spritta. Sij, iagh (döden) 
haar väldeligh kastat omkull här för mina 
fötter Enn i sin spritlande ungdom. J. 
Gyllenborg 5.

Sprote, m. Spröte, spö. [Fsv. spruti, 
Isi. sproti] Wicker slår man vth medh en 
käp, och Cumin medh en sprota. L. Petri 
Jes. proph. 28:27. Sprotta, Stör, Staka, Sudes, 
Stecken. Schroderus Lex. 43. Jfr Rietz 
661 b.

Sprung, n. Springa, remua? [T. sprung?] 
Altså (liksom kon. Dionysii gäst, som sattes 
till måltid öfver en glödande ugn) sittiom 
vij ock på Inkan och sprunget. P. L. Gothus 
Tröstpred. C 1 b.

Spruta, intr. Spricka, skjuta. [Mnt. spru- 
ten, T. spriessen, sprossen.] Hvad utom 
samma (ympen) spruter fram, Det skiär han 
bårt ifrån des stam. Lucidor Rr 4 b.

Spruta, f. Telning, skott. [Mnt. sprute, 
T. sprosse.] (de) Rotade fliteligh uth odyg
dens skadliga sprutor. U. Hjärne Vitt. 83.

Sprutkanna, f. Vattenkanna. Lind Ord.
Sprycka, f. Spricka. Lind Ord.
Sprynga, f. Springa. En hemlig sprynga 

. . . har ofta dränekt de fastaste skepp. Mörk 
Ad. 2:33. Sprynga. Lind Ord.

Språnga, intr. Knyppla, virka, brodera. 
[Isl. spranga.] sitter mitt ibland sine pijgor 
och tärnor och antingen spinner, sömmar, 
språngar eller väfver. Schroderus J. M. 
kr. 205.

Språngetråd, m. Virktrdd. Se under 
Lå n g tå ga.

Sprängning, f. Knyppling, virkning, 
broderi. (Jfr Arkiv 13:41; Fataburen 1907, 
s. lio ff.) [Fsv. spra(n)gning; jfr Isl. sprang.] 
En högtijdh nu förhanden är, ... Ther til 
månge uthsydde ting Behöffues och vacker 
sprängning. Messenius Signill 34. — Se 
under D rä 11.

Språt, m(?). [Mnt. sprot; T. sprotte, f.] 
Språt och spröthfiskar eller anniovitz. Ri- 
SINGH 85.

Spräck, m. Nys, hum. [Fsv. spräk; jfr 
Mnt. spreke, tal, rykte.] när the prester finge 
någen spreck vtaff, att the dhäden (frän sina 
gäll) skulde, wåre tilbefruetendis, att the 
stemplede någett ondtt eblandtt almogen. 
Thyselius Handl. 2: 279 (1545). hade foedt 
(fått) ther en liten spreck aff. Svart Kr. 
52. hade här foett en spräck vtaff tilförende. 
Ders. 120. Ther aff hafver jagh een spräck 
hört. S. Brasck Ap. gern. D3a. Jfr Ihre 
Dial.-lex. under Spraken, Linder Allmoge
målet i Södra Möre.

Spräck, m. Sprängning, sprängande värk. 
ett såår, ther inne iagh dagh och natt lijder 
ena sådana pijna, styng, spräck, sveda och 
verk, at iagh veet offta icke hvart iagh skal 
venda migh. P. J. Gothus Tål. A 4 b. lijda 
en dagligh spräck ock värek. Phrygius 
3 Likpred. 3.

Spräg, adj. Rödbrusig. Spräga kinder. 
Lind Ord. Jfr Ihre Dial.-lex.

Spränga, tr. [T. sprengen.] 1. Utsprida. 
sprängie lögneskrifter emoth H. F. Nåde. 
HSH 19:228 (1600). — 2. Bestänka. sprängia 
sigh medh vigdt vatn. Petrejus Beskr. 
2:157.

Sprätta, intr. och tr. 1. Spritta. [Isl. 
spretta.] När man ... på siarkan eld een 
vaitu kittel setter, Tå hoppar vatnet strax, 
frääs, skummar, pöser, spretter. Spegel 
G. verk 101. — 2. Låta spritta, sätta i en 
sprittande rörelse, slänga hit och dit. en 
wanartigh man ... nickar medh ögonen, sprät
ter fotterna, teeknar medh fingren. L. Petri 
Sal. ord. 6:13. — 3. Sparka (bort), förspilla. 
Ey haar man nossin sådant spordt Att någon 
hafver sprättat bort Try kungerijken i en dans. 
Olfson Christiern 18. — 4. Utsprida. Ey 
heller (vill jag) gammal sägn om Babylon 
berätta, Fast Grækerna ther om så stort och 
mycket sprätta. Spegel Sal. vish. 26.

Sprö, n(?). Agnar. [T. spreu, f.] men- 
skians helseroos lijkt spröö och spånor svin
ner, Så snart en vidrigh nord å hennes fäg
ring blås. Wexionius Sinn. C2 3 a.

Spröt, n. Smal qvist, spö. Han har be
fäst er thron, som vinglat som et spröt. 
Dalin Vitt. II. ö: 193. Jfr Spröte.

Sprötad, p. adj. Försedd med bogspröt. 
sprötade skep. Peringskiöld Jord. 26.

Spröte, n. Spröta, f. 1. Ungt trädskott,
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telning. [Jfr Fsv. spruti, Isl. sproti, T. 
sprosse.] skulle ock detta friska sprötet af 
denne högädle stammen mäd tijden blifva 
til ett stort trää. Columbus Poet. skr. P l b.
— 2. Qvist. Nu grep hon ändtlig til en 
sprötta af en gran. Kolmodin Qv. sp. 1: 
57. — 3. Bogspröt. et redlöst skepp, hvars 
spröten, mast och roder, Af stormen slitne 
bort, af vågen föras hän. Kolmodin Qv. 
sp. 2: 87.

Spunn, n. Sprund. [D. spund Kalkar, 
T. spund, m.] Drikka tvilnas need i faten 
genom spunnen. Spegel G. verk 249. Jfr 
Ihre Dial.-lex., Rietz 662 b.

Sputa, tr. Spruta. [Fsv. =] diwr . . . 
som eeld sputadhe. Vish. 11:19. Ormen 
sputadhe vthu sin munn watn. Upp. 12:15. 
hvar fisk ... Nu sputar vågen ut, nu super 
åter in. Kolmodin Qv. sp. 1: 66. Det etter 
som de mig så gärna sputa på. Düben 
Boil, bref 31. Jfr Rietz sput 662 b.

Sputa, f. Fläck, blemma. flecker eller 
sputor äre på kroppen. B. Olavi 117 a. 
Pestilentialiske bölder, sulmar och sputar
— een hoop medh sputor. P. P. Gothus 
F 4 b. öfver kroppen (få) somlige röda sputor. 
Lindestolpe Skörb. 59. Jfr Spjutt, Spott.

Sputig, adj. Fläckig, the äro alla vth- 
öffuer sputoghe wordne, såsom medh eenom 
qwast bestenckte. P. P. Gothus Ii 2 a. 
hon blåste honom i ansichtet med dricken 
och han bleff sputig. Rudbeck Atl. 2:601.

Spy sig, re fl. Spy. Gör honom druck- 
nan ... at han må spyy sigh. Jer. 48:26.

Spya, f. Spyor. [Fsv. spyia, Isl. spy ja.] 
Hunden gåår åter til sina spyio. 2 Pet. 2: 22. 
Konungen i Påhlen ... hafver taget vedh Påf- 
vens spyer, förgifft och falska lähra. Stjern- 
man Riksd. 1:627 (1606).

Spå, tr. och intr. Profetera. Propheterna 
spå lögn j mitt nampn. Jer. 14:14. spå
männenar komma på skam medh sina syner, 
tå the ther om spå. Sach 13:4. alle Pro
pheterna och Laghen haffua spåt in til Jo- 
hannem. Matth. 11:13. somlighe kinpu- 
stadhe honom, och sadhe, Spå (gissa) oss 
Christe, Huilken är then som tigh sloogh? 
26: 68. somlighe begynte ... förteckia hans 
ansichte, och slå honom medh näffuanar, 
säyandes til honom, Spå til. Marc. 14:65. 
Gud, som henne (verlden) giorde, Skal kasta 
henne kull, som han spår i sin orde. Spe
gel G. verk 41.

Spåkarl, m. Spåman, tijn röst skal wara 
såsom en spåkarls. Es. 29:4.

Spån, m. Ther en hugger, ther falla iw 
späner. L. Petri 3 Post. 89 b. en timber- 
man ... atfhugger itt trää, tälier och slätar 
thet wel ... Men spänenar aff thet arbetet 
brukar han til at koka sin maat medh. Vish. 
13:12. thet gemena ordspråket: Then som 
hugger up offuan öfver sigh, honom flygha 
spänerna i ögonen. A. Laurentii Hust. 201.

Spåna, Späna, tr. Spåntäcka. S. et tak. 
Lind Ord. Rietz. (]Jfr Kock Sv. ljudhist 
1:275.)

Spång, f. Bulla, spång. Var. rer. voc. 
F1 a. the spenger som woro på theras Ca- 
melers halsar. Dom. 8: 21. the spenger, 
kädhor och skarlakans klädher som the 
Midianiters Konungar pläghadhe bära. 8:26.

Spångad,p. adj. Bal theus, spångat belte. 
Var. rer. voc. F la. Jfr Spänga.

Spånrock, Spånvagn, m. Spinnrock. 
quinnorne .. . medh större lust och benägen- 
heet hafve vinlagdt sigh at bruka vapn och 
värior, skiöld och glaf, än väf oc sponnrock. 
Skytte Or. B 5 b. Tu moste och köpa een 
sponevagn, Men kan doch skee ther medh 
görs intet gagn. Chronander Bel. D 7 b.

Spåre, se Spore.
Spårledes, adv. Efter spåren. Jägharen 

.. . jagar them (vilddjuren) effter sporledes, 
förmedelst sporhundarnas väderkorn. Co- 
MENIUS Tung. 423.

Spårstig, m. blinde ledhare, som androm 
wägen wisa skulle, och siälffue gå skogz- 
wägen, see ingen sporstigh, och falle så medh 
them som ledhas skulle j nästa gropena. 
P. Erici 2:171 a.

Späd, adj. Svag. på thenna dagh är en 
Förste och stoor man (Abner) fallen j Israel, 
Och iagi (David) är än nu spä'dh och en 
smord Konung. 2 Sam. 3:89. Salomo är 
en vng pjlt och späädh. 1 Krön. 23 (22.’5).

Spädling, m. Spädt barn, iach war mins 
fadhers son, en spädling. Sal. ord. 1536 
4:3. L. Petri Sal. ord.

Spädsel, f. Päspädning. en lampa sin 
eld förkofrar och lyser i mörkre. Alt medan 
hon sin spädsl och näring niuter af olio. 
Stjernhjelm Here. 484.

Späka, tr. Tukta, kufva. [Fsv. späkia, 
Isl. spekja.] Tå nu Saraj wille späkia henne 
(tjenstepigan), flydde hon jfrå henne. 1 Mos. 
16:6. han (den besatte) hadhe monga resor 
warit bunden medh fiätrar och kädhior, och 
kädhionar wordo sletna aff honom, och fiätra- 
nar sönderslagne, och ingen kunde späkia 
honom. Marc. 5: 4. ! landzknechter, feller
idre spetzer nidh Och specker hans lif. 
Hund Er. 14 kr. v. 402. Drabanter, stöter 
för honom i, At han eij bruker munnen så 
frij, Och specker honom sitt lädher! Ders. 
v. 429.

Späkt, f. Frid, fridsamhet, tukt, ord
ning. [Fsv. =, Isl. spekt.] Thet folck som 
gerna krijgha wil, Och ey medh speckt kan 
leffua, Lät förskingras, o Herre mild, Och 
werdighas fredhen giffua. Psalmb. 7572108 a. 
Hålle wij oss medh spect och winlegge oss 
om godha gerningar. L. Petri 2 Post. 103 b. 
the som fronte wara och med späkt gerna 
leffua wilia. Krön. pred. G 2 b. Altså kom 
Kong. Götstaff Dalekaraner till specht och 
lydno. Svart Kr. 118. The varda hålne uti
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tucht, spect och streng aga. Svedberg Sabb. 
ro 2:1688. Vördom dem i späkt och sämja, 
Som så dygdigt vår sällhet främja! Dalin 
Vitt. I. 2:101. Han läkte brödrens fel med 
klokhet, lag och späkt. II. 5:25.

Spän, m(?). Tvist, oenighet. [Mnt. spen.] 
thesse trij Kongerijger moot hwart annet 
vdj splijt, spän och twedrackt komma motte. 
Gast. 1 reg. 13:159.

Späna, se Spåna.
Späna, tr. Spänta, (han) spanar grant, 

klyffuer. Balck Catech. Nn 3 b.
Späna, tr. Vänja, afvänja. [T. spänen] 

the locka och späna tigh tijne egne barn 
ifrå. Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat. 
företal 3 b.

Spänga, tr. Förse med spänger (spän
nen, prydnader). Se Spång, man sigh medh 
gull och silff, flogheeld och silke all vthöff- 
uer spängia och vthstoffera skulle. L. Petri 
Dryck. D 8 a.

Spänge, n. Spång, gångbro. Liusets 
Prinzessin (solen) . . . den dag mäckta klaart 
beträdt sitt bögda spänge. Eurelius Vitt. 48.

Spänna, tr. 1. Sätta fast, fängsla. [Isl. 
spenna.) the woro . .. j kloffua spente, at 
the icke måtte en fingers mon röra sigh. 
L. Petri 1 Post. R 8 a. — 2. Gripa med 
klor, klösa. (Jfr Rietz.) En skräckeligh 
örn . . . spände the svanar strax ihiäl. Tisbe 
59. En stor hök kom flygandes, slog ner 
och spände hönan. Saga om hönsgumman 
(1758) 12. En hök ... spände sitt byte, och 
bar det mellan sina klor. Mörk Ad. 1:83. 
— 3. Spänna in med, förena sig med. 
[T. einspannen?\ desse bägge potentater til 
efventyrs spenne in med Köngen i Pohlen 
och Here K. M:tz fiender. Stjernman Riksd. 
2:1298 (1658).

Spännare, m. Instrumentum, quo ad 
ejaculandum coaptantur sclopeta. Schrode- 
rus Lex. 48. Jfr Sintnyckel.

Spänta, intr. Hushålla, spara. (Se Rietz.) 
Spenta och spara med hof föröker skatten i 
kistan. A. Nicander Vitt. 176.

Spär, Spärr, m. och n. Spjut, lans. 
[Fsv. spœr; Mnt. sper, n. T. speer, m.] han 
bleff drabbat uthi sijdhan medh en spärr 
och dödeligen sargat. Schroderus Liv. 305. 
han satte sigh på en häst, togh en spärr i 
handen. Albert. 2:284. Jagh vill brytha ett 
spärr med dig Om alla jungfrurs ähra. Sv. 
forns. 1:246. gören eder färdig Medh hästar, 
spär och svärd. Stjernhjelm Fägnesång. 
Sveriges krijgzfolck ... brächte fiendens sperr 
(rytterianfall?). Widekindi 308. Hofvet red 
sp'irr(anstäldetornerspel). Dalin Vitt. 1.3:161.

Spärridare, m. Tornerare. sperridare här 
varit tappert folk, Som hälre vunnit pris 
med lantzer än med dolk. Rudbeck d. y. 62.

Spärring, m. Sparfhök. The (rapphön
sen) fruchta sig mycket för sperringar. Co- 
LERUS 1:290.

Spärrletnmad, p. adj. Spinkig, personen 
är spärlemmat, magher och icke köttfull. B. 
Olavi 34 b. samma fröken var. .. icke myc
ket mager och sperlemmad, utan väl vuxen. 
Tegel Er. 14 hist. 158.

Spärr-ryttare, m. [T. speerreiter.] et 
compagnie hussarer eller sperr-ryttare. J. 
Werwing 2:52.

Spärrstake, m. Lans. sperrstakar eller 
lansar. Adlersparre Afh. 282. kempning 
(tornering) som skeer med stenger eller 
sperstakar. Var. rer. voc. K 3 a. medh pij- 
kar, hvassa spärrstakar samt spissar .. . var
der genom rändt. Comenius Tung. 713.

Spätta, f. Fläck. Neyon ögon ... hafva 
bekommit sitt nampn aff the 9 svarta spättor, 
som the hafva på båda sijdor. Colerus 
1:291. Jfr Spjutta^Sputa.

Spöd, n. Spö. ärter slåår man vth medh 
en staff, och kummin medh itt spöödh. Es. 
28: 27.

Spöke, n. 1. Bedräglig tillställning, syn
villa. Så kastar ock dieffuulen j wäghen för 
Christeliga wandrare så mångahanda spöke 
och hinder. P. Erici 5:252 b. dieffuulen 
. . . föregiffuer allehanda spöke om falska 
lycko eller olycko. 5:262 a. Så ställer oss 
dieffuulen otaligh spöke före på wäghen . . . 
at hwart wij sättie wåra fötter, finne wij 
allestädz gropar, snaror och näät. 6:110 b. — 
2. Vidunder, intet förskreckeligare spöke 
(än Ivan Vasilievitz) är uti verlden födt. 
Petrejus Beskr. 2:46.

Spökelig, adj. Spöklik, wordo somlighe 
qwalde aff spökeligha syner. Vish. 17:15. 
besmyckia the then arma mulsäcken och 
matkematen med spökelige oc Gudi miss- 
hagelige klädedrächter. Phrygius Him. lif. 
179.

Spökelse, n. och f. 1. Spöke, vålnad. 
trull och spökelse löpa hwar om annan. Es. 
34:14. wordo the ... genom spökelse för- 
skreckte. Vish. 17:3. wordo the förfäradhe, 
och sadhe, Thet är itt spökelse. Matth. 
14:26. så fördriffuer then röken allahanda 
ond spökelse (plur.). Tob. 6:8. — 2. Sken
bild. Christus war sannerligha bliffuin dödh 
på korsset, och hans dödh war ingen spö
kelse. L. Petri 1 Post. d 4 a. dödz spö
kelse eller lijknelse. Ders. d 4 b. the wis- 
serliga äro dieffuuls spökelse och icke någor 
sann Gudz iertekne. 2 Post. 19 b. werl- 
dennes falska spökelse, ähra och skam. P. 
Erici 5: 212 a. — 3. Trolldom. Alle stedes 
här i landet haffua the hafft noghro besyn
nerliga skooghar them man kallar Helge- 
lundar, ther the mykin spökilse eller wiske- 
pelse hafft haffua, och dieffuulen mykin 
spökilse bedriffuit haffuer. O. Petri Kr. 11.

Spökeri, n. Vidskepelse. Pelegrims reeser 
Hålla the för spökerij. S. Brasck Förl. 
sonen H 3 b.

Spöne, se Spene.
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Spör, n. Spår. Stjernhjelm Here. 175. 
Jfr Tamm Suppl, t. Valda skr. af G. Stiern- 
hielm 14.

Spörjan, f. Spörjande, iagh ... på en 
noga spörjan Ehrfohr, at dhenna fäst nu 
snart skull’ haa sin början. Wexionius 
Sinn. B'2 3 b.

Sqvabb, n. Mager, vattnig dryck. Lind 
Ord. Rietz.

Sqvackra, Sqvakra, f. Sqväckra (Ledum 
palustre L.). Sqvackra. U. Hjärne Vitt. 166. 
ther som tilförende sköne byier med åker 
och äng warit haffwe, och wäxt sädh och 
gräss vppå, ther är nw mosser och kärr, 
som wexer vppå Sqwakra, Pors, Blåbär oc 
Tranebär. K. br. 20/« 1555.

Sqvaller, n. Fåvitskt, fåfängligt tal. 
kring om hela rijkit skal predicas reena 
gudz ordt och euangelium, och låtas til baka 
onyttug squaller, owiss iertekne, fabuler och 
menniske diet. Gust. 1 reg. 5:156. een galen 
ostadhigh quinna, full medh squaller. Ord. 
9: 13.

Sqvallerbult, m. Pratmakare. En sqval- 
lerbulter bladrar fram både nytt oc gammalt. 
Comenius Tung. 838.

Sqvallerfull, adj. Pratsjuk, äro the (unga 
enkor) fåfenga och löpa om kring j husen, 
Ja, icke allenast fåfenga, vthan ock squaller- 
fulla. I Tim. 5:13.

Sqvallerkråka, f. låter flyga then squaller 
kråka. Messenius Disa 14.

Sqvallerpåse, m. Skatan är en sqvaller 
pose. J. Olsson.

Sqvallra, intr. Och squalrar emoot oss 
(smädar oss) medh ondom ordom. 3 Joh. 
v. 10.

Sqvallrare, m. Pratmakare. När en 
haffuer lenge talat, moste han ock icke höra? 
eller skal en squalrare altijdh haffua rett? 
Job 11: 2. then som onyttigha squallrare 
hatar, han förvvarar sigh för skadha. Syr. 
19:5. Hwadh wil thenne squalraren säya? 
Ap. gern. 17:18. squalrare, som låtas (låtsa) 
wijse wara mykit at döma om trona och 
godha gerningar. Försp. till Rom.

Sqvalp, n. Sqvaller, förtal. Kyrkioher- 
den för sådant uthkommit sqvalp alldeles 
vart libererat. Rääf Ydre 3:231 (1684).

Sqvalpa, intr. At röre och squalpe j 
oskyldigt blodh. En liten Crön. G 6 b.

Sqvaltegny, n. Plaskande, sqvalp. Jag 
satte mig tå ned in vid- en springekälla . . . 
Och hade största ro utaf thes sqvaltegny. 
Kolmodin Qv. sp. 1: 57. Jfr Rietz skvallta 
609 b.

Sqvassel, n. Röra, smörja, skräp. Jagh 
orkar intet mera svara til sådant sqvasl. U. 
Hjärne Orth. 99. en högh af ihopsopadt 
sqvasl. Ders. 131. Jfr Rietz skvassl 609 b.

Sqvattra, imr. Om svalans läte. hon 
(svalan) .. . vände intet igen at buldra och 
sqvattra. Sylvius Curt. 201.

Sqving, m. Nedhängande snibb. Rietz 
707. the medh then färgadhe sqvingen skole 
skyla then footen the halta uppå. Bureus 
Varn. C 2 a.

Sqvfp, n. Sqvalp, slask, dålig dryck. 
Hvad är detta för skvip du gier mig, min 
gåsse? Det är ju bara spis-öhl. Modée 
Fru Rangsjuk 34. Jfr Vendell Ordb. öv. 
östsv. dial, skvip.

Sqvittra, Sqvättra, intr. S. bort, bort
plottra. förslösa (öda och förfara, sqvittra 
bort) sitt fäderne och möderne. Comenius 
Tung. 852. skal ingom vara tilstådt samma 
sädh (kyrkans vin- och byggnadssäd) at 
bortsqvittra åt en annan, utan ther nogon 
sochneman vore så nödstält, at honom ther 
af en deel skulle hielpas, så skal han in- 
settia fulgodh pant och then i rättan tijdh 
igenlösa. Laurelius Kyrkord. 436. din (kär
lek) kan sqvättra bort en egendom, men 
min kan föröka den. Missförst. 4.

Sqvittra, intr. Låta som en skata, 
sqvattra. Skator haffva skrijat och squittrat 
om natten. Gyllenius 275. — Om svalan. 
een svala ... flyger omkring hans hufvud 
aff och an medh mycket sqvittrande. Syl
vius Curt. 201.

Sqväka, intr. Anden (ankan) sqväker. 
Comenius Tung. 160. När han (haren) blif- 
ver taghen, så squäkier han. Ders. 204. Må 
kayans klena ungar Begynna sqväka med 
när Calliope siunger? Spegel G. verk bi. 
Sqväka som en räf, en råtta. Lind Ord. 
Jfr Rietz.

Sqväia, f. Skräfla. Han var en högfär
dig sqväla (garrulus). Sylvius Er. Ol. 407.

Sqvälla, intr. Skalla, genljuda. Vi höra 
samma stund, hvad knall i bergen sqvaller. 
Kolmodin Qv. sp. 1: 47. Thet var af frögde- 
rop och dantz ett sådant gny, At thet mot 
bärgen sqvall. 1:182. Jfr Rietz skväll 615a, 
Noreen Ordl. öfv. dalmålet.

Sqvätt, m. Smula, ett obetydligt belopp. 
Fransosen söker inthet annat, än att moot 
een skvätt peninger fördiupa oss j krigedt 
till thes han kan snoo sigh ther uth. HSH 
38:341 (1636).

Sqvättra, se Sqvittra (1).
Sqvättra, intr. Prata, pladdra. Aganipp, 

hvar om the gamle Græker sqvättra. Spe
gel Tillsl. par. 60. Rietz under skwätta 
611 a.

Sta, se Boren.
Stabbe, m. 1. Stubbe, stock, stolpe. 

[Isl. stabbi.] Hon har ben som eke-stabbar. 
Dalin Vitt. 4:290. hvilka (lider, skjul) äro 
bygde på ... stabbar eller stålpar. Rudbeck 
Atl. 1:241. pelarer eller stabbar. 1: 248. Her- 
culs stabbar (stöder). 1:146. —2. Hög, hop. 
der sattes stora höga torn eller stabbar up 
af steen. Rudbeck Atl. 1:229.

Stackar, Stackari, Stafkarl, m. Fattig 
person, tiggare, stackare. [Isl. stafkarl.\
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gudh setter nw en opp för en härra och nw 
gör honom til en stackar jgen. O. Petri 
Sakr. 26 b. hon (gärden) icke saa alle stadz 
är vth gonghen för mange stackars fatigdom 
skwl. Gust. 1 reg. 4: 5. thee stackarle som 
bo op j dalana. 4:65. the fatige stackarle. 
4: 95. O iagh arme stakkarl. Skytte Und. 
C 8 b. En arm älende staffkarls (stackars) 
munck. L. Petri 2 Post. 193 a.

Stacke, m. Eldstad. (Rietz stake.] Stac- 
kaskatter, ther man utgifva skulle een mark 
uthaf huar stacka eller eeldstad. L. Petri 
Kr. 105.

Stackot, adj. Kort. [Fsv. stakkotter, Isl. 
stakkaör.] ther en stackot man wille settia 
sigh bort j een wråå, och söria . .. huru han 
kunde warda lengre. L. Petri 2 Post. 245 b. 
Tenck huru stackot mitt lijff är. Ps. 89:48. 
Thet är een stackot och mödhosam ting medh 
wärt lijff. Vish. 2:1. sängen är förträng ... 
och täkenet så stackot, at man moste krympa 
sigh ther vnder. Es. 28: 20. Tijdhen worde 
migh förstackot. Ebr. 11:32. läriungana som 
bådho för henne finge stackot swar. O. Petri 
2 Post. 58 a. stackot andedrägt. B. Olavi 
40 b. otolig och stackot til sinnes (kort om 
hufvudet). P. Erici 3:51b. — [Fsv. stäk- 
kre.] Somlighe hadhe längre, och somlighe 
steckre Messor. L. Petri Dial, om mess. 
15 b. en dubbel consonans giör en stäckre 
vocalem. U. Hjärne Orth. 38. Adv. thet 
köpt och pantadt aer löses igen för mer eller 
myndre effter som thet længer eller staekre 
haffuer bortho varet. Gust. 1 reg. 4: 230.

Stackothet, f. Korthet. Menniskiones 
leffvernes stackotheet. Phrygius Him. lif. 44.

Stad, m. Ställe. [Fsv. staper, Isl. sfaSr.] 
toogh han i.tt aff hans sidoreff, och vpfylte 
kött j samma stadhen. 1 Mos. 2: 21. toogh 
then wädhuren, och offradhe honom til itt 
brenneoffer j sins sons stadh. 22:13. Theras 
barn som j theras stadh vpkompne woro. 
Jos. 5:7. iorden, j then stadh hon diwr 
giffua pläghadhe, gaff flughur. Vish. 19:10. 
j then staden man skulle haffua giffuit ähro 
och prijs Gudhi j högdenne, ther haffuer 
man ährat munekar, nunnor, messoprester. 
L. Petri / Post. G 2 b. tu sadhe nu på 
stadhen (nyss) at Canon icke annat är än 
wijskepelse. Dial, om mess. 14 a. nu på 
stadhen (just nu) äro til migh kompne . . . 
twå vnga män. 2 Kon. 5: 22. hären dra- 
gher aff stadh (från stället, åstad). 4 Mos. 
4: 5. iagh faar stadh (åstad). Prytz O. 
Skottk. F 3 a. Nu så viliom vij tå gå stadh. 
Ders. G 2 b. flickor böra vänta Och intet 
fria sjelf, som mången giftsjuk gänta I yrslan 
rasar stad. Kolmodin Qv. sp. 1:78.

Stad, n. Kant, list. Och tu skalt göra 
lyckior aff golt silke allestädhes på stadhet 
på tapeten, at the mågha tilhopa föghas, at 
iw tw och tw på sitt stadh kunna tilsamman 
fästas. 2 Mos. 26: 4.

Stada, f. Uppå norra orterne kalla de 
honungsdaggen stada, efter hon kommer sä
den at stadna uti växten. Carleson 105. 
(Norrl. saml. 44, 45 )

Stadbrak, n. Solstånd. När hon (solen) 
är lägst, gör hon stadbraket. Comenius 
Tung. 38. Solståndet, thet the kalla stad- 
brack. Colerus 1:177. Tu solhvarff eller 
stadbrak skee hvart åhr. 1:369. Jfr Rietz 
667 b.

Stadd, part. ss. adj. [Fsv. stadder Sö- 
DERWALL Ordb. stäfia, Isl. staddr, n. statt] 
iagh är en man stadder vnder Herskap. Luc. 
7: 8. hela werlden är stadd j thet onda. 
1 Joh. 5:19. han är stadd j synder. Jac. 
5:15. ther noget gott motte skee . .. rikit til 
gangn, Göstaff oc eder til heders, tha vore 
altsammen vel statth (stäldt, bestäldt). H. 
Brask (HSH 17:97).

Stadelig, adj. Ständig. [Mnt stadelik.] 
then stadelige hielp, tröst och bijstondh, som 
hans Kon. Mt... hadhe giort honom. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:51.

Stadeliga, adv. Ständigt, stadigt. [Mnt. 
stadeliken.] hans hierta hoppas stadheligha 
vppå Herran. Ps 112:7. Lät tin tienare 
hålla tijn bodh stadheligha. 119: 38. ropa sta
dheligha til Gudh. Jona 3: 8. tienandes 
Gudhi stadheligha, natt och dagh. Ap. gern. 
26:7.

Stadfästa, tr. Göra fast, stadig. [Isl. 
staöfesta.] honom skal iagh stadhfesta hans 
rike. 2 Sam. 7:12. iagh skal stadhfesta hans 
rikes stool til ewigh tijdh. 7:13. Hoo haff
uer stadhfest alla werldennes endar? Ord. 
30:4. Och wordo the Församlingar stadh
festa j troonne. Ap. gern. 16:5. thet är gott 
at stadfesta hiertat medh nådhenne. Ebr. 
13:9. förra än the rörlighe krafter stadfäste 
voro. Forsius Esdr. 109.

Stadfästelse, f. Fasthet, fäste. Rettfer- 
digheet och doom är tins stools stadhfestelse. 
Ps. 89: 15. stå thessa onda begärelse . . . 
emoot, så at the icke kunna j oss bekomma 
röter och stadfestelse. L. Petri Skyld. G 3 a.

Stadfästighet, f. Stadighet. fasthet. 
den stadfästighet, med hvilken Vi eftertrakta 
den inbördes gamle gode correspondence 
emellan begge desse kronorne stadigt att 
underhålla. Nordin Krigshist. 2:101(1674).

Stadga, intr.? Hon (pestilentien) stad
gade så grufveliga, at hon dödade tridie par
ten af menniskioslechtet. Svedberg Dödst. 
558. åhr 1484 hafver pesten grufveliga stad
gat i Tyskland. Ders. 574

Stad ge, m. 1. Stadga. Hela menighe- 
tenne skal wara en stadhge. 4 Mos. 15:15. 
ordet Traditio, huilkit man på wårt Suenska 
måll vthtolkar Stadge. L. Petri Kyrkost. 
5 a. — 2. Stånd, ställning, samhällsställ
ning, belägenhet, gode men aff alle stadge, 
sum abbater, clerker, frelsismen, köpstaedz- 
men oc andre dandamen. Gust. 1 reg. 3:28.
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han then ... ordens regla offuergiffua wil som 
han en tijd long vthj varit haffuer, och 
acthar her effter liffua j annan stadga. 4: 281. 
Echtescapet är en sådana stadge, som Gudhi 
är teck. L. Petri 1 Post. N 2 a. moste man 
iw arbeta, byggia, åker bruka, äta, dricka 
handtera etc. hwar och en effter som hans 
stadge kräffuer. 4 Post. 30 a. förmana folcket, 
at the betenckia, hwadh hwar j sin stadga 
är androm skyldigh. Kyrkord. 4 b. Mattheus 
hade ... fördt itt fördömelighit lefifuerne, lik- 
wel wardt han icke förkastat, vthan wår 
Herre kallade honom vthaff then farliga 
stadgan, och giorde honom tii en Apostel. 
3 Post. 120 b. Herre gudh, är then siälen 
j then stadgan, at henne står än nw til hiel- 
pande, så bedher iach ath tu wil wara henne 
nådheligen. O. Petri 1 Post. 119 b. — 3. 
Lagstadd tjenst. löst folck skole .. . sigh 
städia låta uthi halfve eller heele åhrs stadga 
eller tiäniste. Stjernman Com. 1:59 (1540).

Stadhållare, m. Ståthållare; vikarie. 
[Mnt. stadholder, stedeholder.] herren åff 
byren ... ær keserens stadh hållare och haff- 
wer regimenthet åffwer brabantt, Sælandh 
och flere vesterlandhen. Gust. 1 reg. 4: 31. 
Philippus afffallen war, then han (konungen) 
j Antiochia för en Stadhållare effter sigh 
lätit hadhe. 2 Macc. 13:23. commandant, 
stadhållare. Svedberg Schibb. 256. påwen 
sägher sich wara Christi stadhallare. O. Pe
tri Svar till P. Eliœ a 4 a.

Stadig, Städig, adj. [Mnt. stedich, T. 
st ät ig i] 1. Ständig, een stadug frid. Gust. 
1• reg. 1: 185. itt stadigt drypande tå fast 
regnar. Ord. 27:15. Dödhen är bätre än . .. 
een städhigh kranckheet. Syr. 30:17. En 
stadig skräck oss opp ur söta sömnen väc
ker. Borneman 53. Gud bär en enkan- 
nerlig städig omsorg och omvårdnat för them. 
Svedberg Schibb. a 3 a. En utsådd säd trifs 
intet vel af städigt solsken. Sabb. ro 1:847. 
the ingen städig hemvist hade. 2:1229. — 2. 
Fast, beståndande. war stadigh j tijn ord, 
och blijff widh enahanda taal. Syr. 5:12. 
ihe skulle bliffua stadighe j Gudz nådh. Ap. 
gern. 13:43. — 3. Trägen, ifrig. een sta- 
dugh bön. L. Petri 4 Post. 44 b. wij skole 
icke .. . giffua bönena offuer, vthan altijd 
stadige .. . bliffua ther vthi. Ders. 48 a.

Stadighet, f. Beständighet, fasthet, var
aktighet. [Mnt. stadicheit, stedicheit.\ holle 
Slotten . . . dlien herre till hånde, som bliff- 
uer laglige koratt och hyllett tiil kong i 
Danmarch, med vprictig stadighett. Gust. 1 
reg. 9: 251. idhar troos stadigheet. Col. 2: 5. 
förwaren idher, at j icke förförde warden 
genom the ogudhachtigas wilfarelse,... och 
fallen jfrå idhor eghen stadigheet. 2 Pet. 
3:17. j thenna werldena ... ther ingen sta- 
dhigheet är, vthan all ting förgengeligh. O. 
Petri Verld. A 2 a.

Stadigt, Städigt, adv. 1. Ständigt. Alle

thesse woro städigt tilhopa. Ap. gern. 1:14. 
Och bliffuo the städigt ståndandes vthi Apost- 
lanars lärdom (lära). 2:42. Det hierte qvahl 
Jag uthan tahl För henne stadigt Iijder. La
gerlöf 4. — 2. Ifrigt. han wardt betaghen 
aff ångest, och badh stadwgt. NT 1526 Luc. 
22: 44.

Stadsbok, f. wij beslutom, at man the 
sendningabodh ärligha vndfå skulle, och the- 
ras taal vthi wåra stadzbook scriffua låta. 
I Macc. 14:23.

Stadsint, adv. Beständigt. Nu emedan 
han sådant taladhe, sågh jungfrun alt stadsint 
på honom. L. Petri Kr. 19.

Stadsskrifvare, m. Bleff och M. Oleff 
Petri kallat... till Stocholm, bleff ther Stadz 
scriffware. Svart Kr. 96.

Stadstjenare, m. Lictor, stadztienare, 
bödil. Var. rer. voc. C 7 a. Jfr Ap. gern. 
16: 35, 38.

Stadsvad, m. Stadsrdgång. (Se Schly- 
ter Ord. va[>.) alla the gårdar och byiamen 
som byggia innan stadzwaden (i Skeninge), 
som i her Stens stwris tiidh synter war och 
besworen för retter stadzwadh aff hedhen 
höss. Gust. 1 reg. 6:280.

Stafiser, plur.? Stångjern. [T. stabeisen, 
stafeisen; Mnt. isern, isen, jern.] opbyggia 
en vatnhammar til att vdreckia plåtar och 
staffiser. Gust. 1 reg. 5:103. Jfr Stafjern.

Stafjern, n. Stångjern. (Se Stafiser.) 
må hann och så årligenn köpe widt the 
hammersmidier her j Rijkit någre skippundt 
Staffiern till sitt eigit behoff. RR !9/s 1544.

Stafn, m. Stom. [Jfr Molbech Gloss. 
Stavn.] the som haffwe preste staffner wijdt 
theres Rijdkyrker måge och så them nijute 
och beholle. RR */o 1547.

Stafrad, f. Bokstafsrad, förteckning i 
bokstafsföljd. Hvar uppå (om ords härled
ning och stafn ing) en ganska ymnig stafrad 
och vidlöfftigt register upsettias kunde. Sved
berg Schibb. 111.

Stafslunga, f. En på en käpp fäst slunga. 
[Fsv. stafsliunga, Isl. stafslöngva.] Stat
elier skaftslungor, hvarmed striden börjades, 
innan man kom til handgemäng. Röding 
162. ehwar han bödh sigh till land i Roden,
... mötte bönder honom med staffsliungor 
och andra ringa wärior. Svart Kr. 23.

Stafsvärd, n. [Fsv. stafsvärdli.] Vena- 
b u 1 u m, staff swärdh. Var. rer. voc. K 4 b. 
[Schiller-Löbben : stafswert, Dolch, sica, 
gladius bacuiaris.]

Stafver, m. Staf. [Fsv. stavur.] tå kom 
. . . en stoor skare, medh swerd och medh 
staffwrar. Matth. 26:47.

Stafvevilla, f. Här finnes ingen stave- 
villa. utan en ren, richtig regelbunden och 
stadig Svensk skrifft och skrifart. Svedberg 
Sabb. ro 1: d 1 a.

Stagna, tr. och intr. Stagnare est Stadna, 
stagna blodet. Hinc Stagnum, siö, der j
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vatnet stagnar. Stjernhjelm Sv. o. G. mâ
les fat. A 2 a.

Staka, tr. och intr. 1. Genomränna med 
stake. Sitt ej spänder i lag, som sutte du 
stakad i kroppen. A. Nicander Vitt. 163. 
— 2. Förbomma, skydda med stakar? [Jfr 
Mnt. staken, Pallisaden setzen, vallare.] Den 
kungagrifft boort då dess vijde dörar staka, 
Men när Gud siälf slår till, hoo tåål hans 
hårda tag? Eurelius Vitt. 19. — 3. Staka 
sig fram, stappla, vanka? [Jfr Isl. staka ] 
hoo som lyster staaka Bå land och rijke 
kring, han fahre hvart han vill, Men aldrig 
finner han, o Hialmar, meer din maaka. 
Eurelius Vitt. 61.

Stake, m. 1. Tornerstång. The rende 
welleliga ... Them hölt inga staakar. Svart 
Kr. 137. — 2. Bopåle, bostad? (Eller eld
stad, spisel?) må j mig drijfva oc skilia ifrå 
godz oc ägodelar, ifrå löst och fast, ifrå hvar 
then stake iagh äger i Sverige. Phrygius 
Him. lif. 178. (Jfr Stacke samt Rietz stake, 
eldstad.) — Se även under Slaka.

Stakel, m. Tagg. [T. Stachel.] Christina, 
liten eld, är vorden oss een fakel, Vår fien
der ett bloss, en blix, en brännand’ stakel 
(nagel i ögat). Stjernhjelm Jubelsång. På 
eder throon ... Skall iag ett blåss ehr fiend 
till tråss, een skarpliungande stråle Sättia, 
hans syn, hans hierta till pijn, till een 
brennande stakel. Leyonstedt 11. Sveri- 
gies Chronos macht och opvexst ähr Dan- 
marck een stakell i ögat. A. Oxenstjerna 
(HSH 24:179).

Staket, n. Pålverk. [Mnt. T. stacket.] 
lathe göre itt stakeett ther om kring stadenn 
med en grop ther vthan före. RR '*/io 1543. 
Platzen emellan vallen och staketet (palisa- 
derna) hafver grafven. Comenius Tung. 
614. itt stackeet aff spitzige trää. Schro- 
derus J. Af. kr. 398.

Stakmakare, m. Som förfärdigar ljus
stakar? HSH 31:35(1663). privilegera sta- 
kemakarne . . . till gammal metalls upkö- 
pande. Stjernman Com. 4:320 (1681).

Stall, n. fåår ... och hwadh man på stall 
hölt. 1 Kon. 4: 23. stall för aliahanda boo- 
scap. 2 Krön. 32:28. Jagh wil icke tagha 
.. . bockar vthu tijn stall (plur.). Ps. 50: 9.

Stallare, m. Stall (på instrument), pin
narna (skrufvarne), med hvilka strängarne 
upspännas öfver stallaren (ponticulum, på 
luta). Comenius Orb. pict. 205.

Stallas, dep. Förlikas. [T. stallen, sich 
stallen.] girugheet oc Gudz ord kunna icke 
vthi itt hierta brede widh huart annat stallas. 
P. Erici 1:178 b.

Stallbroderskap, n. Kamratskap. Lif- 
lendiske krijget. . . hade i sitt stallbroder
skap the andra tu hårde syndastraff ther- 
medh Gudh gemeenligh landh och folck 
hemsöker, som var then grufliga hunger och 
pestilentie. Gust. Adolf Skr. 171.

Stallpeile, m. Stalldräng. C. Gyllen
borg Villhj. 79.

Stallsven, m. Stalldräng. Sv.folkv. 1 : 249.
Stam, m. Ätt. the sanferdelige wore aff 

samme blodh och stamme. Svart Kr. 133.
Stam, adj. 1. Stammande. [Fsv. stam- 

ber, Isl. stamr, stammr.] Stamm, balbus. 
SCHRODERUS LeX. 64. COMENIUS Tung. 
282. tha stoodh han . . . stamber en liithen 
stwnd. HSH 16: 88 (1527). then stamma 
tungan skal ferdigh warda och reenligha tala. 
Es. 32: 4. Och talar han til dig, så blir du 
helt stam. Dalin Vitt. 3:16. — 2. Tvek
sam, overksam. Är någhon brist på färde 
then oss bör ath bota, wilie wij ther ey sta 
stamme vtj, ath the jw wel skola botade 
warda. Gust. I reg. 7: 302. somlige vti lan
det haffua ståth ther stamme vthi at göra 
then hielp vth vm samma geldz bettalning. 
7:346. skulle wij ... stå här vthi stamme 
och tueka om man slijk . .. stycke skulle 
affieggia? L. Petri Kyrkost. 45 a.

Stamhus, n. alla menniskior höra til 
ett stamhus, och hafva uti sin första fader 
alla varit lika förnähma. Rydelius Sed. 29.

Stamla, tr. och intr. Stamma, jollra. 
[T. stammeln.] Thet barnet som är tveggia 
åhra lärer gå och taar så på lil at tala och 
stamla (toota). Comenius Tung. 230. Hvem 
frögdas icke tå när barnen stamla far? Lu- 
CIDOR A 2 a.

Stammet, n. [Mnt. stammet.] Ett myc
ket fint och tunt ylletyg, nyttjadt endast af 
de kungliga personerna. Murberg Kläd. 
109. gott rött stammett till hosokläde till 
wort egit behoff. Gust. 1 reg. 9: 75.

Stamp, n. Stampande. Af hästars täta 
stamp all skogen echo gifver. Celsius Gust. 
Vasa 143

Stamp, m. Stöt, stötel. [Mnt stamp.] 
Om tu sönderstötte then galna vti en mor- 
tare med stampen såsom gryyn. Sal. ord. 
1536 27: 22.

Stamp, Stapp, m. Stampa, Stappa,
f. Blifva, sättas, sitta, stå i s-n, i 
knipan, i trångmål. (Se Rietz s. 675. Jfr 
Schlyter Ord. Stampa, stappa; Molbech 
Gloss. Stampe; Mnt. stappe, fälla, snara.) 
Konungen i Pålen .. . låfvade (kon. Gustaf) 
hielp och undsättning emot Ryssen ... det 
dock ingen sanning fögde med, förty när . .. 
Ryssen var kommen til mangels med (kon. 
Gustaf), då fants hvarken hielp eller råd 
mera hos Konungen i Pålen, utan han drog 
sig af vägen .. . och lät H. K. M. blifva qvar 
i stampen. Tegel Er. 14 hist. 53. måtte 
så derigenom (genom brist på krigsförnö- 
denheter) hända att han blefve förlåten och 
satt i stampan, som man säger, både hos 
krigsfolket och emot fienden. S. Elofsson 
198. en otacksam Iäter sin förlossare sitia 
j stapponne. Syr. bok 1536 29:23. de som 
eder fattige män på den olycke brachte, så-
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som får till slachte, förluppe eder seden och 
lothe eder stå i stappen. Fin. urk. I. 1:94 
(1597). thenna helgha mannen (Joh. döparen) 
lät han (Jesus) stå j stappona. och medh 
honom så iemmerliga handla, lijka som han 
kunde eller wille honom platt intet hielpa. 
P. Erici 3:130 b. Jfr Rietz 675 a.

Stampekaka, f. Se Dalin Ord. Stampe- 
bröd. the hadhe icke annedt äthe än barc- 
ken och stampekakun. Hist, handl. 13. 1:14S 
(1564). Vattnbötta kan henne bäst smaka, 
Och sedan ther på een groof stampekaka. 
Chronander Surge Baa.

Stamra, intr. Stappla. [Jfr Rietz un
der stamblä 674 a, Isl. stumra ] Jag stamrar 
här tilvägz och mina tanckar slöga Begripa 
ingen ting af thesse saker höga. S. E. Bren
ner Jesu pin. 20.

Stand, Stånd, n. [T. stand.] 1. Ställ
ning, ställe, öfvergåfvo alle uthi stadhen, 
som kring om murarna förordnadhe vore, 
sitt stånd. Schroderus Liv. 443. — 2. 
Örtstånd. Örtsängen medh . .. stand besatt 
är. Comenius Tung. 382. Af planta blif- 
ver stand, af telning varder träd. Kolmo- 
din Qv. sp. 2: 560. — 3. Tillstånd, ställning, 
samhällsställning, kall. allahanda Stand, 
gamla, vnga, quinnor, män, Herrar och tie- 
nare. Försp. till Tit. iagh skal störta tigh 
jfrå titt stand, och settia tigh aff titt embete. 
Es. 22:19 Faar icke effter höghre stand. 
Syr. 3:22. försköött honom ifrå thet ämbetet 
och Biscops Ståndh han haft hade. Svart 
Kr. 75. Konunga nampn är ganska herligit 
j werldenne, och hörer thet stand til, som 
ibland annor stand är thet högsta. L. Petri 
1 Post. A 2 a. — 4. Samhällsklass. Ther 
förscreff han en herredagh till Wastena, till 
hwilken han kallade alle the fornemligeste 
aff alla Ständer vdi the landzender öffuer 
hela Götherijket. Svart Kr. 44. Then he- 
lighe Schrifft taler förnemligast om tree 
höghe Ständer, vthi hwilke Gudh . . . alle 
menniskior . . . deelat och åtskildt haffuer. 
Lælius Jung. sp. B 3 b. Skole alla komma 
til gäst På kungens slott i thenna fäst, Aff 
alle ständer hvar och een. Prytz O. Skottk. 
H 4 a.

Standare, m. Membrum virile, affmålas 
Osirs beläte under en menniskio tijknelse 
med en rätt standare (erecto pene). Rud- 
beck Atl. 2:311.

Standfat, n. Balia eller Standfaat, labrum, 
cupa, orca stataria, hoc est quæ ad standum 
solum facta est, nec habens ansam qua por- 
tari possit. Helsingius. Jfr Stånda.

Standverk, n. Korsverk. Och som wij 
höre attu haffuer latidt vpbygdt then nye 
hytten medt standtwärck, Szå hade wij heller 
seedt honn hadhe bleeffueth vpbygdt medt 
hele wegger, effther thet lengre ware skwlle. 
RR'*iil547. Jfr S tä n d e 1 v e r k.

Stank, n. (han) håller for sin näsa för

thet stanck och onda lucht som ther aff 
gåår. O. Petri 1 Post. 116 b. theras slaghne 
skola borttkastadhe warda, at stänket aff the
ras kroppar skal vpgå. Es. 34:3. honom 
kunde nu ingen bära för thet olijdheligha 
staneket skul. 2 Macc. 9: 10. all olofligh 
kärleek . . . later quart effter sigh itt dieffuuls 
stanck. L. Petri Skyld. G 2 a. man ey det 
ringaste tekn til något stanck finner. U. 
HjärnE Vatt. f>4.

Stanka, intr. Stånka, stöna. [Fsv. =; 
jfr Isl. stanka.] han ... stanka skal lijka 
som en then til dödz såår är. Hes. 30: 24. 
staneka tu dotter Zion, lijka som een j barns 
nödh. Micha 4:10. giorde han sigh med 
wilia siuuk, lettz kasta vp, stanekade. Svart 
Kr. 148. Hör, hur gubben stankar! Bell
man 5: 98.

Stapel, m. [Isl. stöpull, Mnt. stapel.] 
1. Klockstapel, klockotorn eller stapplar. 
L. Petri Kyrkost. 69 a. — 2. Vaxstapel. 
Om tu vidh liws studera vil, så är vaxtamp 
(stapel) bättre än talghliuus. Comenius Tung. 
743. — 3. Stapelstad, marknadsplats, tu 
(Tyrus) wast Hedhninganars stapol worden. 
Es. 23:3. Tyrus och Sidon ... vore hed
ningarnas staplar, och theras köpmän vore 
förstår på jordene. S. Laurentii C la. sta
dhen .. . hade hoffuudh köpstadhen warit, 
och såsom en stapul widh östrasiöön. O. 
Petri Kr. 35. Kon. Erik ville hielpa der- 
till att stapelen och Ryske köpmans han
delen, som begynner ökas och växa till i 
Narven, måtte blifva vänd dädan och till 
Räfle stad. S. Elofsson 127.

Stapp, m. Mortelstöt. [Isl. stapp, n.[ 
en mortar med stapen. Dipl. Dal. 2: 302 (1546).

Stapp, Stappa, se Stamp (3).
Stappla, intr. iagh hadhe så när stapplat 

medh mina fötter. Ps. 73: 2.
Stapplan, f. framföra sin bön med . . . 

staplan. Stjernhjelm Bröl. 23.
Starig, adj. Styfsint, egensinnig, hals

starrig. [T. starrig, störng.] iag af hennes 
stariga och oskeliga fadher lenge ... är tor- 
menterat vårdhen. HSH 19:381 (1638).

Stark, adj. 1. giorde förbund med ho
nom, och ther giordes stark (kraftiga, efter
tryckliga) breff vppå. O. Petri Kr. 83. ui 
haffue fått starke (svåra) tidende j frå thenne 
landzende Småland, the ther fast dragha tiil 
eth nyth inrikes opror. Gust. 1 reg. 6:33. 
then hårde tijdhen war alt förstarck (svår) 
öffuer them. 7 Mos. 47:20. wardt hungren 
starck j stadhenom. 2 Kon. 25: 3. Konungen 
j Egypten icke skal låta idher fara, vthan 
genom stark (kraftiga) vnder. 2 Mos. 3:19. 
tina starka synder. Jer. 30: 14. Som nu 
slachtingen alrastarkast (skarpast) stoodh.
2 Macc. 10:29. — 2. Frisk. Then annen 
är siuck bliffuin, Dock så snart han bliffuer 
starck igen, wele wij dhå skynda honom tit 
nidh. Gust. 1 reg. 12:240.
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Starkeliga, adv. [Mnt. starkeliken, Ist. 
sterkliga.] en watustorm then starkeligha 
<våldsamt) infaller. Es. 28: 2. Ptolomeus 
war starkeligha (starkt) rustat. 1 Macc. 11:15. 
bestormadhe stadhen starckeligha (häftigt). 
15: 25.

Starkhet, f. Styrka, kraft. [Mnt. stark- 
heit.] ingen starkheet skal wara j tina hen- 
der. 5 Mos. 28:82. Hieiper tu honom som 
ingen starckheet haffuer j armenom? Job 
26:2. Tu kant rusta migh medh starkheet 
til strijdh. Ps. 18: 40. Tå ropadhe the til 
Herran, then medh macht fiendanars starck
heet sönderbråkar. 2 Macc. 12:28.

Starklek, m. 1. Styrka. [Isl. sterkleikr.] 
kropsens sundheet och starckleek. P. Erici 
1:127a. — 2. Helsa. När... wij komme 
till wår fulkomplig starcklech igen. Gust. 1 
reg. 12:239.

Starkna, intr. Stelna, om tu thet (lim
met) icke strax behöfver, lät thet starkna. 
Colerus 1:328. för kölden skull om vin
teren . . . honungen (i bistocken) starknar 
eller förfryser. 2:91. Jfr Stor k na.

Starksint, p. adj. Storsint, högsint. skeer 
honom orätt, och han Iijdher thet, så hand
lar han icke allenast starcksint, uthan han 
behåller och segren igenom sitt Iijdhande. 
R. Foss 75.

Starr, adj. Stel. [T. starr.] Af häpen
het blef starr hvar tunga. Brovallius 84.

Starra, intr. [T. starren.] 1. Stelna, styfna. 
starra och stelna för skräck. U. Hjärne 
Anl. 256. theras lemmar blefve ... starrade 
och orörlige. Sylvius Curt. 358. — 2. Stirra. 
Han sågs liksom en bild af Parisk marmor 
stå Och den han älskade allena starra på. 
Brovallius 112. starrande ögon. Tessin 
Bref 1:75.

Starraktig, adj. Stirrande, starrachtighe 
(stupentes) ögon. Hambræus B 2 a.

Stat, se Ståt.
Stationer, m. En med helgonreliker, af- 

latsbref o. d. kringvandrande och hand
lande tiggarmunk. [T. stationierer.] huadh 
skadha och forderff the säckia munkar och 
stationerer göra j landet medh theres falska 
aflatz och brödhra breff the föra. O. Petri 
Svar till P. Elice i 3 a.

Stegbacke, m. Stigning, upphöjning. 
bärg, hvilke här och der hafva sina små 
steghbackar, kullar och brincker på sijdorna. 
Sylvius Curt. 608.

Stegerhus, n. Kök, äfven brygghus. (Se 
Rietz.) [Fsv. stekara hus.] kiökentygh i 
stegerhwset. HSH 19:167. ther äre siu laga 
hus i hvariom prestegårdh, som äre: stufvu, 
visthus, sompnhus, stegerhus, ladu, fähus 
och märstall. H. Brask (Hist, handl. 8. 
1:66). en trästuffwe medh en farstufwe och 
ett gamult stegerhws. RR x/o 1545.

Stegers, n. Kök. [D. stegers.] Han badh 
honom in til stegerset gå,... Ther skurade

han grytor och tvättade faat, Och halp flux 
til at reeda maat. Broder Rus A 2 b.

Steglucka, f. (Se Rietz 672.) Kyrcke- 
portarna äro af de gamla kallade Steglukor 
der af, som vij än somligestädz finna, at på 
sielfva porten har varit giorder een liten 
luka, der igenom folcket har gånget in och 
uth, således stigandes öfver den nedre de
len af porten. Dijkman 55.

Stegra, tr. Resa, uppföra. Lät förstår 
sina slott högst stägra opp i väder. Ru- 
DEEN 259.

Stek, f. Nappa stek, ett slags lek. 
Med tig hon (lättjan) lust hafver att nappa 
en steek, Att svulten du blifver, tom, mager 
och bleek. Törnevall E1 a. (Jfr Arkiv 
2: 273.)

Stekepenning, m. Penningar, hvarmed 
någon bestickes. [Mnt. stekepernink.] Se 
under Bevilliga. — Jfr Stickpenning.

Stel, adj. Brant. [T. steil.] Stela klin
ter. Spegel G. verk 20. Bergens steela 
klyfter. Ders. 69. på så str.la vägar Haar 
han väl snafvat tidt. Ders. 86.

Stenbyssa, f. Kanon, som laddades 
med tillhuggna stenkulor. Adlersparre 
Afh. 241.

Stengammal, adj. En uthgammal man 
går lutha (krokot) oçh är steengammal (kla- 
sugh) [T. steinalt]. Com en i us Tung. 234.

Stengryt, n, Stenrös? Alt vaar aff hel- 
lar, klackar, klyftor och skrubboga steen- 
gryt. .. oiempt. U. Hjärne Vitt. 165.

Stenhagei, n. sloogh them nedher medh 
itt swårt och mechtight steenhaghel. L. Petri 
Sir. bok 46:6. (Bib. 1541: haghelstenar.)

Stenhjertad, p. adj. Effter the (Judarne) 
voro så stenhiertade, så blef Jerusalem för
vandlat til en stenhop. Spegel Pass. and. 
444.

Stenig, adj. Stenhård. Ach vårt steniga 
hierta! Spegel Pass. and. 328.

Stenika, Stenka, Stännika, f. Stånka. 
[Mnt. steneke, stendeke.] itt st:e Stenickio. 
Fin. handl. 8:160 (1554). Stenicka, poculum 
stanneum. Schroderus Lex.38. små stennc- 
kor. HSH 37:4 (1529). En tenstännicko. 
Hist, handl. 1:25 (1543).

Stenka, Stänka, tr. Rensa från sten. 
i ändan på denna månad (Mars) stenka tina 
engiar. Colerus 1:49. Lät stäncka, och 
upgräfva så många stora stenar som på åke
ren finnas, och föra them affsijdes bort. 
1:87. Jfr Linder Allmogemålet i Södra 
Möre stinka.

Stenkaka, f. Pann- och steenkakor. U. 
Hjärne Under. 33.

Stenklyfta, f. Bergsklyfta, göm honom 
ther vthi ena steenklyffto. Jer. 13:4. tu boor 
vthi steenklyfftor. Obad. 3.

Stenragel, n. (bildadt i likhet med ben- 
ragel.) en ofantelig stor sten vid Liding- 
öens västra udde, på en brant bärgshäll. ..
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är understödd på den lutande sidan af en 
hel liten klappersten ... hafvet bortskölgt alt 
det lösa kring detta stenragel. Dalin Hist. 2, 
företal 13.

Stenrör, m. Stenrös. [Isl. reyrr, m.] 
kastadhe en edla steen vppå en steenrör. 
Sal. ord. 1536 26:8.

Stenrösja, f. Thenna steenrösian .. . ware 
en w&rd. 1 Mos. 31: 48. giorde the ena 
stora steenrösio offuer them (de döde). Jos. 
7:26. Then enom dåra äro tillegger, thet 
är lika som man kastadhe en ädhla steen 
vppå een steenrösio. Ord. 26:8. tå giorde 
the een steenräsie (jfr Isl. hreysi). Lælius 
Res. 1: 71.

Stenstuga, f. gå i Stenstuffuan in, Kalla 
hijt vår Hoffmästerin. Mf.ssenius Disa 22. 
(Se Molbech Gloss. Steenstue.)

Stenuggla, f. 3 Mos. 11: 17. 5 Mos. 
14:16. iagh är lijka som een Steenvgla vthi 
the förstörda städher. Ps. 102: 7. (Öfv. 1878 
har på dessa ställen: uggla.) Ulula, steen 
vgla. Var. rer. voc. Q 4 b.

Stenvård, m. Minnesvård af sten. Ja
cob reeste vp en steenwård på thet rwmet. 
1 Mos. 35:14.

Stenör, m. Stengrund. [Isl. aurr, m.J 
Somt (af sädet) föll på steenören. Matth.
13: 5.

Stenörig, adj. steenörig jord. Colerus 
1:306.

Stera, intr. Stirra, iagh migh ... en tum
me! (tumlare. bägare?) togh, At Tore ste- 
rade hvar han stog. Beronius F 3 b. (Se 
Spegel Ord. stera. Rietz sterra.)

Stick, n. [T. stich.] 1. Utväg, tillflykt? 
han en gång hade sin skantz . . . illa wåghat 
oc tappat, therföre moste han ther widh 
ewigt bliffua, oc hade intet mera stick (T. 
originalet: habe nichts mehr zum stich). 
P. Erici 2 : 270 a. —“2. Pregel? hafver iagh 
och hittat ett tämmeligt förrådh aff smijde, 
sölf och gull, gammalt starckt arbete, men 
batter aff stick och korn, än nu aiment för
arbetas. Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat. 
företal 4 a. — 3. Hålla stick, hålla 
streck, de Evangeliske holla doch på sijd- 
stone intet stick. A. Oxenstjerna Bref 
2: 325.

Sticka, tr. och intr. [T. stechen, stec
ken.] 1. Egga. Tå begynte hans skelm- 
achtighe natur at sticka honom. Schrode- 
rus J. M. kr. 557. — 2. Tända. Så stic- 
kadhe Absaloms tienare eeld på thet (åker) 
stycket. 2 Sam. 14:30. Hwj haffua tina 
tienare stickat eeld på mitt stycke? 14:31. 
och stickade så elden på stadhen. O. Petri 
Kr. 31. — 3. Peka. then ogudhachtighe 
hopen . . . recker tungona och sticker fingren 
... åth them. L. Laurentii Nyårspred. E l a. 
— 4. Besticka sig, befinna sig, ligga (i). 
heela vår nervus rerum gerendarum j kop
paren sticker, föruthan hvilkens debiterande

oss. .. omöijeligh faller, någre medell att 
tillgåå. HSH 26: 220 (1633). Hvadh här
under sticker, kan jag icke älinnu döma. 
A. Oxenstjerna Bref 2: 238. fäderneslan
det .. . sticker uthi stoor vidlyftigheet och 
fahra. Stjernman Riksd. 2:1312 (1660). Hur 
mången mången sig i luften vederqvikker. 
Och tänker aldrig på hvad nytta ther i stik- 
ker? Spegel G verk 76. En girug, som 
sticker i dän skändeliga begärelsen, yppar 
icke däss skam. Hermelin C * a. Refl. 
skam sig sticker uti dässa välluster, genom 
hvilka kätjan pläger oss förföra. Dens. C 7 b. 
monge i vår Christendom sticka i en sådan 
blindhet och sådant groft oförstånd. Sved
berg Sabb. ro 2:1240. vi kunnom låta vår 
nästa ... sticka i elände.' 2:1537. then för- 
dömeliga högferd, som sticker hos mongen. 
2: 870. — 5. Refl. stack sigh vp emoot them 
itt ijligt wädher, som kallas Nordoost. Ap. 
gern. 27:14. Han sträfver at han kan sig 
up i vinden sticka. Spegel G. verk 96. 
när han förnam the satte flux effter honom 
(på Östersjön).. . stack han sigh öffuer till 
Räffle. Svart Kr. 48. stack han sigh ge
nom en bakport ååt skogen. Ders. 141. han 
i otidh haar redan velat upskära sin gröda, 
som neppligen haar stuckit sigh i ax. U. 
Hjärnf. Orth. 123. — 6. Stickas, dep. Vara 
sticken, hoo som är genstortigh, thet är, 
icke wil läta wisa sigh, vthan stickes. P. 
Erici 1:133 b.

Sticka, f. 1. Peksticka, pekpinne, wij 
skola icke bruka för mong fåånyttogh oordh 
j wåra böner, likerwijs som wij skulle sättia 
wor hemmelska fadher stickona j händer, 
och peka vpåå för honom huad han oss 
geffwa skulle. O. Petri Men. fall F 6 b. 
hwar man wil mestra honom och settia ho
nom sticko j hand. P. Erici 2: 237 b. — 
2. Karfstock. the wilia offta godz borga och 
läta på een stycko vpskera ena redeliga 
summo. P. Erici 2:321b.

Stickel, m. Grafstickel. [T. Stichel.] Stic
kel, Cælum. Sch ro der ii s Lex. 45.

Stickglosa, f. Stickord, speglosa. gifver 
honom een spotsk stickglosa. Schroderus 
Hels. beg. skattk. 123. Martialis gifver Zoilo 
een lempeligh stickglosa och säger: Tu haf
ver rödha håår, en svart mun, stackotte fotter. 
Albert. 1:61. skarpe och spiszfundige ord 
eller stickeglosor. A. Arvidi 14.

Stickling, f. = Beskickning (legering)? 
Till remedium oppå een mark värck, thet är, 
när thet så stundom råkade feela uthi be
skickningen eller sticklingen, giffves honom 
(myntmästaren) på markstyckerne en ort 
uthi fijn och en ort uthi värck. Stjernman 
Com. 2:29 (1634).

Stickna, intr. Blifva sticken. Hvarföre 
ville tu doch stickna och vredgas emoot 
Gudh. A. Laurentii Verld. speg. 128. Als- 
ingen, hoppas jag, vil omildt på mig stickna.



Stickna — 806 - Stim

Som ville jag Gudz verck mot någon kånst 
förlikna. Spegel G. verk (1745) 256.

Stickna, f. Stickenhet. Kennas föräldrar 
skyldige aff uppsååt till barnsens dödh, eller 
hafva det af stickno hårdeliga rådt, at döden 
.. . ther uppå föllier. Emporagrius 109.

Stickpenning, m Stickstyfver. Skogs- 
betienterne ... taga mutor och stickpenningar 
af de förmögne. Stjernman Com. 5: 882 
(1701). Om jag ei igenom extraordinarie 
stickpenningar skulle söka til at bringa min 
inkomst högre, än min lön är, skulle det 
knapt räcka til för mig året om. Sv. nitet n. 7.

Stickplåster, n. the warme plåster som 
nempnes stickplåster (cerotum) — stickplåster 
eller warmt bänd. B. Olavi 191a.

Sticksvärd, n. Mellan rappir, stickesvärd 
och spetsig degen lärer ingen synnerlig skilnad 
varit, ehuru de alltid hvar för sig särskildt 
nämnas. Adlersparre Afh. 227. Sablar, dar 
tar, sticksverdh. S. Brasck Ap. gern. D 1 b.

Stif, se S t y f.
Stift, n. Ett slags prydnad pä kläder 

m. m. allehande clenodier och juvelvärck, 
både styffter och annett. Tegel Er. 14 hist. 
322. gyllen bräm och stiffter — stiffter och 
gullborder. Stjernman Riksd. 1: 619, 620 
(1605). en part köpe och amulerede stvfter 
både til kläder och elliest. Ders. bihang 238 
(1589). Styfft, m. Lind Ord. -- Se Gjör- 
WF.LL Sami. 4:418.

Stifta, tr. Intala, vidtala. Hon (Danska 
drottningen) var af sin son stiftad til at för
säkra och förhala konung Eric med list. 
Tegel Er. 14 hist. 11».

Stig, m. Tjog. [Mnt. stige.] En stig hvit- 
ling, 20 fiskar. H allen berg Mynt 223 (1540).

Stiga, tr. och intr. 1. Bestiga, han medh 
sina hadhe stighit mwranar, och fått stadhen 
in. 2 Macc. 5:5. — 2. Uppstiga. Thet intet 
ögha seedt haffuer, och intet öra hördt, och 
vthi ingen menniskios hierta stighit är, thet 
haffuer Gudh bereedt them, som honom 
elska. 1 Cor. 2: 9. — Part. Stigande. Så
som skumet på watnet drijffs vthi en sti
gande storm. L. Petri Sal. vish. 5:15.

Stikt, n. Stift (biskops-). [Mnt. sticht.] 
Vpsala stickt Gust. I reg. 1:36. Aboo sticht. 
O. Petri Kr. 14.

Stikta, tr. Stifta, instifta, förordna, an
ställa, inrätta. [Mnt. stichten.] på hwadh 
rwm iagh stichtar mijns nampns åminnelse. 
2 Mos. 20:24. Dauid och Samuel Siyaren 
stichtadhe them ... at the och theras barn 
skulle tagha wara på Herrans Hws. 1 Krön. 
10 (9: 22). embetet som hon stichtat hadhe. 
2 Krön. 15:16. han stichtadhe sigh Prester. 
11:15. j Dauidz ... tijdh wordo stichtadhe 
öffuerste Sångare och Loffsånger. Neh. 12:46. 
Ther landet allrabest är, ther stichta the 
allraskönesta kyrkior. Hos. 10:1. stichtadhe 
för sina tienare een Gudztienst och offer. 
Vish. 14:15.

Stiktan, f. Stiftelse, vthi Gudz saker skal 
ingen mennisklig stictan eller werck någhot 
gella. 1 Krön. 10 (glossa).

Stiktning, f. Stiftelse. [Mnt. stichtinge.} 
wåra fädhers stichtningar, the wij aff vng- 
dom hållet haffua. Jer. 3: 24. theras Altare 
skola nedherbruten, och theras Stichtningar 
förstörda warda. Hos. 10:2.

Stil, Styl, m. 1. Stift, griffet. [L. stylus, 
Isl. still.] Tagh tigh itt stoort breff och scriff 
ther vthi medh een menniskios stijl (penna). 
Es. 7 (8:1). mitt taal måtte . . . vthi een book 
satt warda, medh en jern stijl ingraffuit vthi 
blyy. Job 19:24. — 2. Uttryckssätt, för- 
andradhe Elizabeth platt sin w.anligha stijl, 
wille icke slätt säya (till Maria), War wel- 
kommen mijn kära fränka, vthan vndfår 
henne såsom een Gudz modher. P. Erici 
3: 91 a. — 3. Sätt, förfarande. För tig (Astrild) 
var säker ingen möö, ... Til sidst hon, drab
bat af tin pijl, Måst fölia modrens sed och 
styl. Stjernhjelm Hängde Astr. 42.

Stilla, tr. regnet aff himmelen wardt stil
lat. / Mos. 8: 2. kranckheten icke wille 
stillas. 2 Macc. 9:18. Herren skal stilla för- 
derffuet på jordenne. Rom. 9: 28. Achtom 
med första öpit vatn haffua vor skiip vthij 
syöön ath vj stilla motthe then Seuerin 
Norby. Gust. I reg. 1:194.

Stilla, adj. Herren warder stridhande för 
idher, och j skole stå stille ther til. 2 Mos. 
14:14. Een quinna som mykit haffuer aff 
munnen, är enom stillom manne så-om en 
sandigh wägh vp åt för enom gamlom man. 
Syr. 25: 27. med sachtmodighom och stillom 
anda. / Pet. 3:4. Om Herren icke holpe 
migh, så låghe mijn siäl fult när vthi thet 
stilla (tysta). Ps. 94:17. Sätt tigh vthi thet 
stilla. Es. 47:5.

Stilla, Stillo, adv. liggia stillo och sigh 
intet röra. L. Petri Exorc. B 3 a. —- Uthi 
skrifsättet har jagh alt stilla (jemt) betiänt 
mig af det maneret, som uthi förflutne seculi 
första hälften var gängse. U. Hjärne Anl. 
företal.

Stillebref, se Ställebref.
Stilledag, benämning på Långfredagen, 

Stillevecka på Påskveckan (T. der stille 
Freitag, die stille ivoche). Dijkman 120.

Stillhet, f. vädhrit saktadhe sich och wort 
en stoor stilheet (lugn). NT 1526 Marc. 
4:39. the arbeta medh (i) stilheet. 2 Thess. 
3: 12.

Stillmessa, f. [T. stillmesse.] Canon . . . 
icke pläghar läsas j Messone offuerliwdt, 
som alt annat, vthan sachta och hemligha, 
huarföre han och her när oss nempnes Stil- 
messa eller Tiyande messa. L. Petri Dial, 
om mess. 11 a.

Stilltiga, tr. Förtiga, the som icke kunde 
hoos sigh hålla thet man them förtrodt hade 
at stilltija. R. Foss 79.

Stim, m. (?) Dimma, töcken. Fallande
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-dagg och drifvande stimm. Sv. forns. 2: 304. 
Stim (imme). Lind Ord.

Stimma, intr. stodo der för honom (Nils 
Sture vid det skymfliga intåget) en hop Fin
nar med horn och långa lurar, de stimmade 
om (uppstämde?) efter som den triumph 
tillsade och det var befallt. HSH 4:103.

Stimma, intr. Imma. Lind Ord. Rietz.
Stind, se Stinn.
Stinga, tr. wij wete icke hoo som haffuer 

stungit oss (inlagt åt oss) wora peningar j 
wora seeker. I Mos. 43 : 22. Somlighe stungo 
■(smögo) sigh bort om nätterna j kulor. 2 
Macc. 6:11. silffuer som . .. lönliga stingis 
wtaff landit. Gust. 1 reg. 2: 137. Johannes 
... icke warit mykit säker, Hwarföre han 
ock haffuer most stingas aff wäghen bort j 
öknena. L. Petri 3 Post. 82 b. the läta sigh 
nöya medh een liten hielp, som man stinger 
them j handena. I Post. T 8 a. Tagh honom 
icke in til tigh, at han icke stinger tigh aff 
(sticker ut dig, tränger dig undan), och 
trädher sedhan in j tin stadh. Sir. bok 
12:12.

Stinglig, adj. Sticken, snäsig. skal een 
huusmoder icke vara bitter, hvass, krässligh 
och stingligh emot sin man. A. Laurentii 
Bust. 282.

Stingsot, f. Håll och styng, stinge sooft. 
B. Olavi 42 a.

Stingvälja, f., se Rapper.
Stinka, intr. Stänka, hoppa, studsa, fara 

af. när man slåår på ett glödande jern, så 
stineka gnijstorna ther ifrå medh hoopom. 
P. J. Gothus Poll. A 2 a. Dee kastadhe 
strax terningh uppå tafuels bordh, Deras 
terningar stuneke så vidha. Sv. forns. 1:30. 
Mannen . .. kom in hel drucken, och be- 
gynte olåtas, sverja och bannas. Barnen 
stuneko hit och tit. Hustrun moste töfva. 
Svedberg Catech. 780.

Stinn, Stind, adj. 1. Styf spänd. Hon 
(harpan) hafver stränger siu; The äro väl 
stinne och skarpa. Bureus Nym. X: 1. — 
2. Uppspärrad, gapa Med stinne ögon dit, 
som koo på väderqvarnen. Spegel G. verk 
170. — 3. Stark, stor. De gingo upfylta med 
ett stindt hopp om segren. Mörk Ad. 2: 444.

Stinna, tr. Göra stinn, spänna. En önsk- 
ligh drifvand’ vind, som seglen maklin stin
nar. Wexionius ßinn. G 4 b.

Stinnare, m. Årtull. Roderfolcket på ro- 
bäneken vidh tullen (stinnaren) sittia och roo. 
Comenius Tung. 464.

Stinnfjäder, f. Spännfjäder. et hohl, 
huileket täppes medh een klappa, som tryc- 
kes neder af een stinnfiäder. Stjernhjelm 
Arch. B 3 b. Stinnfjädren i en knif eller et 
lås. Lind Ord.

Stint, m. Siklöja. (Rietz.) Spegel G. 
verk 197. [Mnt. T. stint, nors.]

Stinta, intr. månger wil riffua sigh sön
der, stintar vp (gör sig bråk, besvär?), och

öffuergiffuer sitt förordnade stelle. P. Erici 
5:30a. (Jfr Aasen stinta.)

Stinta, f. Flicka, snärta. Jungfrun skal 
haa tijd att lära dantz och nijga; Ty thesse 
syslor är, hvar med een stinta kan Uppå 
sitt trettond’ åhr sig luura till een man. 
Cup. o. Ven. kärlekskrig A 5 b. Lind Ord. 
Rietz 678 b under stunta.

Stira ? vnder sigh stirer och sprutar (T, 
strudelt vnd spriiet) synden emoot oss dieff- 
uulen, döden och heluitit. P. Erici 1:98 a.

Stjelp, n. Stjelpande. dät myckna be
kymmer at högt kliva bereder honom allenast 
et hiskeligare stiälp. Hermelin D 6 b.

Stjelpa, tr. och intr. wij ther genom mera 
warde stolpne än holpne. L. Petri 3 Post. 
77 a. fast månge ther stulpo. Kr. 23. Kring 
honom tusentals de Danske stulpo ner. Cel
sius Gust. Vasa 99. Torilla stulpit För dens 
hand, som hon tänekt gie villda diur til mat. 
Wrangel Tor. 52. Had’ jag med mina råd 
er derifrån ej hulpit, Så haden I burdus i 
afgrunds putten stulpit. Palmfelt Qv. skol. 
39. Dock himlen har oss hulpit. At ingen 
härvid stulpit. Dalin Vitt. 5:39. then tappre 
Turenne oformodeligen stullpit (stupat). P. 
Brask Puf. 245.

Stjerna, f. 1. Panna, lät sticka honom 
(elefanten) fram i stiernan med itt skarpt 
spiut. Petrejus Beskr. 2: 97. — 2. Plåt att 
skydda stridshästens panna? Adlersparre 
Afh. 218, 233. — 3. Front? effther fiennderne 
icke hade mere ähnn 2 faner, och Kong:e 
M:ttz wåre fäm faner, dy kundhe icke theris 
stärne tilrächkie att drabbe in vpå all wår 
stiärne. Hist, handl. 13. 1:212 (1565).

Stjernbröder, en munkorden. Stierno- 
bröder haffua inga cappo vtan aleenast ena 
stierno for brystet. O. Petri Klost. A 4 a.

Stjerngapare, m. Stiernegapare! Som 
seer alt hvad oss hender 1 himlaspegelen, 
och giör theraf Calender! Spegel G. verk il.

Stjernmunkar, en munkorden. Stierno 
munkar bära kappo och ena stierno for the- 
res bryst. O. Petri Klost. A 4 a.

Stjernot, adj. Stjernströdd. then stier- 
notte himmelen. Phrygius Him. lif. 52.

Stjert, m. Svans, skalt tu tagha thet feta 
aff wädhuren, stierten, och thet feta sorti är på 
inelffuen. 2 Mos. 29:22. Simson gick bortt, 
och fick tryhundradhe räffuar, och toogh bran
dar, och wende jw en stiert emoot then andra, 
och satte jw en brand emellan twå stiertar. 
Dom. 15: 4. Cometstierna, dragandes effter 
sigh en stoor ... stiärt. Phrygius 3 Likpred. 
(tillegnan). Bildl. Mig tycker där sticker en 
stjert efter. A. Oxenstjerna Bref I. 4:25.
På kanon. Falknether aff jern medt stjerther. 
Adlersparre Hist. samt. 1:7 (1556).

Stjält, adv. Brant. [T. steil. Jfr Rietz 
stjäl, stel.] Min väg ... Bär alt opföre stiält. 
Stjernhjelm Here. SU. (Jfr Arkiv 17:332, 
Språk o. stil 10:284-5.)
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Stock, m. [Mnt. T. sfocå.] 1. Käpp. han 
fattade sig een stock och slåår ormen i 100 
stycken sönder. U. Hjärne Vitt. 43. — 2. 
Stubbe, thes (det afhuggna trädets) root 
föråldras j iordenne, och sielffua stocken döör 
j mullenne. L. Petri Jobs bok 14: 8. — 
3. Inrättning, hvarpå mynt slås. skal han 
ey længer forsuara (svara för) the pæninger 
æn vppå stocken ther han skrodar oc myn- 
ther. Gust. 1 reg. 4:332. — 4. Fattigbössa 
(gjord af en urhålkad trädstam; i M.lat. kal
lad truncus). then hielp som .. . förwerffues 
på the fattigas wägna, skal leggias vthi een 
kisto eller stock. L. Petri Kyrkord. 92 a. 
hvat offer som faller i stockana uthan eller 
innan vid fonda Cappel. Fant Handl. 1:4 
(1519).

Stocka, tr. Sätta i stocken, i fängelse. 
[Mnt. stocken.] haffue j lathet sia epther 
vore swäne, gripit, stockat oc beskatthet vore 
clerker. H. Brask (HSH 16:13). the fara 
nw til och gripa, ... stocka och blocka, för
föl ia, dräpa och j helslå. O. Petri / Post. 
4»a. thesse (synden och djefvulen) äro alla 
menniskiors dödz fiendar, som oss stocka, 
fiättra och binda. L. Petri 2 Post. 80 b.

Stocka, tr. [Fsv. stokka, sätta (en fånges 
fotter eller ben) i stock, fängsla (med stock 
eller block).] Söffrin Nörby ... (sade) sigh 
icke holla then för en hoffman (krigsman), 
ther wille låta sigh stocka som en kyckling, 
hwar han kunde see någen lägenheet till att 
fria sin hals. Svart Kr. 45.

Stockbängel, m. Fångvaktare; bödels
dräng. Nielss Sture ... sattes på en åkere- 
hest, Stockebengier ginge honom nest. Hund 
Er. 14 kr. v. 397. blef han strax som ett fattigt 
oskyldigt slagtfår af profosser och ståckbenglar 
antastad och hårdt uti jern förvarad. HSH 4: 
130 (1567). en hoop oförvägne landzknechtar 
och stockebänglar. Phrygius Agon 25.

Stockfidel, m. Stockfiol. [T. stockfiedel.] 
Jag skall visa dig annat, din gamla ståckfidel. 
Modée Dår. 21.

Stockfrämmande, adj. en stockfräm
mande menniskia. /Is. Ban. 1:98.

Stockknekt, m. 1. Bödelsknekt ; fång
vaktare. [Mnt. stockeknecht.] en bödhel 
och profos medh sina stockeknechter. P. 
Erici 2: 338 a. En mordisk stockknekt skall 
på hjul och stegel häfva Den Brunken. J. 
G. Hallman 142. enn stockeknecht ... ge
nom förstimelsse och druckenschap hadhe 
släpptt enn fogte vdaff sijtt fängelsse . . . 
som för sijnn otrohett schuld bleff dömdh 
till galgenn. Hist, handl. 13. 1:205 (1565). 
— 2. Generalgevaldigern ... hade uppsigt 
öfver ordning och police i lägret, hvaruti han 
biträddes af en fältgevaldiger, en lieutenant 
och tolf stockknektar. Hamilton 48.

Stockmästare, m. 1. Fångvaktare ; rätts- 
tjenare. [Mnt. stockmesteri] Förstanar ... 
kastadhe honom j fängelse vthi Jonathans

Scriffuarens hws, then samma satte the til 
stockmestare. Jer. 37:15. Domaren antwar- 
dar tigh Stockmestaren, och Stockmestaren 
kastar tigh j fängelsen. Luc. 12:53. — 2. 
Fältprofossen kallades äfven Stockmästare. 
Murberg Kläd. 89.

Stocknarr, m. Erkenarr. [T. stocknarr.] 
I sitt hws war han en stoor slösare, ther 
måste alt onyttigt selskap, pipare, stocknarrer 
... nogh haffua. P. Erici 2:144 b. en stock
narr och dåre. Schroderus Hels. beg. 
skattk. 129.

Stockpenningar, m. pl. efther Kongl. 
M:tt hafuer latedt försörge alle Prophosser 
med gunstigt vnderhold, will hans Kong. 
M:tt icke att the schole taghe Stocke Pen
ninger af them som the insättie, såsom theres 
sedwane ware pläger. HSH 27:28 (1563).

Stod, f. [Isl. stob, pl. slödr.] Herculis 
stöder. A. Laurentii Verld. speg. 403.

Stodegen, n. Stickvärja. [T. stossdegen.] 
twå Stodeijghen. Hist, handl. 1:25 (1543).

Stoffera, tr. [Mnt. stofferen.] 1. Utrusta. 
femtijo örlogsskepp väl stofferade och mun- 
derade. Tegel Er. 14 hist. 163. så uthrustad 
och stofferat med hästar, karlar och rust
ningar som sigh tilbör. Stjernman Riksd. 
1:683 (1612). Konungen ... stofferade uth 
en stoor krijgzhäär. Gust. Adolf Skr. 133.
— 2. Pryda. Thet (skeppet) ... är kosteligt 
stofferat så: Venus sampt och så hennes 
son Uthugne i thess gallion. N. Holgeri 
C 6 b. — 3. Ställa till, anstifta, om Pass- 
bergh icke sådant stofferedt och tilskyndet 
hadhe, tå hadhe honom icke ... bordt til- 
städia sine tiänare uthi så måtto at öffuer- 
falla och oförrätta Kon. Mtz til Sveriges tie- 
nare. Tegel Gust. 1 hist. 2: 297.

Stoffhår, n. Mjölkhår, fjun. [T. staub- 
haar.] Manfolks hakun betäckies först medh 
stoffhår och sedan medh skägg. Comenius 
Tung. 251.

Stoft, n. Kan een menniskia rekna stofftet 
(stoftkornen) på iordenne. 1 Mos. 13: 16. 
Tagher idhra hender fulla medh soot vthaff 
skorstenen, och Mose stenkie thet vp ått 
himmelen för Pharao, at stofft (damm) skal 
komma offuer hela Egyptj land. 2 Mos. 9: 9.

Stofthop, m. Grushög. Mona the göra 
stenanar leffuande, som stoffthopar och för- 
brende äro? Neh. 4:2.

Stoftig, adj. Jag (är) en armer matk på 
jord, Syndig siäl i ståftigt näste. Rydelius 
Vitt. 56.

Stogång, m. 1. Betesmark för hästar. 
Bymarckerne ... brukes mäst till fäbets och 
stodgång. Stjernman Com. 1:83 b. (1546).
— 2. Stuteri, stogång, equaria. Comenius 
Tung. index. Huru hästar medh stodhgång 
aflas och förmehras, underhållas, väl affrettas 
och berijdas. Risingh 69. befrämia stute
rijets och stogångens inrättande. Stjernman 
Com. 4:252 (1680).
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Stohäst, m. Hingst. [Isl. stoöhestr.] en 
stoodhest gneggiar åt all skiwt (sto). Syr. 
33: 6. Hwar och en wrenskas effter sin nästas 
hustru såsom welfodradhe stoodhestar. Jer. 
5: 8.

Stoka, intr. Söka, dragga efter. [N.Sax. 
staken, söka med stång, stake, på djupet, 
efter något som ligger på botten.] stökade 
han i siön wtan före slottet, om ther wore 
nogre penningha. HSH 5:11.

Stökande, n. han moste vthi Gudz hem
liga wilias stökande, såsom vthi itt botnlöst 
haaff, så lenge simma och badha, til thes 
han på sidstonne ewigt drucknar. P. Erjci 
5: 98 a.

Stol, m. efter thett oss och wårtt Rijke 
hooss the i Andorp (Antwerpen) en ond stool 
af the Lybeske satt är, hafwe wij för then 
skuld mere skada än frome opå then deel 
som wij ther sammestedz bekomme och köpe 
skole. Fin. handl. 7:308 (1550). Sådana hws- 
folck gör gemeent intet gott, vthan när man 
något litet talar åt them, så settia the strax 
stolen för dören, och trotza . .. hwsbondan. 
P. Erici 2:260 a. (Jfr T. einem den Stuhl 
vor die Thür setzen.) han förmärkte, at han 
var nedhsatter emellan tvenne stolar, och at 
idel bedrägerij var på färde. A. Laurentii 
Verld. speg. 116. effter Churfursten af Saxens 
oskäliga procedere nogsampt uthwijste inthet 
eller Iithet där vara att förmoda, att jag då 
icke tillijka motte förderfua saken hoos 
Franckrijke, och således settia vår stat här 
uthe emellan tvenne stolar i askan. A. Oxen- 
stjerna (HSH 37:173).

Stola, intr. Lita, förlita sig (på). [D.
stole.] Han stolar på sin rikedom. Lind Ord.

Stola, f., se H ä 11 e t i m p.
Stolarfve, Stolärfvare, m. Tronarf- 

vinge. [T. stuhlerbe.] Påwen .. . tors obly
gheliga beröma sigh för Petri stoolarffua. 
P. Erici 3:78a. Petrus... skiuter på si
dhona sina åffwogha Stoolarffuar, Påwan medh 
hans Biscopar och Domherrar. 5: 293 b. På
wen, hans (Kristi) trolöse och obelåtne stool- 
ärffuare. 3: 77 b.

Stolla, f. Toka. Men skäms du ej, din 
lilla stålla? Creutz 76.

Stolrof, n. Ocker, [af T. stuhl, kapital, 
hufvudsto!.] här til (till bedrägeri i handel 
och vandel) hörer ock hela stoolroffuet, som 
myckit skadhelighare är än hemlighit tiuff- 
uerij. Balck Catech. V3a.

Stolröfvare, m. Ockrare. [T. stuhl- 
räuber, Mnt. stolrover.] the girigebuukar 
och stoolröfvare ... sin nästas huus, bohagh, 
kläder, spannemål, och hvad thet eljest vara 
må, icke förr än för itt halft värde pläga åt 
sigh köpa. Schroderus Kors. 615.

Stolt, adj. Frimodig, then helge ande 
.. . gör vthaff blödigheeten jtt oförskrecht 
hierta, vthaff fortwiffuelsen en stoltheet, ... 
såå at en sådan menniskia . stolt, modugh

och dristug warder. O. Petri 1 Post. 31 b. 
Judas sådana stålt folck när sigh hadhe, som 
lijff och leffuerne manligha wågadhe för sitt 
fädhernes land. 2 Macc. 14:18.

Stoltas, dep. Vara stolt, icke ståltas . . . 
vthan ödmiuka sigh för Gudh. Uti. på Dan. 
159. när påfoglen uthsprijder sin öguga svantz, 
så prålar (stoltas, brafverar) han. Comenius 
Tung. 158.

Stolteliga, adv. Stolt. [Mnt. stoltliken, 
Isl. stoltzliga.] En fattigh man talar medh 
ödhmyukt, en rijk man swarar stålteligha. 
Ord. 18:23.

Stolthet, f. Frimodighet. Se under Stolt.
Stolthjertad, p. adj. Styfsint. Hörer 

migh j stålthiertadhe. Es. 47 (46:12).
Stoltmodig, adj. Stolt, högmodig. fien

den ... uthaff stadhens Placentie öfvervin- 
ning och undergång vore nogh ståltmodighe 
vordne. Schroderus Liv. 397. en stålt- 
modigh mann, som alt effter sitt äghit huf- 
vud vill förrätte. Ders 860. the Rhodiser 
hafva låtit falla stoltmodighe ord emoot the 
Romare. Ders. 896.

Stoltmodighet, f. Trotsighet, the Ryska 
medh ståltmodigheet och våld ville hafva 
theras rågång . . . närmare in på Sverigis un- 
dersåther än theras häfd och rättigheet til- 
sade. Girs Gust. I kr. 221.

Stolärfvare, se Stolarfve.
Stor, adj. Itt fenster . .. een aln stoort. 

7 Mos. 6:16. Niniue ... war tree dags resor 
stoor. Jona 3: 3. hans stora ålder och gråå 
hoffuudh. 2 Macc. 6: 23. stoort (högmodigt) 
sinne gåår för fallet. Ord. 16:18. han hade 
stoort sinne och liten förnufft, Ther fore 
dristade han mykit på sich sielff. O. Petri 
Kr. 58. the vore i sitt sinne så stoor, Goffve 
uth en hoop med spotske ord. Hund Er. 14 
kr. v. 154.

Stora, intr. Churförstens Canzler (yr
kade) ... att vi ville skrida till tractaten utan 
att visa våra fullmakter ... men vi mente 
sådant icke passa sig, ej heller i bruk vara, 
väl vetandes, att det som en principal punkt 
skulle stora på titlarne. Brahe Tänk. 38.

Storan, adv. Stort, mycket. Thet halp 
icke storan hvadh the sade. Hund Er. 14 
kr. v. 170.

Storas, dep. Förhäfva sig. Han storas 
öfver eller på sin rikedom. Lind Ord.

Storfader, m. 1. Farfar, morfar. [T. 
grossvater] han hvar fredag må läsa Leta- 
nias ... för sin moder och stormoder och 
storfader och systrar som döda ära. Link, 
bibi. handl. 1:79 (1578). Cyrus ... aff sin 
storfadher Astyage ... är til dödhen fördömd 
vorden. A. Laurentii Verld. speg. 118. — 
2. Stamfader. Judarna voro myket . . . store 
uppå sig, för thet at Abraham var theras 
storfader. Svedberg Sabb. helg. 202.

Storfrätare, m. Storätare. Modée Dår. 
8, 83.
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Storgod, adj. Högfärdig, uppblåst. Ty 
såsom han var förr from och godh, Så är 
han nu blefven tvärt emoot Vrång, eenvijs, 
stoorgodh, tresk, geenstörtigh. S. Brasck 
Förl. sonen A S b. en klenmodiger varder 
i medgången storgodh (upsvullen). Come- 
nius Tung. 885.

Storgunstig, adj. Höggunstig. mine stoor- 
gunstige patroner och gynnare. Kemner 
tillegnan A 5 a.

Storhans, m. Kaxe. att i toge een så- 
den sälle och stoorhans, som sigh ickie 
lämpa ville, vidh hufvudet. Gust. Adolf 
Skr. 542. Jfr Hans I; Grothans.

Storhjertad, p. adj. Behjertad, modig. 
vore fiender skole bliffua storhiertade, och 
få ther en förtröstning aff, atthe (våra deser
terande soldater) szå blödeliga och rädde 
äre. Gust. 1 reg. 9:343.

Storkna, intr. Stelna. [Fsv., Isl. storkna] 
Theres hierta är storknat såsom en talgh. 
Dav. ps. 1536 119:70. olion och waxet smelt 
tilhopa, rijff ther ibland blyhwijt och Lythar- 
girium til thes thet storcknar. B. Olavi 
126 b. Hvar lem nu storcknar til och börjar 
smånings dö. Kolmodin Qv. sp. 1:31.

Storlemmad, p. adj. Till theras växt och 
lekamen skola the hafva varit reesige . . . 
och stoorlemmadhe. L. Petri Kr. 13.

Storlig, adj. Synnerlig. [Isl. störligr.] 
är wår storlig wilie oc begären att tw wilt 
oc så ware oss huld oc troe. Gust. 1 reg. 
6: 33.

Storliga, adv. Högligen. [Fsv. storlika, 
Isl. störliga.] War ock Herren storligha 
wreedh på Aaron. 5 Mos. 9: 20. Tå förgrym- 
madhe sigh Saul stoorligha. / Sam. 18:8. 
Israels män fröghdadhe sigh ther ganska 
stoorligha. 11:15. hans rike wardt stoorligha 
befest. 1 Kon. 2:12. the wordo stoorligha 
bedröffuadhe. Matth. 17:23. Och försee wij 
oss stoorligha (hafva stort förtroende) til 
idher. 2 Cor. 8:22. Elsker idher stoorligha 
inbyrdes. 1 Pet. 1:22.

Storlåtas, dep. Vara stortalig, öfver- 
modig. the som braska, storlåtas och hög- 
ferdas. Svedberg Ungd. reg. 309. hans 
stoorlåtande svar. Gust. Adolf Skr. 120.

Storlåtig, adj. Stortalig, stolt, öfvermodig. 
[Isl. stôrlâtr.] Jagh sadhe til the stoorlåtugha, 
berömer idher intet. L. Petri Dav. ps. 75: 5. 
itt stoorlåtigt hierta. Sal. ord. 21:4. then 
ther stoorlåtigh är och högt sinne hafFuer, 
honom lijdher iagh icke. Ps. 101:5 (Bib. 
1541). Vthaff sådan segher är Konung Nebu- 
cadNezar . . . worden stoorlåtigh. Lælius 
Res. 1:217. — Adv. Så klingar han up . . . 
mykit storlåtigt med ganska högt liud. Sved
berg Försvar 84.

Storm, m. Tu skalt vpdragha och komma 
medh en stoor storm (såsom en stormvind). 
Hes. 38: 9. Tå wende haffuet igen aff sinom 
storm. Jona 1:15. Äro ock wädren endeels

skapat til hemd, och genom sin storm göra 
the skadha. Syr. 40 (39: 33).

Storma, intr. folckens rumoor warder 
stormande (larmande) såsom stoor watn 
storma. Es. 17:12. och stormadhe alle til 
lijka til (rusade emot) honom, och driffuo 
honom vthu stadhen. Ap. gern. 7: 57.

Stormaktig, adj. Stormig. Hafvet ... är 
af naturen stormachtigt ock brusande. Pe- 
ringskiöld Ad. Brem. 4.

Stormare, m. Stojare. [Mnt. stormere.] 
the swermare eller störmare (!), the ther mykit 
kunna tala om euangelium och then euan- 
geliska sakena, besynnerliga när the äre 
druckne. O. Petri 7 Post. 18 b.

Stormbock, m. Murbräcka. [T. sturm- 
bock.] han stormbåcken på muren sättia 
skulle. Schroderus Liv. 428. vardt en deel 
aff muren medh stormbocken nedhstött. 
Ders. 442. Konung Osantrix kom för slottet 
... och belägrade thet, upreste stårmbåckar 
(Isl. valslongia) och giorde stora stormnin
gar. Peringskiöld Vilk. 153.

Stormhatt, m. Ett slags hjelm. så skole 
wij oss skydda och beteckia medh trona och 
hoppet såsom medh en hielm och storm
hatt. P. Erici 4: 7 b. hielmen eller storm
hatten. 5:266 a. medh stålhatt eller uthi thess 
ställe en stormhatt aff läder ... betächt. Co- 
MENIUS Tung. 699.

Stormhufvud, n. = Stormhatt. Adler- 
sparre Afh. 216, 219. Item 9 knectz tygh, 
ther ibland äre 3 med stormhuffwdh. Hist, 
handl. 1:27 (1543).

Stormkula, f. Till stormkulor eller storm- 
fyrkulor (ett slags mindre fyrbollar, som i 
synnerhet nyttjades vid fästningars storm
ning) brukades stormstycken. Adlersparre 
Afh. 248, 262.

Stormlig, adj. stadhen ... sigh gifvit ha- 
dhe uthan något stormlighit anlåpp. Schro
derus Liv. 498.

Stormlöpa, tr. Stadhen vardt uppå tvenne 
sijdhnr stormluppen. Schroderus Liv. 422.

Stormodas, dep. Högmodas. stormodas 
i sitt sinne och förhäfva sigh öfver andra. 
Laurelius Opusc. 8: 52.

Stormoder, f. Farmor, mormor. [T. 
grossmutter.] Se under Stor fader.

Stormodig, adj. 1. Af stort mod, fri
modig. stoormodugh leyon. Sal. vish. 1536 
11:18. en stoormodiger hielte. P. J. Gothus 
Catech. Hh la. — 2. Öfvermodig. oansedt 
the hafva krigzfolk nogh, så skole the icke 
för then skull vara säkre, stormodige och 
öfverdådige. J. Rudbeckius Kon. reg. 298.

Stormsam, adj. Stormig, stormande, häf
tig. [Isl. stormsamr.]. Stormsamt väder. Lind 
Ord. (hustrurna skola ej vara) eensinta, 
stormsamma, trossiga, näsavisa. A. Lau- 
rentii Hust. 246. Om en är svår, hvass, 
bitter och stormsam i sin skrifft emot en 
annan; visst må han venta sig samma gen-
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svar. Svedberg Schibb. f4b. böra the icke 
vara trumpne, stickne, olåtige och storm- 
samme, utan frome, gladlynte, venlige och 
liuflige. Ungd. reg. 54.

Stormsamt, adv. Med hast. folken straxt 
från vatnet stormsamt ila. Celsius Æn. 7.

Stormskjuta, tr. Då stältes stormstyc- 
kerne an, och muren begyntes med alfvar 
at stormskiutas. Girs Jo/i. 3 kr. 84.

Stormstock, m. Murbräcka. Uppå åth- 
skillighe ortar lågh stadzmuren aff storm
stocken nidhbråkadh. Schroderus Liv. 423. 
vordo murarna kring om stadhen .. . medh 
stormtorn och stormstockar nidslagne. Ders. 
494

Stormstycke, n. Ett slags skytt kallades 
stormstycken (af 1 ’/« till 2 skeppunds vigtl, 
voro korta och tunna, med rymligt kullopp; 
begagnades att medelst lanterner skjuta ha- 
gelskott, egentligen vid stormningar. Adler 
sparre Afh. 236. (Jfr under Stormkula.) 
Stormstycken voro icke ämnade mot mu- 
rarne, utan blott att fördrifva brechens för
svarare, innan den skulle stormas. Hamil
ton 264.

Stormun, m. Skräflare. Tijgh tu stoor- 
mund. S. Brasck Förl. sonen G 3 b. Stoor- 
mundh, för steeken kan tu väl tala. Ap. gern. 
Kla. O hören, käre barn, hvad thenna 
stormund sade! Bergenhjelm B2b.

Stormäktig, adj. Konungh Cyrus uthi 
Persien, han var een stoormächtigh konungh. 
L. Petri Kr. 11. han (Kristus) skal stoor- 
mechtigh tingh vthretta. P. Erici 1:4 b. 
thet stormectiga Messie embete. 1:130 b. Gudz 
stoormechtiga wälgerningar. 2:369 b.

Stormäktighet, f. gudz stoormectigheet 
{stora makt). NT 1526 Luc. 9:43. iordennes 
fruct (skall vara) til stoormectigheet och 
ähro them som behåldne bliffua j Israel. 
L. Petri Jes. proph. 4:2. {Öfv. 1878: till 
stolthet och prydnad.) then som är Herre 
öffuer alla,... ey fruchtar för någhon stoor- 
mechtigheet. Sal. vish. 6:8. Effter man nu 
icke ellies wil troo tijn stoormechtigheet, 
moste tu så lata see hwad tu förmå. 12:17. 
Hoo kan förtälia hans stoormechtigheet. Sir. 
bok 18: 4. prijser Herran vthi all hans 
werck, Giffuer hans nampne stoormechtig
heet. 39:19.

Stormätenhet, f. Ärelystnad, fåfänga. 
När nogon till eventyrs kunde tyckia flere 
runestenar här införde vara, än detta lilla 
värket fodrade, så är thet ey af någon stor- 
mätenheet (ambitione) skedt. Verelius 
Kun. 61.

Storrådighet, f. Myndighet, befallande 
sätt. hennes storrådighet... injagat hos ho
nom en sådan fruktan, at han aldrig hade 
hjerta til at hindra hennes företagande. >ls. 
Ban. 2:576.

Storsinnad, Storsint, p. adj. Högdra
gen, stolt, öfvermodig. han fast stålt är,

högferdigh, hoghmodigh, trotzigh och stoorsin- 
nat. Jer. 48:29. Biwdh them som rijke äro 
j thenna werld, at the icke äro stoorsinte. 
1 Tim. 6:17. drotning Sophia ... war hog- 
modig och stoorsinnat. O. Petri Kr. 80. the 
fructade icke Gudh, vthan woro öffuerdå- 
duge och stoorsinte. L. Petri 3 Post. 97 b. 
effter the voro mächtige och thertillmedh 
stoorsinte på bådha sijdor, ville ingen parten 
för androm vijka. Kr. 35. så snart hon är 
uthan kors och plågho, bliffuer hon högh- 
färdigh och stoorsint. P. L. Gothus Tröst- 
pred. D4b. ambitieux, ähregirig, stollt, 
storsint, högmodig, som hafver stora tanckar 
om sig. Svedberg Schibb. 249. af natur’n 
stålt, hastig, grym och storsint. C. Gyllen
borg Andr. B 1 b.

Storsinnighet, f. Högdragenhet, öfver- 
mod. hiertadt begynte swälla och vpbläsas 
medh hogmodh och storsinnigheet. Svart 
Kr. 155.

Storskräfva, f. Storskräflare. vil du 
icke nu avancera, storskräfva? ... Vil icke 
du nu bli baron? Dalin Vitt. II. 5:loo.

Storspråkare, Storspräkare, m. Stor
skräflare, storskrytare. [T. grosssprecher.] 
en förtreteligh stoorspråkare. Wexionius 
Sinn. G. 1 b. stoorspråkaren Tertullus ... 
anklagade Paulum för Landzhöfdingan Fe
lice. Svedberg Sabb. ro 2:1681. Tå be
gynte the Keyserske stoorspräkare vijka. J. 
Botvidi Likpred. E 4 b. Storspräcker var 
icke, ey skryt eller skräppa. Törnevall 
C8a. parleur, storspräkare. Svedberg 
Schibb. 28H.

Storspräkeri, n. Skräfvel, skryt. [T.gross- 
sprecherei.] Storspräkerij. Stjernhjelm 
Here. 398. Jesuiterne sigh stoort anseende 
giöra medh sine missionibus til Orient och 
til America, uthi hvilkas beställningar oansedt 
mycket stoorspräkerij sigh jämväl inmänger, 
så är doch upsåtet i sigh sielfft beröm värdt. 
P. Brask Puf. 454. ro d o m o n t a d e, stor
spräkeri. Svedberg Schibb. 296.

Storsten, m. Sax um, gråsteen, grå
berg, storsteen. Var. rer. voc. M 2 b.

Storstussare, m. Sprätt, [af T. Stutzer.] 
Biefs, krusering som storstussare bruka. 
Wallenius Gram. E 7 a. the vore ... stor
stussare (Isl. skartsmenn miklir) medh vapen 
och kläder. Peringskiöld Vilk. 243.

Stortå, f. Ett slags biåsinstrument, äf- 
ven kalladt Serpent (se d. o. Littré Diet.). 
Stjernhjelm Fägnesång.

Stortro, f: huru monge bedraga sig af 
en sielftro, then jag plägar kalla stortro, en 
hiernatro och icke hiertelro. Svedberg 
Sabb. helg. 440.

Storvigtig, adj. stoorwichtigha saker. P. 
Erici 6: 73 b.

Storände, m. han (Gud) moste wara 
then fremste, och, som man pläghar säya, 
han moste hålla vnder then stora endan, så
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framt thet skal nâghon wardt komma medh 
oss. L. Petri 2 Post. 30 b.

Stota, Stötta, intr. Stamma, hacka i 
uttalet. [Isl. siauta. T. stottern.] Han stötar
1 läsandet. Lind Ord. Rietz ståta.

Straff, n. 1. Varning, tillrättavisning.
then som straff hörer han warder klook. Ord. 
15:32. — 2. Tillvitelse, klander, ath han 
motte brwka hans presta embete vthan alth 
straff och fortal. Gust. 1 reg. 4: 62. at idhar 
hele ande, och siäl, och kropp, måtte wara 
behållen vthan straff j wårs Herras Jesu 
Christi tilkommelse. 1 Thess. 5: 23.

Straffa, tr. [Mnt. strafen.] 1. Varna, 
tillrättavisa. Menniskionar wilia icke meer 
låta min anda straffa sigh. I Mos. 6: 3. iagh 
straffadhe Rådhherranar och offuerstanar och 
sadhe til them, Wilie j driffua ocker then 
ene på then andra? Neh. 5: 7. iagh straf
fadhe them och bannadhe them. 13:25. 
Straffa bespottaren intet, at han icke hatar 
tigh, straffa then wijsa, han skal elska tigh. 
Ord. 9: 8. om tin brodher syndar tigh emoot, 
Så gack och straffa honom emellan tigh och 
honom allena. Matth. 18:15. Joel straffar 
icke så skarpt som the andre Propheternar. 
Försp. till Joel. — 2. Klandra, biudhom 
edher .. . athij thet rwndha myntt . . . inga
lunda straffa. ' Gust. I reg. 2: 221. han prij- 
sadhe sich sielff och straffadhe en annan. 
O. Petri 2 Post. 137 a. straffa och bort
kasta wilia sielffua Döpelsen. L. Petri 
Exorc. A 8 b.

Straffelig, adj. Straffvärd, klandervärd. 
[Mnt. straflik, T. sträflich ] mord, forsåth, 
manslagh oc anner straffeligh bedriffningh. 
Gust. 1 reg. 4: 122. theris straffelig olydn. 
4:135. een straffelig misbrukning. O. Petri 
Sakr. 21 b. man them straffa skal, som 
straffelighe äro. Försp. till 1 Tim. titt 
onda leffuerne är straffeligit. L. Petri 1 
Post. b 7 a. lu wilt straffa andra, och äst 
sielff straffeligh. 2 Post. 159 a.

Straffeliga, adv. ther endeels loffliga 
och endeles straffeliga handlades. P. Erici 
1:103 b.

Straffelse, f. Klander, sådana sägher 
iach icke idher till straffelse. NT 1526
2 Cor. 7:8.

Straffkista, f. Pliktkassa, böteskassa. 
Altså kan ey heller fursten göra Fiscum 
eller Straffkistan rijk, medh mindre han för
svagar sina undersåter. Schroderus Pac. 
160. richta Fiscum och then almennelige 
straffkistan. Ders. 350.

Straffvärdig, adj. Straffvärd, klander
värd. then är strafwerdigh som rymmer 
konnungens baner. Gust Adolf Skr. 52. 
elackt och straffvärdigtosmundziern. Stjern- 
man Com. 3:887 (1671).

Strak, adj. Rak. [Mnt. T. strack.] han 
hölt sitt straka hold fram. Uti. på Dan. 229.

Strand, f. the skola fara offuer alla the-

ras becker, och gå offuer alla theras stran
der. Es. 7 (8: 7). Gudh wil . . . the longa 
strander och dalar vpfylla jempt medh lan- 
dena. Bar. 5: 7. En flod . . . innom torra 
strander flöt. H. C. Nordenflycht 15. 
Hafven voro af dem (Norrmännen). . . lika 
som öfverhölgde och stränderna antastade. 
Celsius 1 Kyrk. 350. Mälarns strander. 
Rudbeck Neri 3.

Strandbod, f. Bod vid strand, v. n. 
herre haffuer vndth honum en strandbodhe 
i norköping. Gust. 1 reg. 4: 394. the goffue 
sigh til Suderköpings stadh och ther upsloge 
Konungens strandbodar, och uthtoge all then 
spannemåhl och fetalia som ther var. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:181.

Strandknipa, f. En fågel (simfågeln 
Fuligula clangula?). Rudreck Atl. !:s2.

Strandstrik, m. En fågel (strandpipare, 
Charadrius Hiaticula? Se Rietz Strand- 
strek.). Strannestrijk, som löper hart Ibland 
enebuskar uth medh haaff. J. Sigfridi A 4 a.

Strandsätta, tr. giöra theras flit (att 
upplåna penningar)... på thet icke .. . alle 
mine och rijksens saker blifva strandsatte. 
Gust. Adolf Skr. 473. Konungen . .. uthaff 
alle sine strandsatt och förlåten var. Schro
derus ,/. M. kr. 239. han gick ther medh 
om, på hvad sätt han kunde strandsättia 
them medh vatn. Ders. 361. Om compag- 
niet blefve strandsatt medh penningar, skulle 
det få en kräfvetegång. Uss. E 4 b.

Strandvrak, n. Strandvrak och siögyttia. 
Rålamb 13:13.

Strandvård, m. Vakt vid stränderna. 
holla strandwård ther kringom landett, syn- 
nerlige ther hampner äre. Gust 1 reg. 9:138.

Strax, adv. porten wardt til läster strax 
(så snart) the vthkompne woro. Jos. 2:7. 
Strax at tu kommer j hwset, så bedh och 
ropa til Herran. Tob. 11:7. Och lärde 
honom Gudz ord strax aff (ända från) vng- 
domen. 1:10. Och skal strax j (ända från) 
modherlijffuet vpfyltwarda medh them helgha 
Anda. Luc. 1:15. mijn dotter är nu strax 
(nu nyss, just nu) bliffuen dödh. Matth. 9:18.

Streck, Strick, n. [Mnt. streke, strick ; 
T. strich, strick.] 1. Dragen Unie, skug
gan gick til baka tijo streck, som han fram 
ått gånget hadhe på Ahas Säyare. 2 Kon. 
20:11. solen skal gå tilbaka tiyo streck, the 
hon på Säyaren offuerlopit haffuer. Es. 38:8. 
wij kunne icke itt streck gå vthan wilfarelse. 
P. Erici I: ill b. — 2. Streck, snara, thenne 
falske inbillade Gudens smekerij är icke 
annat än strick och snaror, til at invickla 
och fälla ett tappert hierta. Stjernhjelm 
Lycks. är. cartel. — 3. List, bård, galon. 
The innom Rådet möge draga ... på kläder 
ett strek knutning något mehr än fingers 
bredh. HSH 31:82 (1661). skal ey vara 
förbudet ridderskapet och adeln at bruka et 
strek snören af silke och regarn, ett finger
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bredt, men icke af silfver eller guldh. Stjern- 
man Com. 3:717 (1668). — 4. Hufviidkläde. 
(Se Schlyter Ord. strik.) P e p 1 u m, dook, 
streck. Var. rer. voc. E 5 b. togh hon sitt 
eenda barn, och skyndade sigh ther medh så 
hastigt, at hon förgaat sitt streck och huff- 
uudbonat. P. J. Gothus Sax 45.

Streck, n. Stöt, hugg, slag. [T. streich.] 
Så lär nu j tijdh fechta... iagh wil hugga 
på tigh lika som iagh wore tin fiende, lät 
see, huru tu wilt wäria tigh och försettia 
[parera] streken. P. Erici 1:201b. Teleff 
försatte sine vedherparters streek och slagh 
ganska ridderligen. Schroderus J. M. kr. 
39. then ene biuder hugg och hugger til, 
then andre tager thet up (håller strek). 
Comenius Tung. 950. han medh ett strek 
högg en elephant nosen aff. Schroderus 
Liv. 221. han uthi itt streek klyffde hans 
hufvud sönder. Hels. beg. skattk. 135. Han 
{Caligula) plägade önska, at alle menniskior 
icke hade meer än itt hufvud, på thet han 
them alle uthi itt streek afhugga måtte. 
Mod. sk. 57. När hon kommer farandes effter 
migh, får iagh af henne visseligh Ett streck 
thet som väll biter hårdt. Doct. Simon 3. 
en munck medh friska rijss på bara ryggen 
nogra streck gifver. Laurelius Påf. anat. 363.

Streckfundig, adj. Fyndig i streck, 
knep. Konung Philippus .. . var klok, vahr- 
sam, förslagen och streekfundigh. Sylvius 
Curt. 101.

Streckgin, adj. Snörrät? Det, som 
diupa jorden gifver Utur sitt magneteskrijn, 
Blinda tankan ofta drifver Til förderfvet 
streke-gijn. Rydelius Vitt. 83.

Strempa, f. Knipa, trångmål? [Jfr 
Aasen Stremba, “en krampeagtig Spæn- 
ding“.] blefve Hennes Mayrtt (drottning 
Kristina) död utan barn, så är ingen i den 
meningen annat än att taga Hertig Carl till 
konung, men nu att förklara honom dertill 
(till drottningens efterträdare), kunde Rådet 
intet. De nostro corio luditur, och när Kongl. 
May:tt vore död, sutte alla undersåterne i 
strempan. HSH 28:73 (1649).

Stretta, Stritla, intr. Streta, sträfva. 
flsl. strita.] Fornufften strettar altijdh epter 
thet betzsta. O. Petri 1 Post. 104 b. stritta 
icke emoot hennes (min läras) band. Syr. 
bok 1536 6:26. Om tu än fast strittar ther 
epter, så får tu thet icke. 11:10. han strit- 
tadhe emoot, och bar före alt thet han kunde, 
på thet han jw måtte vndslippa. L. Petri 
Krön. pred. E 1 b.

Strick, se Streck (1).
Strid, adj. Sträng. [Isl. stridr.] Min 

herre eljes vet, jag intet är så strider, Som 
ofta mig förbrår, jag är för mycket blider. 
Kolmodin Qv. sp. 1:20.

Strida, intr. idhra fiendar ... strijdha på 
idher. 4 Mos. 10:9. Hwadhan äro örligh 
och krijgh jbland idher? ... aff idhrom be-

gärelsom som strijdha j idhra lemmar. Jac. 
4:1.

Stridare, m. tröster han sådana strijdhare 
(mellan anden och köttet), at kötet icke skal 
fördöma them. Försp. till Rom. Christi stri
dare. P. Erici 1:88 a.

Striddogse, adj. Vapenför, strijdhdogse 
män. 1 Sam. 31:12.

Stridig, adj. Stridbar, thet strijdighe 
manskapet. Schroderus Liv. 402.

Stridlåtig, adj. Stridslysten, motsträfvig, 
otillgänglig, the icke skola synas strijdh- 
låtiga, uthan altijdh til fridh och enigheet 
benägne. Laurelius Rel. speg. 260. liuflig 
och icke stridlåtigh i umgänge. Empora- 
grius 193.

Stridsam, adj. 1. Stridbar, krigisk, tap
per. en strijdzsam hielte. Dom. 11:1. en 
strijdhsam man. Syr. 27 (26: 25). then strijd- 
same Mars. Stjern hjelm Fångne Cup. 3 
intr. The Romare voro itt manlig« och strijd- 
samt folck. Schroderus Liv. 285. Visse 
folckslag hålles för naturligen tappre och 
stridsamme. Rydelius Förn. öfn. 210. — 2. 
Stridslysten, irätgirig. stridsam och träto- 
dryg. Svedberg Dav. o. Nath. H 3 b. — 
3. Stridig, stridsamma articlar emellan oss 
och the Adiaphorister. P. Erici 2: 204 a.

Stridsbåge, m. strijdzboghen skal sön- 
derbrutin warda. Sach. 9:10.

Stridshammare, m. Thetta talet giffuer 
migh en rätt stridzhammar, ther medh iagh 
kan klappa dieffuulen. P. Erici 1:199 a.

Stridsmanlig, adj. Krigisk, tapper, den 
stridzmanlige Svenske kungen Ragnar Lod- 
brok. Dalin Arg. 1, n. 19. Cæsar kallar 
dem (Sveverna) det största och stridsman- 
ligaste folk af alla Germaner. Hist. 1:66. 
en mäktig och stridsmanlig höfding. 1:363. 
Brynilda, en stridsmanlig prinsessa. Vitt. 
11. 5:144.

Stridsmanlighet, f. Tapperhet. Den 
vishet, för hvilken han berömmes, kunde ej 
upväga hvad som feltes i hans stridsmanlig
het. Dalin Hist. 1:357. Munkegräl var all 
lärdom och stridsmanlighet all ära. Vitt. I. 
3:160.

Strikla, intr. Stappla. (Rietz strekkla 
685.) The ragha och strikla såsom en druc
ken. Dav. ps. 1536 107:27.

Strila, tr. och intr. 1. Utgjuta (genom 
stril). den härliga vijndrufvan Jesus han 
strijlar sitt vijn öfver hela verlden. Rudbeck 
Åtl. 1: 683. — 2. Rinna, spruta. Bloden 
strilade ur såret. Lind Ord.

Strila, f. Stråle. Vatustriia, solstrilor. 
Lind Ord.

Strimma, tr. och intr. Stråla. Then 
strimmande solen. Comenius Tung. 34. En 
sol, hel täck och liuf, som öfver alt här 
strimmar Så klara strålar uth, at hela himlen 
glimmar. Rudbeck d. y. 110. Nu nöjet 
fram ur ögat strimmar. Creutz 43. Sol-
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strålar strimma. Bellman 3:74. perlors 
strimmande sken. 3:271. aftonrodnans rand 
på himlahvalfvet strimmar. 6:60.

Stripa sig, refl. ? [D. stribe sig, strække 
sig, vsere rettet paa, f0je sig Kalkar.] och 
striper sig thenne handell szå ligtt (likt) ther- 
häden, att thette hans (Kristofer Anderssons) 
afftugh haffwer i Dan march mest sudet wa- 
ridt, ehwad skutzmåll eller orsechter med 
siukdom eller annet han föregiffwer. RR 
■/- 1545.

Stritta, se Stretta.
Strogna, Strugna, Strångna, intr. Stork- 

na. qväfvas. Lind Ord. Rietz strångna.
Strommehake, m. ? Troilus (hade) 12 

stora strommehakar, med them hölt han flen- 
derne af snadden, att the icke infölle. R. 
Ludvigsson 275.

Strota, intr. Streta emot. Och the medh 
honom wore j flota, Bude fast til emoot at 
strota, Men Swenske sloge them doch på 
flucht. En liten Crön. H 7 b. (Jfr Rietz 
strutta emot.)

Stru, m(?). Agg, groll. [Fsv. strugher; 
Isl. strjdgr, strugr, m.] Ther effter begynte 
.. . Marskens måg Niels Steensson draga i 
stru med honom (bära agg till honom). L. 
Petri Kr. 118. Jfr Rietz strug.

Struf, f. Strufva. S c r i b 1 i t a, struff eller 
clenet. Var. rer. voc. H 3 b.

Strugna, se S trog na.
Strumpa, f. Bära svarta strumpor, 

vara svartsjuk. (Se Tegnér Hemmets ord, 
s. 60.) hon . .. älskar (o förtreet) ey honom, 
men en ann. Då plågar afvund, då, då bär 
man svaria strumpor. LuciDORA3a. älska 
fler den iag har kär, Då tror iag, hon är 
älskas värdig ... Fast iag seen svarta strum
por bär. Liljenstedt Vitt. 258. Han har 
svarta strumpor, är svartsjuk. Lind Ord.

Struplock, n. Epiglossis, strupalock. 
Var. rer. voc. A 7 a.

Strusa, f. Struss, m. Ett slags skuta 
eller pråm. [T. Mnt. struse, strus, struss; 
jfr Arkiv 13:42.] Med lodjor och strusor 
skal höö och ved föras til garnisonen (i Riga). 
Gust. Adolf Skr. 261. en viss förordning 
. . . huru och aff hvadh sorter hvart och ett 
skepp, galleja och strutza bör vara bestycket. 
A. Oxenstjerna (HSH 26:229). een lithen 
flåta synnerligen af sirutzor, galeijer och 
lådior hollas motte till att regera på siön 
(Östersjön) och ved stranderne. Dens. (HSH 
36:394). Strutz, Pristis. Schroderus Lex. 
33. Peipis ... Som Ryssar pröfva tidt med 
lodior, strussar, skutor. Spegel G. verk 
(1745) 88.

Strut, m. Strutformig prydnad påqvin- 
nors hufvudbonad eller armbeklädnad. [Fsv. 
struter, Isl. strûtr.] “I hempten mig femton 
allnar valmar, Låter skiära den herre (kon. 
Albrekt) en hätta!“ Så förde dhe honom till 
Mechelburg, Och läthe dhen struten tilsettia.

Sv. forns. 2: 372. then gamble drägten, med 
kraga, kåper och hetter med en strutt, ogille 
vij icke heller. Stjernman Riksd. bih. 23» 
(1589). gemeene qvinnor hade vijda armar, 
under armbogan en strwt (reliquœ mulieres 
latissimas habebant manicas, sed has in 
medio cuneatas). Tempeus 189.

Strut, n., se Rut.
Stry, n. Hästtäcke, hästmundering. (Se 

Rietz stryg.) [Fsv. =] eth gamle Stry. 
Fin. handl. 5:228 (1516). Phalere, sadel- 
clede, stry. Var. rer. voc. L 3 a. Stryy, 
Phalerae, Pferdeschmuck. Schroderus Lex. 
42. Förtygh, hindertygh, ryggestycket och the 
andre stryy (T. rosszeug) äre honom (hästen) 
til en prydnat. Comenius Tung. 452.

Stryfva sig, refl. Sätta sig på tvären. 
[Mnt. sik struven, T. sich sträuben.] När 
som en unger karl ... vil giöra någon stöld 
Ok hinna til en kyss på händer eller kinne, 
Strax stryver kvinfolck sig ok sätter op sit 
sinne. Lucidor H 2 a.

Stryka, tr. Stryka till sig, kapa åt 
sig. the struke och till sigh the sköna rund- 
stycker. Svart Kr. 81.

Strykvärja, f. Strykvärn, n. Sträck
värja, Sträckvärn. [Mnt. strick were, stryk- 
were.] Muren eller vallen, som utgjorde 
hvar sida af fästningen, kallades af sin längd 
streckmur. Densamma hade, utom sitt eget 
försvar, jemväl beskydd af tornen och run- 
delarne, hvilka häraf kallades streckvärjer, 
jemväl strijkvärn, emedan de beströko sjelfva 
muren eller vallen. Adlersparre Afh. 317. 
icke tilförenne storme, förähn strijckwärierne 
äre bortskotne. Hist. samt. 2: il (1562). 
schall så förordnes, att mann haffuer schyttet 
på alle sijder vm lägrelt, och stormstycher 
vdi strykwerierne. 2:77 (1566). slåthet wäl 
är försörcht met all sin wærn bodhe till sträck 
wærijer och brysth wärn, Teslikis är och j 
forborgen .. . tw torn ther aff man och en 
god sträck wærije göre kan. Fin. handl. 3: 
237 (1555). de Ryske hade honom (förborgen) 
med blåckhus, bålvärken, torn och sträck- 
värn, alle med jord upfylte, ... så starkt 
och fast förbygt. Girs Joh. 3 kr. 83. thess 
(Elfsborgs) murar, torn, vallar och grafver äre 
. .. illa försedde medh flanquer och stryck- 
värn. HSH 35:284 (1654). Elfzborgz slott 
... bordhe vthbattras och medh bastioner 
och strykvärn befästas. 35:372 (1659).

Strykvärnad, p. adj. stryckvärnadhe mu
rar. HSH 35: 286 (1654).

Strypa, se Korla 4.
Strypemoln, n. Strömoln? Samma dagh 

snögade något, var kalt strypemoln, och jagh 
... fröss ganska myckit aff thet kalla vädret. 
Gyllenius 332.

Strågna, se St rogna.
Stråhoppa, f. Gräshoppa. Lind Ord.
Stråk, n. 1. Streck, understrykning, öf- 

verstrykning. Han skal icke befläckia them
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(böckerna) medh strock. Comenius Tung. 
741. Strock, Litura, Durchstrich. Schro- 
derus Lex. 40. — 2. sadelbrot, skoskaff, 
strok, intertrigo. Comenius Tung. index.

Stråkträ, n. Strykträ. H o s t o r i u m, 
strochträä. Var. rer. voc. N 4 a.

Stråle, m. [Fsv. Mnt. stral, T. strahl.] 
1. hon (sanningen) en gyllenne strima och 
strål är aff retta morgonstiernona Gudz ordh. 
A. Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. 
C 6 a. Ett.. . moln, som dundr och blix och 
stråler (åskstrålar) sköt. Stjernhjelm Ju
belsång. — 2. Pil. Svenneun hann sin båga 
bende, The hvasse strålenn hann vtthsendhe. 
Sv. forns. 2:261. skiuta kärleks strålar. U. 
Hjärne Vitt. 28.

Stråloppa, f. Gräshoppa. Helsingius.
Strång, adj. Krokig, bugtig? (Se Rietz 

strängkalv.) the som hafva en strångan 
rygg, och kallas strångkalfvar, doga intet at 
påläggia. Colerus 2: 26.

Stråt, m. Stråta, f. [Mnt. strate, T. 
strasse.] 1. Gata. alt ifrån stråten Flaminia 
in til stråten Prænestinam (i Rom). Schro- 
derus Liv. 883. — 2. Väg. förlåta then retta 
stråton. Sal. ord. 1536 2:13. — 3. Sund. 
han (Herkules) giordt och igenom gräfvit 
hafver then stråten, ther man uthur Vestre 
eller Hispaniske Siön in mare mediterraneum 
eller Medelhafvet seghlar. A. Laurentii 
Verld. speg. 407.

Stråtmördare, m. P. Erici 2: 200 a.
Sträcka, tr. och intr. 1. Lägga på sträck

bänken. Pisistratus vardt någre gånger sträckt, 
och sedhan medh allo dödhadh Schroderus 
Liv. 462. lät han . .. pijna och sträckia Hero- 
dorum ... så at han endtligh på sträckebänc- 
ken bleff dödh. Ders. 738. — 2. Tåga, fär
das. de (fångar) som . . . icke mäcktade 
sträcka fort. blefvo skutne ihiäl. Tegel 
Er. 14 hist. 269. han stält folcket för fienden 
uthi en slachtordning uppå samma daghen 
som thet sträckte (framtågade). Schro
derus Liv. «08. wille uj at tw sendher thom 
(hästarne) vp til oss med någen troen karl 
som icke strecker för fast med thorn at the 
förderffues. Gust. 1 reg. 6: 207. — 3. Sträcka 
sig. Agar heter j Arabia thet bergh Sina, 
och strecker in moot Jerusalem. Gal. 4:25. 
Så är och Christus satt oss allom ... for itt 
exempel som haffuerall fulkomeligheet, epter 
samma exempel eller eptersyn skole wij alle 
streckia (sträfva), at wij doch på thet sidzsta 
kunne warda honom lijke. O. Petri Klost. 
B 3 a. — 4. Belöpa sig (till). Rijkesens Rådh 
i Swerige nu . .. icke sträckte sigh widare 
än till tre men. Svart Kr. 20.

Sträckben, m. Döden (som sträcker men- 
niskans ben). [Mnt. streckeben, T. streck- 
bein ] på sottesengen, när streckebeen kom
mer farandes. Balck Krist. ridd. M 6 b. 
Streckbeen dödhen medh sina förelöpande 
drawanter, siukdomarna, klappar hardt på

wår dör. P. Erici 2:11 b. j wår sottesäng, 
när Streckebeen söker wår hwdh. 2:12 a.

Sträckmur, m., se under Strykvärja.
Sträckning, f. Skjutsning, skjutsfärd, 

antal af resande, när sträckningen blifver 
för yppigh, och gästgifvaren icke hinner all
om häst lega. Stjernman Com. 2: 600 (1649). 
vid durchtog och stoora streckningar inge 
andre hemman måge sigh skiutz och giäst- 
ning undandraga. Riksd. 2:1733 (1675).

Sträckt, m. Himlafäste. Han fäste en 
Sträkt där millan (vattnen), De kalian Fir
mament. Bureus Nym. II: 4. Bart nog mon 
Moses milde Om sträkten handla där (1 
Mos. 1: 6), Som bäggja vatnen skilde, At evigt 
bliva sär. Ders. 11:6.

Sträckvärja, -värn, se St ryk värj a 
m. m.

Sträfvig, adj. 1. Sträf. sträfvog starr 
(växten). U. Hjärne Vitt. 79. theras seder 
hafva ... varit något sträfvoge och osmidige. 
L. Petri Kr. 13. — 2. Envis, ifrig, mot- 
sträfvig. [Jfr Mnt. strevich.] haffuer han . . . 
oss ganske stræffwith formanath ... att betthala 
honum. Gust. 1 reg. 4: 105. (Lybeckarne) 
ære oss alth for stræfïuige tijl theris egen 
profecth och formärningh, oc tijl vare vnder- 
såthers oc köpstseders niderkwffuelse. 4:116. 
De Danske ... voro i tal och svar i förstone 
emot de Svenske lindrigare, så länge den 
Svenska skeppsflottan sig förhölt uti siön. 
Men sedan skeppen voro uti vinterhamn .. . 
vordo de mycket til mods sträfvigare. Girs 
Joh. 3 kr. 17. månge hvar moot annan sträf- 
vige (stridiga) saker. Schroderus Liv. 438. 
emoot hvar andre sträffuighe rådhslagh. Pac. 
247.

Sträfvighet, f. Motsträfvighet. rådhe 
wij edher ... athj forme articler vel besinna 
vele, jcke trædendis med edhers stræffwig- 
het fra hela rikit. Gust. 1 reg. 4: 84.

Sträng, adj. 1. Styf sträf. [T. streng.] 
svarta stränge håår. Petrejus Beskr. 2:126. 
— 2. Heder sbenämning för riddare. [Fsv. 
stränger, L. strenuus.] welbyrdig man och 
strenger riddere her Eriic Fleming. Fin. 
handl. 6:253 (1543). then strengiste strenge 
Riddere, her Clawes Bille (ironiskt). Gust.
1 reg. 13: 56.

Stränga, tr. och intr. [Mnt. T. strengen.] 
1. Spänna, strengia icke bogan för högt. 
A. Oxenstjerna (HSH 34: 62). — 2. Göra 
strängare, skärpa. Christus wille skerpa 
Gudz Lagh, och strengia them höghre, än 
Mosi mening wäret haffuer. L. Petri 2 Post. 
175 a. laghen ... är vthi dråpmål fast strengd. 
Mandr. B 6 a. På arma varder rätten strängd. 
R. Foss 208. upsichten (öfver tullen) för
bättra och strängia. HSH 21: 94 (1638). synes 
icke rådh att låta falla denne tractaten,. . . 
uthan heller (hålla den) gående, på dhet man 
på all händelse må kunna strängia eller effter- 
låta. 33:119 (1636). fredz conditionerne . ..
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huru vijda dhe äre att strängia eller lindra, 
33:121. •— 3. Anstränga, ansätta, tvinga. 
medan åhrstijden faller något besvärlig, haf- 
ver H. K. M:tt icke opå oss strängt, uthan 
sigh nådigst låtet åtnöija, det gärden emoot 
hösten, när säden kommer af jorden, uth- 
göras motte. Stjernman Riksd. 1:762 (1624). 
mången fattig stränges till att gifva uth lijk- 
stohl. 1:771 (1624). Sträng ej en fattig skyl- 
denär. Frese 370. Stränga gäldnärer efter 
betalning. Lind Ord. — 4. Yrka. the Dan
ske strengie uppå svaar. Gust. Adolf Skr. 
471. vij af Ridderskapet väl hade orsaak at 
strängia på våre välfångne privilegier, och 
endskylla oss ifrån uthskriffning aff våre 
landboer. Stjernman Riksd. 2:952 (1638). 
— 5. Strängt tillämpa (på), thenna predi- 
canen få wij icke så hårdt strengia in på 
Apostlanar, likawist som han skulle komma 
them allena widh, och ingom androm. L. 
Petri 2 Post. 53 b. — 6. part. Strängd, 
sträng. Domare ... skola wara milde och 
icke för strengde j theras rett. L. Petri 
Mandr. G 4 a. huru kommer thet til, at han 
. . . skal wara så öffuermåtton strengd och 
alzintet skal wilia förlåta? Ders. G 7 b. en 
strengd Konung. Sal. vish. 11: 11. — 7. Reft. 
a) Stränga sig emot, gå strängt till 
väga med, sätta sig emot. Vij hade wel 
formodeth, athij schullen oss aathsporth förra 
en j ginghen tiil prouesthe wall (prostval), 
och hadom för then schuld tiilfelle nooch 
tiil ath ryggia samme wall, huar wij hade 
wilieth strengia oss emoth eder. Gust. 1 reg. 
3:260. b) Stränga sig till, hålla sig 
strängt till. fara Judanar än nu j dagh så 
ganska mykit wille, at the så hårdt hålla och 
strengia sigh in til somligh aff Mose Lagh. 
Försp. till G. Test.

Strängaspel, n. en man som kan på 
harpo och strengia spel. I Sam. 16:16. iagh 
siunger på mijn strengiaspel. Hab. 4 (3:19). 
Nu är iagh theras strengia spell (visa) wor
den. Job 30: 9.

Strängeliga, adv. Högeligen, ifrigt. [Mnt. 
strengeliken.] ther aff (af hertig Kristians 
bref ) j nog besinna ... kunne, huru strenge- 
lige han begärer och epter står then drapelig 
vndsethning ... aff oss. Gust. 1 reg. 10:101.

Stränghet, f. Såsom hederstitel. [Fsv. =, 
Mnt. strenkheit.] Takker iagh eder Streng- 
het för all then ära och dygdh eder Streng- 
het haffwe bewist mot migh. Dipl. Dal. 
suppl. 37 (1546). her emoth haffuer hans 
Strenghet giffuit mig igen ith sith godz. Fin. 
handl. 6:253 (1543).

Strö, tr. Sprida. [Fsv. ströia, strödha.] 
Wort folk (krigsfolk) saa wiith (är) strötth 
baade i findland oc tesslikes tiil siös. Gust. 
1 reg. 1:168. Miölet sichres och skakas ge
nom en hårsäck, så at sådarne ströjas (/ uppl. 
strödas) tädan. Comenius Tung. 401.

Strö, n. 1. Ströbädd, sänghalm. Sij, här

ligger alla Konungars Konung på ringa höö 
och stråå, och haffuer ther medh wijgdt och 
herliga ährat the fattigas ringa och blotta 
lägrestäder. Hwi förachtar tu the fattigas 
ringa ströö? P. J. Gothus Catech. Gg 7 a. 
— 2. Utfodring? han hade upburidt besold- 
ningh på fyre hester och doch ingin tiänisth 
giordt medh them, vthan när högz:te Kong:e 
Mut war på thet tugh nidh tili Halmstadh, 
stodhe hans hester på Kong:e M:ttz ströö 
widh Gripzholms slott. Hist, handl. 13. 1: 
133 (1564). Skole hvarken hofjunkare eller 
någre andre som någre hästar på vårt strö 
hafva, tilstädie deres tiänare eller drängar 
at rappa och rifva till sigh höö, hafra. Hert. 
Johans hofart. 1618 (Lönbom Sv. arch. 1: 
228).

Ströbössa, f. Sanddosa. [T. Streubüchse.] 
Skrifften torcke vij ... med skrifvare strö- 
sand uthur ströbössan. Comenius Orb. pict. 
187. Bleckhorn medh strööbössa. Stjern
man Com. 2:840 (1658).

Ströfling, m. Damasker. Ströffling, Ti
biale, Streifling. Schroderus Lex. 29. Jung
fru Segredh Jonsdotter gaff migh ochså en 
krage och ett par ströfflinger. Gyllenius 
132. Krager, skiorter och ströfflingar Skänckte 
hon migh. Chronander Bel. E 4 a. K. M:s 
pager fingo årligen 8 par ströfflingar. K. br. 
10/n 1649.

Ströfva, tr. Skrubba. [T. streifen.] H. 
Maj:ts häst blef ströft i hufvudet och kulan 
slog H. Maj:t igenom hattebrädden. E. Dahl
berg (Lönbom Handl. till Carl ll:s hist. 
1:108).

Strögaffel, m. Gaffel, tjufva, hvarmed 
strö utbredes eller bortskaffas. [T. streu- 
gabel.] F u r c i 11 a, ströyegaffel. Var. rer. 
voc. L 2 b. mongen from tiänare får, dogh 
oförskyldt, til löhn smaka strögaflen. Schro
derus Cogn. 71.

Ström, m. haffuet kom åter... j sin ström 
(fåra) igen (sedan det delat sig för Israels 
barn). 2 Mos. 14:27. tu vprörer warnet medh 
tina fotter, och gör thes strömar (flöden) 
orena. Hes. 32:2.

Strömling, m. Strömming. [Fsv. ström- 
linger, T. Strömling.] Så länge ... lax och 
Strömling fins i Norrebottens haaf. Eure- 
lius Vitt. 63. (Ordet var förr mycket vanligt.)

Ströning, m. Ett slags prydnad (paljett, 
enl. Berch Sami. 3:319; 4:417). örnaspan, 
ringar, ströningar. L. Petri Jes. proph. 3: 21. 
(Bib. 1541: ännespan.) spenger, ströninger 
och annat smått förgylt sölff (fans bland 
silfver, som togs från Svingarns kyrka 1545). 
Troil 2:78. gamble ströninger fyre st:n (ut- 
lemnades, bland annat, från Tuna kyrka 
1553). Dipl. Dal. 3:151. Ströningar kallades 
de kruseringar af gull och silfver, samt bråt- 
zer, som hängde _på mässehakar, beläten och 
brudeskrudar ... Åhr 1528 löste Juleta kyrckia 
til sigh af Cronan de ströningar, som i be-
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melte kyrckia hafva hängt på Vårfru beläte. 
Dijkman 176.

Ströningom, adv. Här och der, kring- 
strödt, spridt. [Fsv. ströningum.] (jag sam
lade) hvad jag i böcker, ströningom, samt af 
... säkra mundteliga berättelser bekomma 
kunde. Bechstadius 78. sammankalla de 
förståndigaste män i Uppland, att öfverse 
och förbättra berörde landskaps lag, hvilken 
föråt ströningom hades i flera flockar. Botin 
Hem. 2: 69. Ligga ströningom i kring. Lind 
Ord.

Ströningsvis, adv. kappan strönings vis 
med blomsterverk beprydd (circumtextum 
croceo velamen acantho). Celsius Æn. 24.

Stubba, tr. han alla grenar affhugget 
hadhe alt in til bara bohlen, och stubbat alt 
in til rotena. P. Erici 3: 51 a.

Stubbe, m. Stam. thes (trädets) root 
föråldras j iordenne, och stubben döör j 
mullenne. Job 14:8. skal Herren affhugga 
... bådhe quist och stubba. Es. 9:14. Itt 
rijs som hadhe nöter burit I tolff åår för än 
thet bleff aff stubban skurit. En liten Crön. 
Kl b.

Stubberöd, f. Uppröjd skogsmark. An
ders Larson ... schall besittia then Stubbe- 
rödh, som han rödt haffuer. Dipl. Dal. 3: 
77 (1548).

Stubbot, adj. 1. Trubbig, slö. [Fsv. stub- 
botter.] vddanar wcrdo stubbotte. 1 Sam. 
13 21. — 2. Tvär, snäsig. Konung Oloff 
gaff dhem ett mächta stubbodt och ondt svar. 
Sylvius Er. 01. 81.

Studs, Stuss, m. Ståt. präl. På s., 
sprättigt, pråligt, på grannlåtsvis. En junc- 
ker... satt hatten uppå studz. Düben Boil, 
sat. 20. Myssan har hon på studz af dyra 
siberiska soblar. Stjernhjelm Bröl. 22. 
Jag vil vara blott en fluss (glasperla), Men 
til brudskrud och på stuss. Dalin Vitt. 
5: 3)3.

Studsa, Stussa, Stutsa, intr. Stdta, 
prunka, stoltsera. [T. stutzen.] Haar tu 
rådh medh kläder stussa. Chronander 
Surge F 3 a. Jagh seer, i ären lustigha but- 
zar, Här få i hvar sin jungfrw som stutzar. 
Bel. G 2 b. Der ser man ... stutsas, Der vil 
man vara gran. Kolmodin Qv. sp. 2:578. 
The (kunskaperna) måste icke allenast se 
vei ut och stussa för ögonen, utan ock be
visa sin rot och thess godhet med nytton. 
Rydelius Förn. öfn. företal § 5. Stutza med 
dyra kläder, stolta hus och stora ähretitlar. 
Sed. 12. Du stussa vil i vagn? Jag vil dig 
en förskrifva. Palmfelt Qv. skol. 76. Hög
färden studsar i lånta fiädrar. Mörk Ad. 
1:131. Då gick falskhet och lögn ej studsad 
(utstyrd), sminkad och färgad. Dalin Vitt. 
3: 5

Studsa, Stussa, Stutsa, tr. och intr. 
[T. stutzen.] 1. Hämma, hindra, studsa
och oppehålla en sådan fiendes segervin

ning. Gust. Adolf Skr. m. afböija alt 
hvadh som fredzhandelen studza kunde. Wt- 
dekindi 208. fiendens stora höghmodh mär- 
keligen är dämpat, hans grufvelige onda up- 
sååt i margahanda måtto stussadt. Stjern- 
man Riksd. 1:839(1632). om han (Dansten) 
må impune härska i Sundet, ... stode då 
alla Svenskes commercier i hans händer, 
dem att studza, hindra. 2:1085 (1645). låta 
sigh vara anlägit, slikt olaga landzkiöp at 
studza och förhindra. Com. 2:498(1648). — 
5. Std stilla, stanna, afstanna. hästar, som 
äre både lätte och snara, hendige och ven- 
dige til at stutza och renna. Petrejus 
Beskr. 4: 6. Sij, tå jagh rååkar blandh friska 
bussar, Jagh låter min häst rätt lustigt stussa; 
Och tå jungfrur ther see uppå, Min häst 
skall tå i galopp gå. S. Brasck Förl. so
nen E 3 b. Kongl. M:tt, i fall en eller an
nan af dhe för dhetta til Lagens revision . .. 
förordnade varit, med döden vore afgångne, 
då, på dhet icke dher igenom värcket måtte 
komma til at studza, andra i stället igen 
constituerandes varder. Stjernman Riksd. 
2: 1841 (1680). iagh nödgades låta studza, 
Iembnandes mitt företagne arbete til frarn- 
tijden. U. Hjärne Surbr. företal 3 a.

Studsig, Stussig, Stutsig, adj. [T. stut
zig.] 1. Som studsar, baxnas för något, 
tvehågsen, villrådig, ändoch thesse förledne 
svåre tijder fuller hafva kunnat giöra them 
(riksförmyndarne) stutzige, så i anammandet 
af thenne svåre regering och förmynderskap, 
som i dess utförande; så hafve de lijkväl 
... dragit den bördan och besvär nu i tolf 
åhr. Stjernman Riksd. bih. 322 (1644).— 
2. Afbruten, hämmad, det (befästningsar
betet) bleef...af Hans Kongl. Maij:tz oför- 
modelige och mycket beklagelige dödzfall 
studzigt. HSH 31:354 (1662). Våre under- 
såtare der igenom (genom sjötullsfrihetens 
upphäfvande) medh deras skepps timbratzie 
stutzige blifva. Stjernman Com. 2:468(1646). 
— 3. Uppstudsig, näsvis, ath offuerfalle oss 
med sådana studtzige och oformlige scriff- 
uelser. Gust. 1 reg. 13:57. (hustrun) Vill 
öfver tig härska, är stussig, gensvarig. Tör- 
nevall A 5 b. Konungen ... sjelf skref den 
stutsige undersåten flere gånger til med gün
stige utlåtelser. Celsius Gust. 1 hist. 1: 272. 
Adv. huru stutzigtt och obeskedeligen the 
skriffue. RR 8/4 1548. Eric Råålamb fast 
oförnufteligen, otillbörligen och stutzigdt sigh 
emott E. K. M:tt... anstelt hafver. Adler- 
sparre Hist. samt. 1:158 (1632).

Stuf, m. Stump. [Isl. stüfr.] Han sjunger 
ur Alcest en stuf för mandolin. Bellman 
2:144.

Stufva, f. Rum, kammare. [Isl. stofa, 
T. stube.] Tå skola stufvorna stå med flamsk 
och väfne tapeter Klädde på bästa maneer. 
Stjernhjelm Bröl. 23.

Stufvasälle, Stugusälle, m. Kammar-
52
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kamrat. [T. stubengesell.] haffuer han dragit 
in i Italien och til Rom medh M. Andrea 
Martino, hvilkin han i Wittenberg hade til 
stuffuuasälla. P. J. Gothus Likpred. öfver 
Chytr. D S a. Stugusellom (contubernaler) 
och disksällom höfves enigheet väl. Co- 
MENius Tung. 910. Lucifer ... medh andre 
the dieflar hans stugusäller. Messenius 
Ret. A 2 a.

Stulle, m. Lätting, dagdrifvare? £Jfr 
Aasen stulla.] Ack sij Stullen hur’ han 
fijker! Moræus 392.

Stuller, n. Väsen, stoj. (jfrSturla.) här 
är ett fahrligt stuller bland folket. Dalin 
Arg. 2, n. 45. Här hörs et skräckligt stuller 
Af denna qvicka mull (menniskan); Men 
bäst hon gör sitt buller, Så ligger hon om
kull. Vitt. II. 4:12.

Stum, adj. Styfsint. någre vtåfif edher 
göre sig ganske stwmme ther vdinnan och 
mene medt trwg... främie theris vilia. Gust. 
I reg. 5: 2.

Stumla, intr. Stappla. [Isl. stumra, E. 
stumble.] sedan stumlar (Isl. stiklar) hon 
ned af trollstolen. Björner Kämp. R. Krake 
11. han stumlade så fram (Isl. for üfram- 
liga). Ders. Frith. 33.

Stumma, f. Förstoppning. Hästen är för
stoppad eller har stumman. Carleson 184.

Stumna, intr. Förstummas. Här stum- 
nar munnen. Liljenstedt Christ. B 4 b.

Stump, m. Bål. hans (afgudabildens) 
hoffuudh och bådha hans hender affhugna ... 
så at stumpen lågh allena för sigh. . 1 Sam. 
5: 4. jag hans hufvud löst från andra krop
pen skar. Så välte jag ur säng then döda 
stump på jorden. Kolmodin Qv. sp. 1:625.

Stump, adj. Trubbig, slö. [T. stumpf] 
Ther wordo tina helgha hendher och wel- 
signadha fotter jämmerligha igenomslaghne 
medh tre stumpa naghlar. P. J. Gothus 
Bön. X1 b. bräck hans boga, giör pijlarne 
stumpa. Stjernhjelm Here. 33b. mijn kä- 
resta .. . skärper och hvässer Älskogen i mit 
bröst, men sielf är hon stumpar’ än hvät- 
steen. Dens. Öfverskrifter. Hväss up din 
stumpa pänna. Eurelius Vitt. 7. Qvast, 
som dagliga bruks, ju längre ju stumpare 
blifver. A. Nicander Vitt. 186. Mänskans 
stumpa vett. S. E. Brenner Dikt. 1:3.

Stumpa, tr. Stympa, somliga lät han 
... stumpa til händer eller fötter. Pering- 
skiöld Heimskr. 1:468. tu stumper texten. 
Ernhoffer 87 b. haffuer een rett beken- 
nelse thenna egenskapen, at hon skeer icke 
stumpat j någhra artiklar, vthan heel j alla. 
Balck Catech. 12 a. (the) hafve således 
våre Crönikor stumpat. Schroderus J. M. 
kr. (tillegnan). Man skrifver om the Thra- 
cibus at the hafva hafft itt sådant stumpat 
(slött, svagt) förstånd, at the icke haffua 
kunnat räkna öffuer fyra. A. Laurentii 
Verld. speg. 618.

Stumpen, adj. Slö, ofrödd. kornen äre 
tjocke, ... icke stumpne och magre. Ri- 
SINGH 24.

Stumpig, Stumpot, adj. 1. Slö, trub
big, utnött. Stumpiga svärd och rostiga 
spiut. Lindschöld Gen. B 4 b. en stum
pot qvast. Spegel G. verk (MAS) 103. Så 
svårt en stumpig tand then hårda nötten 
biter. Kolmodin Qv. sp. 1:477. — 2. Tvär, 
snäsig. han svarade kort och stumpot til 
thet man frågade honom. Peringskiöld 
Heimskr. 1:487.

Stund, f. 1. Om j icke tilbidie thet (be
låtet), så skole j på (i) samma stund warda 
kastadhe vthi en brinnande vgn. Dan. 3:15. 
vthi een stund (ett ögonblick) war theras 
ädhlesta afffödha bortto. Vish. 18:12. then 
stund (så snart) medh sådana gerningar är 
olust j hiertat och twång til Laghen, äro 
sådana gerningar ... til intet nyttigha. Försp. 
till Rom. Jag lofvade på stunden (för en 
stund sedan, nyss), at jag ville handla om 
Christi pino. Svedberg Sabb. ro 2:885. 
Vi hördet på stunden; låtom oss ännu hörat. 
Dav. o. Nath. I 2 a. — 2. Timme, een halff 
stund. Upp. 8:1. tree stunder ther effter. 
Ap. gern. 5: 7. Slaghet varadhe mehr än tre 
stunder. Schroderus Liv. 785. en stund 
eller högst två effter solenes upgång. U. 
Hjärne Surbr. 83. om en fjerndels stund. 
J. G. Hallman 78.

Stunda, Stunna, intr. [Isl. stunda, Mnt. 
stunden.] Söffuerin ... haffuer stwndath (trak
tat) epter woor seadha. Gust. 1 reg. 2:174. 
alla människor stunda efter äran. Dalin 
Vitt. II. 5:122. (the) heller skole vilie leffue 
oc döö med eder än stwnde (längta) fra 
eder. H. Brask (HSH 13:111). Den ko
nungen hafver en systerson, Han stundar 
till riket att komma. Sv. folkv. 1:37. af 
trötthet och orkeslöso ... stunda til sengen. 
Svedberg Catech. tillskrift b 3 b. Unga men- 
niskior, som stunda (kémma) til verlden, the 
hafva en long väg för sig at vandra. Ungd. 
reg. 359. man anten stundar (är på väg) til 
någon siukdom, eller allareeda medh honom 
är betagen. Colerus 1:122. Nu borde fuller 
ock jag framställa min taneka, men finner 
mig här vid stunnande (dröjande, tveksam), 
ovettandes hvilken thera meningen man skal 
taga i handen. Lindestolpe Frans. 22. Til 
thenna frågans besvarande må väl en . . . 
medieus stunna (dröja, gifva sig tid) och 
betänka sig. Surbr. fråg. 10. Stunda på, 
lita på. Lind Ord. Rietz.

Stundglas, n. Timglas. [Mnt. T. Stun
denglas.] Fant Observ. 40 (1603).

Stundstjälare, m. dagztiuffuar och stun- 
destielare. L. Laurentii Nyårspred. H 3 b.

Stunna, se Stunda.
Stupa, tr. 1. Störta. Tå vrok Alexan

der honom uthur disksätet och stupade ho
nom neder i mareken. Sylvius Curt. 580.
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— 2. refl. Stupa. Alt för gärna vi oss 
stupa För en dödlig afgud nid. Dalin Vitt.
1. 1: 32.

Stupa, Stupo, adv.. [Fsv. =.] 1. Fram- 
stupa. the plägadhe falla nidh stupo på 
theras ansichte för them som the giorde 
wyrdning. O. Petri 2 Post. 28 a. han sig 
legger stupa. Spegel G. verk 201. — 2. 
Hufvudstupa. Mång effter siustiärnan ga
par och seer, Til thes han går stupa i groo- 
pen neer. Alle bedl. speg. 33.

Stupa, tr. Piska, gissla. [Mnt. stupen, 
T. stäupen ] Jagh haffuer . .. stupat tigh för 
tina stora misgerningar skul. Jer. 30:14. the 
wordo stupadhe genom tin mechtigha arm. 
Vish. 16:16. stupa arga drenger (gossar). 
Syr. bok 1536 42:5. Turken ... är Gudz 
wreedhes rijs til at stupa och hwdhflengia 
the Christna medh. Uti. på Dan. 296. Gudh 
regerar dogh sine käre barn icke annorlunda, 
än at han stupar them. Schroderus Kors. 
40. När Gud then alzmechtige stupar och 
straffar. P. J. Gothus Fastapred. 253.

Stupa, f. Straffpåle, kåk. [Fsv. =, Mnt. 
stupe.] han skal stå widh stupona för så 
mykit folk, och ther vthropas hans skalcka- 
stycker. P. Erici 5:150 b. orkar han eij 
bothum gånge til arbetes eller slåes vedh 
stupone. Stjernman Com. 1: 908 (1624). —
2. Spöslitning; ris (vanligen vid kåken). 
Oket och selen böya halssen, en ondan tie- 
nare stock och stupa. Syr. bok 1536 33: 27. 
straffas anten till lijfvet eller och till stu
pone. Stjernman Riksd. 1:711(1617). Lööss- 
kohnor . . . medh stupan . . . straffas motte. 
2: 962 (1638). Mångt ungt blood förtiänar 
galgan, men domaren skonar honom för sin 
ungdom skul, geffuer honom ena stupa (af- 
basning). P. J. Gothus Fastapred. 186.

Stupo, se Stupa, adv.
Stupslå, tr. Straffa vid stupan. [Mnt. 

stupeslan.] för sin groffue misshandelt... 
skall han stupslåås. HSH 29:196 (1573).

Stur, adj. Ledsen, bedröfvad. [Isl. stii- 
rinn.] Stuur på Dalbomåhl subtristem dé
notât. Eurelius Vitt. 75. Rietz 679 b.

Stura, intr. Stirra, glo. At ingen må 
på oss och på vår anstalt lura, Bör intet 
stadsfolk få i dörren stå och stura. J. G. 
Hallman 86. en piga kom . . . men blef 
stående och sturade på mig. Sahlstedt 
Tuppen om sagan 27. — Jfr Rietz 679 b.

Sturla, intr. Stoja, bullra, väsnas, här 
sturlas och stormas, Här är buller och här 
är gny. Stjernhjelm Here. 229. Sturla, tu- 
multuari. Ordl. till Here. Stören sturlar och 
fnyys til thes han af fiskare finnes. Spegel 
G. verk 21.

Sturlan, f. Buller. Du höör medh stur- 
lan ... Helffvete sparra vidt upp sin gaap 
och glödiga käftar. U. Hjärne Vitt. 83.

Sturtisk, Sturtsk, Sturtsig, adj. Stursk, 
trotsig. Sturtisk, torvus. Schroderus Lex.

81. Sturtske bof, nu måste du förgås. Kol- 
modin Qv. sp. 2:290. iag (pigan) sturtzig 
blef, för näsan henne (matmodern) knytte, 
Och spotska smädeord med jämnegoda bytte. 
1:50. vrång och stålt aff sinne, Dierfver, 
sturtzig och envijs. Moræus 389.

Sturtsighet, f. Sturskhet, trotsighet. Oss 
sådan hans ohörsamme stollte sturtzigheett 
och moottvilie icke ståår att lijda (om Erik 
Rålambs vägran att uppassa Gust. Adolf vid 
måltiden). Adlersparre Hist.saml. 1:154.

Stuss, Stussa, Stussig, se Studs, 
Studsa, Studsig.

Stussare, m. Sprätt. [T. stutzer.] en 
ung person, then där efter alla omständig
heter för en stussare ville ansed vara. 
Weise 48.

Stut, m. Hans (påfvens) Cardinaler och 
munkar,... Ehvart som taskan hon luthar, 
Tijt venda sigh thessa stutar. Prytz Gust. 1 
G 1 a.

Stuta, Stutta, intr. Studsa, stöta emot. 
en båll, then man offta kastar up i högden, 
och läter honom åter stuta på jorden igen. 
Schroderus Liv. 175. tå the spelade boll 
medh hvar andre, skedde itt slagh så at 
man icke kunde så grant veta rumet ther 
bollen stuttade. Hoff. väck. 231. Värman 
länge i berörde pottor circuleras och stuttas 
(studsar?). U. Hjärne Ved. 19. när de 
(solstrålarne) råka något ämne som de kunna 
fastna uthi, at deras räta rörelse stuttas 
kretzwijs och uthi hvar andra. Anl. 379. 
liusets strålar... stutta ifrån penningen (som 
lagts i ett kärl med vatten). Ders. 385. — 
Stuta med båll, den Ballen gegen die Erde 
schlagen. Lind Ord.

Stutkalf, m. Kalf af hankön. så offre 
en stwtkalff. 3 Mos. 1:3.

Stutsa, se Studsa.
Stutsaktigt, adv. Grant, präligt. Tjen- 

stefolket äro nu flyktigare och stutzaktigare 
klädde, än då för tiden husbönder och mat
mödrar. Dalin Arg. 1, n. 12.

Stutselig, adj. Sprättig? mången stut- 
zelig karl, som håller sig til skiökior. Co- 
lerus 2:149.

Stutsig, se Studsig.
Stutt, m. Stöt. taga henne (menniskan) 

ut ur mörka Diefla-putt, Dijt ner hon i sit 
fall föll med en faslig stutt. Medeen C1.

Stutt, adj. Kort. [Isl. stuttr.] De Lati
ner hafva samma vocales stundom förlängda 
stundom stutta eller förstäkta. U. Hjärne 
Orth. 139.

Stutta, se S t u t a.
Stybb, Stybbe, n. Stubb (af säd, gräs). 

för säd upsamla stybb och strå. Spegel 
Åt. par. 33 Tå förströdde sigh folkit kring 
om hela Egyptj land, til at hemta sigh stybbe, 
at the jw strå hadhe. 2 Mos. 5:12. Myran 
... bäär altijd smolck och stybbe (festucas 
& micas) ihoop. Comenius Tung. 225.
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Stycke, n.. [Mnt. stucke.] wel lidandis 
wore at war nådige herre gaffue honum 
(grefven af Hoya)... it stycke læn. Gust. 1 
reg. 1: 260. eder werdogheit haffuer i lubeke 
eth mectigt stycke pen inge baade gwl oc 
silff standandis. 1:100. han hade Gottland
1 pant för itt stoort stycke peningar. O. 
Petri Kr. 236. gåffuo honom itt stycke fikon, 
och tw stycke russin. 1 Sam. 30:12. så 
skal han icke förweghra tesso hennes kost, 
klädher och echteskaps plicht. Gör han icke 
thenna try stycken, så skal hon frij vthgå.
2 Mos. 21:11. sex stycke (ting, saker) hatar 
Herren, och widh thet siwnde haffuer han 
een styggelse. Ord. 6:16. — Clerkerne ith 
forteckth stycke (tilltag, beteende) brukat 
haffua meth then kyrkiotiendhe. Gust. I reg. 
3: 95. Birger Jerl giorde itt stycke, som icke 
myckit förswarlighit är, emoot the Folkungar. 
O. Petri Kr. 155. the vmgå medh ond styc
ker. Jer. 5:28. the j Joppen giorde itt för- 
rädhelighit stycke. 2 Macc. 12: S. thetta 
stycket (beteendet )aff Drotning Vasthi. Esther 
1:17. — Dat. pl. styckjom ss. adv. stycke
vis. hwar thetta icke än skeer strax, så 
kommer thet likwel sedhan styckiom ther 
til. Ty så pläghar man säya, Styckiom äter 
vlffuen fåret. L. Petri Skyld. F 2 a. höra 
. .. Gudz ord, men icke heelt vthan halfft 
eller styckiom. P. Erici 1:231a.

Styckesvis, adv. Småningom, han nep- 
ser syndarenar toghligha och styckes wijs. 
L. Petri 3 Sänd. A 3 a.

Styckfarare, m. Bestyckadt fartyg, far
kostar läggia sig bakom de rijklastade styck- 
fahrare, och igenom styckporterne ... så 
mycket beqvämligare bruka lohrendrägerij. 
Stjernman Com. 4:492 (1682).

Styf, Stif, adj. [Mnt. stif stive.] 1. Hård, 
svår. Förbannat ware theras wredhe, at hon 
så stijff är. 1 Mos. 49:7. the förachtares 
wägh är stijff. L. Petri Sal. ord. 13:15.— 
2. Dryg, stor, hög. om gerden är for stiiff 
och hög lagdt på Almogen. Gust. 1 reg. 
11:19. j fortijden är tullenn fast stiffuere 
vpburin. 11:123. the (landboarne) effter thenne 
dag icke skole giffue theris husbönder så 
stifft affradt,... vtan eth motteligit och skiäli- 
git affradt. 13:249. the skole göre ju szå 
styff skatt vt i peninge talet, szom the ther 
boo vthanföre. RR 18/j 1544. Han hade . . . 
halft en stiff wicht then tijdh han vpbar 
szölffwer, hwilken war mykytt stiffware än 
gulssmedz wichten her i Stocholm. Hist, 
handl. 13. 1:92 (1563). haffuer han hafftt 
twenne pundere, och war then som han 
vpbar medt 4 march p:d stiffuere på iff, änn 
then han vtthgaff medt. Ders. 13. 1:253(1566). 
Adv. the epter thenna dagh skola skatta så
som ... the nemmaste herrade ther vm kring 
liggia, och icke skatta styffuare eller ther vtöff- 
uer. Gust. I reg. 7:317. — 3. Envis, ihärdig. 
hoon blef styf på sitt upsåt. L. Petri Kr. 74.

Styfhet, f. Styfsinthet. Peder Synnan- 
weder och M. Cnutt. . . Kong. G. hade aff- 
stött iffrå theres embete för theres högferd 
och styffheet skull. Svart Kr. 86.

Styfnackad, -nackot, adj. Hårdnackad, 
nackstyf. [Mnt. stivenacket.] all then stundh 
same selskap äre så stiiffnackede, så skulle 
man ... straffe en partt aff them. Fin. handl. 
7:241 (1548). ett hårdt och styffnackot folck. 
Schroderus Liv. 745.

Styfva, tr. Stympa. [Fsv. styva, Isl. sti/fa.] 
hvilka han fast ofta iemmerligha trachterade, 
styfde, stympade. L. Petri Kr. 109. Styfva 
öron eller rumpa på en häst eller hund. 
Lind Ord. Styfva (märka) boskap, das Vieh 
brandmarcken, oder dem Viehe die Ohren 
stutzen. Ders.

Styfva, tr. 1. Göra styf, förhärda, han 
styfvade sin rygg. Tessin Bref 1:75. de 
hafva . .. Sveriges cronas fiender och illvil- 
lige dels uphissat, dels styfvat emot K. 
Maj:t. Ehrensten (Lönbom Sv. arch. 3:3). 
han . . . med sine lärda discourser slyfvat 
konungen emot Paikul. Hist, tidskr. 5: 176 
(1707). När nu thenna lag för allmogen 
upläsen var, begynte hvar och en genast at 
styfva sit sinne ther emot. Peringskiöld 
Heimskr. 1:813. I med och moot han sig 
så jämn och foglig stälte, Att han sin hug 
och mod ej styfde eller faite. Lagerlöf 
76. I hårda samvets män, Som dels af andras 
svett, dels egit högmod styfvas. Frese 49. 
— 2. Styrka, afstyrlca. Huus Österrijke ... 
stijfvat och afhållit berörde fiender ifrån 
een ährbar composition medh H. K. M:tt. 
Stjernman Riksd. 2:1296 (1658). — Styf
vas, dep. Vara styf, stolt, förhärda sig. 
Vilt tu verldzling titt högmod ännu intet 
sleppa, utan ännu framgint styfvas emot tin 
Gud. Svedberg Dödst. 350.

Styfve, n. Stjert (på fåglar). Lind Ord. m. 
Rietz.

Styfvert, m. Styfver. på hvart gyllen 
Två styfvert j der aff slå Villen. S. Brasck 
Fört. sonen C 3 a. Holländerne äro spar
samme, icke en styfvert försmå. P. Brask 
Puf. 173.

Stygga, tr. Skrämma. [Fsv. styggia, Isl. 
styggja.] Then som kastar jbland foghlar, 
han stygger them bortt. Syr. 22:25.

Styggas, dep. honom stygges widh maten. 
Job 33: 20.

Styggelig, adj. Vederstygglig. [Fsv. styg- 
geliker, Isl. styggligr.] När man honom 
fyratiyo slagh giffuit haffuer, skal man icke 
meer slå, på thet han icke . . . styggeligh 
warder för tijn öghon. 5 Mos. 25:3. Jagh 
skal göra tigh ganska styggeligh och skemma 
tigh. Nah. 3:6. the äro styggelighe för Gudh. 
Tit. 1:16. styggeligha sedher. 3 Mos. 18:30. 
rökwerck är migh styggelighit. Es. 1:13. be- 
driffua styggeligh ting. Hes. 22: 11. Wee 
them styggeligha .. . stadhenom. Zeph. 3: l.
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Wredhe och grymheet äre styggeligh. Syr. 
28 (27: 33). dyrka the ock the alra stygge- 
lighasta diwr. Vish. 15:18. styggeligha laster. 
Falck 82 b. framhärdandes uti sit stygge
liga afguderi. Spegel Kyrkohist. 2:15. Syn
den styggelig är. A. Nicander Vitt. 147.

Styggeliga, adv. [Fsv. styggelika, Isi. 
styggliga.] Thet ståår gruffueligha och styg
geligha til j landena. Jer. 5: 30. Vijn är ... 
ett moln uti druckne mans hvimlande hierna, 
Som den skiära förnuftsens sool så styggliga 
duncklar. Stjernhjelm Here. 346.

Styggelse, f. Alle mine troghne wener 
haffua styggelse widh migh. Job 19:19. Her
ren haffuer een styggelse widh the blodh- 
girugha oeh falska. Ps. 5: 7. — Neutr. pl. 
siw styggelse äro vthi hans hierta. Ord. 
26:25. see the slema styggelse som the här 
göra. Hes. 8:9.

Styggen, m. best. Djefvulen. thet var 
styggen sielf, som hade sig förskapat. Kol- 
MOD1N Qv. sp. 1:416.

Stygghet, f. Om någhor ligger när en 
dreng såsom när eenne quinno, the haffua 
giordt een styggheet (styggelse). 3 Mos. 
20:13. förskreckias för nattennes styggheet 
(faslighet, fasor). Ps. 91:5.

Styggling, m. Vederstygglig person. He- 
liogabal, en styggling. Columbus Vitt. 104.

Styl, se Stil.
Styl ta, f. Stöd, stötta, vppå fyra hör

nen woro gottna styltor, huar emoot then 
andra stödhiandhes vnder kättelen. / Kon. 
7:80. the fyra styltor på the fyra hörnen 
aff hwar stolen woro ock alla festa widh 
stolen. 7: 34. them trögom och säkrom, som 
j thet godha begynne trotna och giffuas vp, 
til hielp komma och lika som medh styldtor 
opretta. A. Andreæ Försp. till Uti. på Dan. 
a 5 b. the Jesuiter, hvilka Påven ...j all 
land för sin lutande stools stylter bruka 
läter. T. Johannis Fästn. A 4 b. Itt fen- 
ster på styltor ther var uplåtit. R. Foss 12c.

Stylta, intr. Klifva. Jag må med ho
nom (Pegasus) stylta Åt stallet. Spegel 
G. verk 230.

Styltad, p. adj. Uppstyltad, the sittia 
.. . styldtade medh werldzliga macht och bij- 
fal. A. Andreæ Försp. till L. Petri Kyr- 
kost. A s b.

Styltig, adj. Hög, styltlik. Flickor vänje 
sig ej at gå på styltiga klackar. A. Nican
der Vitt. 144.

Stymme, m. Stymme, Stybbe, Staka, 
Stoppeln. Schroderus Lex. 51.

Stympa, tr. Minska. Cronones ränte war 
så förswagat och stympat, att ther war föga 
ting igen till att vppeholla eena Crono medh. 
Svart Kr. 124.

Stympare, m. Krympling. [Mnt. stüm
pere.] somblige bleffuo så lenge i iärnen 
ath the bliffuo stimpare. HSH 5:13.

Stympla, intr. Fuska, klåpa. [T. stäm

peln.] genom ångst och qvidan lära stympla 
med clavér, med Fransyska etc. Thorild 
4: 214.

Stymplig, adj. Kränkande, smädlig? Mig 
gee med stympligt glijs bå’ gambla, små och 
stora Ett nampn, som ... lof och ära röör. 
Wexionius Vitt. 363.

Styng, m. [Isl. stingi, m. Fsv. stinger, 
m.] 1. Udd. Tigh är swårt ath spierna 
emoot styngen. NT 1526 Ap. gern. 26:14. 
— 2 Stick. Tå the thetta hörde, fingo the 
en styng j hiertat. Ap. gern. 2: 37 (Bib. 
1541).'

Styr, Sätta öfver styr, göra öfver 
med, slösa bort. [Jfr N. Sachs, over stür 
gan, T. über Steuer gehn, gå förlorad.] på 
så kort tid sätta 1500 rdlr öfver styr. La- 
gerström Jean 20.

Styrig, adj. 1. Styrbar, en ryttare, som 
vill föra en oberijden häst, och ovaan vidh 
tyelen, på turnerebanen ... moste tilförenne 
affrätta (inöfva) och göra honom styrigh. 
Schroderus Hels. beg. skattk. 5. — 2. 
Medgörlig, eftergifven. then wijssdom som 
offuan elfter är, han är... fridsam, toghligh, 
styrugh. NT 1526 Jac. 3:17. (Bib. 1541: läter 
säya sigh.)

Styrk, m. [Fsv. styrker, Isl. styrkr ] 1. 
Styrka, then som vårt falne mod Gaf kraft 
och styrk igen. Stjernhjelm Jubelsång. 
Dygd står i mannamods styrek, sig låter af 
ingo förfära. Here. 405. — 2. Hjelp. Dygd 
är, uträckia sijn hand til styrek them usle 
betrycktom. Stjernhjelm Here. 390.

Styrka, f. Hjelp, understöd, han Bis
kopens hielp och stvrkio kan vedertorfva. 
Emporagrius 309.

Styrkare, m. i. Hjelpare, understödjare. 
[Fsv. styrkiare, Isl. styrkjari.] styrkiaren 
eller hughsualaren then helge ande. O. Pe
tri 2 Post. 95 a. theres hielpare och styre - 
kiare i förde saack. HSH 2:5(1522). —- 2. 
Tillstyrkare. Oss faller icke i szinnet, ath 
en sådana slett bonde skull sådana grofft 
stycke vtaff sziit egit huffuudh kunne före
taga, med minne han hade hafft någen styr- 
kere med siig. Gust. 1 reg. 13:223.

Styrke, n. Styrkande, stöd. det må lända 
... till ett styrekie och stödsell under E. K:t. 
Gust. Adolf Skr. 201.

Styrkelse, f. thet hemmelska brödhet, 
som wij fåå makt och styrkelse aff. O. Pe
tri Men. fall H G a. the som swaghe och 
fortrychte äre aff syndenne, skola her fåå 
styrkelse och hwgswalelse. 1 Post. 20 a. wij 
kenne Christum, och få hans rettferdigheet, 
lijff och styrckelse. Försp. till G. Test. 
thens heliga Andes vplvsning och styrkelse. 
L. Petri 2 Post. 18 a. få tröst och styrkelse 
emoot allahanda anfeetingar. Dial, om mess. 
66 a.

Styrsel, f. Styrelse. Ett listigt herrefolk 
har styrslen fått i hand Och tryckt vår all-



Styrvolt — 822 — S tåisätta

mänhet med lagars stränga band. Rudbeck 
Borås. 3.

Styrvolt, n(?). Ett slags kortspel. (Be- 
skrifning derpå se C. B. Dunker Gamle 
Dage, Köpenh. 1871, s. 284.) Han pläghar 
altidh vara stolt, Han skal väl tappa medh 
styrvolt. R. Foss 2<3. leeka ... medh kort 
och styrvåldt (chartis foliisque lusoriis, mit 
Karten und Kartenblättern)... hörer dubb- 
larom til. Comenius Tung. 941. Styr-vålt 
(uppräknadt blaud kortspel). Stjernhjelm 
Here. 154. Styrvålt, n., et tärningsspel(?). Lind 
Ord. (Jfr Arkiv 17:320—332.)

Stå, intr. och tr. A. intr. 1. Om han tå 
ståår och sägher, Migh faller icke j sinnet 
at taga henne (till hustru). 5 Mos. 25:8. 
när een saak för them kommer, så skola 
the stå och döma. Hes. 44:24. — dalanar 
stå tiockt medh sädh. Ps. 65:14. offuerthessa 
stoodh een diwp natt. Vish. 17:21. then 
stund natwarden skulle stå. Luc. 14:17.— 
2. Stå fast, framhärda. Ståår tu än nu j 
tinne fromheet? Job 2:9. — 3. Ega be
stånd, vara, påstå, the ogudhachtighas be- 
römelse ståår icke lenge. Job 20:5. Thet 
kan icke lenge stå, the moste straffadhe 
warda. Hos. 8:5 thet stodh så (sålunda) 
litzla stund. L. Petri 2 Post. 53 b. om hon 
än haffuer een glädhe, så skal doch samma 
glädhe icke lenge stå. Ders. 70 a. Först han 
till regementet kom, Thå var han en Ko- 
nungh from, Men thet stodh eij öffver åhren 
tree. Hund Er. 14 kr. v. 340. — 4. För
hålla sig, befinna sig. Medh them ståår 
thet altså, theras hws waara föruthan enda. 
Ps. 49: 12. menniskian förer vthwertes itt 
ärlighit leffuerne, menandes, at hon tå ståår 
wel, och at sakenne är nogh fyllest giordt. 
Försp. till G. Test. tå thet än nu wel stoodh 
medh tigh. Jer. 22:21. när the mena thet 
står som best,... så skal them itt hastigt 
förderff på komma. O. Petri Verld. A 6 b. 
— 5. Anstå, passa. Såsom enom krymp
ling ståår at dantza, altså ståår enom dåra 
tala om wijsheet. Ord. 26:7. hwadh enom 
rijkom illa ståår, thet ståår enom fattighom 
mykit meer illa. Syr. 10:34. Enom arm- 
ling ståår icke wel, at han är rijk. 14:3. O 
huru herligha ståår thet, när the gråhäroghe 
äro wijse. 25: 6. thet ståår illa, at henne är 
håret affskoret. 1 Cor. 11:6. — 6. Bestå. 
huar vthi står tijn stora starkheet? Dom. 
16:6 Gudz Rike ståår icke j ordom, vthan 
j krafft. / Cor. 4:20. salighetennes kund
skap . .. står j nådhenne och syndernes för
låtelse. L. Petri l Post. D2a. alt fehlet 
står ther vthi, at hiertan äro så förderffuat 
aff syndenne. 2 Post. 98 a. jungfruelig pryd- 
ning icke allenast står uthi... reene och 
sköne kläder. Brahe Oecon. 8. — 7. Med 
prep. och adv. Stå efter, eftersträfva. 
Jagh stoodh effter henne (visheten) medh 
alffuar. Syr. 51:28. Stoodh Jason ... effter

offuersta Prestadömet. 2 Macc. 4:7. Stå 
för. wij wele ståå (skydda) honom för all 
fare. Gust. 1 reg. 8: 242. the stodho för 
(försvarade) sitt lijff, . . . och slogho sina 
fiendar. Esther 9:16. Stå igen, restera. 
nogra wtaff them staa ighen (med skatten) 
somliga j ij aar och somlige j ith. Gust. I 
reg. 2:166. Stå när (hos), bero på, af. 
tijn helsa ståår allena när migh. Hos. 13:9. 
Stå på. The stå så hårdt på (hålla sig så 
fast vid) then falska Gudz tienistenne, at 
the intet wilia låta sigh ther affwenda. Jer. 
8: 5. the stodho fast på (vidblefvo) sijn frågho. 
Joh. ev. 8:7. Tå stoodh hon fast ther på 
(bedyrade), at thet war så. Ap. gern. 12:15. 
idhor troo icke skal stå på (bero af) men- 
niskiors wijsdom, vthan på Gudz krafft. 
7 Cor. 2: 5. Then som med brand, moordh, 
örligh och krijgh äro inleggia skal, han skal 
haffua ena rettferdigha sack på stå (stödja 
sig på, åberopa). O. Petri Kr. 11. S t å t i 11. 
menniskionnes wägh ståår icke til (beror 
icke af) henne. Jer. 10:23. så mycket som 
til idher ståår (på er beror), så haffuer fridh 
medh alla menniskior. Rom. 12:18. sittia 
på mina höghra hand och wenstra, ståår 
icke migh til (tillkommer icke mig) at giffua. 
'Matth. 20:23. Stå tillbaka, j dandemen 
som en nw staa til bacha (restera) med 
samma gærd. Gust. I reg. 4:74. the åren 
som til baka stå (återstå) in til Clangåret. 
3 Mos. 27:18. han kan icke lidha ath tw 
läter hans ordh och sacrament ståå til baka 
(stå efter, försummas). O. Petri 1 Post. 
22b. Stå åt sig, draga sig tillbaka. Ah 
käre stalbroder, statt något litet åt tigh. Tu 
äst icke aff then hopen, som skola slippa 
in j himmelrijket. Balck Krist. ridd. G 7 a. 
— B. tr. för Christi och ordzens beken- 
nelse skul moste the stå (utstå, undergå) 
sin fahra. L. Petri 2 Post. 70 a. Jagh vill 
tå stå min egin fahra. Tisbe 22. thet war 
ock een hård torning som han stoodh. L. 
Petri I Post. Dob. al annar aff gang seal 
myntamestaren staa seadan före. Gust. 1 
reg. 1:142. — Till Templens bygning ... wil 
Konungen stå (bestå) vmkosten aff sijn eghen 
vpbyrd. 1 Macc. 10:45.—at wij för Gudhi, 
så mykit oss skröpligha menniskior kan wara 
mögeligit, stå (visa, bevisa) wår tilbörliga 
lydhno. L. Petri 2 Fost. 109 a. han för- 
plichtar sigh til at stå lydnona. Kyrkord. 
20 b.

Ståldroppar, se Jerndroppar.
Stål hatt, m. Hjelm. Thet är rustning 

nogh, om tu medh pantzar, stålhatt ... be- 
tächt är. Comenius Tung. 699.

Stålkaka, f. Kaka med s. k. stålrand. 
tu plegade oss ... både med jesteöll, stål- 
kakur och annett gott mere (ironiskt). Gust. 
1 reg. 12:247.

Stålsätta, tr. jag förgäfves lät ståålsättia 
bijl och plog. Eurelius Vitt. 60.
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Stånd, se Stand.
Stånda, f. Tunna, träkärl med lock, till 

fövaring af mjöl, säd o. d. (Rietz.) [Mnt. 
stande.} Jon Persson kom .. . medh 4 skep- 
por. korn, och slogh vdi en stånda. HSH 
32: 85 (1598). Standor. Link. bibi. handl.
1: 87.

Ståndaktig, (Standaftig), adj. Bestån
dande, varaktig. [Mnt. stanthaftich, -ach- 
tich.] haffue wij ther eth stoort twiffuels- 
mål opå, ath same wold {en i Lödöse upp
förd vall) bliffuer någet standafftig. Gust. 
1 reg. 12: 240. ransake ... vm samme gåffwe 
{af gods) schulle ware fast och standafftigh 
eller icke. Hist, handl. 13. 1: 248 (1566). en 
ståndachtig fred. Stjernman Riksd. bih. 
198 (1568).

Ståndfast, adj. [T. standfest.] 1. Orör
lig. the ståndfaste stiernor {fixstjernorna). 
Spegel G. verk 165. — 2. Ståndaktig, en 
menniskia aldrigh så standfast är, at aff 
henne icke understundom synes, at hon 
passioner underkastad är. Sparman Sund. 
sp. 159. Ståndfaste Finnars manna mod. 
Columbus Vitt. 74.

Ståndig, adj. Beståndande. echtenska- 
pet blifve ståndigt. Emporagrius 150.

Ståndighet, f. Bestånd. Stendernes gode 
rådh och trogne biståndh ... måge lända ... 
H. K. M. rijke och regemente till longh 
ståndigheet. Gust. Adolf Skr. 304.

Ståndsäng, f. Fristående säng, som 
kan flyttas {ej väggfast). En Stände sängh 
aff snidkarwärk, medh skruffwer och all til- 
behöringar. Hist, handl. 1:27 (1543).

Stång, f. 1. Mätstång. Schall fouug- 
tenn lathe vpskriiffua ... huru månnge stänn- 
ger eller alner jordh huar by ligger före, 
och huru mykytt ther såås på enn stång 
eller alinn jordh. Fin. handl. 4:99 (1556). 
2. Skaft. Goliath ... hadhe en spetz (ett spjut) 
hwilkes stång war såsom itt wäffträä. 2 Sam. 
21:19. — 3. Spjut, pik. så wil iagh förgöra 
Drakan vthan swerd eller stång. Draken i 
Babel 25.

Stångfälla, tr. Mäta med stång. (Se 
Schlyter Ord. stangfall.) theris jord måtte 
stånngfelles och sedenn schattenn och vttla- 
gerne jemkes dher effter. RR 23/« 1577. 
Der och någre heeman äre, som för dess 
höghe skatt skull länge hafva legat ödhe, 
och icke kunne elliest uptages medh min
dre dhe blifva förmedhlade, då må vår Landz- 
höfdingh eller Stådthållere ... ransaka dher 
om, stångfälla ägorne,... och taghe der be- 
skeedh om, huru vidt han det förmedla 
skall. Landt. instr. 180 (1624).

Stångkrejare, se Krejare.
Stånglod, n. Stångkula. Adlersparre 

Afh. 243.
Ståt, n. 1. Stånd, värdighet, samhälls

ställning. [L. status, Mnt. sfat.] Kreffuer 
och konungxligit stådt mera bekosnad æn

en slett gubernatoris. Gust. I reg. 4:212. 
gud .. . eder nades Staat oc velmoge verdis 
förmere till ryckesins langlige velferdh. H. 
Brask (HSH 15:5). Så bör iw hwar och 
en .. . både höge och låghe, leekte och 
lärde, settia sich här emoot (mot svärjan
det) ... så mykit som theres stååt och stadge 
kan tilstedia. O. Petri Ed. C 5 a. Thet 
moste wara itt farligit stååt, ther then ene 
brodheren ey kan wara szäker vthi för then 
andra, Ja jw högre stååt, jw högre fare, och 
jw höghre fall. Kr. 33. bliff gerna vti ned- 
rugho ståte. Syr. bok. 1536 3:19. Faar ieke 
epter högre stååt. Ders. 3: 22. — 2. Prakt. 
kom Agrippa och Bernice medh stoort stååt. 
Ap. gern. 25:23. Konungar ... föra stoort 
stååt. L. Petri 1 Post. A 2 a.

Ståta, intr. Yfvas. han icke ... ståtar 
aff sitt eller stoltzerar... ther uthi. Come- 
nius Tung. 840.

Ståtaktig, adj. Skrytsam, the ganska 
ståtactugha fåfenglighetennes oord föregeffua. 
NT 1526 2 Pet. 2:18.

Ståtare, m. Tiggare. [Fsv. statare, 
stackare, D. stodder.] tyggemunkar och stå
thare. Gust. 1 reg. 4: 242. Fogtærna taga 
wara wppa stataræ och tiggiare som gå kring 
om landhet. 5:26. Jfr Rietz.

Ståtlig, adj. besväringar haffue sigh be- 
giffuet och tildraget, emoot thet uprättade 
stådtlige (högtidligt besvurna) förbundh. Te
gel Gust. 1 hist. 2:302. • folket j wigtigha 
handlingar medh ståteligh borghan och wit- 
nesbyrd wilia försäkradhe och förwaradhe 
warda. P. Erici 5: 23 a. en ståtligh (ansen
lig) szume peninger, som war fyretije otthe 
tusenndh mark ortiger. Hist, handl. 13. 
1:281 (1566).

Stäcka, tr. Förkorta. [Fsv. stœkkia.} 
daghen lenges och steckes. Vish. 7:18. Så 
gör då hvad din ära vil: Stäck våra dar, lägg 
flera til. Dalin Vitt. 3:198. Så blir af mor
disk hand dock lifvet ofta stäckt. S. Trie- 
WALD 7.

Stäcka, tr. Stänga. [Isl. stika, stikka ?] 
Stäckade igen döranar, satte så eelden på 
gården. Svart Kr. 48.

Stäckre, se under Stackot.
Städelig, adj. Ständig. [Mnt. stedelik.] 

Kunne wij icke haffua nogher warelse, lijff 
eller rörelse vtan hans (Guds) idhkeliga, 
stedheliga och hemeliga werkan vdi oss. O. 
Petri Svar till P. Elice e 3 b.

Städes, adv. Städs, städse. [Mnt. ste- 
des.] man kenner syndena ... och stridher 
stedhes ther medh. O. Petri 1 Post. 16 a. 
void jw haar städes gått för rätt. R. Foss 
476. Thet nu skeer städes och tätt, Then 
fattige moste köpa rätt. Ders. 487. äregi- 
rughet... haver mig städez förkommit som 
en kranckhet uti de upbläste andar. Her
melin D 6 b.

Städig, Städigt, se Stadig, Stadigt.
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Stadig, adj. Städad, vara snygg, täck 
och stadig. Dalin Vitt. 3 : 342. Utan et sta
digt hufvud är honom omöjeligt at skrifva 
en vers, som duger; deremot, om han det 
har, om han väl förstår sig sjelf, om han 
tydeligen vet hvad han vil säga, faller ho
nom efter någon öfning altsammans lätt. 
Ders. II. 6: TJ6.

Städja, tr. [Fsv. stäfia, Isl. stedja.) 
1. Ställa, gifva plats. The städie henne 
högt up på sins faders thron. Stjernhjelm 
Jubelsång. — Refl. ställa sig, stanna. Han 
stadde sigh för bredhe bordh. Sv. forns. 
1:160. — 2. Tillstädja, han honom hans 
skalckheet j stadhenom icke städhia wille. 
2 Nlacc. 3:4. thens rikas offuerflödhigheet 
städher honom icke soffua. Pred. 5: il. 
quinnone städher iagh icke, at hon andra 
lärer. I Tim. 2:12. Tå han kom j hwset, 
stadde han ingom ingå med sig. Luc. 8:51. 
städh henne icke hennes wilia. I Mos. 4:7. 
städh them icke sielffswold. Syr. 7: 26. thet 
warder ingom stadt, at han kommer medh 
Gudh til retta. Job 34:23. tå Eric Karl
son och the andre kommo med sitt folk, 
wille han icke städia them (låta dem kom
ma) öffuer (vid stäket). O. Petri Kr. 270. 
Then som banlyster är, skal icke städias 
(få tillträde) j kyrkio til någhra Tidher an
dra än predican. L. Petri Kyrkord. 33 a. 
haffuer H. K. M. latit besettie Calmerne 
slott. . . och förbudit at städie thet i Sven
ske manna händer igen. Stjernman Riksd. 
1:485 (1599). — 3. Använda. Man giffuer 
offta någhot, ther man städher thet illa, Twert 
om, giffuer man, ther han thet ganska wel 
städher. Syr. 20:10.

Städjas, dep. Stanna, dröja. Vthi huadh 
som helst hws j kommen, säghen först, 
Fridh wari thesso hwse, och om ther nå- 
ghor är fredzens barn, wardher idher fre- 
dher städiandes på honom. NT 1526 Luc. 
10:ii. Troor tu at Eenhörningen skal wilia 
tiena tigh? eller städhias widh tina krubbo? 
L. Petri Jobs bok 39:12. Säl är then man 
som ... icke städz på the syndares wägh. 
Dav. ps. 1:1. een quinna... hwilkas fotter 
icke kunna slädhias hema widh hwset. Sal. 
ord. 7:11. städz icke strax ibland the wel- 
ligha. 25:6. hon intet staddes för än hon 
kom fram til Jesum. 4 Post. ila. Wec- 
terenn går i stugunne in, Hann staddes för 
bredhe bordhe. Sv. forns. 1:160. Then ene 
trifs intet i staden, then andre städz intet 
på landet. Svedberg Catech. företal c 4 a. 
Arfvingarna voro elackt pack, och inge pen
ningar kunde städias hos them. Casa 140.

Städsel, f. 1. Arrende. Skall eij heller 
nogor . .. åftrengias åff sijn städzsell, vthan 
han ecke förmå holla gården widt macht. 
Gust. 1 reg. 5:121. — 2. Städja. På tre 
ställen har hon nu tagit städslar. Lustsp. 
Amman 62.

Städsleöre, n. Om städzleöre, må huar 
niuta sin hussbondess godha willia, och sit- 
tia i sex åhr, och på siuende åhrett vpsäija 
godzsett eller städie på nytt. Gust I reg. 
7: 2'5. Oleff Törne Cronones och wåre bön- 
dher ... till tunga warit haffwer, beswärendis 
them med alt förstore städzleöre. RR 7/s 1545.

Städsvarig, adj. Stadigvarande, stedz- 
varigt mörker Spegel G. verk 170. then 
trägård stod i städesvarig blomma. Öpp. 
par. 11. hela Christi lefverne var intet an
nat, än en städsvarig plåga. Pass. and. 128. 
en städsvarig åminnelse. Ders. 258. städs
varig oro och vedermöda. Sal. pred. 26.

Stäfle, m. Stolpa, stäfla, stöd, Fulcrum, 
Stütze. Schroderus Lex. 35. (jfr Rietz 
stavel.)

Stäfva, intr. Vända stäfven (dt ett visst 
håll), ställa kosan. Stäfva med fartyg. Lind 
Ord. Rietz.

Stäka, intr. [Jfr N. stoekja.] Lukta illa, 
stinka. Aaset. .. stincker (stäker). Come- 
nius Tung. 328. Det (smöret) var surt, som 
de sureste pilla, Stäkte långt bort och luck- 
tade illa. Beronius C 2 a. desse ugnar 
. . . myckit stäka och oosa. U. Hjärne 
Ved. 23. Jfr Rietz.

Stäka, intr. Tornera. [Mnt. steken, T. ste
chen.] När the sporde hwar annen till för 
hwem the wille stäka, . .. Sade Lyder att 
han wille renna för alla Frwer och Jung
fruer skull i Danmarck. Svart Kr. 41.

Stäka, (Ståka?), intr. Söka. loth han 
(Kristian I) bryta swnder knappen oppå Ker- 
nona i Stocholm (tornet på Stockholms slott) 
och låth stäka epter penningha. HSH 5:11. 
(Jfr Stoka.)

Stäkamets, m. (?). Dolk. [Fsv. stäka- 
mäz, Mnt. stekemest, n.] Huilken Broder 
medh Stäkametz går i Stufuune tå wppen- 
bara dricker ähr, bötte sex öre. Skråord. 
266 (1589).

Stäkande, n. Tornering. Ther war ett 
gladeligit gestebodh ... Bleff icke heller för- 
sumadt the dagar ther effter medh stäkande 
och bräkande. Svart Kr. 136. the (Gö- 
tarne) skola en synnerlig lust hafva halft 
till stäkandhe, torneringh. L. Petri Kr. 13. 
öfva sigh medh torney, stäckande och bräc
kande. Ders. 74.

Stäkermark, m. En insekt. Buprestis 
eller Stäkermark är svåra förgifftig och när 
ett nöth får honom uthi sigh, tå svulnar 
thet svårligen och måste döö. Colerus 2:42.

Ställa, tr. bidia,... at Gudh the skade- 
liga dieffuuls tungor . .. styra och Stella (ord
na, rätta) wille. L. Petri 2 Post. 223 a. — 
Stella (rikta) sitt hierta til at sökia Herran. 
2 Krön. 30:19. Hadhe tu stelt titt hierta 
til Gudh. Job. 11:13. Joab sågh at strijdhen 
war stelt på honom bådhe baak och före. 
2 Sam. 10:9. han ... stelte (öfverlemnade) 
hemden till then som rett dömer. I Pet.
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2:28. hade almogen naplige stält (satt) ther 
någen tro till. Svart Kr. 166. — komtno 
tijt falske breff,... I konungens nampn vo
re the stellte (uppställda, uppsatta). Hund 
Er. 14 kr. v. 58. I Cantzeleiet lät han stelle 
breff. Ders. v. 459. —Ställa ef ter, ställa 
försåt för, jaga efter, gillra för, fånga. Jfr 
E f t e r s t ä 11 a. the skulle alffuarligen ställa 
effter samma skogztiuffuar, til at läggia them 
nidb. Tegel Gust. I hist. 2:106. Schyt- 
tere, som wäl kunne schiuthe eller ställe 
effther allehonde skogzfogl. Fin. handl. 
7:114 (1544). ther Sielegrund opå färde äre 
skole the ... stelle efter siäler. 8:98 (1551). 
— Refl. Jagh skal så Stella migh medh them 
(behandla dem), såsom the leffuat haffua. 
Hes. 7:27. tu steiler tigh wenligha til (visar 
dig vänlig mot) thetta folck. 2 Krön. 10: 7. 
kom Mester Dijrick med alt krigxfolket för 
Slottet, ställandes sigh (lagande sig till, be
redande sig till) att bestormadt. Svart 
Kr. 26.

Ställebref, Stillebref, n. Aflöningsbref. 
[Jfr Mnt. stelbref] Wij wele ... skicka ho- 
num någhra peninga til honda med thet 
stellebreff, epter huilkit sådana krigxfolk sol
deras skal. Gust. 1 reg. 8: 45. ville wij gerna 
haffua them (krigsfolket) på szådana beszol- 
dung szom stellebreffuit vtuiser. 9: 327. någre 
gamble stille breff lydendis på then räntte, 
vår almoge vdi helssingelandt theris sokne- 
prester i förlijden tijdt årliga giffuit haffuer. 
5: 60.

Ställfågel, m. Lockfågel, på Arnack boo 
någre Hollendere, huilke ther äre mikit be- 
hendige oc wetta gott seett vppå att fonga 
wilgess . .. mett theris garn, stelfugler oc 
annen tilbehörninger. Gust. 1 reg. 9: 80.

Stämma, Stämna, intr. och tr. [Isl. stefna, 
stemna.] 1. Taga vägen, begifva sig. Så
flydde han . . . och stemde ått Gileadz Bergh. 
I Mos. 31:21. på stunden stemmer hon till 
samma ort det fortaste hon nogonsin kunde. 
Nyman 52. Psyche löper medh hast och 
stemner rada vägen till then höge bergz- 
klinten. Dens. 67. stälte han sin resa åth 
Italien och stämde rätt fram igenom Sirmis, 
som gräntzar til Pannonien. Peringskiöld 
Jord. 137. — 2. Kalla, sammankalla. Tå 
han til Stocholm kommen war, stemde han 
strax rikesens rådh tilhopa. O. Petri Kr. 
288. stemde han tilhopa itt herremöte i Telie. 
Ders. 307.

Stämma, tr. Kanta. En bred röd lista, 
som på alla kanter var stämd med et blått 
band. — Yttersta kanten var stämd med 
svarta silkesfrantsar. Linné Sk. resa. 43. 
På handskarne äro röda läderkilar insydde 
och kanterne stämde med hvitt läder. Stock, 
mag. 1:19.

Stämma, tr. och intr. [T. stimmen.] ele
menten stemmades hwart öffuer annat medh 
stoor skickeligheet, lijka som strengenar på

itt psaltare spel förwandlas til åtskilieligh 
klang och lydha likwel tilsammans luste- 
ligha. L. Petri Sal. vish. 19:17. the hålla 
alle tilhopa, stemma alle ett, och seya alle 
ett. P. J. Gothus Skrift, sent. Y 5 b.

Stämma, f. Förstoppning. [Fsv. =] för
stoppat j lijffuet, hwilket på Swensko kallas 
stemman. B. Olavi i b. Förstoppelsen eller 
stämman. Palmberg 99.

Stämma, f. Stam, ätt. Höghboren aff 
stämma och blodh. Prytz O. Skottk. H3a. 
född af kongslig stemma. N. Holgeri C 4 a. 
Tu äst af hög stämma. Törnevall C 4 a. 
af adelig stämma. Ehrenström 59. Din 
stämma, tör jag fråga, Hur gammal är hon? 
Düben Boil. sat. 28.

Stämme, n. Ljud. hade tu (Noah i ar
ken) musiqv af mångt it stemme, I dy hvar 
fogel sång som han haar näf och nemme. 
Spegel G. verk 85.

Stämning, f. Kant på kläder, tröje-kant 
eller stämning. Stock. mag. 1:18.

Stämpel, m. 1. Stöt (till mortel). [Isl. 
Mnt. Stempel, T. stämpel.] mortill med 
stämpell. Fin. handl. 4: 294 (155fi). — 2. 
Prägel. [Mnt. Stempel, T. stämpel.] eth falst 
myntiie är slagit vppunder wan (vår) stem
pelt. Gust. 1 reg. 6: 332. — 3. Stärnpling, 
anläggning, anslag, ær mich ganske siel- 
synth hwath stempill ther jnne (i Värend) 
ær med almogen ath the äre saa ohörige. 
HSH 20:117 (1507). Tu brukar ther till Stem
pel all Att komma them på högsta fall. 
Tisbe 62.

Stämpla, tr. Stämpla tillhopa, ge
nom stärnpling samla, ith mæckta tal folk 
warth tiil hopa stamplath i wægen for forme 
worth folk — — — at i moga ther om ran- 
saka huers skuld och stärnpling thet war. 
Gust. 1 reg. 1:221.

Stämplan, f. Stärnpling. att tw aether 
på honnom ... att han jngen stemplann be- 
driffwer hiith jn wppaa Rikit. Gust. I reg. 
6: 125.

Stäna, Stänja, Stönja, intr. Stöna. [Mnt. 
stenen; Fsv. sty nia, Isl. sty nja.] han stäner 
och stankar. Stjernhjelm Here. 349. De
metrius lågh på mareken oc stänte. Petrejus 
Beskr. 2:181. Brasken stonekade och stän- 
iade. Svart Kr. 134. The (Danskarne) fram
ställa sitt taal, icke såsom andre menniskior, 
uthan stönja thet fram, och lijka såsom the 
skulle formera och skapa orden i gomen. 
Schroderus Gadd B 3 b. Jag, som pusta, 
stönja plär. Dalin Vitt. 5: 476.

Ständelverk, n. Korsverk. [Mnt. sten- 
derwerk.] fonde Callmare hoor iche haffwe 
ähnn här till effther wåre priuilegiers inne- 
hålldh begyntt atth byggie steenhws eller 
Ständellwärckz hws. Hist. bibi. 2: 107 (1575). 
bygge och förbättre dheris hus hwar effter 
sinn empne och rådh, dhe rijke och för- 
mögne med hele stenhus till att vpbyggie,
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dhe andre ... med ständellwerck til! att vp- 
sättie. RR 1577.

Ständighet, f. Stadga, fasthet. [T. stän- 
digkeit.] alle menniskelige ting uthi sin 
begynnelse icke äro genast fullkomlige, uthan 
vinna effter handen sijn ständigheet. P. 
Brask Puf. 8.

Stängel, m. Skottbom, regel. Repa- 
gul um, stengil. Var. rer. voc. G 8 a. Sten
gel, Pessulus, Riegel Schroderus Lex. 36. 
stengelen åt låset. H. Vis. 5:5. dieffuulen 
honom ... för öronen satt en stengil, ... at 
han döff war. P. Erici 2:233 b. Kom in, 
sätt för döran stengel. Messenius Disa 12. 
the varda genom Lagen (såsom genom en 
starkan stängi!) något litet håldne i tvång. 
P. J. Gothus Rel. art. 164. Porten har sine 
låås, halffportar, stänglar och fallbomar. Co- 
MENius Tung. 615. Håll mig ej, min ängel, 
Inom lås och stängel. Dalin Vitt. 5: 321.

Stängsle, n. Stängsel, got stängzle, låås 
och bomar. Spegel G. verk 248.

Stänja, se Stäna.
Stänka, se Sten ka.
Stänka, tr. och intr. Mose stenkie thet 

(sotet) vp ått himmelen. 2 Mos. 9: 8. doppa 
sitt finger vthi blodhet, och stenckia ther 
medh siw resor för Herranom. 3 Mos. 4: 6. 
tå toogh Mose blodhit, och stenekte (be
stänkte) folckit ther medh. 2 Mos. 24:8. 
weggen och hestanar wordo stenekte medh 
hennes blodh. 2 Kon. 9:33. theras blodh 
stenekt mijn klädher. Es. 63:3.

Stänket, m. Stänkqvast. Aspergil
lum, stenkil. Var. rer. voc. L7a.

Stänkelse, f. Jesu Christi blodz sten- 
ckelse (bestänkelse med Jesu blod). 1 Pet. 1:2.

Stänkvatten, n. Reningsvatten. steneke- 
watnet icke är stenekt offuer honom. 4 Mos. 
19:13. medh stenekewatne stenekt. 19:20.

Stännika, se Sten i ka.
Stärkvat^en, n. Sätter eder nu, min 

frökin kär (som haft anfall af svimning), 
Så vill iagh eder sterkvatn gifua: ho veet? 
thet kan vel bätter blifua. Tisbe 20.

Stöd, f. [Isl. stod, f.] Hustrun ... sin 
man som een stöd omfattar. Stjernhjelm 
Bröl. 30. Du var oss i nöd En muntran, 
en stöd. Dalin Vitt. 1. 2:39. Du saknar 
åter nu en stöd. I. 3:99. månge ansågo 
honom för en fäderneslandets stöd. Malm
borg 172.

Stödja, intr. Ljustra fisk vid bloss, han 
foor med eldh eller stödde. Gyllenius 15. 
Stödja effter fisk. Colerus 1:342. Jfr Rietz, 
Hesselman I o. y 126.

Stödja sig, refl. Lät migh tagha på pela
renar ... at iagh må stödia migh ther in til. 
Dom. 16:26. the stödde sigh widh honom 
(stafven). Hes. 29: 7. hon ... toogh twå tiä- 
nistapijghor medh sigh, och stödde sigh 
sachteligha widh then ena. St. af Esther 3: 6.

Stödsel, Stödsla, f. Stöd. at det må

lända . .. till ett styrekie och stödsell under 
E. K:t och eder broderlige och underdånige 
trooheet emoot mig. Gust. Adolf Skr. 2ul. 
Jag nu jfrån Frankrijke ... ingen undsett- 
ning och stödzell hadhe undher mine besvär. 
A. Oxenstjerna (HSH 35:72). (Jesus) Vil 
til sin moders staf och stödsel sielfver nämna 
Lärjungen, som ther stod och honom kiärast 
var. S. E. Brenner Jesu pin. 108. Rygge- 
raden är heela byggningenes stodh eller 
stödzla, at vij kunne stå räta. Comenius 
Tung. 259.

Stöfla, f. Stöfvel. O c rea, stöffla. Var. 
rer. voc. F la. een stöfla honom' tryckte. 
Schroderus Liv. 285.

Stöfla, tr. Bestöfla. [T. stiefeln.] Fotterna 
stöfflar han medh fridzens Euangelio. P. 
Erici 1:198 b. Skal hwar och en Christen 
medh fridzens Euangelij til fotterna så skood- 
der eller stöffladher wara, at han alwart går 
igenom. 5:265 a. Gånge en löpare skodd, 
och ride en ryttare stöflad. A. Nicander 
Vitt. 190.

Stöfva, tr. Hindra. [D. steve, “dæmme 
for, stoppe" Kalkar, Mnt. stouwen, T. 
stauen.] the som forme gældz betalningh 
stöffua och förhålla. Gust. 1 reg. 4:165.

Stöfvel, m. Smörja sina stöflar, 
laga sig i ordning till affärd. Den andra 
har sina stöflar smort Och ropar: allons! 
Dalin Vitt. 4:489. Han var glad at han feek 
smörja sina stöflar och packa sig på flykten. 
Knöppel Mötespl. 22.

Stök, n. [Mnt. stuke?] Rijs kallas och 
torra qvistar (aliis stöök), thet man om som
maren gemenligen bränner. Wallenius 
Gram. F 7 a. medh halmkärffvor och stöök 
upfylla grafven. Schroderus J. M. kr. 336. 
the fördt honom ... igenom en tiock skogh, 
genom törne och stöök. Albert. 4:180. när 
the begynna til at värpa, göra the sigh badlar 
uthaff rör och annor stök. Colerus 1:115. 
Alt vaar ... aff rasloga qvistar och stöök för- 
treetligt och oiempt. U. Hjärne Vitt. 166. 
Jfr Rietz.

Stöna, intr. “Löpa tokot“. Eurelius 
Vitt. 74. [N. stena, gaae blindt hen, fare
taabeligt frem. Aasen.]

Stönja, se Stäna.
Stöp, n. 1. Blöt. Sätt erterna i stöp, så 

at thet fnaset som är på them lösnar väl. 
Kokbok A 7 b. — 2. Sleke. Sleekie, Stööp, 
Salivetum. Schroderus Lex. 55.

Stöpa, tr. Blöta, han stöpe thet (kornet) 
en natt eller halff dag i dyngevatn. Colerus 
1:97. thesse ... kärnar eller fröö stöpas tre 
nätter uti ... sööt miölek. Risingh 53.

Stöpa, tr. Stjelpa, hälla, ösa. [Fsv. =, 
Isl. steypa.) Han stöpte ... vinet så oför- 
sigtigt uti sig . .. at han innom en kårt stund 
... tjenade de närvarande dels til et spott- 
fult löje och dels til vämjelse. 4s. Ban. 
2: 500.
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Störja, f. Stör (fisken). [Isl. styrja, E. 
sturgeon.] Stu ri o, störia. Var. rer. voc. 
R 2 b.

Störrig, adj. Halsstarrig. [T. störrig.] itt 
störrigt eghensinnigt hufvud. R. Foss 5S9.

Störsk, adj. Butter, vresig. [T. störrisch.] 
wij skole älska wäre barn, och icke wara 
störske. Lælius Jung. sp. A 4 b. qvinnor 
. .. trompna, ovenligha och störtzska emoot 
sina män. T. Johannis Fästn. Cc8b.

Stört, m. (?) Störtning, fall. [Mnt. storte, 
f. T. stürz, m.] thw werne mich ... for ont 
fal, fore stört. Tideb. 57.

Störta, tr. Stöta. Herren haffuer så störtt 
them om kull. Jer. 46:15. och störte boor
den om kul. Joh. ev. 2:15.

Störtkärra, f. Stupkärra. [T. stürzkarre.] 
All thess (skansens) vallars och bröstvärners 
iordh är förmedelst hästar och störtekiärrer 
... aff böndherne upkiördh. HSH 35:409 (1673).

Stöss, adj. Häpen. Lind Ord. Stess, 
stöss. Rietz.

Stöta, tr. och intr. han stötte Petrum på 
(i) sidhona, och weckte honom vp. Ap. gern. 
12:7. wädhret bläste och stötte på (emot) 
hwset. Matth. 7:25. enden kommer, han 
stöter vppå (drabbar) tigh. Hes. 7: 6. öknen 
Zin ... stöter in på (intill) södher landen. 
Jos. 15:1. han skal lata stöta (inpacka) thet 
lösza smörit ... i tunnor. Gust. 1 reg. 7:172.
— Refl. barnen stötte sigh medh (stötte emot) 
hwar annan j hennes lijff. 1 Mos. 25:22. — 
Stötas, dep. Och på endalychtenne skal 
Konungen aff Södherlanden stötas (samman
drabba) medh honom. Dan. 12 (11:40).

Stötare, m. Stötel. [Mnt. stöter, stöter; 
T. sfösser.] Om tu stötte en dåra j mortare 
medh stötare såsom gryyn. Ord. 27: 22.

Stöt(e), n. Pax haar nu landflycktigh va
rit I många åhr å stöte (å rad). S. Brasck 
T. krig. H 2 b.

Stötel, m. Fistuca, stötil som man 
stöter gatur iempna med. Var. rer. voc. L 8 b.

Stötelse, f. Påstöt, eggelse, retelse. svåra 
gruffueliga anfechtningar och dieffuulens stö- 
telser. P. J. Gothus Tål. F 5 a.

Stötestång, f. Puls. Malmborg 513.
Subtilig, adj. 1. Fin. [L. subtilis.] hon 

war ganska subtiligh och degheligh. Susanna 
31. Thetta barnet är icke lindat medh miwk, 
gran och subtiligh lindaklädher. L. Petri 
1 Post. F 4 b. theras (englarnes) natur är 
mykit ädhlare, subtiligare och fulkomligare 
än wår. 3 Post. 124 b. .Änglanar . . . äro aff 
theras natur subtilige skarpsynte Andar. P. 
Erici 2:15 a. högh, klook och subtideligh 
ord. 1:157 a. thet subtiliga och farliga nätet 
är vpstelt. 2 : 328 b. een subtilig jernstyyl 
hvessas. Spegel G. verk 125. de ädla iung- 
frurs subtiliga fingrar. U. Hjärne Vitt. 50.
— 2. Klyftig. [Jfr Fsv. subtiligh.] äre 
köpmän itt subtiligt, verldzvijst, konstrijkt 
folck. R. Foss företal A 1 b.

Subtilighet, f. Änglars subtiligheter klara 
och fina Följe er bägge. Dalin Vitt. 4: 489.

Suckning, f. Suck. sammanfoga medh 
migh hierteliga sukningar för vår . . . Öffver- 
heet. Phrygius Agon 48. hvad sådane men- 
niskior spara uti tårar, thet utgjuta the uti 
sukningar. Spegel Pass. and. 182.

Sud, f. 1. Skeppsbord, reling. [Fsv. sudh, 
Isl. su9] Sudh, Ora navis, Schiffbort. Schro- 
derus Lex. 3t. vräkte så Troilus ned på 
then Danske Underadmiral, så att the låge 
sud om sud. R. Ludvigsson 279. lodien 
wij såthe vthi brast ett stycke vth vtaff een 
plancke, wedh pass mith på dhen eene sudh 
... sprunge så alle i reddugen fram på enn 
sudh och förfylthe lodien, så att honn hwelffde 
om kull. HSH 36:331 (1585). Galleyerne 
vore och på öffuerlöpen och suderne offuan 
vatnet öffuerdraghne medh svart klädhe. 
Gjörwell Samlaren 9:177 (1624). Han har 
ännu ett plichtankar på suden. Grubb 303. 

-vid Noæ ark att hängja sig på suden, Ock 
drunkna likafult. Eldh Myrt. «9. Falla öf- 
ver suden, öfver bord. Lind Ord. — 2 På 
sud, på sida, på lut. han haffuer latidt 
bracht schippett ... på sudh och besedt huad 
feell thet fick när thet sköttz aff stapelenn. 
Hist, handl. 8. 2:113 (1566). — 3. Bräderna 
utanpå sparrarne till yttre takbetäckningen 
eller vattentaket. (Rietz.) Täckes på dom
kyrkan med sud och spån. Vestg. fornminnes- 
för. tidskrift 4:82 (1597).

Suda, Syda, Sy, tr. Förse med sud (se 
d. ord 3). Joen Tornbyggare resthe, sydde 
och spänte thet höga tornet på domkyrkian. 
Vestg. fornminnesför. tidskrift 4: 82 (1594). 
byggemestaren ... uppresthe ... 2 små spi
ror ... sudde them, spänte them. Ders.

Sudlare, m. Marketentare. [D. sudler 
Kalkar, Mnt. sudeler, T. sudler, E. sutler.] 
Det var ej tillåtet för någon, som ej tillhörde 
krigsfolket, att komma in i lägret; derföre 
utsågs för dem, som hade något att afgöra 
med krigsfolket, en plats utom lägret, som kal
lades sudlare plats. Adlersparre Afh. 363.

Sudnacke ? Sudnackar (prasstigiatores), 
trållkarlar, seidkonor och dylika pack. Pe- 
ringskiöld Heimskr. 1 (tillegnan).

Sudrig, adj. Suddig, smutsig. Hon är 
sudrig. oreen. Husspegel A 8 a.

Sufva, tr. Suga. Uthaf the vilda trän 
man bitter must måst sufva. Stjernhjelm 
(Hans. uppl. 58)

Suga, f. ? (Gråsugga ?) Matkarne (i krop
pen) ... ibland see uth som syrsor, ibland 
som sugor, understundom som tvestiertar. 
Lindestolpe Matk. 9. Matkar ... som hafft 
många fötter, som en suga. Ders. 40.

Sull, f. (?) Lopp, ränna på en pilbåge? 
[Jfr Aasen sul] stålbågar med krijhakar, 
belter och sull. Adlersparre Afh. 225.

Sullen, p. part. Svullen. [Isl. sollinn, af 
svella.] Helsingius.
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Sullna, intr. Svullna, theras lijff sullnar 
up. Colf.rus 2:136. tandköttet sulnar. Lin- 
destolpe Skörb. 8. ådrorne under tungan 
sulna. Ders. 9.

Sullnad, m. Svullnad, uthvärtes sullnad 
eiler böld. Colerus 2:141.

Sulme, Svolme, Sölme, m. Svullnad, 
svulst. [Fsv. sulmi.] sulme j halsen. Var. 
rer. voc. D 4 a. inwertess apostemata och 
sölmer både j brystedt och tiläwentyrs j hiär- 
nen. Fin. handl. 8:364 (1555). en heet swlme. 
B. Olavi 59 a. Pestilentzien ... uthdrifver 
fressmar och sullmar (carbunculos). Come- 
nius Tung. 314. åderlåta (them) på samma 
foten eller armen, ther swolmen eller fres- 
man sigh vppenbarar. Lemnius A 3 b.

Sumla, intr. Vara försumlig, ingen har 
mackt at eftergifva och sumla uti det, som 
angår Gudz ära. Hist, handl. 4:141 (1708). 
Se Lind Ord.

Summa, f. Summa (med få ard sagdt), 
man finner ingen deel, then godh och nyt- 
tigh är, . . . hwilken Psaltaren icke korteligha 
innehåller. Försp. till Ps. Jfr Hes. 16:13. 
widh endan warder j een summo korteliga 
begripit alt thet som tilforenne sagt är. O. 
Petri Sal. A 3 b. thetta är meningen och 
summan (hufvudsaken) j thetta euangelio. 
I Post. no b.

Summe), n. Försumlighet, dröjsmål. Lind 
Ord. Rietz.

Summera, tr. Sammanfatta, thenne 
Scrifftlärde så behendigh war til at summera 
all Laghen och thet som retta kämen ther 
vthi är. L. Petri 2 Post. 220 a. Vthi thenna 
Söndags lesten är författat och korteligha 
summerat alt thet som hörer til en Christelig 
kennedom. Ders. 294 a.

Summovis, adv. Här hafve vi i summo- 
vis (i sammandrag, korteligen), hvad til- 
förena . . . något vidlöfftigare är utfördt. Sved
berg Dödst. 199.

Sund, f. Sundhet. [Mnt. sunt.] Them 
wart på thet sidsta säkerheet til sagdt för 
lijff och sund. O. Petri Kr. 228. wil Do
minus stå them for liiff och sund. Gust. I 
reg. 10: S9. [Mnt. lif unde sunt.]

Sunda, Synda, intr. Simma. [Isl. synda.] 
etterdiur ther (; vattnet) sunda af och til. 
Kolmodin Qv. sp 1:66. Så märcker jag, 
at ther i hvassen något sundar. 1:105. läät 
them om ena natt rijdha i elffuena och synda 
ther öffuer. O. Petri Kr. 106. försökia . .. 
om the kunde synda öfver älfvene. L. Petri 
Kr. 86.

Sunder, adv. I s u n d e r, särskildt. [Isl. 
t sundr.] H. K. M. icke lägligit ähr vdi 
sundher att befale the andre stådthållerne 
så till prick, huadh som dem bör att be- 
fordre. HSH 27:124 (1565).

Sundmage, m. Simblåsa (hos fisk). [Isl. 
sundmagi.] 1 tunna Sunnemager. Stjf.rn- 
man Com. 2:233 (1639). — “Sunn eller Sund

mage är simblåsan hos de stora torskfiskarna, 
hvilken äfven användes till mat.“ Nilsson 
Fauna 4: 635.

Sup, m. Klunk, drick. Jagh skal för min 
person, nu ledse aff ert sööl, Utdricka i en 
suup then gode skåål (drottningens) i ööl. 
Balett om hela verldens fröjd (1645) B 4 b. 
brunnen är så diup, At du med munnen ei 
kan taga någon sup. Kolmodin Qv. sp. 
2: 72.

Supa, tr. 1. À ta supanmat. [Fsv. —, Isl. 
såpa.] the huaske haffua bijta eller supa 
(mat eller dryck). Gust. 1 reg. 8:51. supa 
ölsoppor. B. Olavi 99 b. Supa jag achtar 
kåål, välling och erter. Husspegel A 6 a. 
folket warder snart mätt och ledze widh then 
gambla rälta lärona, lijka som the hade henne 
supit medh skedhar. P. Erici 2:199 a. jag 
åt ächtenskap omsider blef så led, Som om 
jag nödgatz til at supa thet med sked. Kol
modin Qv. sp. 1:049. — 2. Dricka, supa i 
sig. Hans (örnens) vngar supa blodh. Job 
39:33. kriget ... super pengar nog. Rud- 
beck d. y. 100. Supa (röka) tobak. Lucidor 
C 4 b. Supa snus (snusa). Lind Ord. — 
Part. Supande, swpande och wåtachtigh 
maat. B. Olavi 90 a. skal hans maat och 
drick wara mest supande. Dens. 99 b.

Supan, f. Soppa. Möllia, Supan, Ofta, 
Brey. Schroderus Lex. 44.

Supemat, m. Supanmat. biuda then 
siwka någon supemaat. Lemnius A 4 a.

Suppa, f. Soppa. [T. suppe.] Esau ... 
för enne röörda suppa skul bårtsålde sijns 
förstfödzlos reet. P. J. Gothus Synd. sp. 
A 2 b. I Frankerijke går så til, När barn ey 
fadren lyda vil, Giffuer han thet en suppa 
in, Hon giör barnet snart bleekt om kinn. 
Messenius Blank. 63. en feet suppa. Schro
derus J. AL kr. 141.

Supplande, n. Supande, supighet. Huru 
rnonga vackra männ hafva sigh bortskemdt 
och på skam kommit genom sitt otijdhiga 
supplande och lust til drinckerij. Laurelius 
Opusc. 8: H 1 b.

Suputera, tr. Supa bort. iagh vill sup- 
utera Dässe förtreet medh andra fleere. Be- 
ronius E 3 b.

Suputsbarn, n. Bacchi bröder, Vijn- 
svampar, suputsbarn. Spegel G. verk 123.

Sur, adj. wara gladh j lycko och olycko, 
bådhe j söto och suro. O. Petri I Post. 
87 b. — Adv. Thet slagh Jacob Hindrichson 
tappade vidh Svartejåå, lågh honom suurt på 
sinnet. Girs Er. 14 kr. 76.

Surdegad, adj. Fermen ta tus, swr- 
deghat bröd. Var. rer. voc. i l b.

Surkaka, f. Surmulen person. At vara 
lustigh i huset, är lijka så nödigt som dage- 
ligit brödh, ty thet gör offta husfolcket friskt 
och lustight, . .. Trääbockar och Surekakor, 
och hvadh som altijdh vil låta illa, thet hörer 
til villeskoghen. Leuchowius 330.
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Surlig, adj. Syrlig, surlig saft, Lik ät
tikan. S. E. Brenner Dikt. 1:226.

Surmul, m. Surmulen person. [T. sauer- 
maul.] En trumpen surmul. Columbus 
Poet. skr. K 3 b.

Surmula, intr. Vara surmulen. [Mnt. 
surmulen, T. sauermaulen.] Hvad hielper 
det, om jag din vänskap nödigt miste Och 
suremulade deröfver. S. E. Brenner Dikt. 
2: 80.

Surmulna, intr. När hon (solen) sig visa 
vil, strax alting lefva börjer, Men när hon 
dölljer sig, suurmulnar alt och sörjer. Spegel 
G. verk 177.

Surr, n. Rummel, denna hand, som förr 
i ständigt sus och surr Till glaset sträcktes 
ut. Bellman 2:159.

Surra, intr. 1. Susa. een sachta sur
rande västanvind. Leyoncrona 184. — 2. 
Rumla, lefva i sus och dus. Lät mig få se, 
om förra tider Ha surrat på det sätt som vi. 
Dalin Vitt. 4:506.

Sursill, f. Aff sursil måste iagh myckedh 
lijdha, Aff hvilken iagh äter meer än iagh 
vil. Messenius Disa 87.

Sus, m. Susning. Blåste it väder på thet 
hws Och giorde ther een häfftigh suus. S. 
Brasck Ap. gern. A 3 a.

Sus, n. Sus och dus. [Mnt. sus, T. sans.] 
Verlden leffuer i sws. P. J. Gothus Tål. 
B 2 a. på Håtuna huusz, Thär the leffua i 
störste suusz. Messenius Blank. 30. Ther 
aff (af svalg och dryckenskap) icke allenast 
aiment fölia siukdomar och stackot lijff, uthan 
ock månge j sådana sws bliffua dräpne. J. 
Rudbeckius 3 Pred. B 3 b. på kellare .. . 
Ther holler tu mäst släm och suus. Chro- 
nander Surge C 6 b.

Susa, intr. 1. susande öron. Colerus 
1:282. — 2. Surra. The susande bijn. Co- 
MENIUS Tung. 219.

Susa, intr. Lefva i sus och dus. [T. 
sausen.] icke återvända at susa och slämma, 
för än the äre vordne öfverst fulle. Schro- 
DERUS J. M. kr. 80. dricka, sverma, alarma, 
susa och dusa. Svedberg Sabb. ro 2: 899.

Suselse, f. Susning. Öronens suselse. 
B. Olavi 5 b.

Susig, adj. Dåsig. Dagen efter voro alla 
desse utmattade goddagsbussarne nedslagne, 
omuntre, susige. Tessin Bref 1:195. Lind 
Ord.

Susk, m. Sudder, sölkorf. Dock gjorde 
han en råck på tjugufyra timmar, Med häk- 
tor, märlor, träns till alla delar klar; Det 
säkert för en susk två dagars sysla var. 
Livin 13. Jfr Rietz under saska 2.

Sussa, tr. Vyssja. [Mnt. sussen.] Sussa 
et barn. Lind Ord.

Suttla, intr. Fåfängt, o nyttig tv is dr if v a 
omkring och syssla med något, foor han 
(B. van Melen) till the Tyska Herrar, ... att 
the skulle giffua sigh in i then saaken (hjelpa

honom att bibehålla Kalmar slott dt kon. 
Kristiern). Men iu lenger han her medh 
suttlade, iu meer förledh lijden att hans an- 
slagh bleffue platt omwend. Calmare bleff 
honom iffrå. Svart Kr. 89. foor och sutt
lade vti the små siö städer Marstrand och 
Kongella. Ders. 111. Jfr Rietz.

Suttlare, m. 1. Fuskare, alle thesse 
(vissa simplare handtverkare) varda förach- 
teligen kallade sutlare (L. cerdones, T. sudler). 
Comenius Tung. 505. — 2. Marketentare? 
(Jfr Sud lare.) lefva (lemna) uthi skiltvacht 
en hoop tråssbänglar, sutlare och annat slags 
löst partij. Schroderus J. M. kr. 80. — 
Jfr Rietz suttler 701 b.

Suttleri, n. Idkande af förbjuden han
del. the drage allestadz vtij landett opå the- 
ris suthlerij och bruka landzkiöp. Gust. I 
reg. 13: 37.

Svada, f. Svader, m. Sqvadron. [Mnt. 
swade, T. schwader, geschwader.] Hvar 
svada bestod af 300 ryttare. Dalin Hist. 
III. 1:593. Rytteriet var indelt i kompanier, 
som kallades svader eller gesvader, hvardera 
af 300 man. Röding 236. en svader ryttare. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:132.

Svaflig, adj. Svafvelaktig. [T. schwe- 
felig.] thet svafflige victrillet. U. Hjärne 
Surbr. 146. svafveliga dunster. Anl. 207. 
Bättra dig, än är tid, så framt du tänker at 
undgå Drinkares ynkliga lön bland djeflar i 
svafliga lågan. A. Nicander Vitt. 33.

Svafvelsk, adj. Svafvelgul. the hadhe 
glödhande, goll och swawelsk panzare. NT 
1526 Upp. 9: 17.

Svag, n. Fördjupning, däld. ladhe han 
sigh i fahrväghen för them, uthi ett trångdt 
svagh. Schroderus Liv. ill. Uthi thet 
trånge svaghet är staden Leucas beläghit. 
Ders. 455. Svag emellan två backar. Lind 
Ord. Jfr Rietz.

Svaga, tr. Försvaga, intet ting meer 
swagadhe och the stånden förderffuade, än 
folksens otoligheet. P. Erici 5:30 a.

Svager, adj. Svag. Then ther starck 
är, han skal hielpa honom som swagher är. 
O. Petri 2 Post. 26 a. ändoch Anden är 
redeboghen, så är likwel kötet swaghert. L. 
Petri 2 Post. 169 a. nemmet är än nw 
swagert. Kyrkord. 85 b. the som j tronne 
äro antigen suägre eller starkare. Kyrkost. 
59 b.

Svaglig, adj. [T. schwächlich.] 1. Svag. 
thet quinligha kärillet (såsom thet therswagh- 
lighast är). 1 Petr. 3: 7. — 2. Bräcklig, 
sjuklig. Kon. Gustaf var något svaglig. S. 
Elofsson 120.

Svagliga, adv. Svagt, klent, swagligha 
tilgår medh then förbättring, som fölia borde 
thes helga Euangelij predican. L. Petri 
Chr. pina L 5 a. wij swagliga fölie then H. 
Andes driffuande. P. Erici 5:124 a.

Svagtrogen, adj. Klentrogen. Christi



Sval 830 — Svarthet

apostlar voro på thenna tiden svagtrogne 
och vankelmodige nog. Svedberg Sabb. ro 
1 : 699.

Sval, m. Linda, igenlagd åker. (Se 
Rietz svärd.) Svalar eller lindor. Carle- 
son 417. Sval-land, se Lägda.

Svala, tr. Svalka. [Isl. svala ] Daggen 
swalar hetan. Syr. 18:16. han doppar thet 
yttersta aff sitt finger j warn, och swalar 
mina tungo. Luc. 16:24. I qvicka ordaprång 
hon ej sin låga svala. H. C. Nordenflycht 
196. jag äter föll på den tankan at svala min 
vrede på honom. /Is. Ban. 2: 158. — Refl. 
Tå gick Ptolemeus allena til Konungen j 
hans saal, ther han sigh j swaladhe. 2 Macc. 
4:46. Han brann af'häftig törst och sökte 
sig få svala. Kolmodin Qv. sp. 2:81. Och 
blif man tyst til des er heta blod sig svalar. 
Celsius Ing. 12. sig hans harm och hämd 
omsider svala lät. S. E. Brenner Jesu 
pin. 6.

Svalgaktig, adj. Fråssande. En svalgh- 
achtigh (gulosus) slasker ... slickar här och 
ther, och slukar. Comenius Tung. 820.

Svalkan, f. Svalka, märcker hvad eder 
aggar och vee gör, och pröfver thesslijkes 
ther emot hvar uthi j finne svalckan och 
lindring. Stjernhjelm Lycks. är. 3 intr.

Svalke, m. Svalka. Vår enda svalke 
var vår lilla vattuflaska. Kolmodin Qv. sp. 
1: 64.

Svallrare, m. ? Se under Rata.
Svalnedan, n. Svale nedanet thet är 

medan svalorna byggia. Colerus 1:135.
Svalt, se S v u 11.
Svamprör, n. Ett slags långa skjutgevär 

ined s. k. svamplds. Adlersparre Afh. 221.
Svang, m. och n. [T. schwang.] 1. 

Svängning, svingande, ur den Skandske 
skär en mäcktig skara drifvit Ok öfver sund 
ok land med blänckiand’ vappens svang Be- 
tvungit den, som förr all verdsens krets be- 
tvang. Columus Vitt. 88. Sedan slogh sigh 
Jägaren i svang (gjorde skeppet Jägaren en 
svängning) achter om Troylus. Girs Er. 
14 kr. 64. alt hvad i luften och hafvet... 
har sin svang (flygt) och simmande. Stjern
hjelm Fdngne Cup. 3 intr. — 2. Gång, 
gångbarhet. krijget gick i största svangh 
uthi Danmarck. Tegel Gust. 1 hist. 2:60. 
the Christnas förtryckelse Gåår allestädes 
nu i svang. Laurbecchius A 2 b. Såskall 
ditt loford gå i svang. Leyoncrona 159. 
handeln hoos oss gåår i sit vaanlige sväng. 
A. Oxenstjerna Bref I. 4:196. förmedelst 
växlars, assignationers och anvijsningars 
credit, kraft och eftertryck all then princi- 
paleste och förnämste handel och vandel ... 
hafva theras ricktige gång och svång. Stjern- 
man Riksd. 2:1598 (1668). hvilken synd ... 
i fult svang effter all lust brukat varder. R. 
Foss 18. denna smittan nu ... går i fullt 
svang. Dalin Vitt. 4:12.

Svankig, adj. Inböjd. Somliga (näsor) 
äro svankiga och äfven så låga midt på, som 
de krokiga äro höga. Dalin Vitt. 6: 441.

Svansare, m. En som går och svansar. 
I svantsare, som förr med styfva halsar gått. 
Hjortzberg 308.

Svansegång, m. Zions döttrar äro hogh- 
modigha, och gå så raakhalsadhe, medh ... 
swantzegång. L. Petri Jes. proph. 3:16. hon 
. . . brätte buken fram med stolter svantze- 
gång. Kolmodin Qv. sp. 1:19.

Svarare, m. Svarande (part). Stempne 
wij ... baadhe aaclagare och swarare tiil 
rettha in före oss. Gust. I reg. 3:44.

Svarlig, adj. Som kan svaras för, för
svaras. hans saker ecke äre aldelis ärlige 
och swarlige. Gust. 1 reg. 5: 68. wij så 
haffue skickatt oss emott Suerigis rike oss 
suarligit skall wara både för gudh och men- 
niskior. 6: 92.

Svarlös, adj. Utan svar. Så hadhe wij 
jcke tiidh til att swara them (de sökande) 
ther i vpsala, vtan skilde them i frå oss 
endels swarlösa. Gust. 1 reg. 7:101.

Svartn, m. Svärm. [Mnt. swarm, T. 
schwärm.] Satan ... med sin förstötte svarm 
1 pinan kommen var. Spegel Tillsl. par. 
83. hvar then stygga svarm får vistas, ther 
är vist Ett helvete. Ders. 89.

Svarman, m. Böneman. Jfr Talman. 
Svarman, sponsor. Schroderus Lex. 100. 
brudgummen medh ... svaremannen. Lau- 
relius Kyrkord. 241. tå Talemannen genom 
kort taal hafver uthfäst morgongåfvo ... så 
ock tillstånd bedit om upträdande i kyrckio 
och vignings lof, skal fader eller förmyndare 
sielf eller genom svarman svara, gifva ther 
lof till och bruden uthantvarda. Empora- 
GRIUS 143.

Svarsgill, adj. Jemngod, vuxen, i må- 
gen möta Hannibal med een sådan häär, 
som vore hans häär svars gill. Schroderus 
Liv. 289.

Svarsgod, adj. = Svarsgill. the til strijdz 
icke vore svarsgodhe nogh. Schroderus 
Liv. 61. The Romare, som ... (icke) vore 
fienden svarsgodhe, nödgades at vijka til- 
baka. Ders. 110.

Svarta, tr. Svärta. [Isl. svarta.] Svarta 
mine skin och smöria them väl. S. Brasck 
Ap. gern. Lib. at svarta hattar när the 
blackna. Colerus 1:33.

Svarta, f. Svärta, tå är watnet swart 
som skomare swarta. B. Olavi 195 b. af 
svafvel tar sölfret till sig en svarta. Frese 
364.

Svarta, f. Svärta (fågel). Comenius 
Tung. 151.

Svartbok, f. Svartkonstbok. (hon) råd
frågade sin gamla svartbok. Dalin Vitt. 3: 
338. Lind Ord. Rietz.

Svarthet, f. Svärta, nu är theras an- 
sichte så förmörkrat aff swartheet, at man
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icke kenner them pâ gatomen. Jer. klag. 
4: s.

Svarthop, m. störste parten aff folkit 
(var vid vapensynen) vtan harsk och werie, 
Szå ath then swarthoop war i thet nämeste 
så starck, som the ther wälrustade wåre. 
Gust. 1 reg. 11:268. (Månne benämningen 
tyder derpå, att de ofullständigt rustade icke 
såsom de välrustade voro klädde i den för 
krigsmän brukliga röda drägten?)

Svarthyad, p. adj. Mörklagd. Hertogh 
Magnus kalladhe hon Kätslebötare, therföre at 
han var någhot svart hyat. L. Petri Kr. 74.

Svartkonst, f. Krut. (Jfr Söderwall 
Ord. under svarter 2.) skicke till en haltf 
läst körne krutt tijt nid till hopen, så att 
Swartekunsten icke motte fattes. RR 23/i 
1543. Tu wilt och så winnläggie tich vm 
alt thet krut och saltpeter, tu församble och 
offwerkomme kant, och lat vpsättie tich ther 
på Slottet en godt krutqwarn, så att swarte- 
konsten icke fattes. RR 20/e 1544.

Svartkonstig, adj. [Mnt. swartekunstiger.] 
Tå lät Pharao kalla wijsa och swartkonstugha. 
2 Mos. 7:11. trolkarl, eller beswäriare, eller 
en swartkonstugh. 5 Mos. 18: ll.

Svartkonstnare, m. Svartkonstnär. Svart- 
konstnare och trulkarlar. P. J. Gothus 
Rel. art. 130. en svartkonstnare. Petrejus 
Ber. B 4 a.

Svartkälla, f. månge så kallade suur- 
brunnar och svart-källor ... blefvo ogillade. 
Lindestolpe Surbr. 5.

Svartmickel, m. ? Swart mijclar — Suartt 
miclar. Fin. handl. 8:47,54(1548). Rygg
stycken och reefben, slaksijder, lårlägger, 
Svartmichlar hon låter qvarhängia på vägger. 
Törnevall C 1 b.

Svartmugga, f. Svartögd, mörklagd flicka. 
Lind Ord. Rietz.

Svartsot, f. Svartsjuka, plågas af svart- 
soot. Lucidor B 2 a. af fåfäng svartsot 
brinna. Kolmodin Qv. sp. 1:271.

Svas, Svass, n. Ståt, prål, skryt, lefva 
i sus och dus, i dvas och svas. Svedberg 
Ho tror 8. then verldslige i sitt sus och dus, 
i sitt svas och dvas, i sin snöda vellust. 
Sabb. ro 1:89. verldsens svas och buller. 
Sabb. helg. 137. Hofvudet är fullt med verld
sens svass och vesende. Ders. 431. At flic
kor ... eij slippa På gatan ut, At gå i svass 
med jungfru Dina. Rydelius Vitt. 113. 
skrymtarn ... som fordom Phariseen Med 
svass kan tacka Gud. Ders. 47.

Svassa, intr. 1. Svansa, prunka, pråla. 
Kättian ... Svatzar kring med stort behag. 
Rydelius Vitt. 82. huru många auctorer 
ser man skryta med svassande tittlar! Sv. 
nitet n. 3. Skrymtare svassa med ord, men 
falskhet döljes i hjertat. A. Nicander Vitt. 
25. — 2. Prata, pladdra. [T. schwatzen.] 
the kunna vel mykit svatza, prechtigt och 
herliga tala om hans (Kristi) ämbete. P. J.

Gothus Rel. art. 90. våre Officerer varit 
öfuer hoos Churfursten, där han och hans 
Officerere då mykit hafue svatzat dem före 
huru, gerna han ville tractera med oss. A. 
Oxenstjerna (HSH 36: 353). han .. . svat
zat uthur skolan. Bref 2:332. thetta och 
hvad mer som man om Nilo svasser. Spe
gel Öpp. par. 37. På theras vegner trädher 
fram En skata, som väl svassa kan. J. Sig- 
FRIDI A 6 a.

Svassare, m. Pratmakare, skräflare. [T. 
schwatzer.] Thet är een farligh ting vthi 
itt Regemente medh en swasare (Vulg. homo 
linguosus). Syr. 10 (9: 25). en munchristen, 
speculator och svassare. P. J. Gothus Tål. 
B 6 b.

Svasseri, n. 1. Prat, pladder. [T. Schwat
zerei.] Icke latendis szeg affwisze mett nå- 
gott löst suaszerij eller förhalingh. Gust. 1 
reg. 10:179. ther kommer thenne Paulus 
helie medh sitt svaserij. O. Petri Svar till 
P. Eliœ i 1 b. fåfengt och förargeligit taal 
och swaserij. L. Petri 2 Post. 222 b. För
smädares lösa taal och svasserij emoot froma 
predicanter. P. J. Gothus Rel. art. 274. 
Aristotelisk spissfundighet ... är icke annat 
än itt fåfengt sqvaller och svasserij. L. Paul. 
Gothus Mon. pac. 26. — 2. Högtrafvande 
skrifsätt. thenna yttersta tijdzens subtilige 
kräseligheet, och svasserij uthi skriffvelser. 
Phrygius Agon 5.

Sveckla, intr. ? Se på en ähregirig men- 
niskio . . . Hon svecklar här, hon gycklar ther, 
här buckar hon sig, ther ser hon up i hög- 
den. Svedberg Sabb. helg. 567.

Sved, f. Svedjeland, uppröjd mark. [Fsv. 
suÿ.] Anders haffuer bygdt, och rödt bortt 
skogen, och ... må niutte sin swedh. Dipl. 
Dal. 3:78 (1548). en svedh, som ... (han) 
hade huggit och såt — (han) bärgat och op- 
skurit samma svedh. Rääf Ydre 3:176 (1630). 
hans gifvande sveder, der skogen, Härjad af 
lågorna, tvingas att ge sin fetma åt sådden. 
Runeberg 1:80.

Svedaktig, adj. Som förorsakar sveda. 
swedachtige medhel. Berchelt 2 Pest. H la.

Svede, m. Sveda, vånda. [Fsv. svidhi, 
Isl. spiöt.] hans swedhe war ganska stoor. 

Job 2:13. när tigh werck och swedhe vppå- 
kommer. Jer. 22:23. Gudh ... förlossat död- 
zens swedha. Ap. gern. 2: 24.

Svedja, f. Svedjeland. Lind Ord.
Svef, f. Vef Svefven på en slipsten. 

Lind Ord. Rietz.
Svefva, tr. Vefva. Lind Ord. Rietz.
Sveg, Svege, m. Qvist, spö, vidja. [Isl. 

sveigr, svigi.] Skänk migh, heel förtorkad 
svega, En ny opväxt, en ny safft. Svedberg 
Vitt. 123.

Svekaktig, adj. Svekfull, han war fast 
swechachtigh både med taell så och the 
contrachter, såssom medt honom stälte och 
giorde wåre. Hist, handl. 13. 1:207,(1565).
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Svemar, ni (?). Item ii (2) smaa fænekor. 
Item j (1) swemar. Gust. 1 reg. 1:176. Jfr 
Kyrkosvemare.

Sven, m. Tjenare. [Fsv. =, Isl. svqinn.] 
Konungens swänar som honom tiente. Esther 
2: 2; 6: », 5.

Svenbarn, n. Gossebarn. [Fsv. =, Isl. 
sveinbarn.] hon födde itt swenbarn. Upp. 
12:5. lät slå jhiäl all swenbarn j Bethlehem. 
Matth. 2:16. Jfr Mö barn.

Svendom, m. Ynglingskara. Den Sven
ske svendom af ok ann i frögd-els-glanss 
Med Nymfer chorom höll ok trädde kring i 
danss. Columbus Vitt. 86.

Svenkona, f. Tjensteqvinna åt sven- 
nerna (pagerna). Svennekona (på Raseborgs 
slott). Hallenberg Mynt 242.

Svenska, tr. Försvenska. Svenskade 
jagh Petrus Andreæ thenne effterscrifne för- 
rädere tenoor (en förrädisk skrift på latin). 
Stock. mag. 3:275 (1543).

Sventjenare, m. Småsven, page, myn 
herres ... swenethiennere som liggie j borge- 
leghe. Gust. 1 reg. 3: 266.

Svep, f. (enl. Lind). Piska. [Mnt. swepe, f. 
Fsv. Isl. svipa, f.] Scutica, sweep, giszl. 
Var. rer. voc. N 2 b. ther skal man höra 
sweper smella. Nah. 3:2. slå på oxanar 
med swepen. L. Petri Sir. bok 38: 26. Een 
sådana later åssne är wår gambla menniskia, 
huilka man icke lenger kommer, än som swe
pen, thet är lagsens twång, recker. Kyrkost. 
23 b. Jfr Spegel Ord. under s ve por.

Svepa, tr. [Fsv. =, Isl. sveipa.] hon 
födde sin förstfödda Son, och swepte honom 
j lindaklädner (lindade honom). Luc. 2: 7. 
Tå toogh Elia sin mantel, och sweepte ho
nom j hoop (hopvecklade honom). 2 Kon. 
2: 8. swetteduken ... (var) tilhopa swept (hop
vecklad). Joh. ev. 20: 7.

Svepa, f. Svepning. Så snart man kun
gens lijk i sveepan monde vefva. Eurelius 
Vitt. 27.

Svepel, m. Linda, barnet Jesus icke 
hade retzliga en swepel ther thet kunde 
swepas vthi, Ty ther war icke annat på ferde 
än någhra gamla syndrugha paltor. L. Petri 
1 Post. F3a. Lind Ord.

Sveptäcke, n. Svepskäl, finna något 
skeen och ett svepetäckie at förebära. Syl
vius Er. 01. 135.

Svett, m. Röda svetten, blodet, thet 
icke skal bliffua gott och fasta enigheet, för än 
någrom springer rôde swetten. A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Kyrkost. B 3 b. — En
gelska svetten kallades en farsot i Gustaf 

1 :s tid. Lindestolpe Pest. 6. På thetha 
åhret (1529) . . . kom en pestilentie febris . .. 
som man kallade then Engelske Swettesoot. 
Brahe Gust. 1 kr.

Svetta, tr. Svettas. [\s\. sveita, T. schwit
zen.] min herre j yrtagårdhen swittadhe 
bloodh. O. Petri Men. fall L 3 a. Ögne-

vrårne svetta uth tårarne. Comenius Tung. 
248. — Svettas, dep. för thet (kornet) på 
pörtet. . . til at svättas. Colerus 1:107.

Svettebora, f. Svetthål. [Fsv. svetabora, 
Isl. sveitabora.] Porus, swettabora. Var. 
rer. voc. B 3 b. P o r i eller svittebårarna. 
Colerus 1: 373. Vinteren hafver med sin 
köld igenläst jordennes svettebåror. 1: 77. 
Han (sommaren) öpnar alla svettebårar uthi 
menniskian och alla lefvandes diur. 1:178.

Svetteduk, m. [Isl. sveitadåkr] Suda- 
r i u m, näsadwk, swettedwk. Var. rer. voc. 
E 5 a. en swettedwk, ther medh iagh wil 
honom affstryka enneswetten. P. Erici 1: 
138 a. Herre, see här titt pund, som iagh 
hadhe bewarat vthi en swettedwk. Luc. 19: 
20. hans (den dödes) ansichte war förteckt 
medh en swettedwk. Joh. ev. 11:44. togho 
swettedukar och skörte, som widh hans (Pauli) 
krop hadhe kommet, och ladhe på the siwka. 
Ap. gern. 19:12.

Svettring, m. De invärtes medicamenter 
... disponera kroppen til ett stadigt och friskt 
utdunstande, at således denna uthdunstnin- 
gen måtte med sin atmosphcera eller svett
ring kunna förhindra, det intet något gifft kan 
kroppen när komma. Lindestolpe Pest. bi.

Svickel, m. Svickla. Svickel, Kijl, Ti
biale, Zwickel. Schroderus Lex. 29. Svick- 
lar i en skjorta. Lind Ord.

Svidja, tr. Sveda. [Fsv. svipa, Isl. svida.] 
man icke kan swidie alt thet som lwdit är. 
RR 2®/s 1543. JfrAfsvida.

Svifta, intr. Vifta? (JfrSvifva.) skug
gan af almen Sveftar i västanvind. Palm- 
felt Virg. 18. — Se Uppsvifta.

Svifva, intr. Sväfva, röra sig? [Jfr Isl. 
svifa, T. schweifen.] när furstars barn i 
sorgekläder sviva. Eurelius Vitt. 109.

Sviga, intr. Böja sig, gifva vika. [Fsv. 
svigha.] ingendera parten ville för den an
dra sviga. S. Elofsson 168. När hon talar 
moste han tija, j alla saker skall han suiga. 
Doct. Simon 6. — Gifva sviga, gifva efter, 
gifva vika. (Jfr Hesselman / och y 55-56.) 
äro ock menniskiorna så fulla med högferd, 
at the intet wilia giffua swigha. L. Petri I 
Post. H 4 a. himmel och iord moste fruchta 
och giffua swiga för hans bodh. Skyld. F 6 a. 
han skall ingalunda giffua suiigha, eller epter- 
fölia theras wilia. Dial, om mess. 82 a. Then 
som j nödhenne giffuer swijgha (fäller modet), 
han är icke starck. Sal. ord. 24:10. the 
Romare vordo förtröttade och måste någhor- 
lunda gifva svijgha. Schroderus Liv. 174. 
Ty fordras utaf den, som tänker fanan svärja, 
... Et oförfärat mod och färdighet i värja, 
Samt stela armar, som ey genast sviga ge. 
Risell 471. Förnufftet måste här gie sviga. 
S. E. Brenner Jesu pin. 73.

Sviga, intr. Tiga. [Mnt. swigen, T. 
schweigen.] the Articler, som wij vdi wårtt 
breff mest fordrede swar och beskeedh, swi-
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ger han platt stille till. RR so/a 1545. Man 
skal biudha them svijgha, sadhe konungen. 
R. Foss 175. Svijgha och tänkia Kan ingen 
man kränkia. Ders. 231. dieffuulen . .. driff- 
uer vthan alt mootstånd och stilla swigande 
siälanar hopom til heluitis. P. Erici 1:215 a.

Svigande, n. Tigande. Christi och hans 
helga församblings retwisa saak icke genom 
mitt stille swigande må förrådd warda. A. 
Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. C 5 b.

Svigt, f. 1. Böjning, bugning, vatten 
vägen röijer (för Christus) Och med ährbödig 
svigt sin stålta sijda böijer. Liljenstedt 
Christ. C3 b. — 2. Gifva svigt, gifva vika. 
(Jfr Sviga 1.) Pilatus ciarliga merckte, At 
Judarnas ondska sigh meer och meer sterckte, 
Så at nw ey kunde wara lijkt, At the wille 
giffua någor swigt. O. Petri Jesu pina E 2 a. 
begynte the sin kamp ... och hvar gick hårdt 
in uppå den andra, viljandes ingen gifva 
svickten. Peringskiöld Vilk. 277.

Svik, n. Svek. [Fsv. Isl. svik.] Do lus, 
swick. Var. rer. voc. Pia. han ingom orett 
giordt hadhe, ey heller någhot swick vthi 
hans munn war. Es. 53:9. Judanar skola 
thenna stycken troligha hålla vthan alt swick 
och argha list. I Macc. 8:26. Långt från 
fara, Svik och snara. Dalin Vitt. 3:115.

Svikaktig, adj. Svekfull, swickactiigt 
bedragerij. Gust. 1 reg. 3: 320.

Svikel, adj. Trolös, förrädisk. [Fsv. svi- 
kul, Isl. svikall, svikull.] En swickel man 
röyer.heemligheet. L. Petri Sal. ord. 11:13.

Svikfuil, adj. [Fsv. svikfulder, Isl. svik- 
fullr.] Een swickfull menniskia kan föra 
en vthi olycko. Syr. 37 (36: 22).

Sviklig, adj. [Fsv. sviklikr, Isl. svikligr.] 
Een swickligh menniskia skal ingen löcko 
haffua med thet hon vppå siåår, men then 
som är ijdhogh, han skal bekomma sköna 
äghodelar. L. Petri Sal. ord. 12:27. (Bib.
1541 och Öfv. 1878: lat.)

Svill, Svilla, f. Syll. [Isl. sv ill, syll, 
sylla.] 132 tolfter svillar om 15 alnar. HSH 
35:862(1659). Svilla. Lind Ont. JfrSvyll.

Svim, m. Svindel, yrsel. [Mnt. swim, 
Fsv. Isl. svimt.] Svindel, svijm och gicht. 
Stjernhjelm Helsepris.

Svima, Svimma, intr. Svindla. [Isl. 
svima, Mnt. swimen.] och wore thesse torn 
eller tinnar på Templet så höghe, at then 
som här vth före sågh, han swijmade. Læ- 
i.ius Res. 2:14. så häpne och swimmande 
(bedöfvade), att them haffwer förfallet sinne 
och minne. Svart Ärepred. 68.

Svimbad, n. Badsump? [Jfr Isl. svima, 
simma.] förnye then gamble Badstugu, så 
att hon både med fötther och elliest till thet 
bädzste bliffwer förbättredtt, Sammaledis med 
ett Swimbadh. Hist. bibi. 1:187 (1570).

Svimla, intr. Svindla. [Mnt. swimelen, 
T. schwiemeln.] När alt gick effter konun
gens sinne och lyckan honom högst på

hjulet satt hadhe, var det lijka som honom 
hadhe svijmlat, att han icke then förra tenor 
uthi regementet hålla kunde. Gust. Adolf 
Skr. 77. Jfr Rietz under Svimma 565b.

Svimmel, m. 1. En växt med narkotiska 
egenskaper, svingel, losta (Bromus secalinus 
och Lolium temulentum, L.). hon (Lättjan) 
var illa beprydd med en krantz af svimmel 
och valmog. Stjernhjelm Here. 17. (Se 
Ordlista till Here.) Jorden iagh aktar som 
döfvande svimmel. Törnevall E8b. — 
2. Svindel, yrsel, yra. [Mnt. swimel, T. 
schwiemel.] Bort bleeka afvund, du vår 
sinnepest och svimmel. Wexionius Sinn. 
A 2 b. min blöda syyn vardt afif ett liuus 
förbländat, Och iagh vidh sådant skeen uthi 
en svimmel ryckt. Ders. B2 2 a. verldsens 
yra svimmel. Warnmark 3S7.

Svimmel, adj. Bedöfvande. [D. svimmel.] 
Vällust... sömnen skäneker inn med svim
mel vallmogdryck. Düben Pulp. 12.

Svimmelkantig, adj. Vimmelkantig. Jag 
kan näppeligen stå på mina ben, så svim
melkantig är jag uti mit hufvud. Lager
ström Pol. Kannst. 39.

Svimmelse, f. Svindel. [Fsv. svimilse, 
Mnt. swimelse.] Quendelvatn sachtar hufvud- 
värek och borttagher svimmelse. A. Måns
son Ört. 216. jfr Rietz 566 b.

Svimmig, adj. Förvirrande, bedårande? 
En svimmig tökna sig för hennas ögon drog. 
Celsius Gust. Vasa 136.

Svinadraf, m. Til en borgare gaff han 
sich, en swijnaherde bliffua, åt swijnadraff 
han ock lust fick. Psalmb. 1536 11.

Svinaktig, adj. Till utseendet lik ett svin. 
Ett smaalt änne är svijnachtigt. Comenius 
Tung. 245.

Svind, Svinn, adj. [Mnt. swinde, T. 
schwind. Jfr Isl. svinnr.] 1. Vådlig, be
kymmersam. thetta svinde och farlige verld- 
zens löp. Stjernman Riksd. 1:155 (1540). 
farlige svinde förändringar eller omskifftel- 
ser sigh offta tildraget. 1:175 (1544). then- 
ne tijdz swindhe och farlige lägenheetter. 
RR "!* 1547. höge swinne (stor omsorg for
drande, maktpåliggande) ärender at öffwer- 
tenekia bequem. Svart Ärepred. 67. — 
2. Bedräglig, listig. Fiendernes szwinde 
förnemenn och practicher. Gust. 1 reg. 10:211. 
nw en sådana szwind werldh förhånden är, 
ath man icke nogsampt och alt för wäll siig 
kan förwara. 13:274. menniskiors svinde 
list. Stjernman Riksd. 1:183 (1544). Ro
merska lister och svinde prachtiker. Tegel 
Gust. 1 hist. 1:120. fiendernes svinde an- 
slagh. 2:121. then arga, snöda och svinda 
verlden. Svedberg Schibb. g la. — Adv. 
Reynick han lögh thet behendigt och svinde. 
R. Foss 55.

Svindfot, m. Snabbfot. [af T. geschwind.] 
Svindfot... tijden har,.. . Man må ( förmår) 
ey hallan qvar. Bureus Nym. IV: 12.

53
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Svindig, adj. [Mnt. swindich.] 1. Häf
tig, våldsam. Gudh begynner försökia och 
pröffua honom ... genom hårda och altför 
svindiga öffuerheet. P. J. Gothus Tål. 
C 3 a. een hefftig vreede och ett svindigt 
bannande. Apost. gern. 113. — 2. Klyftig, 
slug. [D. svindig Kalkar.] en svindiger 
Arithmeticus. P. J. Gothus Fastapred. 
428. Han (djefvulen) kallas ock Daemon, 
medan han mykit veet, och är en svindiger, 
listiger ande. Rel. art. 126.

Svindighet, f. List, klyftighet. [Mnt. 
swindicheit.] the Lybeskes handel, suin- 
dighet och vpstigningh (prisstegring). Fin. 
handl. 2:299 (1550). Platonis spitzfundig- 
heeter (argutice), Aristotélis swindigheeter 
(versutiœ). P. J. Gothus Post. 167.

Svindigt, adv. 1. Häftigt. Therföre 
äret jw icke rätt, att man så swindigt och 
hardt om sådana förplichtelser disputerar. 
P. J. Gothus Conf. H 7 b. — 2. Slugt, the 
veta väl drijffua theras husfolk svindigt nook 
til arbete. Hust. 315.

Svinga, intr. Jag svingar af och an, en 
gata up och neder; Hvar en med nig och 
buck mig tedde allan heder. Kolmodin 
Qv. sp. 1:118. — Cupido svang sigh nu uhr 
moor sins såtha händer. Wexionius Sinn. 
A2 3 a.

Svink, m. Knep. förevändning, undflykt. 
[D. svenk(e), svink(e) Kalkar, Mnt. swenk, 
swank.] Snedh, Svinekar, Calliditas, Be
trug. Schroderus Lex. 21. Såå slog hann 
hånwm der enn swinnek före, såå att han 
fick hwarcken breff heller penninger igenn. 
HSH 2:65 (1560). han sökte affkortning (i 
skatten) genom falske och flerdefulle svin
kar och undanhveck (undanflykter). Schro
derus Liv. 644. de Danske . . . omgingo 
med finantser och svinekor. Tegel Er. 14 
hist. 67. the snarast sagt intet göra, thet ey 
ad inanem ostentationem componerat är, 
och så stelt, at the ther medh slå folket en 
svinek (blå dunster) för ögonen. A. Lau- 
rentii Verld. speg. 292. the sigh snart ige
nom dygdenes falska skeen förföra och sigh 
en svinek för ögonen göra låta. Ders. 287. 
J fr S v ä n k.

Svinka, intr. Vika af, slinka, vanka. 
Svineka, vrida sig hijt och dijt. Spegel 
Ord. Så haer ey jag behoff från sannings- 
väg'n at svinka. Lucidor G 2 a. the (pla
neterna) ofta vika På sidan, slå een krook, 
åt österkanten vinka, Men gå dock vester ut 
och altså ojämbt svinka. Spegel G. verk 167.

Svinka, f. Slinka. Inbillandes oss, thet 
hvar prunkare är riker, Hvar brokot svinka 
möö, hvar ockrare rätrådig. Spegel G. verk 39.

Svinkel, m. Knep, funder. Munekarna 
offta medh sälsamme svinklar och saker 
framkomma, om the andelige prælater, bi
skopar och vel om påven sielff. Laurelius 
Påf. anat. 207.

Svinkeri, n. Svek. bedrägelige streeclreeck 
och svinekerij. Sylvius Curt. 65.

Svinkla, intr. Göra knep (se Svink)ink). 
Så svinklar diefvulen för them, som honononom 
lyda, Än låds han, synden har altzintet titet til 
betyda, Än drar han nyttan fram, än giöi giör 
han mödan lätt. S. E. Brenner Jesu pin. hlin. 57.

Svinkona, f. Svinsköterska (vid ett slott)slott). 
Ingierdh Suinekone (vid Gripsholm). HSh HSH 
37:17 (1548).

Svinkärra, f. ? [Jfr D. svinekaerre Kal Kal
kar] ändoch han putzachtigh och lustighstigh 
var, så hadhe han doch lijkväl tucht, dyg< dygd 
och ära mykit kär, och foor icke medh suiji suij- 
nakiärran. Balck Esop. 47.

Svinmage, m. en Glosbok eller Svin Svin
mage. Dalin Vitt. 5:107. Et bibliothek aiek af 
de största folianter,... Item små luntor oelr och 
annat prack, Så väl Svinmage som Allma.llma- 
nack. 6:174.

Svinmark, f. Betesmark för svin. må må- 
ge the them (stadens utegor) tiil mulebetlebett 
eller svinemark nytie. Stjernman ComCom. 
1:43 (1538).

Svinn, se Svind.
Svinna, intr. Försvinna. [T. schwinhwin- 

den.] ett beröm, Som svinner hän lijk son; som 
en dröm. Stjernhjelm Lycks. är. S intr intr. 
när man alt uti sit minne sankar, Tå svinnivinna 
ofta bort de alrabesta tankar. Spegel Gl G. 
verk 247. sådant är ett inte Och svinneinner 
som en rök. Eldh Myrt. 39. skuggan svin svin
ner bort. Kolmodin Qv. sp. 2: 126. Me> Men 
skada, at de sköna ungdoms åren, Vår blomblom
stertid skall såledz svinna bort. Hammar mar- 
berg 9. Vår tid har svunnit bort i evighedghe- 
tens haf. Dalin Vitt. 3: 210. hon var svunsvun- 
nen undan deras ögon. Mörk Ad. 2:389. 389.

Svinnel, rn. Svingel. (Se Svimmel lej l.> 
när som jagh uthsåår kornet reent, Tijste'ijstel 
och svinnel fåår jagh igen. S. Brasciasck 
Förl. sonen K 4 a.

Svinnlig, adj. Försvinnande, flyktig, dg. de 
sit lijf i lifvet bruka glömde, Men både nate natt 
ok dag om svinlig skugga drömde. Co Co
lumbus Vitt. 94.
Svinsfjäder, f. [Jfr Grimm Wort, schweins'eins- 

feder 5.] I stället för muskötgaffeln medfördtförde 
Gustaf Adolfs musketerare under det Polskrolska 
kriget en s. k. svinsfjäder eller pinn-pallisadlisad, 
så lång och stark som skaftet till ett spjut, fört, för
sedd med en två qvarter lång jernudd i deii den 
ena ändan och afspetsad i den andra. Fö För 
att motverka det Polska rytteriets häftiga an;a an
fall, nedsattes den snedt i jorden, så atå att 
udden riktades mot hästens bringa, och mui mu
sketeraren aflossade sitt skott stående någr några 
steg bakom. Hamilton 116. Svinsfjädraiädrar 
eller Frisiske ryttare, stakar eller spetsigetsiga 
pålar, som nedslogos i marken till skydokydd 
för krigsfolket. Adlersparre Afh. 30C 300. 
hvar och en knekt eller soldat skulle mei med 
sig frambära en staka till fyra eller halffjerdtjerde
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aln aln long, spitz och bränd i båda ändarne, 
det dem man bruka kunde såsom svinsfjädrar 
ocf och hvar som behöfdes sättja dem fast i 
ma marken rundt omkring sig emot rytteri. Gyl- 
LE! LENHJELM (AdLERSPARRE Afh. 389).

i Svinsot, f. Tvinsot. [T. schwindsucht.] 
Fel Febris hectica eller Svinsoot. Sparman 
Su, Sund. sp. 127.

‘ Svinspets, m. [T. schweinspiess, eg. spjut 
avs avsett för vildsvinsjakt.] hillebarda eller swin- 
spe speetz. Gust. 1 reg. 1:190. Venabulum, 
swi swijn spett. Var. rer. voc. K 4 b. hagtorn 
the ther swijn spetaskafft göras vtaff. Ders. R 4 b.

S Svip, adj. Snabb, rask, kry? [Jfr Isl. 
svij svipa, skynda, ila. N. sviplig, flink, behän
dig. dig, D. svip Kalkar, T. schwipp.] The 
Lyt Lybske hadhe... try skip, The låtes vara 
mei mechtigh svip Och ville mykit skreppe. 
Hu Hund Er. 14 kr. v. 97.

S Svirra, intr. Qyittra. [T. schwirren.] 
Hot Hon (svalan) . . . .svirrar uti hvarje träd. 
Cri Creutz 79.

S Svissare, m. Huggvärja, kroksabel, hirsch- 
fän fängare. [Fsv. svizare (swidzsere), D. svidser 
Ka; Kalkar.] Både ryttare och fotfolk hade 
svis svissare vid sidan, något krökt mot udden. 
En En sådan kroksabel ... bars icke i bantler 
öfvi öfver axeln, utan i vanligt gehäng. Röding 
156. 156. en beslagen swidzere — switzer. Gust. 
1 r< 1 reg. 5:253, 255. Jfr Rietz.

S Svitsare, m. Fotsoldat (eg. schweizare). 
krig krigsfolck som kallas Særgenter (Svitzare) 
elle eller sådant slags folk som bära slagsvärd. 
Pef Peringskiöld Vilk. 140. han ... far uth 
met med skelsord och bannor, som en retat 
Svit Svitzare. U. Hjärne Par. 11.

S Svittna, intr. Svettas. Alla hafva thet 
taal taal om mig, Han haffver sielff förderffvat 
sigh sigh,... Så vara sant iagh nu vitnar, För hvil- 
ket ket iagh aff sorg svitnar. Chronander 
Sur; Surge G 6 a. röök honom medh heel virak 
...t... tå svittnar hästen. Colerus 2:242.

S Svittra, intr. Qvittra. [T. zwitschern.] 
Fogl Foglar i en lund på gröna grenar kvittra Ok 
mäd mäd et liufligt liudh ... bå tittr’ ok svittra. 
LucLucidor Ii 2 a.

S Svolme, se Sulme.
S Svuit, Svalt, Sylt, m. Svält. [Isl. sultr, 

Fsv. Fsv. suiter, svalter, sylt, svylt.] the hun
ger ger och swult lijdha moste. L. Petri Krön. 
prec pred. E 8 b. Hon bad om almosa ... at hen
nes nes svuit fördrifva. Kolmodin Qv. sp. 1:107. 
jag jag för svuit och törst på vägen var at dö. 
HesHesselius Zal. 1. Man spordt med bar- 
netznetz kött mång moor sin svuit hugsvala. 
RueRudeen 166. aff hunger och svalt utmäch- 
tadetade. Schroderus /. AI. kr. 880. sylt och 
hun;hunger. Fin. handl. 9:157 (1556). Dö af 
sylt. sylt. Lind Ord.

S Svultna, intr. Magra af svält. Koon 
... s... svultnar och faller mycket tilhopa. Co- 
LER LERUS 2: 10.

S Svyll, f. Tröskel. [Isl. svill, syll.] Svyll,

Truskell, Limen, Thürschwelle. Schrode
rus Lex. 35. Jfr Rietz svill 706 b.

Svågerlig, adj. [T. schwägerlich.] Her- 
tigh Christian ... läth besökia sin svåger Ko
nung Gustaff... begärandes på thet venli- 
geste och svågerligeste, at Konungh Gustaff 
ville . . . komma honom til undsättningh ... 
förplichtandes sigh på sin svågerlige, na- 
boorlige och broderlige troo ... at vilia ther 
emoot bevijsa sigh som een godh broder in 
i dödhen. Tegel Gust. 1 hist. 2:37. de
ras svågerlige förbund. Girs Joh. 3 kr. 4.

Svågerska, f. hans (din farbrors) hust
ru ... är tijn swågerska (faster). 3 Mos. 
18:14 han tagher (till hustru) sina swå- 
gersko (svägerska). 5 Mos. 25:7.

Svång, adj. Tom, sugande i magen. 
[Fsv. svanger, tunn, smal, Isl. svangr.] Vår 
svånge magha oss tå mätta löste. Schro
derus J. M. kr. 147. I dag hon så äter att 
buken haar språng; I morgon hon svälter 
att buken blijr svång. Törnevall E 4 a. 
han var aff hunger svång. R. Foss 514. Jfr 
Rietz svänger 707 b.

Svång, se Svang.
Svånghet, f. Tomhet, kommer sömnen 

hoos somliga af blodlösa och ådrornas svång
het. Lindestolpe Surbr. frag. 38.

Svångna, intr, Blifva tommare, smala
re, aftaga i omfång. Eeri vatusichtig (som 
begagnar Medcvi brunn) skal förundra sig 
och spörja Hvi magen svångnar så. Spe
gel G. verk 114. Jfr Rietz 707 b.

Svår, adj. [Fsv. svar, Isl. svärr, Mnt. 
swar, T. schwer.] 1. Tung. Stenen är 
swåår. Ord. 27:3. Hwadh är swårare än 
blyy? Syr. 22:17. en stoor gyllene skiöld, 
tusend pund swår. 7 Macc. 14:24. tu leg- 
ger ... een swår byrdo vppå tigh. Syr. 13: 2. 
Herrens hand wardt swår offuer them. 1 
Sam. 5:6. förtyngd aff swår sömpn. Ap. 
gern. 20: 9. iagh haffuer itt tungt måål, och 
ena swåra (ovig, ej talför) tungo. 2 Mos. 
4:10. — 2. Stor. Sex swår skep. O. Petri 
Kr. 300. bygde man ena swåra bygning på 
en lööss grund. Guds ord B 2 b. Konung 
Christiern haffuer en swår makt och welligt 
krigsfolk. Gust. 1 reg. 8:3. en swår hoop 
skip, bössor, wärior. Svart Kr. 164. swåra 
bekostningar. O. Petri Kr. 301. Halland, 
som medh så svåre summor under Sveri
ges Chrono igen köpt var. L. Petri Kr. 
99. han betyngde landet medh monge svåre 
beskattningar. Ders. the Folkungar förläte 
sich på then leyde och szekerheet som 
them tilsagd wardt, besynnerliga för the swåra 
(dyra, kraftiga) eedhar som biscopen ther 
vppå giorde. O. Petri Kr. 75. thet swåra 
(myckna) krigxfolk ... han nu redo hade inne 
i Rijket. Svart Kr. 56.

Svåra, Såra, ad v. Mycket, hög ligen. 
watnet... wexte så swåra på iordenne, at all 
högh bergh ... wordo offuertäckt. 1 Mos. 7:19.



Svård — 836 — Svälla

tine tanckar äro så swåra diwpe. Ps. 92: 6. 
the Romare woro swåra mechtighe. 1 Macc. 
8:1. thet sömar sigh swore wähl att Dan
ske fatige karla bekomme till echte the 
Swenske fruer. Svart Kr. 7. Varda hen
nes (Ålandsrotens) bladh stötte, och lagde 
uppå svullnat, ... göra the svåra gott. A. 
Månsson Ört. 18. theres fiender fruchtade 
ganska såra. O. Petri I Post. o b. han 
så såra mykit törste effter wår förlossning. 
L. Petri Chr. pina D 7 b. greet han bit- 
terligh såre. Hund Er. 14 kr. v. 130.

Svård, m. Svål, hufvudsvål. [Fsv. svar
per, Isl. svördr.] Jagh lät honom så affbrenna 
hans håår, At honom väl samman krympte 
hans svård. R. Foss 122.

Svårhet, f. 1. Tyngd. All svårheet gör 
du lätt som strå. Columbus Poet. skr. 
E1 b. — 2. Storlek, grofhet. Svårheeten 
och vickten aff styckerne som i flottan äre. 
Sjölag 1667 Ammir. B. 4. —• 3. Besvärlig
het, möda, svårighet, arbetet, som Gud 
lagt Adam på at giöra,... mera liuflighet än 
svårhet lemnat har. Spegel Öpp. par. 48. 
Men all ting, som värde hyser, Sällan utan 
svårhet vinns. Dalin Vitt. 4:385. föruth 
fattade meningar, . . . der de sig en gång 
inrijtat, . .. medh stoor svårheet affskaffas. 
U. HjärnE Vatt. A 2 a.

Svårlek, m. Svårighet, besvärlighet. 
Thesse svårleeker ... giorde så myckit, at 
konung Philippus affstodh ifrån sitt förehaf- 
vande. Schroderus Liv. 428. the under 
konungzligit herskap äre wordne medh alla- 
handa svåårleeker betungade. Ders. 890.

Svårlig, adj. Stor. wij haffue en suår- 
liga summa peninga behoff tiil Rikisins 
gäldz bethalningh. Gust. 1 reg. 6:121.

Svårliga, adv. Högligen, storligen. [Mnt. 
swarliken.] watnet . . . wexte swårligha på 
iordenne. 1 Mos. 7:18. Israel ... föröka- 
dhes swårligha. 47:27. Tå wardt Drotnin- 
gen swårligha förfärat. Esther 4:4. the 
... äro migh swårligha wredhe. Ps. 55: 4. 
sågho the på henne, och förundradhe sigh 
ganska swårligha, at hon så degheligh war. 
Judith 10:14. klagadhe swårligha på honom. 
Luc. 23:10. stormen gick swårligha vppå. 
Ap. gern. 27:18. han haffuer swårligha stån
det emoot wår ord. 2 Tim. 4:15. tine 
tanckar {äro) swårligha diwpe. L. Petri 
Dav. ps. 92: o. Ah wee thet syndiga folcket, 
thet swårligha onda folcket. Jes. proph. 1: 4. 
effter han war en vng man wille han swor- 
lige gierne leffua. Svart Kr. 151.

Svårtrogenhet, f. Klentrogenhet. Aliså 
är intet under, om de i deras svårtrogenhet 
komma så långt, at de intet mera troo något 
spöke vara til. U. Hjärne Anl. 389.

Sväcka, tr. Försvaga. [T. schwächen.] 
Stiernan Procyon ... Kan sväkka menniskior 
at the altzintet orka. Spegel G. verk 172. 
Ded Romske väldet först af Göthers infall

knäcktes; De samme Göthers krafft af Longo- 
barder sväcktes. Columbus Vitt. 87.

Sväfmält, p. adj. Som sväfvar på må
let. thes lenger man leffuer, thes meer för- 
nötes thetta liffuet,... Man warder ... swäff- 
mälter... L. Petri 2 Post. 291 a.

Sväfva, intr. en skrymtare sweffuer som 
itt skep på stormande haffuet. Syr. 33:2. 
the wela wel seya...Jach troor påå gudh 
fadher och hans enborna son, men thet 
sweffuar allenest påå tungone såsom frådhan 
på watnet. O. Petri 1 Post. 81 a. vårt 
käre fädernessland ... sväffde (befann sig) 
uthi thet Påwiske mörkret. Schroderus 
J. M. kr. (tillegnan). Hvadh thetta nu sväf- 
vande (pågående) Tyske krijget anlangar. 
Stjernman Riksd. 1:823 (1631).

Svägerinna, f. Svägerska. [T. schwä- 
gerinn.] hertigarne kunde ey lijda een skö- 
kia vara theras svägerinna. Gust. Adolf 
Skr. 76.

Sväka, intr. Haren sväkjer (vagit). Co- 
menius Orb. pict. 5.

Svälja, tr. och intr. Fråssa, dricka, rumla. 
[Fsv. svälgha, Isl. svelgja, Mnt. swelgen, 
T. schwelgen.] predicadhe (iagh) huru the 
dricka och swelgha skulle, thet wore en 
Prophète för thetta folck. Micha 2: 11. 
Hedhninganar swolgo och fraszade j Temp- 
lena. 2 Macc. 6: 4. alt fortäres och swäl- 
ges vp. RR s/i 1548. han leffuer huru han 
wil, swelger, fråtzar, doblar. L. Petri 1 
Post. Z l b.

Sväljare, m. Fråssare, rumlare. [Isl. 
svelgr, T. Schweiger.] alle lätingar, swel- 
ghare och slösare äro tiuffuar. Falck 24 a. 
Svälgare och buukbröder. Schroderus J. 
M. kr. 145. svälljare, ölholkar, Bacchi brö
der. Spegel G. verk 123.

Sväljebuk, Sväljehals, m. Fråssare, 
drinkare, swelgebukar och öölswijn. L. 
Petri Dryck. B 7 a. Svälgehalsar och så 
tiufvar är Titt selskap. Gyllenhjelm Fäng. 
skol. lus.

Sväljeri, n. Fylleri. [T. schwelgerei.] 
pläge enn parit aff edher brwke stoor dryc
kenskap, ... Therföre wele wij ... haffwe for- 
manedt... att the wele haffue fördragh så
dant theris ogudhachtigdt swälgerij. Dipl. 
Dal. 3:170 (1555). dryckenskap och swel- 
gerij. L. Petri Dryck. A 4 a. frosserij och 
swälgerij. A. Simonis B 7 a. vele Vij alt 
vakande ved Iijken, som skeer medh con
fect och svälgerij, hafva förbudet. Stjern
man Com. 2:394. (1644).

Svälla, intr. [Fsv. =, Isl. svella, Mnt. 
svellen, T. schwellen.] the see vppå sitt eg- 
het leffuerne, och swälla ther store vthaff. 
O. Petri 1 Post. 121 b. hans heemligh ting 
... swal vp. L. Petri 3 Post. 37 b. Mitt 
hierta svall. U. Hjärne Vitt. 73. Af tårars 
öfverflöd min ögon svullit opp. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 67.
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Svälting, m. En som svälter. Bättre är 
vara sin egen svältingh än en annars bröd- 
ätare. Törning 10.

Svämma, tr. Föra någon i vattnet, låta 
simma. [T. schwemmen.] mästermannen 
svemde dem (de för trolldom anklagade) 
och de flute. Link. domb. 381. Se Rietz 
sunnda.

Sväng, se Svang.
Svänghake, m. långt ifrån varda stee- 

nar aff sliungor och svänghakar (catapultis) 
. .. uthskutne. Comenius Tung. 712.

Svänk, m. Förekommer mest i pl. [Mnt. 
stvank, swenk\ T. schwank, pl. schwänke.] 
1. List, knep. oss frueter, ath ... thet är en 
annen szwenck oppunder. Gust. 1 reg. 13:119. 
Svenker, omslag, qvinter, finter. Colum
bus Ordesk. 17. Om en ogudhachtigh j 
löffte gååt haffuer, och vmgåår medh swen- 
ker, at han må komma sigh ther vth. Syr. 
29:26. ther jn vdj dalerne skall wara kom
men en vprorisk selle vtaff Norige, hwileken 
ther ibland then menige man hemeligen 
waneke skulle, föregiffwendis them månge 
swenker både hijtt och tijtt. Dipl. Dal. 2:265 
(1543). Her Christoffer scriffuit oss till gan- 
ske månge swäncker och så djupt, att wij 
föge rättelse aff hans scriffuelser haffwa 
kunne. RR s/e 1543. brukade han alla de 
swäncker han kunde till att affsettia Peder 
Vggles wärff. Svart Kr. 25. han brukade 
. . . någre Romare sweneker. Ders. 120. 
Antiochus wille slå swenkor före, och lata 
vpskuffua saken. Uti. på Dan. 537. — 2. 
Lustigheter, tokerier, lättferdiga och skemt- 
achtiga pusser och sweneker, som man j 
Gestgiffuarehws, barnsöl och annor wällust 
och sälskap driffuer. P. Erici 4:115 a.

Svänna, tr. Se Svämma. Hästarna 
låter man svänna eller simma Valborgsmäs- 
sodagen. Linné Sk. resa 10. Jfr Rietz 
svänga.

Svär, m. X. Svärfader. [Fsv. =] Socer, 
swäär. Var. rer. voc. C 4 b. Mose ... kom 
igen til sin swär Jethro. 2 Mos. 4:18. Mose 
wachtadhe sins swärs Jethro fåår. 3:1. — 
2. Svåger, the vore inbördes svärar. Schro- 
derus Liv. 12.

Svära, f. Svärmoder. [Fsv. =] S o c r u s, 
swära. Var. rer. voc. C 4 b. Fadhren skal 
wara emoot sonen, ... swäran emoot sina 
sonahustru, och sonahustrun emoot sina 
swäro. Luc. 12:53.

Svärdsbref, n. Skrifven trollformel eller 
amulett, som ansågs göra innehafvaren 
osårbar. [Fsv. svärdhbref, D. svœrdbrev 
Kalkar, Mnt. swertbref] Svärdzbreff kan 
jagh ock artigt skrifva, At folck så hårdhe 
som steenar blifva. S. Brasck Ap.gern. ESb.

Svärdsklot, n. Knapp på svärdfäste. 
[Isl. klot.] hwilken Erich Larsson . . . hade 
slagitt medh sitt suärdzklott i brystedh. Hist, 
handl. 13. 1:95.

Svärdsorden, n. En munkorden. Swerdz- 
orden, the haffua hwijt elädher och tw rödh 
swärd for brystet. O. Petri Klost. A 4 a.

Svärdsslag, n. Strid. [Fsv. svärds slagh, 
Mnt. swertslach.] med stoort arbete och 
swerdzslagh kom han til rikit. O. Petri 
Kr. 65.

Svärdsslipare, m. Svärdfejare. P o 1 i t o r 
arm orum, swerdzslipare. Var. rer. voc.
Dl b.

Svärfolk, n. Svärföräldrar, ogudachtighe 
måghar och sonehustror äre sitt svärfolck 
motspennighe. Schroderus Albert. 2:208.

Svärja, intr. The swäria sigh tilhopa 
(sammansvärja sig)... och göra itt Förbund. 
Hos. 10:4. Och woro meer än fyratiyo män, 
som så hadhe sworit sigh tilhopa (att döda 
Paulus). Ap. gern. 23:13.

Svärtneande, m. Svärmare. The ve- 
derdöpare äre svärmandar. Comenius Tung. 
648.

Svärmekop, m. Eg. Svärmehufvud. [Mnt. 
kop, T. kopf.] en arg förtwyffladt swerme- 
kop, en wedderdöpar. Svart Kr. 97.

Svärmeri, n. 1. Tanklöshet, förundrer 
oss icke lijtid att Jören Pedersson ... icke 
haffuer med mere achtsamhett bestält samme 
ärende, vthan j siit swärmerij rwsett åstadh, 
och inthett mere achtedt huad han giortt 
haffuer. Fin. handl. 8:319 (1555). — 2. Rum
mel, rucklande, (hon) hölt kroghuus Medh 
svärmerij och annat suus. Olfson Chri- 
stiern 17.

Svätts, n. Prat, sladder. [Mnt. swetz, 
T. geschwätz.] han altijd förwänder en hop 
lösze skottzmåel och mykit annet swättz. — 
thet mykle onyttige swättz hann är wan att 
bruke. RR 5/e 1544.

Sy, Syda, se S u d a.
Syda, intr. Luta åt sidan, kränga. Lind 

Ord. Rietz. Jfr Sud.
Syfta, intr. Sigta. Skytten ståår och syf

tar Åt räfven. Spegel G. verk 269.
Syfta, intr. Pejla (medelst kompass), iagh 

peylar eller syfftar på een compass sohlen 
... Rosenfeldt Nav. 11.

Syfte, n. Sigte (på skjutgevär). Syffte, 
Index sclopeti, Büchsenzeiger. Schroderus 
Le.x. 48.

Syfte, n. opkanten (på kompassen) haf- 
ver tvenne syfften, at see oc peyla igenom. 
Rosenfeldt Nav. 10.

Syftekorn, n. Korn (på skjutgevär), then 
snälle skytt, när han vil vissast skiuta Och 
råka på sitt måål, plär ena ögat sluta Och 
med thet andra see på sielfva syftekornet. 
Spegel G. verk 282.

Syklut, m.? [Jfr D. syeklud, “Et Stykke 
Toi, hvorpaa Een over sig i blavnesyening.“ 
Molbech Ordb.] Presterna medh theras hus
trur och barn måste lijdha hunger och så 
stora nödh, at the medh en sykluth måste 
sina födho sökia. A. Laurentii Hust. 94.
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Sykna? Blås uth mäd liudand’ röst 
then ädla mans bedrifter, . . . then billigst 
lärde skriffter Långt öfver syknas (tryck
fel för skynas d. v. s. skyarnas?) blåå 
mäd outsläcklig skrift Bör måhla. Lucidor 
Kk l a.

Syllsättare, m. stadzens syllasätiere tru- 
gels nielsson war then som tompten mätte. 
O. Petri Tänk. 98.

Sylspett, n. Syl. syylspeet. Messenius 
Signill 28.

Sylstron? Hårstrå? Och der skall E. 
K. vara försäkrat uppå (sade Gustaf Adolf 
till Kristian IV i Danmark), att vari hvem 
dett vill, som oss detta gör (hvad Tyske 
kejsaren gjort mot Sverige), dett må vara 
kaisare eller kongh, förste eller republike 
eller hvem tusen kneffla dett vill (och der- 
med vedret knuste, knöt han näfven i 
vädret), vij skole så taga hvarandra vidh 
öhron, att sylstron skole rykia der vidh. 
Hist, handl. 8. 4:16.

Sylt, se Sv u 11.
Sylta, f. (Se Rinman Bergv. lex.) Sylta 

kallas af bergsmän then malm, som är sön- 
derstött och blandad med jord eller gruus. 
Spegel Ord. Then första verldzens malm 
var full af slagg och sylta. G. verk 28. På 
botnen (af grufvan) var ey annat än slagg 
och sylta. Verelius Herv. (tillegnan).

Sylterska, f. [Jfr Fsv. sylta, inlägga fö
doämne med salt kryddor o. d. för konser
vering.] Skole alle mångelskor och sylter- 
skor vara förplichtat at föra reenligt theras 
sylter, korfvar och poisser på torget. Stjern- 
man Com. 1:882 (1623).

Symfoni, f. Ett slags musikaliskt in
strument. [Mit. symphonia; Isl. simfon, sym- 
fonie; 'Mnt. simfenie.] Se under Positiv.

Symptan, f. Snyftning. gråått, symptan 
och tiutande. Svart Kr. 18.

Syn, adj. [Fsv. =, Isl. stjnn, Mnt. sune.] 
Saa maa te raama seth bedzsta ok szee siit 
synesta (hvad mest behagar, hvad som sy
nes vara det tjenligaste. Mnt. dat suneste) 
Gust. 1 reg. 1:59.

Syn, f. [Fsv. =, Isl. syn.] 1. Åsyn. en 
skyy toogh honom bortt vthaff theras syyn. 
Ap. gern. 1:9. — 2. Utseende, diwr . . . 
huilken icke allenast medh sarghande måtte 
förgiordt them, vthan ock wel medh theras 
förskreckeligha syyn dräpit them. Vish. 11:20. 
Een bolefsk quinna kenner man vppå hen
nes otuchtigha syyn. Syr. 26:12. Bröst, som 
snö, som marmor i synom (till utseendet). 
Columbus Vitt. 146.

Syna, tr. Bese, beskåda, han lät sigh 
syna, handa och tractera. L. Petri 3 Post. 
12 a. Herren är sannerligha vpstånden, och 
är synter (sedd) aff Simone. Luc. 24: 34.

Synda, se Sunda.
Synda, intr. Hwj wilt tu tå synda på 

(mot) itt oskyllugt blodh. I Sam. 19:5.

Syndaband, n. Then ogudhachtighe war
der ... hechtat genom sijn syndaband (fångad 
i sina synders band). L. Petri Sal. ord. 
5: 22.

Syndabättring, f. the hadhe ... vthi säck 
och asko giordt synda bätring. Matth. 11: 21. 
the . . . giorde inga syndabätring. Upp. 16:9.

Syndabötare, m. Som görcsyndabot. 
ingen kan wara en retter bidiare, medh 
mindre han först är en godh syndebötare. 
L. Petri Kyrkord. 40 a.

Syndafull, adj. [Isl. syndafullr, synd- 
fullr.] itt syndafult folck. Tob. 13:7.

Syndagäld, n. Syndaskuld. [Isl. syn- 
dagjald.] han sielffuer och alt thet han 
ågher warder bortsåldt och betalat synda- 
geldet medh. L. Petri 2 Post. 299 a. wij 
draghe nyy syndageld (plur.) vppå oss. 4 Post. 
15 a.

Syndapaltor, f. pi. the draga och slä
pas heligt och sökn med then gamla Adams 
orena syndapaltor. Svedberg Catech. 554. 
man skal sig afkläda ... gamla stygga och 
fuhla syndapaltor, hvilka äro ärfda af then 
gamla Adam och Eva, och alt sedan brukade 
och slitne. Sabb. ro 2:1310.

Syndapels, m. at vij ... medh thet gambla 
åhret oss then gamble Adams syndepeltz 
affklädhe. L. Laurentii Nyårspred. D3a.

Syndarinna, f. Synderska. [T. sünde
rinn.] een quinna som hadhe warit en syn- 
derinna j stadhen. NT 1526 Luc. 7:37. tu 
sågh till Mariam Maghdalenam, then boot- 
ferdigha synderinnan. P. P. Gothus Bön. 
X 5 a.

Syndatjenare, m. Gal. 2:17.
Syndelig, adj. Syndig. [Isl. syndaligr, 

syndligr; T. sändlich.] iagh är aff synde- 
ligh sädh född. Ps. 51:7. syndeligh säng. 
Vish. 3:13. Gudh, sendandes sin Son j syn
deligh kötz liknelse. Rom. 8:3. tå warde 
wij platt rene, friske och sunde frå all syn
deligh förgifft. P. Erici 2:53 b.

Syndosam, adj. Syndig, wijsheet . . . 
boor icke vthi en syndosam krop. P. Erici 
5: 211 a.

Syngirig, adj. Nyfiken. Icke är jag så 
särdeles syngirug, men en obekant åhåga 
trängde mig in ibland hopen. Dalin Arg. 1, 
n. 6.

Synlig, adj. “Sevärd“, vacker. [Jfr Isl. 
syniligr.] hafve vij och för godh, skicke- 
ligh och synligh befunnet then ordningh 
och prosessen H. K. och K. M. hafver bruc- 
kat uthi sammankomster. Gust. Adolf 
Skr. 234.

Synlighet, f. Vackert utseende. Han 
haffuer ingen synligheet eller fägrind. L. 
Petri Jes. proph. 53:2. Ingen synligheet 
eller fägrind war på hela hans lekamen. 
Chr. pina h 3 b.

Synnerlig, adj. [Isl. sundrligr, Mnt. sun- 
derlik, T. sonderlik.] 1. Särskild, olike
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köpmandzhandel her i rijket skeer i så måtte, 
att Vij haffve ett synnerligit sätt ath köp- 
slage medh the främmendhe, och annedh the 
utaff adelen, och ett särdelis köpmännen her 
i rijkit. Stjernman Com. 1:132 (1555). hwar 
och een menniskia hade sina synnerliga 
Gudz tienst. L. Petri 2 Post. 264 a. — 2. 
Enskild, offta hendt är, at bådhe stora och 
små plåghor, almenneligha eller synnerligha, 
warda genom bättringena förmidladha. Falck 
113 a. — 8. Märklig, thenna höghloffliga 
Jungfrun (Maria).. . war een synnerligh per
son. L. Petri 3 Post. 60 b. — 4. Besyn
nerlig, egen, sällsam. Växten är synnerlig 
til sin skapnad. Linné Sk. resa 17.

Synnerliga, adv. Enskildt. iagh haffuer 
. . . lärdt idher vppenbarligha och synder- 
ligha (offentligen och i hemmen). Ap. gern. 
20: 20.

Syrig, adj. Sur, sumpig. En sådan jord
mån bör vara försedd med goda hufvud- och 
affalsdiken, annars blir mullen syrig. Car- 
leson 241.

Syrka, f. Syra. war Judomen förbudet j 
laghen haffua någhot brödh j theras hws til 
brukning, annat än thet ingen syrko(!) eller 
swrdegh war j kommen. L. Petri Chr. pina 
C 2 b.

Syrsa, f. siressa. Var. rer. voc. Q1 b. 
Sirisa. P. Benedicti C 6 a. — Syressa. 
Comenius Tung. index. Colerus 1: 37. 
Wallenius Gram. E 4 b. — Syresia. Schro- 
derus Lex. 62. — Sirsa. Dalin Vitt. 4: 47.

Sysa, f. ? (Sötäpple?) [Jfr T. süss.] Per- 
gamotter noog fins her och gula Syser. Spe
gel G. verk 119.

Syssla, tr. [Fsv. sysla, uträtta, Isl. sysla.] 
Desse tree systrar tig til tienst skole stund
liga stånda. Hvad i ditt hus och hof görs 
tarf skole the samme sysla. Stjernhjelm 
Here. 114.

Syssla, f. [Fsv. sysla, Isl. sys/a.] när 
Pestilentia eller andra kranekheter vppå 
komma, är thet wår första ijdh och sytzla, 
at wij söke effter läkedom. L. Petri 2 Post. 
272 b.

Sysslare, m. Fuskare. (Jfr Su t tia re.) 
han iw fåår sijn ting förytra, Ja, han skal 
få tiyo köpmän til sitt, ther en sytzlare och 
klåper neppeliga fåår en. L. Petri 2 Post. 
245 a. Genom sådana söslare (Fariseer och 
Sadduceer) haffuer dieffuulen dragit thet Ju
deska folket vthu all Gudz fruchtan til bo
skaps säkerheet. P. Erici 2: 287 a.

Sysslerädd, adj. jag utlärd var på alla 
hushållsslögder, Jag var ei syssle-rädd. Kol- 
modin Qv. sp. 1:55. Der sträcker Lättia sig 
på miuka flädrars bädd, Med friskt och fro
digt hull, men mycket sytzlerädd. 2:124.

Systerman, m. Svåger. [T. schwester- 
mann.] Sororius, systerman. Var. rer. 
voc. C 5 a.

Systol, m. Låte nw hvar stå sin systool,

Thet är högh tijdh at gå til bool. Messe- 
nius Signill 35.

Systra, tr. Försystra. [T. schtvestern.] 
Här systrar hon så nätt the växterliga pilar 
Med mång slags bärand trän. Rudeen 200.

Syta, tr. Vårda, sköta, ombesörja, be- 
tjena. [Fsv. =, Isl. syta.] syta oc försörge 
the fatige med tilbörlig rycht oc föde. Gust. 
1 reg. 6: 289. Så haffua ... Propheter och 
Apostlar troliga nogh syyt och wachtat fåren. 
L. Petri 2 Post. 44 b. ett heelt hemman, 
hvilket han utan någon annans tilhielp . . . 
omöyeligen kan syta eller skiöta. Stjern
man Riksd. 3:2012 (1686). syta syslor sina. 
Spegel G. verk 148. För måltid har en 
kock rätt mycket til at syta. Kolmodin 
Qv. sp. 2: 294. Min man sitt handtverk måste 
syta. 2 : 527. tiena oss och syta wårt betsta. 
Gust. 1 reg. 7: 207. hon ... lather wäl sythe 
wm thom thet beste hon kan. 6:274. Komme 
och flere (resande) än gästgifvere och ländz- 
man kunne syte och befordre. Stjernman 
Com. 1:480 (1604). Höghe och Iåghe iagh 
medh mitt rådh syter. R. Foss 109. Jag har 
sytt honom, som han var sjuk til. Han blir 
rätt väl sytt. Lind Ord. Jfr Rietz.

Sytare, m, moste wij .. . then ene then 
andres skötare, sysleman och sytare vthi 
nödhenne wara. P. Benedicti B 6 b.

Syte, n. Litet barn. Lind Ord. Rietz.
Syting, m. Krympling. Schroderus 

Lex. 15.
Sytning, f. Vård. [Fsv. =, Isl. sytning.] 

then siwke ... medh skötz och sytningh för
fordra. P. Benedicti B l b.

Så, adv. idhars Fadhers godhwilie är så, 
at han wil giffua idher Riket. Luc. 12:32. 
J kallen migh Mestare och Herre, och j 
säyen rett, Ty iagh är ock så. Joh. ev. 
13:13. Kunnen j dricka then kaleken som 
iagh dricker, och döpas medh then döpelsen 
ther iagh medh döpes? Tå sadhe the til 
honom, Ja, kunne wij så. Marc. 10: 39. 
Sägh migh, haffuen j ock för så mykit såldt 
åkren? Tå sadhe hon, Ja haffue wij så. 
Ap. gern. 5:8. Och gapa medh sin munn 
wijdt vp emoot migh och säya, Så så, thet 
see wij gerna. Ps. 35:21. (Ofv. 1878: godt, 
godt.) Lät them icke säya j sijn hierta, Så 
så, thet wille wij. 35:25. Förskrecke sigh 
vthi sinne skam the som offuer migh ropa, 
Så så. 40:16. tå gick ock han vp til hög- 
tijdhen, doch icke vppenbarligha, vthan så 
hemligha (liksom i hemlighet). Joh. ev. 7:10. 
nu är iagh j stoor fara, Therföre gör så wel 
emoot migh, och sendt migh hielp. 1 Macc. 
11:43.

Så, m. Hemter fyra såår (såar) fulla medh 
watn. 1 Kon. 18:34.

Så, tr. Strö. slogh stadhen nedher, och 
sådde salt ther vppå. Dom. 9: 45.

Såda, f. Fur fur, sådha, klij. Var. rer. 
voc. Nia. Dine ägodelar voro ey verde i (1)
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sådo, och nu vill tin stimpare öfuer mig 
råda. Doct. Simon 13.

Sådana, pron. adj. Sådan. Skulle en 
sådana man flyy? Neh. 6:11. hoo är ibland 
alla tina tienare sådana som Dauid. 1 Sam. 
22:14. Hoo är en sådana Gudh som tu äst? 
Micha 7:18. Huru kunne wij finna en så
dana man som Gudz ande ärvthi? 1 Mos. 
41:38. tå skal warda en stoor wedhermöda, 
så at hon haffuer icke warit sådana jfrå 
werldennes begynnelse. Matth. 24: 21. Gudh 
haffuer alt sådana (sådant) kundgiordt tigh. 
1 Mos. 41:39. Joseph greet tå the sådana 
taladhe medh honom. 50:17.

Såg, n. Sumpigt ställe, djupaste såget i 
mossan. Risingh 12. Jfr Rietz under s i k 
563 a.

Sågedele, f(?). Sågbräde. [Mnt. sage- 
dele; dele, T. diele, bräde, planka.] såge- 
deler, bothnebräder . . . och alt annet huad 
ther tiil (till ombyggnad af ett fästnings
verk) höre wiil. Gust. 1 reg. 1 1:270.

Sågespink, n. Sågspån, medh sågen 
sågar han, at... sågespinck faller ther nidh. 
Comenius Tung. 529.

Sågor, f. pl. Sådor. Agnor och sågor. 
Risingh 48. sigta, när sågorna äro upätne. 
Rhodin 32.

Sågstock, m. Ett slags dryckeskärl? 
När man är i collatz, så föör man tigh 
(sundheten) til minnes, Och vördar tå tin 
skåål, med såghståck stoor begynnes, Medh 
pärla uppå tum (tummen) man skålen och 
bekräffter. Sparman Sund. sp. C 3 a. the 
(Grekerna) effter måltijdhen .. . drucko hvar 
annan til sundhetzskåål: hvilket maneer i 
vårt käre fädhernesland icke heller blifver 
försummat, uthan medh stora såghståckar 
drickes på ens annars sundheet. Ders. C 4 b.

Såka, intr. Långsamt och trögt göra 
något. Kan du på vanlig Svenska fram dig 
såka Och riktigt bli förstådd, så är det väl. 
Törneros 1:105. Jfr Rietz.

Såld, f. Försäljning. [Fsv. sald.] hafva 
kiöpt godzet af den som borgare är och til 
sålden befogat. Stjernman Riksd. 2:1403 
(1660). Jfr Säl.

Sång, m. besynnerligha är hon (Vishe
tens bok) j then Romerska kyrkion så högt 
reknät, at vthaff någhro book j hela Scriff- 
tenne är näpligha så mykin sång (så myc
ket väsen) giord, som uthaff henne. Försp. 
till Vish.

Sångarinna, f. Sångerska. [T. sänge- 
rinn.] Columbus Vitt. 45. S. E. Brenner 
Dikt. 2: 7.

Sångskola, f. Se under Kapellmästare.
Sånk, se Sank.
Sår, adj. 1. Sårad. [Fsv. ==, Isi. särr.] 

iagh är såår. 1 Kon. 22: 34. mannen slogh 
honom, och giorde honom såår (subst.?) 
20:37. ther föllo monge såre. 1 Krön. 6 
(5: 22). thet såra förbunde j intet. Hes. 34: 4.

— 2. Sårig. Om någhors manz köt warder 
såårt. 3 Mos. 13:24. riset gör såra och 
blodigha hudh. Ord. 20:30 (glossa). upp
roriska, såra ben. Geijer I. 4: 336. Jfr 
Sårt, adv.

Såra, adv., se Svåra.
Sårabot, f. Sårs botande, han ock hvadh 

till såraböther och läkiarekonst hörer . . . 
nummit hadhe. L. Petri Kr. 31.

Sårduk, se S a r d u k.
Sårke, m. Sår i hufvudet (på barn). [Jfr 

Fsv. saröke, Isl. sårauki.] Johannes lille 
var . . . siuker aff såår eller barnesorcka. 
Gyllenius 308. Jfr Rietz 558 a.

Sårsa, f. Skråma. Neptunus hade en 
sårsa öfver näsan. Dalin Vitt. 5:184. med 
et svärd gafs mig en sårssa öfver näsa 
och mun. Tessin Bref 1:12.

Sårt, adv. och wardt honom så såårt 
(var han så öm, mån, angelägen) om Or
det, at han ock straffade Martham, för thet 
hon fick sigh så mykit skaffa medh Hwss- 
sytzlor, at hon försumadhe ther medh Gudz 
ord. L. Petri 4 Post. 25 a.

Sårtåla, f. Sårtålahde, lidande föror- 
sakadt af sår. (Se Schlyter Ord. sara 
Jul.) Nills Gunnersson hafuer sig medh 
Ingell förlijckt... och tillsagdt henne 2 Rdr, 
2 par skoor, 1 skeppa råg för bårskärare 
löhn och sårtåla. HSH 39:318 (1649).

Såt, adj. man säya pläghar, Om bönderna 
skola förlika herranar, tå göra the them lijka 
såta, och settia them alla widh ändan. O. 
Petri Kr. 293. hwar tu än någhot för skarpt 
talar tin wen til, så är icke heller ther med 
så stoor fahre om wenskapen, ty j kunnen 
wel än tå warda såte igen. L. Petri Sir. 
bok 22: 27. en ogudhachtigh man . . . bär 
ondt them emellan som såte äro. 28:11.

Såt, n. Fog, fogning. Mössja (fylla med 
mossa) såten i en trävägg. Såten på et far
tyg. Lind Ord. Rietz 571 a.

Såta, tr. Foga. Såta ihop något. Lind Ord.
Säck, m. tu haffuer affklädt migh min 

säck, och omgiordat migh medh glädhe. Ps. 
30:12. På theras gator gå the vmswepte j 
säcker. Es. 16 (15:3). toogh en säck om 
kring sigh, och satte sigh j asko. Jona 3: 6. 
the hadhe... vthi säck och asko giordt synda 
bätring. Matth. 11:21. (NT 1526: hårclädhe.) 
klädde j säcker. Upp. 11:3. (NT 1526: säc- 
kiawäff.) När hon (qvinnan) wreedh warder, 
så förwandlar hon sin hyy, och warder leedh 
(ful) som en säck. Syr. 25:24. (Vulg. Ne- 
quitia mulieris immutat faciem ejus et... 
quasi saccum ostendit. L. Petri Sir. bok: 
Ondskan förwandlar qwinnones hyy, och gör 
hennes ansichte swart såsom en seek.) — 
Skymflig benämning för osedlig qvinna. 
thenna skörachtige och otuchtige säcken 
(Potifars hustru). Schroderus Kysk. speg. 
A 4 b. En hora och säck kallade hon migh. 
Tisbe 11.
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Säck, n. Sekt (ett slags vin). Vijn Säck 
för sin stoora upvärmande och torkande 
krafft aff Spanierne kallas vino secco eller 
på Latin vinum siccum. Sparman Sund. 
sp. 123.

Säcka, tr. Stoppa i säck, dränka i säck. 
[Mnt. sacken, T. säcken.] låth han och sec- 
kia, drenckia muneker och prester. Gust. 
1 reg. 8: 26. The säcka then fattiga synder- 
skan. Lind Ord.

Säckbroder, m. Tiggarmunk, prioren 
wthij Eschilsthwna closther .. . maa haffua 
sina seckiebrödher wthe ath tigghia tiil closthe- 
rens behoff. Gust. 1 reg. 3:190.

Säckdragare, m. [Mnt. sackdrager.] then 
ene åsnen törff icke kalla then andra säk- 
draghare, ty wij äre alle födde aff itt kött 
och blodh. O. Petri / Post. 122 a.

Säckguldsmed, m. Kringvandrande guld
smed, som ej har verkstad. Så skal och 
ingen Säcke Gulsmed blifue tilstadt, att 
arbethe på landzbygden, antingen gull eller 
sölfuer, vthen alle Gulsmäder bruke theris 
embete och handwärek vthi kiöpstäderne. 
Skråord. 173 (1594).

Säckmunk, m. Tiggarmunk. Säckia mun
kar om landet löpa. O. Petri Svar till P. 
Elice i 2 b. Broor Nijls ... Seckemunker aff 
Westeråårs Clöster. Dipl. Dal. 3:64 (1546).

Säckryckare, m.? Een bara hutlare rätt 
ästu, Som löper öfver landh och lähn; Prac- 
kare äro sådanne män, Gå och liuga sigh 
maat i munnen Medh sin skalkheet och 
arga funder, Tocka säckieryckare vij Hafva 
månge uthi vår by. S. Brasck Ap. gern.
I 4 b.

Säd, f. Frö. trä som haffwa säädh j sich.
O. Petri Men. fall A 3 a.

Sädesland, n. Ett sädesland är så stort 
åkerfält, som man sår ett span säd på. Bo
tin Hem. 1:39 (1602).

Sädesman, m. Såningsman. [Fsv. sädhis 
man, Isl. sädmadr.] en Sädhesman gick 
vth och skulle såå. Matth. 13:3. then som 
recker sädhesmannenom thet han såår. 2 Cor. 
9:10.

Sädestid, f. Såningstid. [Isl. sädtid.] 
wijnanden skal reckia in til sädhes tijdhen. 
3 Mos. 26: 5.

Säf, n. [Fsv. =, Isl. sef, n.] Icke kan 
säffuet wexa, vthan thet ståår j wätsko. Job 
8:11. henger sitt hoffuudh såsom itt säff. 
Es. 58: 5. Hans sinne som ett säf kan böijas 
af och an, Celsius Ing. 11. Säfvet bugar 
sig. Dalin Vitt. II. 5:205.

Säflig, adj. 1. Lugn, sakta. En ljum 
och ljuflig vind mäd säflig svalkand fläckt. 
Columbus Poet. skr. A 2 a. — 2. Långsam. 
deras säfveliga steg. Dalin Vitt. 3: 241.

Säfverlig, adj. Sedesam, sedig. hon kom
mer helt ärbar och säfverlig in. Lager
ström Pol. kannst. 64. huru säfverliga desse 
flickorne äro här i landet; tacka vil jag de

Fransöske och Engelske jungfruerne. Mad. 
Apr. 50.

Säga, tr. Hwar nu Presten seer... at 
sårnadhen icke wijdhare haffuer ätit sigh på 
hwset ... så skal han säya (förklara) thet 
reent. 3 Mos. 14:48. The mågha säya på 
[berätta om) oss, och squalra. I Sam. 27:11. 
sadhe them fridh til (utlofvade dem frid).
1 Macc. 5:48. sadhe Konungenom til . . . 
tryhundrat och sextiyo Centener silffuer.
2 Macc. 4: 8. tijdhen sadhe icke så til (det 
var icke tillfälle). Philipp. 4:10. Jfr Till
säga.

Sägelhammare, se Sagelhammare.
Sägelse, f. Utsaga, utlåtande, edra pre- 

uilegia ... wij thå med fortna rikis rådh 
kwnne bese och öffuerusege och effter theris 
råd och segielse confirmere. Gust. 1 reg. 
4: 363.

Sägert, adv. I sär. vill iagh ... skilia 
säghert thet tu tilsamman oordentlighen be
blandar. SCHRODERUS Liv. 729.

Sägn, f. Utsaga. Thet är ock een all- 
menneligh segn, Såsom Gudh finner tigh, 
så dömer han tigh. L. Petri Mandr. D 6 b. 
Zacharias, Johannis Baptiste Fadher, baar 
witnesbörd om Christum, ... Sådana segn 
kunde the öffuerste Presterna och the Scrifft- 
lärde icke lijdha. 1 Post. H 2 b.

Säjare, m. [Mnt. seiger, seger, seier; 
T. seiger. Se Hallenberg Hist. 5:224.]
1. Solvisare, skuggen gick til baka tiyo 
streck ... på Ahas Säyare. 2 Kon. 20:11. 
solen skal gå tilbaka tiyo streck, the hon 
på Säyaren offuerlopit haffuer. Es. 38: 8. —
2. Ur, urverk, tridie timen på daghen, thet 
är effter wår seijare widh 9 för middagh. 
P. Erici 5:83 a. Skal en uhrmakare giöra 
en stoor seijare som slår hvar tijma, medh 
två klockor öfver hvar andra, som visa timan 
och the 7 planeter, och visar up och neder- 
gången i månaden. Stjernman Com. 1:796 
(1622). Säijaren (uhrvärcket) affdelar timarna. 
Comenius Orb. pict. 159. tu ... rycker wij- 
saren och drager Säiaren tilbaaka. Ern- 
hoffer 54 b. — 3. Urvisare. I Jacobi torn 
står säjarn på åtta. Bellman 3:125.

Säjarknäpp, Segerknäpp, m. Sekund. 
Een minut haffüer 12 seierkneppar. A. J. 
Gothus Räkn. 184. Det är ock menskian 
sielf omöijligt at addera Det ringsta ögne- 
bleck til sine lijfztijdz da’r, Eli’ och en se
gerknäpp där från at subtrahera. Brober
gen 386. Hvar enda segerknäpp bör med 
sin flit oss lära At mäta rätt vår tid til 
Evighetens ära. Dalin Vitt. 3:56. Femton 
pipor jag röker i segerknäppen. Bellman 
5:327.

Säjarmakare, m. Urmakare. Comenius 
Tung. 533. Sägermakare. Vestg. fornm. för 
tidskrift 4:79 (1572).

Säjarverk, Segerverk, n. Urverk. [Mnt. 
seigerwerk.] Horologium, seiyarewerk.
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Var. rer. voc. Pia. Säyarewerck. L. Petri 
Jes. proph. 38: 8. Seyervärck, vulgo Seger- 
värck. Comenius Tung. index. Segerwer- 
ket är nu nästan afflupit. P. J. Gothus 
Skrift, sent. A 7 b. Mitt segerverck slår snart 
tålff. Fastapred. 501. Mitt segervärkk dät 
går okk knäppar. Warnmark 351.

Säkerhet, f. Bekymmerslöshet, sorglös
het. På bygden the sigh lade 1 borgläger 
medh stoor säkerhet Och mente liggie i ro
lighet. Hund Er. 14 kr. v. 198. Våre öff- 
verster låge i säkerhet, Meente: här är ingen 
farlighet. Ders. v. 284.

Säkerlåtig, adj. Sorglös, liknöjd, wij 
skulle .. . icke warda late och säkerlåtughe. 
L. Petri Om nattv. F 2 a.

Säkersam, adj. = Säkerlåtig. för- 
sumelighe, late och säkersamme Prester. 
L. Petri Om nattv. B1 a.

Säl, f. Försäljning. [Fsv. sœld.) köp och 
säl, handel och vandel. Stjernman Com. 
2:321 (1621). genom gåfvo, sääl eller byte. 
Riksd. 2:1074 (164 4). Ingen frälsesman... 
skall mage drijfva någon skattebonde ifrån 
sitt hemman, heller tvinga honom till sääl. 
HSH 21:175 (1650).

Säla, tr. Säga någon vara säll, skatta 
lycklig. [Isl. scela, välsigna.] the prisa, the 
säla henne (den barmhertiga menniskari). 
Svedberg Casa 486. Jfr Säll.

Säland, n. Seland. (Se Rietz.) göre osz 
åff samma iordt then affradt... en örtug före 
huart sälandt. Gust. 1 reg. 6:7.

Säld, f. Sälg. Risingh 40.
Säld, f. Salighet. [Isl. sœld.] alt hvad 

Herren til vår säld har nödigt skattat. Rud- 
beck d. y. 84.

Säll, se Hel, Heli.
Sälla, tr. Sålla. [Isl. scelda.] Satanas 

haffuer begärat idher, at han skulle sella 
idher såsom hwete. Luc. 22:31. såsom man 
sichtar och sällar hvete. P. J. Gothus Kors 
D 5 b. Se ex. under Mjölgrant.

Sällan, adj. [Fsv. siäldan, adj., Mnt. 
selden, T. selten.] 1. Sällsynt, then sellan 
foglen Phénix. P. Erici 2: 7 a. En rätt Chri
sten är en sellan fogel. 2:124 b. en sellan 
gäst j huset. 4:78 a. Ett uti döden sällt, i 
lifvet sellant paar. Lucidor Aa 1 b. — 2. 
Sparsam, sällan brukad, een jungfrus . . . 
taal skal vara försichtigt, tuchtigt, siällan. 
Schroderus Albert. 1:47.

Sällan, adv. [Isl. sjaldan, kompar. sjal- 
dar.] läran om dopet... mechta sellan drif- 
ves i Gudz församlingar, som sig bör, och 
ännu sellare blifver then barnenom förehål
len af föräldrarna. Svedberg Sabb. ro 1:518. 
uppenbarelser nu sellare än fordom ske. 
1: 560.

Sälle, m. Och prisede the honom (Peder 
Skram) for en slig alffuerlig förståndig krigx- 
man tiil sziösz, at thet var vtöffuer alle 
motte ... Huarfore är vor villie och begären

atj vele grannelige bespörie huad thet är 
for en szelle, eller vm han är szå duglig 
szom stort ordt aff går. Gust. 1 reg. 10:99. 
Konung Alrijks son . . . ännu var en ung 
sälle (en yngling; T. ein junger gesell). 
Schroderus J. M. kr. 294.

Sällskap, n. 1. Gemenskap. Ephraim 
haffuer giffuit sigh j selskap medh affgudhar. 
Hos. 4:17. Wij giffue oss icke j selskap til 
the begabbare. Jer. 15:17. j skolen haffua 
selskap medh oss, och wårt selskap skal 
wara med Fadhrenom och hans Son Jesu 
Christo. 1 Joh. 1:3. —2. Kännetecken, att 
man tillhör något visst sällskap, ordens
tecken. [Mnt. selschap ] ett sölffuer halse- 
band forgyltt som man kallar selskap. Hist, 
handl. 1:19 (1543).

Sällskapslik, adj. Begifven på sällskaps- 
lif; sällskaplig. War icke så selskaps liker, 
at tu bliffuer vtharmat. L. Petri Sir. bok 
18:32. then sälskapzlika tranan, Som flyger 
helst i flok. Spegel G. verk 212. låtom 
oss heller vara ensame i thet goda, än säl- 
skapslike i thet onda och fördömeliga. Ty 
Judas hafver gemenligen större hop med 
sig, än Jesus. Pass. and. 155.

Sällsyn, adj. 1. Sällsam, underlig. [Fsv. 
siäldsyn, Isl. sjaldsénn, Mnt. selsen.] j 
blandt Suerigis Almoga föras wtaff onda 
stemplare monga handa selsyne rychte och 
tidende. Gust. 1 reg. 2:13. niels swensson 
förer itt selsynth regimenth. 2:35. (han) är 
en selzsyn och vnderlighen j hans leffuerne, 
så at man kan icke wel vngån (umgås med 
honom). O. Petri 1 Post. 44 a. Han (snön) 
är så hwijt, at han förblindar öghonen, och 
hiertat moste förundra sigh på sådant sel- 
synt regn. Syr. 43:20. Ther (i hafvet) äre 
selsyyn Vnder. 43: 27. Wij haffue seedt jdagh 
selsyyn ting. Luc. 5:26. thet synes them 
selsynt wara, at j icke löpen medh them 
vthi samma slemma oskickeligha wesende. 
1 Petr. 4: 4. är tigh tå thetta så selsint 
eller haffuer tu thet aldrig för hört? L. Petri 
Dial, om mess. 99 a. vndra vppå the fre- 
mande och selsyna ord, som ther (i kyrkan) 
haffuas förhender. Ders. 61 b. j Tysklandh 
fredens execution löper något sielffsynt. A. 
Oxenstjerna Bref 2: 539. — 2. Egensinnig. 
almogen är ... sielsindh och ginstortig. Gust. 
1 reg. 11:104. en part aff eder lathe sig 
fast sielsindhe och geenwördige, så wäll medt 
gerningerne som medt orden, befinne. Fin. 
handl. 7:259 (1549). äre och en part Bön- 
derne så sielsinde, oachtsamme och lathe 
... att the nu platt låthe igengå .. . thet ene 
åker stycket effter thet andre. K. br. >0/o 
1555.

Sällsynhet, f. Ovanlighet, man lenge 
moste studera vppå förra än man kan then 
konst besinna som noghon siälsynheet medh 
sich haffuer. O. Petri Guds ord B 2 b.

Sällsynliga, adv. Sällsamt. Så wil iagh
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ock vnderligha handla medh thetta folck, alt 
som vnderlighast och selsynlighast. Es. 29:14. 
(L. Petri Jes. proph. ganska vnderliga och 
selsynliga.)

Sällsynt, adv. Besynnerligt, om hwath 
ærende iak skickar tiith nidt, tet skickes 
ganska selsynth, saa at tet komber ecke 
fram i tiidt. Gust. I reg. 1:60. Gudz ord 
tyckes oss lydha sälsynt. L. Petri 2 Post. 
119 b. fast sellsynt uthi thetta vårt kiäre 
fädernesland uthi thenne tijd med alle 
sSker tilstår. Stjernman Riksd. bih. 250 
(1598).

Sälteboll, m. Bollspel. Thet gemena sel- 
skapet bruka och myckit sältebåll, slå och 
spela then så vackert och behendigt, at the 
understundom öfvergå manfolken. Petrejus 
Beskr. 5:13.

Sältelek, m., se Krisboll.
Säma sig, refl. Sammanstämma, öfver- 

ensstämma. thet sämmer sigh och platt intet 
stöter, hwad Christus här om goda gerningar, 
och annorstädz om trona talat haffuer. L. 
Petri 2 Post. 200 b. Jfr Söm a sig.

Sämja, f. Öfverenskommelse, öfverens- 
kommen afgift. (han skall ej kräfvas) wt- 
öffwer then semio han medt molseghenena 
(mdlsegandena) giort hade för thet manslag 
han wthij kommen ær. Gust. 1 reg. 2:137. 
the semyor vthi westergötland oc annerstedz 
... motte affkomma, oc rette scatter vtgåå. 
1:256. i begäre, vm eders årlige skatt, ati 
motte bliffue vnder semie, som i wane äre 
wtt ath göre. 12:194. the årligen äre wane 
att göre sämie for theres tiend. Thyselius 
Handl. 2:206 (1544). skole offtebe:de siäle- 
karler förplichtige vare att giffve ... een til- 
börlig skatt eller sämie aff the siäler the 
fonge. Stjernman Com. 1:126 (1551).

Sämjelig, adj. Sams, endrägtig, fördrag
sam. Lind Ord.

Sämjeligen, adv. Sämjeligen lefva med 
hvar annan. Lind Ord.

Sämligt, adj. Lämpligt, skickligt, pas
sande. så hafver mig tyckts sämligit vara ... 
om man upfunne och i bruk satte, i ställe 
för latin och grekiska, någre svenske . . . 
märkis-ord. Stjernhjelm Bac. Carol. 183. 
Barle, Heyns och Rist . . . sämligt hafva 
schrefvet. Spegel G. verk 123.

Sämper(t), se Simper(t).
Sämsk, adj. Sämskad. [Mnt. semesch, 

T. sämisch.] han skal bereda oss goda Sem- 
ska fäld (skinn). Gust. 1 reg. 8: 343.

Sämskare, m. Sämskmakare. Sämskaren 
får fram sämsk. Comenius Tung. 508. alle 
Semiskere i rijket. Stjernman Com. 1:454 
(1600). Kalkade hudar ... af sämskare be
kommas. Risingh 22.

Sända, Sänna, f. Brynsten. Lind Ord. 
Rietz.

Sändebref, n. Epistel på latina är icke 
annat än itt sendebreff. NT 1526 försp. 5 a.

Sändelse, f. thens helige Andes sendelse. 
P. J. Gothus Rel. art. 105.

Sänder, i sänder, adv. På samma gäng, 
på en gång. [Fsv. = ; jfr Isl. t senn, isenner.] 
ingen ware Borgare i flere köpstädher i sen- 
dher vtan i enom. Gust. 1 reg. 6: 240. Alt 
j sender han tilbidher Christum medh lär- 
iunganar,... begabbar han honom medhju- 
dhanar. L. Petri Dial. om. mess. 36 a. Alt 
j sender nödhen är som störst... skal hielpen 
wara för handenne. 2 Post. 58 b. hwadh 
thet är för een skröpligh ting medh men- 
niskionnes lijff och leffuerne, hwilken alt j 
sender hon tyckes wara heel och helbregda, 
så är hon lika som itt swagt liws vthsloken. 
Kyrkord. 57 b. han kan icke bådhe j sender 
göra tweggiahanda arbete. Lemnius A 3 a. 
The ville alle i sender fram. Hund Er. 14 
kr. v. 248. Han lät halzhugga och ophengie 
sex och siw, alla i sender. Ders. v. 373. 
alla riddare lät komma fram i sänder. Eu- 
relius Vitt. 5.

Sändning, f. Förning. [Isl. sending.] 
Ett kosteligit gästebudh har hederliga rätter 
...och jämväl åthskilliga förningar (sännin- 
gar). Comenius Tung. 565.

Sändningabud, n. Sändebud, wij nu 
sende thessa wår sendningabodh. I Macc. 
12:16. Så äre wij nu sendningabodh j Christi 
stadh. 2 Cor. 5: 20.

Sänd ra, tr. Söndra, skilja. Månen . .. 
nu långt från soolen sändras, Nu åter nalkas. 
Spegel G.- verk 80.

Sänga, intr. Svedja. [T. sengen.] är 
bäst at I härjar, sänger och bränner rundt 
omkring. Lönbom Uppl. 2:103 (1704).

Sängbår, f. Hästebårar och sängebårar 
bäras uthaf två hästar. Comenius Orb. 
pict. 175.

Sänggå, intr. Hafva sänglag, senggå 
med sijn festequinno. L. Petri Kyrkord. 54 a.

Sängkläde, n. Sängtäcke. [Fsv. siänga 
klädhe, Isl. sœngrklœüi.] sengklädet är så 
kort, at man moste krympa sigh ther vnder. 
L. Petri Jes. proph. 28: 20.

Sänglag, n. Sängliggning. saligh är then 
ofruchtsamma, som är obesmittat, hwilkens 
sengalagh är vthan last. L. Petri Sal. vish. 
3: 13.

Sänglag, m. Sängkamrat. Och laga, at 
man kan en goder sänglag finna. Brober
gen 317.

Sänglagare, m. Sängkamrat. [Jfr Fsv. 
siängalaghi.] Thord ... hvilken Sigvaters 
sängelagare var. Peringskiöld Heimskr. 
1: 492. Assmunder och Karle voro sänge
lagare och thär igenom mycket förtrogne 
vänner blefne. 1:599. Jfr Rietz.

Sänglagerska, f. Frilla. []fr Fsv. siänga- 
lagha.] Lind Ord.

Sänglägga, tr. Stundom anfäktades jag af 
någon sjukdom, men Gud gaf nåden, att jag 
ingen gång... sänglades. Brahe Tänk. 48.
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Sängstock, m. Sängbräde. [Fsv. siänga 
stokker, Isl. scengrstokkr.] Herr Päder han 
säg utmä sängeståcken vree. Eurelius 
Vitt. 81.

Sängstoman, n.? Sängstolpe. Fulcrum, 
sengastoman. Var. rer. voc. 15 b. — Jfr 
Rietz stoman.

Sänka, tr. Sticka, brodera. [Fsv. sänkia.] 
Plumarium, thet som senkt eller stickat 
är. Var. rer. voc. E 7 b. 1 rödt clädhe sänct 
och sömadh med gulskin. HSH 37:2 (1529). 
kiortler med perlor och stenar senchte — 
een Crona, sencht med perlor och gull. 
Bergius Nytt förråd 235, 236 (1561). Hon 
lärde mig sy och sämka(!) med guld. Sv. 
folkv. 1:47.

Sänkare, m. Fienden hadhe ... något 
emoot them till siös medh brännare, sänc- 
kiare uthi hambnen ... att tentera. HSH 
31:358 (1662).

Sänkdy, m. Hängdy, gungfly. itt träc- 
kiot och blött sänckedyy. Hammerus 106.

Sänna, se Sända.
Särdeles, adv. Särskildt (för sig). [Fsv. 

särdelis, Isl. sérdeilis.] göra åthskilnad på 
huad som ær på then ena stadhen oc then 
andra serdelis. Gust. I reg. 4:340. må han 
lata Ieggia huars theris (malmsmältarnes) 
arbete serdelis. 7:339. Huru kommer tå thet 
til, at Mose så oordentligha setter Laghen, 
och blandar j hoop hwart om.annat? Hwj 
setter han icke heller the werldzligha Laghen 
serdeles, the andeligha ock serdeles? Försp. 
till G. Test. alla welgerningar... som iagh 
idher allom, och serdeles hwariom för sigh 
bewisat haffuer. 2 Macc. 9:26. nu haffuer 
Gudh satt lemmanar hwar för sigh serdeles 
vthi lekamenen. 1 Cor. 12:18. priuatim el
ler eensliga och särdeles tala til vilfarande 
syndiga menniskior. P. J. Gothus Rel. 
art. 271.

Särdelsk, adj. Särskild, af skild, skilj
aktig. edher affsyndrade och särdelske Troo. 
Ernhoffer 89 a.

Särgå, intr. Gå sönder, hafuer jag fulle 
hafft öga på dee stenderne här uthe, som 
ähnnu icke ähre i Prageske freden inslutne, 
så och på Franckrijke, doch icke så högdt 
att jag hafuer meent för dens skuld att låtha 
särgåå verckedt. A. Oxenstjerna (HSH 
37:174). thet särgångna fäderneslandet vore 
medh inga medell till att hielpa. Gust. 
Adolf Skr. 88.

Särgång, m. tractatens ruptur eller sär- 
gong. A. Oxenstjerna Bref 2: 301.

Säring, f. [Jfr Mnt. seringe, sårnad, 
sårighet.] Se Sar (ex. hos Rudbeck).

Särkväf, m. Skjortväf, skjortlärft. Særke 
wæff. Gust. 1 reg. 1:153.

Särlig, adj. Särskild, speciell. [Fsv. sär- 
liker, Isl. sérligr.] De ringare förändringar, 
som äro synnerlige och särlige, kunna ännu 
undertiden blifva föruth uppenbarade, men

intet stora och allmänna. U. Hjärne Par. 
15. Det böör den som något allmänt vil 
stadga och stichta, först väl öpna ögonen 
och ransaka om de särlige eller specialia 
det tillåta. Orth. 149.

Särligen, adv. Synnerligen, i synnerhet. 
[Fsv. särlika, Isl. sérliga•] Rhetorica, hvilken 
een Herre och tilkommande Regent särligen 
skal i åminnelse hafva. Skytte Und. 15.

Särligt, adv. Särskildi för sig. Han skil 
hvart annat särligt, Alt qvinkön ifrå män. 
Bureus Nym. III: 4.

Särskils, adv. Särskildt. iagh särskils 
vthi mitt ringa nampn måtte ... A. Andreæ 
Försp. till L. Petri Kyrkost. C 3 a.

Säta, Sätta, tr. Lyda, bry sig om, akta. 
[Fsv. =] tu mitt bwd ey sätte. Psalmb. 
1536 21. Min käre moder, huadh rådh i 
veete Ther i vill iagh edher gärna säte. 
Rondeletius 98. man hans gode och rätt
sinnige rådh icke föllia eller säta ville. 
Schroderus J. M. kr. 202. Ingen vyrdar, 
ingen sätar Annan. Stjernhjelm Fredsafl 
13 intr. wij fögha wille setthia niels oison 
eller her thures tal. Gust. I reg. 2:184. i 
icke wele sätia eller lyda huad wij eder... 
forkunnett haffue. 13:298.

Säte, n. [Fsv. =, Isl. sceti.] 1. Plats, 
sittplats. Den seent kommer, får elakt säthe. 
Grubb isi. — 2. Tron. stoodh han (konun
gen) vp aff sitt säte. Jona 3: 6. när men- 
niskiones Son warder sittiandes på sins ma- 
iestetz säte. Matth. 19:28. The mechtigha 
haffuer han satt aff sätet. Luc. 1:52. Jagh 
... skal vmstörta Rikers säter. Hagg. 2: 23.

Sätelig, adj. Som utgör någons säte, 
boningsort. Änkiedrottningen... skulle blifva 
... ved sitt sätelige lifgeding. Stjernman 
Riksd. 2:984 (1641).

Sätestufva, f. Hvardagsrum. [Isl. set- 
stofa.] ensam han i sätestufvan står Och 
väntar at han straxt sitt företräde får (hos 
konungen). J. G. Hallman 27.

Sätta, tr. och intr. [Mnt. setten, T. set
zen.] 1. Bestämma, förordna, hwadh een 
rettsinnig, förståndigh och froom Öffuerheet 
setter och stadhgar. L. Petri Skyld. A 4 a. 
— 2. Antaga, ponera. Vij vilia sättia att det 
Hebraiska språket skulle hafva varit deras 
modersmåhl. Rudbeck Atl. 1:42. — B. Med 
åtsk. prep. sloge the så daffert iffrå sigh, 
att fiendener satte ther effter (satte till, för
lorade) 35 karar. Svart Kr. 40. sätie . .. 
ingen påå (bygge, förlite sig ingen på) sin 
wijssdoom eller snälheet. O. Petri Men. 
fall I 6 a. haffuom wij intitt sätia vpåå wener 
eller frender. Ders. M 8 a. then yterste 
daghen ganska när ... wara moste, så at wij 
nu icke lenger settia kunne på någon för- 
dröyelse. L. Petri Dryck. B 4 a. Synthes 
eder oc skicka hiit tiil oss nogen ... tiil han
del med oss ... sætie wij in tiil (det hän- 
skjuta vi till, öfverlemna vi åt) eder. Gust.
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1 reg. 1:167. fijendernes flotte ... ville fast 
in til våre settie (ansätta de våra). Hund 
Er. 14 kr. v. 142. thet qvällas och satter 
(lider) åt natten. Comenius Tung. 36. — 
4. Ankra. Fahrvatnet är een banck...ther 
kan man sättia för aflandz vind. J. Måns
son 1. — 5. Refl. setter (förlitar) iach mich 
plat intit på mina gerninga, vtan på tina 
goodheet. O. Petri 1 Post. 45 b.

Sättnas, dep. Sätta sig (som drägg o. d.). 
Lind Ord. Rietz.

Sättning, m. Sättqvist, afläggare. Ört
sängen medh sättningar ... besatt är. Co
menius Tung. 382.

Sättverk, n. [Jfr D. sœt(te)vœrk, “pres
set toj, toj med påtrykt farve“ Kalkar.] 
Som thet hadhe warit Sättwerk på Prent, Så 
hadhe han sijn kåpe wendt. En liten C rön. 
H 4 b.

Söckent, adj. neutr. Söckendag. lät mig 
hvarcken heligt eller söckent förtryta att gifva 
bådhe officerare och ryttare som bonde ge
hör. HSH 31:365 (1662).

Söd, m. Djur, kreatur. [Fsv. söper, Isl. 
saudr.] en nuftlös (oförnuftig) söd. Rudeen 
264. Circe som gör menniskior til söder. 
Spegel G. verk 296. Ho utan ömhet är, 
är värre än en söd. S. E. Brenner Dikt.
1:157.

Söd, f(?). Såd, soppa. (Se Rietz 569.) 
[Fsv. södher.] han dog, men dräpte sielfva 
döden, Och skilde dödsens barn, som låg’
1 synda söden, Vid satans tyranni. S. E. 
Brenner Jesu pin. 116.

Södelif, n. Djuriskt lefverne. Endymio- 
nis sömpn, Abronis goda dagar Vil iag för
unna then som södelif behagar. Spegel 
G. verk 53.

Söder, adv. Mot söder. Tiwghu aff them 
(bräderna till tabernaklet) skola stå södher.
2 Mos. 26:18.

Söd ert, adv. Söderut, the, som mere 
södhert boende äro. Bureus Påv. stämpl. 
A 2 b.

Södre, adj. de södrare (sydligare) länder. 
Celsius 1 Kyrk. 414.

Söga, tr. Gifva di. [Fsv. sögha, Mnt. 
sogen, T. säugen.] then (Jesus) sögde thu 
aff tijt helga bröst. Tideb. 11.

Sök, f. “Socken“, dragg. Söök, harpago, 
harpax. Comenius Tung. index.

Söka, tr. och intr. [Fsv. sökia, Isl. saekja.] 
Herren sökte (besökte) Sara. 1 Mos. 21: l. 
Herren ... sökier (hemsöker) fädhernas mis- 
gerning in på barnen. 2 Mos. 20:5. mykit 
folck kom tilhopa, och vthaff städhernar sökte 
(gick, begaf sig) til honom. Luc. 8: 4. han 
nu söckte till några sine lanboar ther i Små
land, och andre bönder. Svart Kr. 9. Och 
söchte tesse mennene til konungs stadhen. 
O. Petri 2 Post. 27 b. sökia til kyrkan, när 
Gudz ordh ther förhandlas. Stjernman 
Com. 1:416 (1593). En wijs man haffuer

fruchtan och flyyr thet argha, men en dåre 
söker fram (rusar åstad) drijsteligha. Ord. 
14:16.

Sökningsdag, m. Hemsökelsedag. på 
min sökningesdagh skal iagh sökia theras 
synder offuer them. 2 Mos. 32: 34.

Söl, n. 1. Smuts, drägg. thet grofva sööl 
eller affskrap, som är menniskioskarn och 
lort. Comenius Tung. 268. Dhet är bå’ lust 
och frögd at kunna distillera, Och dhet sub- 
tiligt är behändigt separera Ifrån dhet tiocka 
sööl. Achrelius Hand. B la. — 2. Slöd
der, pack. han undanflyr all räncker, Som 
lissmerij och skryt dhe offta vijste fram, Han 
lät det löösa sööl gå bort med största skam. 
Achrelius Vitt. 373. —- 3. Svalg och dryc
kenskap, rummet dricka öhl Och på krogen 
hålla sööl. Moræus 459. Fördiupa sig i sööl, 
i svalg och krogars gyttia. Spegel G. verk 
36. At lefva uti söl, at giöra natt til dag. 
Åt. par. 27. alt hvad huset kunde äga Strax 
uti slöseri och söl förtära. Sal. vish. 15. 
Thet kostar nog uppå för nychter dygdigt 
lefva; Hur mycket mer, tå man vil sig i söl 
bevefva? Kolmodin Qv. sp. 1:54.

Söla, intr. the fattige fiskiarenar ... moste 
mykit söla j watnet, til thes the kunde 
få en rett som tiente til at äta. P. Erici 
3:9 b.

Sölaktig, adj. Osnygg, smutsig. Para
celsus beskylles hafva varit sölachtig. U. 
Hjärne Par. 8. deras (vällusternas) slemma 
och _sölachtiga härkomst. Hermelin C 7 b.

Sölf, n. Solf. L i c i u m, sölff, weffskaft. 
Var. rer. voc. K 3 b.

Sölfträ, n. Väfbom. Liciatorium, 
sölffuo trä. Var. rer. voc. K 3 b.

Söligt, adv. Smutsigt. Mot andra kunde 
han väl söligt sparsam vara, Dock mera söligt 
rund han mot sig sielfvan var Och sågs af 
starcka rus mäst alla dagar klar. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 391.

Sölme, se S u 1 m e.
Söma, sig, refl. Passa sig, anstå, höf- 

vas. [Isl. scema, soema.] thet sömar sigh 
swore wähl (sade the) att Danske fatige karla 
bekomme till echte the Swenske fruer. Svart 
Kr. l.

Sömn, m. soff än nu liter, tagh ther än 
nu en sömpn före. Ord. 6:10. ptur. Han 
från oss vil De säkra sömnar böja. Dalin 
Vitt.J. 3:21.

Sömnhus, n. Nattstuga, sofrum. [Fsv. 
symnhus, Isl. svefnhûs.] ther äre siu laga 
hus i hvariom prestegårdh, som äre: stufvu,
... sompnhus. H. Brask (Hist, handl. 8. 
1:66). Så kan kroppen icke haffua annat 
sömpnehws, än han moste hwijlas i jordenne. 
Uti. på Dan. 610. (kyrkogården) fått thet 
nampnet Coemiterium, thet är sömpn hws. 
Falck 201 b.

Sömnhål, n. Sömnaktig menniska. han 
haffver tilförene hafft een huusachtigh, from
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och dygdesam hustro, men nu itt sömnhol. 
Schroderus Albert. 3:6.

Sömnkammare, m. Sofrum, sängkam
mare. hvijlas uthi sin sömpnkammar. P. 
J. Gothus Likpred. öfver Chytr. A 3 b.

Sömnlösa, f. Sömnlöshet. [Fsv. symn- 
lösa, Isl. svefnleysi, n.] haffuer altijd qwaal 
aff sömpnlöso. L. Petri Sir. bok 31: 24. 
sömnlösa är en ganska besvärlig pläga. Sved
berg Ungd. reg. 222. Sömnlösa har giordt 
mig många bedröfveliga nätter. Frese 380.

Sömntut, m. Sömnaktig person. Tin 
sompntuut. Prytz O. Skottk. D 3 b.

Sömnögd, p. adj. när jag sömnögd up 
frå söta hvilan stått, ... jag omårnad, tung 
och giäspsiuk sedan gått. Kolmodin Qv. 
sp. 2:194.

Söna, Sönja, tr. Vägra, afslå. [Fsv. 
synia, Isl. synja.] begærendis wart beskerm 
... hwilkit wj met någhon redeligheth honom 
icke sönia kwnde eller borde. Gust. 1 reg. 
3:340. Thet war doch itt ringa ting som 
thenne höffuidzmannenom sont eller nekat 
war. O. Petri 2 Post. 160 a. Thens elen
des böön sön icke. Syr. 4: 4. Gudz hielp 
... warder ingom sönd, som haffuer sijn til- 
flycht til Gudh. L. Petri 2 Post. 121 b. 
Haffuer iagh sändt fattighom thet the haffua 
begärat aff migh. Jobs bok 31:16. huad 
then vägfarande tå begärer . .. skall gästgif- 
ueren honum thet icke sönie för sådane 
vedergälning som thet värdt är. Stjernman 
Com. 1:327 (1584). '

Sönder, adv. föll han til ryggia aff sto
lenom ... och slogh sigh halsen sönder (bröt 
nacken af sig). 1 Sam. 4:18. min arm gånge 
sönder (lossne) jfrå leggenom. Job 31:22. 
Om du öpnar munnen, så slår jag armar 
och ben i sönder på dig. Lagerström 
Tart. 62.

Sönderbråka, tr. Han skal theras been 
... medh sina pilar sönderbråka. 4 Mos. 
24: 8. then sönderbråkadhe röörstaffuen. 2 
Kon. 18:21. Tu sönderbråkar skepen j haff- 
uet. Ps. 48: 8. Tå ropadhe the til Herran, 
then medh macht fiendanars starckheet sön
derbråkar. 2 Macc. 12:28. stormwädher kom 
... och sönderbråkadhe hwset. L. Petri 
Jobs bok 1:19.

Sönderdela, tr. Men folcket ther inne 
förde han vth, och lät sönder dela them med 
såghar. 1 Krön. 21(20:3). Tu sönderdeelar 
haffuet genom tina krafft. Ps. 74:13. Och 
them syntes sönderdeladha tungor såsom aff 
eeld. Ap. gern. 2: 3.

Söndergrusa, tr. Mitt ord är en ham
mar, som söndergrusar hellabergen. P. J. 
Go thus Rel. art. 463.

Söndergå, intr. han sleet sönder toghen 
såsom itt wridhit snöre söndergåår, när thet 
aff eeld förbrändt är. Dom. 16: 9. en röör- 
staff,... hwilken tå the honom fattadhe sön- 
dergick. Hes. 29: 7. en stoor storm vphooflf

sigh på haffuet, så at man meente, at skepet 
skulle söndergå. Jona 1:4.

Sönderknäsa, tr. Krossa. [Fsv. sunder 
knosa.] Elephanterne ... trampade them ni- 
dher och sunderknåsade them. Schroderus 
Liv. 875.

Sönderknöstra, tr. Eg. slå sönder med 
knöster (slägga), krossa, han kallar ock La- 
ghen en hammar, som sönderknöstrar bergh. 
Balck Catech. D3b.

Sönderkrassla, tr. Krossa, smula sönder. 
[Jfr Fsv. sunder krasa ] The dödas hufvud 
och ben Diupt på hafsbotnen låge; siön och 
vågar på sanden Them sönderkrassla månde. 
Peringskiöld Heimskr. 2: 41.

Sönderlämma, se Lä mm a.
Söndermalma, tr. Grusa. [T. zermal

men.] Gifftet ... benen så upäter och sön- 
dermalmar, at the blifva så mööre som färska 
kringlor, eller veka som vax. Lindestolpe 
Frans. 55. söndermalma stenen. Surbr. 39.

Sönderrifva, tr. ingelunde tilstädie, at 
... skattehemman så sönderrijfves (klyfvas) 
eller åtskillies. Stjernman Com. 1:410 
(1593).

Sönderslita, tr. han toogh ... törne vth- 
aff öknenne och tijstlar, och lät ther medh 
sönderslita (piska) thet folcket. Dom. 8:16.

Söndersplittra, tr. them syntes sönder- 
spletradhe tungor såsom the hadhe warit aff 
eldh. NT 1526 Ap. gern. 2:3.

Söndertarga, tr. (se Targa.) han var 
illa sargad Och af sin fiende rät nästan sön- 
dertargad. Spegel G. verk 44. (fältet är) 
jemmerliga färgat Med grååt och blood af 
them som han (Mars) haar söndertargat. 
Ders. 168.

Sönderträda, tr. Söndertrampa. [Mnt. 
treden, T. treten.] Jach wil setia fiendscap 
emellan tigh och quinnona, emellan thin 
sädh och hennas sädh, then samma skal 
sönderträdha titt huffuudh. NT 1526 försp. 
2 b.

Söndra, tr. Åtskilja, ther medh sön
drades möthet, at hvar fohr heem til sitt. 
Girs Gust. 1 kr. 116. — Refl. Aff the Gad- 
diter syndradhe sigh (öfvergingo) vth til Da- 
uid på borghenne j öknenne starke Hieltar 
och krijgsmän. 1 Krön. 13 (12:8).

Söpe, n. Supanmat, soppa. Ju scum, 
J u s c u 1 u m, söpe. Var. rer. voc. H 2 b. 
söpe, sorbillum. Comenius Tung. index, 
må man styrkia then siwka med hönsasodh, 
eller swagdt wijnsöpe. Lemnius A 4 b.

Sörja, intr. Jagh sörgher om tigh (sörjer 
dig) min brodher Jonathan. 2 Sam. 1:26. 
iagh gick sorghse, såsom then ther söryer 
om sina modher. Ps. 35:14.

Sörjelig, adj. Sorglig, haffua sörielig 
åminnelse aff Jesu Christi pino. O. Petri 
2 Post. 71 a. her war litet vppå kistebotnen, 
och therföre sörgeligit att swara när folket 
ropte på betzolning. Svart Kr. 41. thet är
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hvario och eenne menniskio i synnerheet 
ganska sörgeligit, faarligit och vådheligit jempt 
lefva i säkerheet. P. L. Gothus Under
visa. 2. Adams sörgeliga fall. A. Laurentii 
Hust. 233.

Sörjeliga, adv. wij Christi dödh sörie- 
ligha (med sorg) begåå skole. O. Petri 2 
Post. 71 a. Landet står sörgeliga (jemmerligt) 
och är förderffuat. L. Petri Jes. proph. 33:9.

Söt, adj. Ljuf, ljuflig. tijn röst är sööt. 
H. vis. 2:14. Liwset är sott, och öghomen 
är Iiufft at see solena. Pred. 11:7. Han 
stichtadhe Sångare widh Altaret, och lät them 
siunga sina söta wijsor. Syr. 47:11. Sån
garena loffuadhe honom medh Psalmar, Och 
thet skall j heia Hwsena aff thet söta liwdhet. 
50: 20.

Söta, tr. Göra söt. sucker, ther med tu 
sötar then bittra drycken. L. Petri 3 Post.

103 a. om samma citron ... sötas med hon- 
ning. Schroderus Pac. 56.

Sötfär, Sötfära, f. Sitfärsrot. Sötfähr, 
Zedoaria, Zitwer. Schroderus Lex. 54. 
Zedoaria, thet är Zederfer. A. Månsson 
Ört. 9. Sötfära. Lind Ord.

Sötliga, adv. Sött. [Fsv. sötlika, Isl. saei- 
liga.\ soffua söttliga. Ord. 3:25. För tigh 
kan han wel sötligha tala,... men på baken 
talar han annorlunda. Syr. 27:26. sötligha 
hwila aff sitt arbete. P. Erici 6: 92 b. the 
sötligha j Christo affsomna. 6:107 b.

Sötma, tr. Göra söt. Dieffuulen han 
färgar och sötmar synden. P. P. Gothus 
Q 3 b. Bacchus sötmar mina öden. Bell
man 5: 30.

Sötme, m. Sötma. [Fsv. sötme.] Aff 
fråtzarenom vthgick maat, och sötme vthaff 
them starka. Dom. 14:14.

T.
Tabert, m. [Mlat. tabardum, tabardus; 

It. tabarro; Sp. tabardo; F.E. tabard; Isl. 
tabarör; Mnt. tabbart, tabbert. Se Grimm 
Wort. Tapphart.] Videkjortlar eller Taberter, 
ett slags vida och fotsida mantlar eller ta- 
larer, som vid högtidliga tillfällen brukades 
både af män och qvinnor. Vid kon. Eriks 
kröning hade hert. Johan en videkjortel af 
fiolbrunt sammet, fodrad med kordentaft. 
Murberg VAH 5:154.

Tabulatur, f. Fordom benämning på 
musiktecken eller notskrift. (Se Grimm 
Wort.) Gudz lagz sköna Tabulatur och wäl- 
satta noter, effter huilka wår hele natur in- 
wertis och vthwertis skulle gå och som een 
wälstemd Luta eller harpa klinga. P. Erici 
2:246 a.

Tachsskinn, n. 2 Mos. 25: 5. (Öfy. 1878: 
takasskinn.) Arken ... var utan til ringa och 
osynlig nog, öfverteckt med gemena tacks
skin och slikt groft tyg. Svedberg Sabb. 
ro 1:159.

Tack, f. moste tu nu och så vthan tijn 
tack (mot din vilja, nolens volens; Isl. ütan 
pökk, T. ohne dank) tillåta, at ... L. Petri 
Dial, om mess. 44 a. tå någhor wille tiena 
Förstanom til tacka (till nöjes, till behag; 
Isl. til pakka, T. zu danke). Vish. 14: 9. 
om iagh thet til tacka giordt haffuer, thet 
såghe iagh gerna. 2 Macc. 15:39. Bätre är 
frijt straffa, än dragha hemlighit haat, och 
then thet tagher til tacka (är tillfreds der- 
med), honom kommer thet til froma. Syr. 
20:3. Intet ohöffuiskt taal gånge vthaff idhar 
munn, vthan thet nyttigt är til förbätring ther 
thet behöffues, at thet må them som höra 
til tacka wara (vara dem tacknämligt, be
hagligt). Eph. 4: 29. Hwadh han tå giffuer,

thet tagh til tacka. L. Petri 1 Post. X 2 a. 
torn och Feste skola warda ewiga kulor, 
wildiwrom til tacka. Jes. proph. 32:14.

Tacka, tr. (med dat.) Och the tackadhe 
alle Herranom. Judith 13:22. iagh tackar 
wårom Herra Christo Jesu, som migh haffuer 
giordt mechtigh. 1 Tim. 1:12. Jagh lärer 
them och sterker them, men the tacka migh 
illa. Hos. 7:15.

Tackchor, m. Lofsångskor. [T. dank- 
chor.] iagh . . . bestehe twå stora Tackchorar. 
Neh. 12: 31. Then andre Tackchoren gick ... 
12:38. Och stodho altså the twå Tackchorar 
j Gudz Hwse. 12:40.

Tacklöst, adv. Gratis, för intet, han 
moste tagha them in til herberghes, och giffua 
them dricka tacklöst. P. Erici 5:69 a.

Tacknätn, adj. Tacknämlig, välbehaglig. 
the medh theres offer skola för altaret tack- 
nemme wara. P. Erici 2:185 b. then En
gelske gesandten icke kunde ... sig giöra 
tacknäm hoos Rysserna. Widekindi 304.

Tacknämelse, f. Välbehag. Szå annamme 
wij med all tacknemmelsze sådana eder gode 
willie och tilbudt. Gust. 1 reg. 9: 251.

Tacksäga, tr. Tacka. [T. danksagen.] 
Altijdh tacksäyandes Gudhi och Fadhrenom 
för hwar man. Eph. 5: 20.

Tacksägning, f. Tacksägelse. [T. dank- 
sagung.] Loffsånger och tacksägningar til 
Gudh. Neh. 12:46.

Tackvärd, adj. O,tu onde otacksamme 
wärld, hwadh illa tu löner så tackwärde . .. 
wälgierningar. Svart Ärepred. 79.

Taffelbir, n. Spisöl, svagöl. [Mnt. tafel- 
ber, T. tafelbier.] Danske toffuelbyr (1). 
Tisbe 17.

Taffelbroder, m. Bordsgäst, j skolen
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äta och dricka öffuer mitt bord ... j skolen 
wara mine toffelbrödher (!). P. Erici 3:127 a.

Taffelsmide, n. Bordsilfver. [Mnt. tafel- 
smide.) våre k. döttrar ... (skola) vara för- 
sorgdhe medh taffelsmide, 12 salseer, 6 salt
kar, 1 handfaat, 1 giutekanna, bissere knifvar 
och gaffel aff sölfver. Stjernman Riksd. 
1:619 (1605). Om fröken Catharinas bröllop, 
kläder, taffelsmide och annat sådant. Wide- 
K1NDI 267.

Tafla, f. Glasruta. [T. tafel.] vthstöter 
ena ruta eller taffla vthu fönstret. P. J. Go
thus Skrift, sent. R 1 a.

Tafs, adj. Tafatt. Här stupar en omkull, 
här klagar sig en ann, Den tredje går så tafs, 
at han ej klaga kan. Dalin Vitt. 5:186.

Tafvelbord, n. Brädspelsbord. [Isl. tafl- 
borö] Dhe kiempar kasta terning på tafvel
bord. Sv. forns. 1: 40.

Tafvelverk, n. Panel. [D. tavleværk 
Kalkar, T. tafelwerk.] Och sönderhugga 
all thes (templets) taffuelwerck. Ps. 74: 6. 
(Öfv. 1878: konstverk.)

Taga, tr. och intr. mörkret tagher (kom
mer öfver) honom. Syr. 37 (36: 28). en steghe 
stoodh på iordenne, och enden på honom 
toogh (räckte) vp j himmelen. 7 Mos. 28:12. 
lyffte then Svenske Erengisl hin andra så 
utaf sadelen, at han togh jord (träffade, föll 
på jorden) longt ifrån hesten. L. Petri Kr. 
79. skulle han . .. taga skogen (begifva sig, 
rymma till skogs). Svart Kr. 66. han moste 
tagha vthi medh (taga i tu med) them som 
förfölia, och styra theras onda och öffuer- 
dâdugha anslagh. L. Petri 3 Post. 45 a. 
Vill han icke komma till kyrkio och höra 
sin bannlysningh, skole öfverhetenes befal- 
ningzmän taga uti med honom och ställan 
med theras macht före. Emporagrius 106. 
Jacob Danne skall haffwe en jackt j sziön, 
wiliendes tage på (anfalla, öfverfalla) wåre 
vndersåther. RR c/» 1544. göre ther någet 
pärlemente, eller tage anten på en eller an- 
nen. RR^f 1544. Daniel toogh til (började) 
at tala och säya. Dan. 2: 20. Och togho til 
at flyy. 2 Macc. 12: 22. Och han kallade för 
sigh the Tolff, och toogh til at vthsenda them. 
Marc. 6: 7. Tagh icke til (tag icke för dig) 
aff alt thet tu seer (vid måltiden). Syr. 31:16. 
hon .. . tagher widh (emot) hwadh hon få kan. 
26:15. the ord tu haffuer migh giffuit, haffuer 
iagh giffuit them, och the togho widh them. 
Joh. ev. 17:8. then ther förståndigh är han 
tagher widh rådh. Ord. 1:5. en stoor hoop 
togho widh (antogo) trona. Ap. gern. 11:21. 
Men huru Gudh ock tå sådant skal tagha 
widh sigh (upptaga), ... må hwar och en 
letteligha besinna. L. Petri Mandr. C 1 b. 
— Ther toges the i hender (togo hvarandra 
i hand; Isl. takast i hendr). Hund Er. 14 
kr. v. 451. — Christus ... förwijste henne 
(Marta) til hennes syster Mariam, at hon 
skulle taga sigh effter (taga efter, efterlikna)

henne, nemliga, höra Gudz ord och settia 
ther troo til. L. Petri 4 Post. 27 a.

Tagentråd, se Togentråd.
Tagga, tr. Förse med taggar, itt vm- 

löpande och taggat hiwl. 2 Macc. 13:5. — 
Refl. Tagga sig tillsamman, samman
gadda sig. uthi een menigheet finnas någre 
huffuuden som förknippa och tagga sigh til- 
samman til at upväckia uproor. Schroderus 
Hoff. väck. 59. uthaff redzla för straff. . . 
taggadhe sigh månge tilsamman. Liv. 181.

Tagt, m. (?) Stall (på fiol). Tagt, Maga- 
dium, der Steg auf der Fiedel. Schroderus 
Lex. 46.

Taka, tr. Förse med tak, täcka, wånin- 
gerne måtte bliffwe tachte och förwarede för 
drop. Hist. bibi. 1:197 (1572). takedt ... war 
taakat medh fergstockar och näffuer. Svart 
Kr. 33.

Takbära, f. Taksparre? Taakbärur (L. 
suggrundia, T. Vordächer). Comenius Tung. 
546.

Takling, se T e k 1 i n g.
Takning, f. Taktäckning, nödhtorfftigh 

bygning, takning och bötning ... på kyrkio. 
L. Petri Kyrkord. 48 b. bly och kopper så 
mykit som till täckningen behoff görs. Hist, 
bibi. 1:198 (1572).

Takspänare, m. En som täcker tak med 
spån. Taakspänare (scandularii). Comenius 
Tung. 533.

Takt, f. Fint, konstgrepp. Saa göres oc 
ecke eders nade behoff ath bruke nogher 
Swänske (svänker?) oc Romare takther (fak- 
ter? jfr Rietz) med migh, ty iagh kan inthet 
vthen retth fram. HSH 16:12 (1526).

Tal, n. Antal. [Isl. Mnt. tal, T. zahl.] 
Söffuerin norby haffwer sckicketh ith tall folk 
in wthij lyster (Lister). Gust. 1 reg. 2:59. 
försambladhes till honom it stoort taall folk. 
NT 1526 Marc. 5: 21. Drog .. . ostadh medh 
ett godt taell folk. Svart Kr. 44. j ären 
såsom stiernonars taal på himmelen. 5 Mos. 
1:10. han hadhe sex finger på sina hender, 
och sex tåår på sina fötter, så at the woro 
fyra och tiwghu på talet (till antalet). 2 Sam. 
21:20. Men talet på Israels barn skal warda 
lijka som sanden j haffuena. Hos. 2(1:10). 
stora hopar medh kroppar, så at på them 
intet taal är (de äro utan tal, äro oräkne
liga). Nah. 3: 3.

Tal, n. Talande. [Isl. tal.] Tå hooff han 
sitt taal vp och sadhe. 4 Mos. 23:7. han 
hadhe taal för them. Marc. 2:2. I weten 
wel om thet talet (ordet), som Gudh vth- 
sendt haffuer til Israels barn, bebodhandes 
fridh genom Jesum Christum, om hwilket 
taal berychtat är offuer hela Judeska landet. 
Ap. gern. 10:36, 37. en öffuerste for judanar 
kom ... til Jesum och hadhe mykit taal (långt 
samtal) medh honom. O. Petri 2 Post. 106 b.

Tala, tr. och intr. hertogen talade på (yr
kade) stoor skadhageld. O. Petri Kr. 89.
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Aaron aff Leuj siechte är talande (talför). 
2 Mos. 4:14.

Talblid, adj. Språksam. af et inskränkt 
krus Hämta sig et talblijdt rus. Rudeen 256.

Talfrom, adj. Språksam. Then sällan 
öpnat mun, giör vinet talefrom. Kolmodin 
Qy sp. 1: 304.

Talg, m. [Mnt. tätlich.) Taligh, talig. 
Gust. 1 reg. 2:267; 6:276.

Talghatt, m. Talgoxe (fågel). J. Sigfridi 
A 4 a.

Talig, adj. Vänlig i tal; språksam, prat
sam. [Isl. tölugr.] taligh (affabilis). Come- 
Nius Tung. 901. när han satt ibland sina 
stallbröder ... var han glader och taluger. 
Peringskiöld Vilk. 239. (hon) har en alt 
för talig trut. Palmfelt Qy. skol. 5. Sve- 
denborg . .. (var) vänlig, fryntlig, glad och 
talig. Tessiniana 356.

Tallrik, m. [Mnt. tallôr, tellôr; T. teller, 
tellerchen; D. tallerken.] rund tallere. Var. 
rer. roc. G 8 a. Honom (hunden) strök han 
och gaff maat aff sin eghen talleer. L. Petri 
2 Post. 139 b. Tallerna ... slambra på bordet. 
Leuchowius 358. Röda, hwita tallerker. 
Gust. I reg. 2:267. söölff talerker. Svart 
Kr. 81. Dieffuulen ... kom offta til honom, 
såsom een katta, bårttog honom maatten .. . 
aff talrikonne. P. J. Gothus Edsvärj. B 5 a.

Tallriksnuggare, m. Tallrikslickare, 
snyltgäst. Sine tallricksnuggare, som ho
nom meer än menniskeligh macht tilägnade, 
skämbde han artigt uth. P. Brask Puf. 110.

Tallris, n. Tallbuskar. Drager jorden 
smått tallerijs ... tå är hon grund. Colerus 
1: 86.

Tallstrinta, f. Tallstrunt. Uthaff talle- 
strintor beredes om våhrtijden, när the äro 
itl halfft fingers långa, itt kosteligit vatn emot 
skörbiuggen. Palmberg 92.

Talman, m. Sakförare, förespråkare. 
han (Kristus) är vår tröstare och talesman i 
alla anfechtning. P. J. Gothus Rel. art. 105. 
När hon förstånd och mål, men ingen tal
man har, Må hon iu tala sielf, til egit sitt 
försvar. Kolmodin Qv. sp. 1:194. Han (brud
gummen) har sin taleman (pronubum, para- 
nymphum). Comenius Tung. 591.

Talperla, f. [T. zahlperle, “stückweise 
nach der zahl verkauft“.] Soldaterne skuto 
och ladde sina röör och musketer medh 
sköna talperlor, stora som böner och ärter. 
Petrejus Beskr. 1:31. en lijten kosteligh 
hatt, som är stickat medh the aldraskönaste 
tall perlor. 3: 2.

Talsam, adj. Pratsam. Jag såg en half- 
lärd, stormodig och talsam buss inkomma 
på ett Caffehus. Dalin Arg. 1, n. 27.

Talsamhet, f. Språksamhet. Mannen . .. 
understundom genom någon sin kiära hustrus 
talsamhet blifver icke litet upfriskad. As. 
Ban. 1: 228.

Talta, intr. Larfva, traska. The (Dan-

skarne) finge och sine fånger igen ... Men 
våra moste i samma faart Åt Danmark talta 
medh mödhe svårt. Hund Er. 14 kr. v. 292.

Tam, adj. all natur, bådhe diwrs och fog- 
lars ... warder tam (tämjes). Jac. 3: 7.

Tamp, m. 1. Tåg, tågverk. [Holl. tamp.) 
schipflåthans nakennhet på ... tampp och 
takell. HSH 36:178(1579). ait de (skeppen) 
med tamp och tygh försedde varda. 16:138 
(1624). Ramunder takla til skeppen siu Med 
tamp. Sv. forns. 1:115. — 2. Dragtåg (i 
kyrkklocka o. d.). klockor och tampar. Em- 
poragrius 255. — 3. Snärt, pisksnärt, pit- 
skor med långa snärter och tampar. L. Paul. 
Gothus Kometsp. 18.

Tandbrytare, m. Föraktlig benämning 
på tandläkare-, äfven liktydigt med qvack- 
salfvare, markschrejare. [T. zahnbrecher.) 
then ther faar om kring här och thär i lan
den, och föder sigh medh onyttigt svatzerij, 
och aleena ther uppå dichtar, att han må 
fööra något nytt uppå platzen och spijsa folket 
medh ordom, såsom the Tyriakelse krem- 
mare Vilkrydda kremmare och Tannabrytare 
göra. P. J. Gothus Apost. gern. 304. (Kring
resande kommedianter plägade ock bedrifva 
tandbrytning.) Tannabrytare genom under
ligan truldom och svarta konst understå sigh 
vilia läkia the dödeliga sååren. Antichr. före
tal 3 a.

Tandgång, m. Tandgård? [Isl. tanna- 
gangr, “a tearing with the teeth“. Cleasby- 
Vigfusson.] hans (Leviatans) tandagång är 
förskreckeligh. L. Petri Jobs bok 41:5.

Tandpreka, f. Tandpetare, tandepreka, 
dentiscalpium. Comenius Tung. index, en 
krokug tandpreka af silfver. Linné Sk. resa 
44. Tandpreke, m. Lind Ord.

Tanetbrun, adj. Ljusbrun (såsom garf- 
varbark; Mnt. tannet, brun, af tan, lo, garfvar- 
bark). tanetebrunt siden camlot. Murberg 
VAH 5:155. en Teneth bruun Sammettz kiör- 
tell — teeneth Sammeth. Hist, handl. 1: 
20, 21 (1543).

Tankesvärm, m. Fantasier, griller, lu- 
sus ingeni i, tanckesverm. Svedberg 
Schibb. 282. Hvirfvel-sväfvand’ tanckesvärm, 
Vidtt ock hårdt och svårt bekymmer Är den 
svarte sky ock skärm, Som' vår glädiesool oss 
skymmer. Columbus Vitt. 83.

Tankrådig, adj. Det ser så hurtigt ut 
at vara tankrådig och at dömma efter eget 
tycke! Tessin Bref 2:348.

Tant, n. 1. Ordkram, sladder. [Fsv. D. 
Mnt. tant, T. tand.) (predikningar) som 
icke äro kompna aff himmellen, vtan äro 
menniskio tant. O. Petri 1 Post. 42 a.— 
2. Förtal, affstå medh klander och tant. 
En liten Crön. K 5 b. 1 kunnen pröfua, om 
iagh säger sant, Eller om iagh förer lögn 
och tant. Tisbe 40. Jfr Dant.

Tapet, n. [T. tapet, n.] 1. Täcke, j lig
ger j Elpenbeens sängar, och prålen på idhor
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tapeter. Am. 6:4. — 2. Tält. tu vthstrec- 
ker himmelen såsom itt Tapeet. Ps. 104:2. 
Judith sågh Holofernen sittiande vnder sitt 
tapete. Judith 10:19. — 3. Matta, det med 
kostbara tappeter belagda golfvet. As. Ban. 
1:176.

Tapeteri, Tapetseri, n. Tapet. [T. ta
peter ei, tapezerei.] tapeterij och annen in
nandöme som till konungepallatz prydning 
behöfves. Stjernman Riksd. 1:413 (1594). 
Fyre st. tapetzeri väfne med garn och något 
silke. Theropå är djurjacht. Lönbom Uppl. 
2:20 (1563). Keysars eller Konunga pallatz, 
som medh gyldene tapetzerij ... beprydt (är). 
Uti. på Dan. 583. Uti alla gator i staden 
och emellan gatumunnarne voro kostelige 
tapetserier upslagne, däruppå de Svenske 
och Trojaniske historier författade voro. Te
gel Er. 14 hist. 140. ingen Konung j Franck- 
rijke heller Engeland tilstädhies, at haffue 
någhre aff Rijksens Regalia, Tappecerij hel
ler annet sådant j sin wärie heller förwar- 
ning, vthan Skattemesteren. E. Sparre Ora
tion E l a.

Tapetmakare, m. Tältmakare. han war 
en tapeetmakare eller pawelwnmakare. P. 
Erici 6: 47 a.

Tappa, tr. och intr. 1. Förlora, tin måne 
(skall icke) tappa sitt sken. Es. 60: 20. Ther 
aff förfäradhes Konungen ... och tapadhe platt 
sin hyy. Dan. 5: 9. Then som hemligheet 
vppenbarar, han tappar trona (tilltron), och 
skal icke sed.han få en troghen wen. Syr. 
27:17. han tapar bortt itt aff them (fåren). 
Luc. 15: 4. een menniskia ther igenom 
(genom dryckenskap) tappar wett och skäl. 
L. Petri Dryck. B 5 b. — 2 Förlora sig, 
aftaga. all ting ... tappa j theres naturliga 
fruct och dregt, Jorden bär litit, Watnet giff- 
uer ock litit. L. Petri Vigv. C 3 a. sigh 
all ting förwerra, jorden tappar vppå sinne 
fruct. Dial, om mess. 72 b. hörslen hon 
tapar och tyner. Stjernhjelm Here. 517. den 
Finska säden, i Sverige sådd, ger ömnogare 
än någon annan, men tappar årligen. Carle- 
son 628.

Tapperi, n. Utskänkning. så att ingen 
något tapperij brukar, uthan allenast dee 
som kroge och taffvernere rätt haffva. Landt. 
instr. 203 (1635).

Tapperian, m. Utskänkare, källarmä
stare. de grossvinhandlare, hvilka derjemte 
äro tapperianer och försälja i minut. — 
Grossvinhandlare, som derjemte intet äro 
tapperianer och vinskänker. Stjernman Com. 
5: 849 (1700). Tapperijen af alle inkommande 
fremmande dricker .. . accijsen erlegger, som 
honom sedan på det han i gross förseljer 
restitueras skall. 4:313 (1681). Tapperians 
accijsen på vijn och brennevijn, sampt andre 
fremmande drycker, ... allenast rörer dem 
som sådanne drycker til sahlu uthsällia 
kanne- och stoopetals. Riksd. 2:1400 (1660).

Tapperians accijsen af alle fremmande dryc
ker som uthtappas i städerne. 2:1417 (1662).

Tappnad, m. Mistning. Tapnad, jaetura. 
Spegel Or dl. till G. verk.

Tappning, f. Utskänkning. ölselningh 
äller tapningh. Gust. Adolf Skr. 244.

Tappning, f. Mistning, förlust, samme 
varer... skepes af then ene marchnat i then 
annen .. . och kunne än tå nepplige blifve 
förslettne eller föryttrede, med mindre then 
som them köpt hafver, motte vara i tapningen. 
Stjernman Com. 1:161 (1559). fienden gra
veras . . . medh tappningen och förlust aff 
sijne land. A. Oxenstjerna (HSH 25:25).

Tappt, part. Förlorad. Vår lycka gafs 
då tapt. Dalin Vitt. 4: 330.

Tarf, Torf, f. 1. Nödtorft, behof. Gudh 
. .. weet better tijn tarff. L. Petri 1 Post. 
X 2 b. Allehanda husgeråd och kläder som 
icke til torfven utan til prål hafves. Stjern
man Com. 1:741 (1619). efftertänekia, afhuad 
värde, tarff och nödighet... then ädle Ma- 
thesis är. Stjernhjelm Arch. A 2 a. Råd 
är then största tarf vid det gemena bästa. 
S. E. Brenner Dikt. 2:48. then allmenna 
tarfven. Rydelius Förn. öfn. företal so. — 
2. Förnödenhet, allahanda tarffuer som the 
dyrt betala moste. Am. 8: 6 (glossa). — 3. 
Naturbehof. Vthan för läghret skalt tu haffua 
en platz, ther tu vth vppå gåår til tina tarff
uer. 5 Mos. 23:12.

Tarfdöd, adj. Gammal, utlefvad men- 
niska. Luta til grafven, såsom en tarfdöd. 
Lind Ord. 1:838; 2:9is. Jfr Rietz tarva- 
död, tn.

Tarfhus, n. 1. Nödvändigt hus, uthus. 
Om Chronones ladegårder skall han och 
omvårdnad hafua, så att de . .. med nödtorff- 
tige byggninger och tarfuehus åhrligen för- 
bätres. Landt. instr. 115 (1618). vedh bägge 
änderne aff sahlen (i Visby slott) ähre åth- 
skillige tarfvehus, som kiöke, mellterij, bryg- 
hus och bastugu. HSH 29:374 (1652). kloc- 
karbolet medh sine tarfhuuss. Laurelius 
Kyrkord. 403. — 2. Afträdeshus. heemlig- 
eller tarfhusen skole ränsas. Schroderus 
Pac. 352

Tarflig, adj. Behöflig, nödtorftig, the 
. . . ware oss och riighet wndtsættiandis j 
thenna tarffueligha reso. Gust. 1 reg. 1:209. 
effter som them andra nyttigast och tarffue- 
ligast kan wara. Rom. 14:1 (glossa). Spin- 
nelen ... är fuller af vett och alsköns tarf- 
lige funder. Stjernhjelm Öfverskrifter. 
hvadh een hussbonde och maatmoder tarff- 
ueligit och aff nöden är. Schroderus Cogn. 
tillegnan A 3 b. sättia alt i tarfveligit skick 
och bättre ordning. Widekindi 35. at jag 
ther uti (i Guds ord) hafver en tarfvelig 
kunskap, kan, orosadt för Gud och menni- 
skior, skönjas. Svedberg Försvar 88. som 
dheras tienst är pröfvat heel (alldeles) intet 
tarfvelig, äro dee casserade. HSH 33:310



Tarflighet — 851 Tasta

(1685). Naturen . . . hvart och ett land medh- 
delar alt tarfveligit så väl til lijffz- som til 
hälsans uppehälle. U. Hjärne Surbr. 2.

Tarflighet, f. Behof. skog ... then the 
til byggningar, veedebrand och annan nöd
vändig tarfveligheet sig af betiäna. Stjern- 
man Riksd. 2:1083 (1672).

Tarfse, adj. Behöfvande. Gudz Ord är 
hvar man tarfse. Bureus Nym. XII: 8.

Tarfvas, dep. Pissbecken, til at tarfvas 
(lätta blåsan). Comenius Tung. 573.

Targ, n. Gnag, sargande (med tänderna). 
jag rys at täncka på, hvad blodigt ref och 
targ På mig föröfva vil ett lejon, biörn och 
vare. Kolmodin Qv. sp. 1:100.

Targa, tr. 1. Bita, gnaga, sarga, nal
kas man honom (hunden), så bijter (targar) 
han. Comenius Tung. 180. Hon sågh thet 
styck ther liggia sarghat, Som Hintz hadh’ 
affbitit och targhat. R. Foss 102. tu hves- 
ser tina tender och biter och targar andra. 
Svedberg Ungd. reg. 197. Han sargar, tar
gar thet och söndertuggar smått. Kolmo
din Qy. sp. 1:256. Din kropp ... så jäm
merligen targad. 2: 410. De fördömde af 
värck sig sielf skola såra och sarga, Och 
uti svidande qval sine tungor tugga och targa. 
Frese lOO. så varder ens menniskios from
het thes mera kunnig och behagelig, när 
then samma hafver varit länge targad af ill- 
viljare och hätska munnar. Spegel Pass. 
and. 192. Hackorna targade i bergen. Mörk 
Ad. 1:134. Hvad de targat ur bergsryggarne 
och smält uti ugnarne. 1:331. De, som med 
sina hackor targa i bergsryggarne. 2: 6. Rietz. 
— Jfr Tragla. — 2. Nagga, reta, egga. 
[Jfr Mnt. tergen, targen.] gemene man ... 
man med sådant spe til flere skieldsord 
targar. S. E. Brenner Jesu pin. 110.

Tarm, m. I n t e s t i n u m, tärm. Var. rer. 
voc. A 8 b. små termar. Ders. B 3 a.

Tarmare, m. Tarmare, Mesenterium, Mit
teldarm. Schroderus Lex. 10. Jfr Tarm- 
mal.

Tarmlopp, n. Bråck. Förbråkenheet och 
tarmlop (ramex). Comenius Tung. 307. Tar- 
melop. Palmberg 84.

Tarmmal,m. Tarmkäx. Mesenterium, 
tarmmalen eller krösan. U. Hjärne Surbr. 
20. Tarmemalen (Mesenterium), hvarved tar
marna äro naturligen fastbundne, och ... är 
en tunn igenomskinande hinnna, full med 
hvita och klara mjölk- och blodådror. Lön
bom Uppl. 4:21 (1697).

Tarmskrap, n. fänaden ... i alt för heta 
somrar hopetals döör...af föregången blod
gång eller tarmeskrap. Lindestolpe Pest. 
18. den så kallade feldtsiukan intet annat 
är än en Pestis Dysenterica eller pestilen
tia med blodgång och tarmeskrap. Ders. 28.

Tars, m(?). Ett slags sköld. [Mnt tartze,
T. tartsche, F. targe, Isl. targa.\ En tars 
blef vanligen buren å venstra sidan på I

bröstet, men på skiftingen (se d. o.) när man 
rände med skarpt. — Tars torde vara det
samma som eljest förekommer under namn 
af bräckskifva. Adlersparre Afh. 215, 21G.

Tartare, se Ta ta re.
Taska, f. 1. Väska. Och kom han öffuer 

ena tasko ... som nogher breeff wthi wore.
0. Petri Kr. 217. wänthe 1 icke af H. F. N. 
sådanne swar som ider skulle wäll falla till 
taska. Fin. urk. 1. 1:43 (1597). tu har lärdt 
then konst at utur taskan speela (göra task- 
spelarekonster). Spegel G. verk 64. en käck 
advocat, som förstår att rätt vända ut och 
in på en sak och handtera henne, som han 
spelade ur taskan. Stagnell Bank. SS. — 
2. Ficka. Then frome oärlige Biscop Braske, 
Han kunde wäl plocke vthi sijn taske. En 
liten Crön. H 2 b. Penningar, som dhe hade 
i taskan eller böxsäcken på sigh Colum
bus Vitt. 255. Girig taska blijr aldrigh full. 
Grubb 253

Taska, intr. Larfva, traska. Så mått5 
iag dä lan taska Og mig åt skogen naska. 
D. Wallenius B l b.

Taskebod, f. ? (Jfr D. taske “udbyg- 
riing, skur',“ “bod?“ Kalkar, iij stenbo- 
dar med en taskebod (i Upsala). Gust. 1 
reg. 8: l#o.

Taskelek, m. Taskspeleri, taskeleek och 
gyckelspeel. U. Hjärne Förb. 42.

Taskemakare, m. Som förfärdigar pun
gar, ränslar. [T. taschenmacher.] Taske
makare. Gust. 1 reg. 8:3t2. Stjernman 
Com. 1:89 (1546)

Tass, m. Kopp. [T. fasse.] en tass caffe. 
Dalin Arg. 1, n. 38. Stiga up och mårna 
sig med några tassar frukost til kl. 10. Ders.
1, n. 41.

Tasshake, m. Ett slags värja. [Mnt. 
tashake] Bland svärd nämnas . .. tassha
kar. Adlersparre Afh. 234. Hist, handl. 
1:26 (1543).

Tassla, intr. och tr. Alle the som migh 
hata, tasla til hopa (hviska vid hvarandra) 
emoot migh. Ps. 41:8. Pusillanimitas taslar 
Gudz ord för tigh och wil göra tigh ther 
medh kleenmodigan. Balck Krist. ridd.
1 5 b.

Tasta, tr och intr. [T. tasten.] ögnskijn- 
ligha kunna märkia, och lijka söm hand- 
grijpligen tasta (taga på), at thenne vår in- 
rijkes Västgötha Lagh är Visigothorum ... 
lagz grund och uphof. Stjernhjelm Föret, 
till Vestg lagen. Herre ... tasta på (vid
rör) bergen at the mågha ryka. Dav. ps. 
1536 144:5. Her. tastes flux på wåre taske 
(vår ficka får påkänning), på alle sijder, 
med swår onyttig vmkost RR s/c 1543. 
tasta (famla, gripa) effter strupan på oss. 
A Andreæ Försp till L. Petri Kyrkost. 
C 3 b. lät kon. Erik hafva några skepp lö
pande på det Revelska och Narfveska far
vattnet, hvilka tastade (antastade) och upp-
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togo de skepp, som till eller från Narven 
ville. S. Elofsson 126. han (hajen) som 
glupande . .. vargar tastar Ehvem han finna 
kan. Spegel G. verk 191. Een part {af 
Fetaliebröderna) blef här quar i Östra siön 
och tastade på (antastade) huar man. L. 
Petri Kr. 104.

Tastelig, adj. Vidrörlig. [T. tastlich.] 
thet för ögonen synligt, och medh händerna 
tasteligt är. Stjernhjelm Arch. A 3 a.

Tatare, Tattare, Tartare, m. 1. Tatar, 
Tartar, och (konungen) dömde the fattiga 
män til döden, the doch ock när the Tatare 
(Vulg. apud Scythas) wel hadhe oskyldighe 
dömde wordit. 2 Macc. 4:47. Ryssanar för- 
sambladhe sigh en ganska stoor här aff Let- 
togher och Tattare. O. Petri Kr. 127. — 
2. Zigenare. Finge the thaatare breff ath 
the motthe frij och obehindrade ressza her 
wthur landit med hwess the med siigh hiit 
haffdhe innan een maanath. Gust. 1 reg. 
2:65. thet folket som fara om kring ifrå 
thet ena landet til thet andra, them man 
kallar Tatare. O. Petri Kr. 305. Kongl. 
förbudh at inge Zigeuner eller tartare lidas 
skulle. HSH 31:155 (1662). Tattrar (plur.). 
P. J. Gothus Ridd. B 3 b.

Tatersk, adj. taterskt måål. O. Petri 
Sakr. 33 a.

Tatt, m. Datt, natthugg (en lek). Får 
Ruben vår granne på honom fatt, Han lee- 
ker medh honom hårdeligh tatt. Ronde- 
LETIUS 86.

Tatta, intr. Tassa, traska. Ther nu 
Vargen lågh blodigh på markena, kom Räbbe 
(räfven) tattandes til honom. Balck Esop. 
108. han sitter och rijder och låter sin son, 
then lille stackaren, tatta effter j skarnet. 
Ders. 232.

Tattare, se Tatare.
Tattra, intr. Kackla. [Mnt. tateren.] En 

tattrand’ gåås. Lucidor T 4 a.
Taverna, Taverne, f. Värdshus, gäst- 

gifvargård. [L. taberna, Mnt. taverne, 
Fsv. tavärne.] tawerna. Var. rer. voc. L 
5 a. Taverne allestädz her j riket legges 
skole. Stjernman Com. 1:176 (1561). hvar 
taverne (som) uthi thet häredhe vare bör. 
Ders. blefvo taverner uppålyste på alla 
vägar. Tegel Er. 14 hist. 29.

Taverner, Tavernare, m. Gästgifvare. 
[Fsv. tavärnare, Mnt. taverner.] the som 
til tavernere äre förordnede. Stjernman 
Com. 1:177 (1561). Tafverner eller gästgif
vare. 1: 641 (1615).

Taxa, f. Afgift. the skole gifve oss udi 
taxe af hvart skieppund plåthe kopper fyre 
daler.- Stjernman Com. 1:359 (1590). en 
viss penninge taxa eller contingent skulle 
af biskops-, domkyrkio- och klostergodsens 
räntor årligen gifvas till K. M:ts och Kro
nans underhåll. HSH 21:816. — Taxa var 
en gammal skatt, som presterna betalte för

sina boställen samt derunder hörande hem
man och lägenheter, att befrias från inqvar- 
tering af krigsfolk, hvadan denna utgift öm
som kallas taxe penningar och ömsom borg- 
lägers penningar. Hallenberg Hist. 1:210.

Taxan, f. Taxering. Mester olaff dom
prost j Scara må nyutha och behålla ... frij 
och vthan all taxan then rentho som tilliö- 
rer... then Canonie vtj Scara. Gust. 1 reg. 
4: 298.

Taxera, tr. Skälla ner, skymfa. [T. 
taxieren.] en fransoss ... medh någre otil- 
börlighe ordh hade angripitt och taxerett 
Kong:e M:tt. Hist, handl. 13. 1:77 (1562).

Te, tr. Uppenbara, tillkännagifva. Her
ren haffuer leedt migh, at tu skalt warda 
Konung. 2 Kon. 8:13. Han haffuer teedt 
Konungenom hwadh j tilkommande tijdher 
skee skal. Dan. 2:28. han taladhe medh 
migh, och teedde migh hwadh thet betydde. 
7:16.

Te, intr. Draga, begifva sig. [Mnt. ten, 
T. ziehen.] han maa frillige haffue Sweri- 
ges riiche til at thee (att begifva sig till) 
om swa kan skee at han nödgis till ath 
rymme för K. cristiern. HSH 15:21 (1526). 
Huru kan iagh uthan sorg see, I skolen så 
långt från oss tee? Prytz O. Skotlk. F la.
— Te sig till, hålla, sluta sig till. [Jfr 
Mnt. sik ten an.] the nw ingen hade, then 
the retteliga kunde tee sigh til. L. Petri 
2 Post. 22 a.

Tecken, n. 1. Märke. Och vpsett tekn 
(stängsel, skrank) omkring folcket, och sägh 
til them, Wächter idher at j icke gåån vppå 
berghit. 2 Mos. 19:12. sett itt tekn (en väg
visare) fremst på wäghen ått stadhenom, 
at thet tijt wijsa skal. Hes. 21:19. — 2. 
Spår. han (fågeln) flechtar och slåår j wädh- 
ret, . . . och sedhan finner man intet tekn 
aff sådana flyght. Vish. 5:11. — 3. Fält
tecken. Israels barn skola läghra sigh .. . 
huar vnder sitt baneer och tekn. 4 Mos. 2:2.

Teckna, tr. och intr. [Mnt. tekenen, Fsv. 
tekna, Isl. teikna.] 1. Sätta tecken, märke 
på. the ... wille merckia och tekna rwmet, 
men the kunde icke finnat. 2 Macc. 2: 6.
— 2. Gifva tecken åt. Och han teknadhe 
them, och bleff måållös. Luc. 1:22. Tå 
teknadhe han them medh handenne, at the 
skulle tiya. Ap. gern. 12:17. Landzhöff- 
dingen teknadhe honom, at han skulle tala. 
24:10. — 3. teekna sich medh thet helgha 
kors (göra korstecken för sig.) O. Petri 
Svar till P. Elice f2b.

Teelse, f. Företeende, framläggande. 
taxans (tulltaxans) teelse. Stjernman Riksd. 
bih. 319 (1640).

Tegland, n. sålde ... 4 tegheland joord 
j åkeren, halfftreddie lass änge. Dipl. Dal. 
3:77 (1548).

Tekling, Täkling, Takling, m. Sparf 
tätting, en sparff eller tekling. Colerus
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1:20. täkling, sparPf. Comenius Tung. 
index. Takling, tackling. Colerus 1:9.

Tel, n. [Mnt. tele, T. ziel] setter oss 
inthet måll eller teell vdij wort regimente 
eller religionen. Gust. 1 reg. 12: 256.

Telde, imperf. se Tilja.
Tellehake, m. Ett slags kanon (af jern- 

pldt?). [Fsv. telhaki, D. telhage Kalkar, 
Mnt. telhake] Tellehakar'sköto blykulor af 
1/< mark. Adlersparre Afh. 238. tæilie 
hakar. Gust. 1 reg. 2:17. Täljehaker. Link, 
bibi. handl. 1:57 (1564).

Tellerör, n. Ett slags bössa. [Mnt. 
telbusse] Tællerôr. Gust. 1 reg. 1:190.

Tellnika, f. Tännlika. Schroderus 
Lex. 35.

Temma, Tätna, tr. Anstå, höfvas. [Mnt. 
temmen, fernen', T. ziemen] thet temmer 
icke adelen eller ären, noghon man i god 
troo och loffue att beswijke. Gust. I reg. 
5:67. Den kyss är sötast, som man stiäl; 
At neka temmer kvinfolk väl. Lucidor 
Pp 4 b. den vägen han tämer oss intet. 
Stjernhjelm Here. 381. ställandes honom 
eder till efftersyyn vthi allo thy, som ett 
ährbart, alfvarsamt och uprichtigt lefverne 
bäst tämer och anstår. Columbus Vitt. 153. 
een dygd som alle tämer, Men kungar alra- 
mäst... är at vara mild moot them som nå
den tiggia. Spegel G. verk 289. Jfr Be
te m m a.

Temmelig, adj. Passande, tillbörlig. 
[Mnt. temelik] rikesens rådh swaradhe, at 
thet war icke temelighitt, at han som the- 
res höffuitzman war, skulle tagha gisszlan 
aff them. O. Petri Kr. 289.

Tempelduk, m. Förlåt i tempel, tem- 
peldwken remnadhe. NT 1526 Matth. 27: 51.

Tempelröfvare, m. [T. tempelräuber] 
Och then Tempelröffuaren gripo the. 2 
Macc. 4:42. Jfr K y r k o r ö f v a r e.

Ten, m. Slända. Hon recker vth sina 
hand til rocken (spinnrocken), och hennes 
finger fatta teenen. Ord. 31:19. en teen 
medh nock. Messenius Signill 44.

Ten, n. Tenn. [Mnt. ten, Isl. tin] och 
borttagha alt titt ten. Es. 1:25. Tu kom 
så mykit gull åstadh som ten. Syr. 47:20.

Tena, f. Inrättning af spjelar eller spröt 
till fiskfångst. [Isl. teina. Se Rietz.] aff 
alder haffuer varit östninga oc tener oc ingen 
annen fiske reskap. H. Brask (Gust. 1 
reg 2: 277).

Tena, intr. Tina. hvad som töyar up 
och tenar heela dagen, Fryys på een stund 
i hoop. Spegel G. verk 162.

Tenakulera, tr. Förse (bokpermar) med 
knåppe. [af L. tenaculum, hållare, tång.] 
the (breviarierna) vore bwndne, tenakule- 
rede oc helffthena förgylt — pappers mis- 
sale bundet, tenakulereth oc vel tilretth. 
H. Brask (HSH 13:116, 117).

Tenet, se Tanetbrun.

Tennel, Tännel, m. Teln (på nät). [Isl. 
pinull] Tennelen var et smalt rep. Linné 
Sk. resa 116. Tännel. Ders. 127. Tälnad. 
Lind Ord.

Tenstång, f. Ribba. Taaktegel eller 
taakspån (ligger) på sparrar och teenstänger. 
Comenius Tung. 545.

Tenål, m. Rökt eller soltorkad ål. (af 
ten, sticka, spröt, hvarpå fisken vid bered
ningen varit spetad. Jfr Spetfisk.) ett 
pund Teen aal. Gust. I reg. 1:151.

Tep, n. 1. Våpighet. I skullen hålla 
thet för dårskap, tep och blygd At gråta efter 
barn. Kolmodin Qv. sp. 1:360. Med teep 
och vanhopp skier oss... til korta. S. E. 
Brenner Dikt. 2:59. — 2. Joller. Så längi 
must, lust, skämt och leek, Med teep och 
speel, med klapp och smeek Samt lustgång 
varar, då består En älskogsdåres kiärleeks 
vår. Lucidor Rr3b. — Jfr Rietz.

Tepa, intr. 1. tepa, tala fåfängia. Stjern
hjelm Ordl. till Here. — 2. Våpa. om 
jag torde här enfaldeliga gissa, Tå tepade 
jag fram (plumpade åstad), men sade ei 
förvissa. Spegel Öpp. par. 9. Om någon 
dåre tepar fram Och ympar på en ungan 
stam En green med halfväxt frukt fullhängd. 
Lucidor Rr4a. — 3. Gyckla, narras, fiskiare 
... fånga fisken när the så med honom tepa. 
Spegel G. verk 192. hans lilla här be- 
gynte modet repa Och ägde ingen lust at 
mera med sig tepa. Hesselius Erik 44. 
— Tepas, dep. Jollra. Den altför mykit 
(är) manfolks kiär, Den altijd teep- och ählas 
vill. Lucidor Pp2a. — Jfr Rietz 728 a.

Tepa, f. Våpig qvinna. Tycker du om 
desse tepor mehra, Som vid full sundhet 
lådz de hafva krämpor flera. Düben Boil, 
sat. 71. en ledsam borgar-tepa, En som eij 
tahla vet om annat än sin katt. Ders. 81. 
Rietz 728 a.

Tepot, Tepug, adj. 1. Våpig, enfaldig. 
Men mykket tepot är thet som af någre läres, 
At alla himmels lius af jordens dimba näres. 
Spegel G. verk 151. om ett tepot lam skal 
fårahiorden leda, Tå föres han ei rätt, men 
skingras i oreda. Sal. vish. 5. — 2. Joll
rande, smekande. För alt, ehr vachter väl 
för tepot manfolcks smicker. Kolmodin 
Qv. sp. 1:125. Han trodde det barnen voro 
ei endast födde til en tepug moders lek och 
lust. Mörk Ad. 1:48.

Tera sig, refl. 1. Bära sig dt, uppföra 
sig. [Fsv. tera sik, Mnt. sik teren] han 
haffuer theereth sig her nidre swa at the 
äre faa szom hanom tacke. HSH 16:12 
(1526). the mestadeles aldrigh annat göre 
dagh och natt än fråtza och suelgha, och 
ther medh thera sig vppå thet aldra slema- 
sta. L. Petri Dial, om mess. 73 b. — 2. 
Orena sig (med träck). Gunnell, som mäst 
åth af (den förgiftade) vällingen, hadhe 
(medh förlåf) inthet håll uppå sigh, kastadhe
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upp och teradhe sigh illa. Rääf Ydre 
3:216 (1673).

Terementen, m. best. Hin onde? [Jfr 
D. dial, tremmind. Se Kalkar tremmen, 
Cleasby-Vigfusson tramar.] Teremen
ten iag svär, Nu ska du fara en fanners 
fääl. Beronius F4a. JfrTramen.

Teriak, m. och n. [Fsv. treakelse, Mnt. 
driakel.] T h e r i a c a, theriakilse. Var. rer. 
voc. E 3 b. Christi mandom war en rätt 
Tyriack .. . emoot thet eeter och forgifFt som 
dieffwulen hade menniskione inblåst. O. 
Petri 2 Post. 14) a. en hälsosam och kraff- 
tigh Tyriack. P, Erici 3:117 a. Aff ormar 
förgifftig’ en läkar bereder Ett theriac kost
ligt, som krafftigt slår neder Mång siukdom. 
Törnevall D8a. then ormen Tyrus, thär 
aff Triakelse warder giordt. Lælius Res.
1: 66. Gemeene mans theriakelse ähr hwijte 
lock. Lemnius C i a. the förfarne konst- 
rijke Apotecare ... göra then aldrabästa thy- 
riakelse aff them aldraverstom ormom. P. 
J. Gothus Tål. Ds b. man skal wachta 
sigh för oöffuade och oskickeliga klåpare 
och treakelse krämare (t fråga om läkare-, 
Mnt. driakelskremer, qvacksalfvare). P. Erici 
2:341a. thiriak, träackelse. Comenius Tung. 
index. En Arsth moste offta trähakelse bruka. 
L. Pet. Gothus 2» b. Träjakelse. A. 
Månsson Ört. u8 o. flerst. (Se Grimm 
Wort, dreiaker, theriak )

Terig, adj. Ren, snygg, obefläckad. [D. 
terig “smuk, hövisk“ Kalkar.] han (sta
den) er nytteligæ funderadth . . . wedth ein 
therogh (tjenlig?) hampn. Gust. I reg. 3: 81. 
kornet som sädt är blijffuer icke borto, vtan 
thet trenger sigh vp igen medh en skön 
terug skapnat nytt och ferst. Gerson C 2b. 
reent, teerugt och skickeligit (hjerta). L. 
Petri 1 Post. Tlb. JfrOterig.

Testa, Teste, se Desto.
Testamenterare, m. Testamentsverkstäl- 

lare. giffue wij ... harrs testamenterere quith 
och frij för alth ytthermere tiiltal aff them 
som for:nde testamente giffuith ær. Gust. 
1 reg. 3: 261.

Te ta, f. Tita, talgoxe. Theta, Parus mi
nor, Meyss. Schroderus Lex. 59.

Thor, Tor, m. Åska. the föllo alle til 
iordena, lijka som Thoren hadhe slaghet 
them nedh. L. Petri 3 Post. 41 a. Sla- 
ghen aff Tooren, fulmine ictus. Helsingius. 
han medh Toor och liungeeld slaghet. P. 
Erici 3:lS0b. Thorens dundran. Liljen- 
stedt Christ. B2b.

Thoreld, Toreld, m. Blixt. Templum 
Delphicum ... bleff elfter Christi tijdh aff 
thoreeld nederslaghit och förtärdt. Laure- 
lius Opusc. 8: K1 a. Örebrodz kyrckie- 
torn, klåcker och taaket bleffuo .. . neder- 
slagne aff tooreldh. Gyllenius 79. elden 
lyste om deras vapen lika som toreld. Pe- 
R1NGSKIÖLD Vilk. 103.

Thorsslag, n. Åskslag. Thenna för- 
klarning är itt rätt Thorsslagh, ther igenom 
nederslagit warder alt thet the Sacramente- 
rare och Sophister tala. P.. Erici 1:252 b.

Thoråk, Toråk, n(?). Åska. Jupiters 
dunder ok Thor-åk. Columbus Ordesk. 38. 
thet (belätet) aff toorååk nidhslagit var. 
Schroderus Liv. 677. tå upväcker hetans 
strijdh med kölden Tooråk, medh skräcke- 
ligit braak. Comenius Tung. 59.

Thy, dat. och abl. sing, neutr. af pron. 
dem. Then, bryyt halsen sönder på thy 
(djuret). 2 Mos. 13:13. wrijdha thy halsen 
aff 3 Mos. 1:15. Tiockheten aff thy war 
een twär hand. I Kon. 7: 26. iagh förtoogh 
thy (hafvet) thes flodh medh minom dam, 
och satte thy boom och dörar före. Job 
38:10. rett moste doch bliffua rett, och thy 
moste all from hierta tiifalla. Ps. 94:15. 
Then sitt barn j tucht håller, han skal få 
glädhe aff thy. Syr. 30: 2. haffuer han doch 
aff thy han leedh, lärdt lydhno. Ebr. 5:8. 
thet skal allom Aarons barnom tilhöra, så thy 
eno som thy andro. 3 Mos. 7:10. thet ena 
bodhskapet möter thy andro. Jer. 51:31. 
medh allo thy hon hadhe. Jos. 6: 25. Then 
rettferdighe moste mykit lijdha, men Herren 
hielper honom vthu thy allo. Ps. 34:20. 
Wee thy landena. Es. 18:1.

Tia, Tija, tr. Rensa, reda ut. Tia ull. 
Lind Ord. Rietz.

Ticktack, n. 1. Ett slags brädspel. (Förr 
benämning på det ännu brukliga Fr. tric
trac.) Brädspel är ock een lust, i Tick- 
Tack . . . Stjernhjelm Here. 150. satan 
... är utgammal och utlärd på hokus pokus 
och på tick tack. Svedberg Sabb. ro 1:146. 
— 2. En lek. At leka natthugg, ticketack. 
Lucidor Rr l b. (Se Plack.) leeka i 
godt lag först tick tack. Keder 362.

Tid, m. och wardt tijdhen på allan hans 
ålder niyohundrat och tolff ååt. 1 Mos. 5:8. 
(Noah) lät än en tijdh {gång) flygha vth 
duffuona aff Arkenom. 8:10. Tagh icke til 
mistyckie Herre, om iagh talar än en tijdh. 
18:32. (hon) haffuer ståndet sedhan j mor- 
ghons in til nu, och haffuer icke en tijdh 
gångit heem. Ruth 2:7. tå han (Haman) 
sågh Mardachaj widh Konungens dör, at 
han icke vpstoodh, och icke en tijdh rörde 
sigh för honom, wardt han full medh wredhe. 
Esther 5: 9. han ... warder nu annan tijdh 
(andra gången) beseedd aff Prestenom. 3 
Mos. 13:7. Och skal så göra medh tigh, 
som iagh aldrigh någhon tijdh (någonsin) 
giordt haffuer. Hes. 5:9. intet meenligit 
eller oreent haffuer någhon tijdh kommet j 
min munn. Ap. gern. 11:8. Ingen haffuer 
någhon tijdh seedt Gudh. 1 Joh. 4:12. Sägh 
... Aaron, at han icke j alla tijdher (på 
hvilken tid som helst) ingåår vthi then inner
sta Helghedomen. 3 Mos. 16:2. Jesus... 
förmanadhe, icke en tijdh, vtan offta, at wij
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skulle bidhia. O. Petri Men. fall F 5 b. 
åt minsto ... en tijdh om året... scriffta sina 
synder. L. Petri Sakr. 3 a. lär och gör 
hvad gott är i tijda. Stjernhjelm Here. 
49t. — Pl. tider, allmän gudstjenst. [Fsv. 
tidhir, Isl. tiSir.] Och haffuer man pläghat 
rekna och hålla mongahanda Tidher j Kyr- 
kionne, Men oss synes nogh wara, at man 
til Messotiderna behåller Ottesöng, Affton- 
song och stundom Nattsong. L. Petri Kyr
kord. 4t a.

Tid, adj. Som är på färde, som tilldra
git sig. [Fsv. tidher, Isl. tidr.) Huad är 
tijdt i kongens gård? Sv. forns. 1:194. 
Hvadh är tijdast (hvad nytt, hvilka tiden- 
der) från tinget hem? 1:281. han fich ett 
hasticht bud frå sin gård åm sin hustru 
eller annet huad ther tidesth war. Fin. 
handl. 4:208 (1556). wethe nogen besked 
åm . .. huad ther skall ware tidest i rydzland. 
4: 211.

Tida, adv. 1. Ofta. [Mnt. tide.] Ty 
skal man sigh ock strax vmwenda, Ä_ huru 
tijda thet ock kan henda, At han råkar j 
syndena falla. O. Petri Jesu pina tA2å. 
Haff icke tijdha omgenge medh een son- 
gersko. L. Petri Sir. bok 9: 4. tætta bodt 
biwdz tiig eij tidare. [Fsv. tidhare, Isl. ti- 
Sara.] Gust. 1 reg. 1:105. sådant skulle 
jcke skee tidhare. 3:151. lätom nw alla 
andra förgengeliga glädhe, then ock som 
tijdhast [Isl. sem tibast] haffuer synd, skam 
och skadha medh sigh, falla. L. Petri 1 
Post. F 7 b. then ena vedervärdigheten slår 
sigh som tijdast til then andra. Girs Gust.
1 kr. 218. Stormklockan gick som tidast 
i staden, både natt och dag. Joh. 3 kr. 46. 
tidast händer, at dät minsta förseende kan 
jämväl de största förgångne tienster uti the- 
ras minne utplåna. Hermelin E5b. — 
2. 1 tid, tidigt. Han giorde stora ting, och 
alt blef tida färdigt. Spegel Sal. vish. 26.

Tidebok, f. Mess- eller bönbok, bru
kad vid den allmänna gudstjensten. [Fsv. 
tipa bok, Isl. tibabok, Mnt. tidebok.] man 
strax ogillar och förkastar alla Homelier j 
Legender, Hymner och alla andra songer, 
ther någhot inmengis som sigh medh Scriff- 
tenne icke fördragher, Effter som ganska 
mykit sådant är för handenne j the gambla 
Tideböker L. Petri Kyrkord. 44 a.

Tidegärd, f. Offentlig gudstjenst. [Fsv. 
tidhagärdh, Isl. tibagerb.] ware y kyrkene 
och höra gudz ordhz tydhegerdt. Gust. 1 
reg. 3:1»3. ath gudz tidegærd icke forhind- 
res i closteren. 4:225. holla gudz tidhe- 
gärd. 7 : 307. ther ... ära kyrkior nogh til 
at höra gudz oord och tidegärd vti. Ders. 
En kyrekeherre ... som skall göre Bönderne 
the tidegärder och annen tiänist som han 
them opå Gudz wegna plictig är. RR eh 
1545.

Tidegärdsman, m. han förordnade hvar

och en Gudh sine enkannerlighe präster 
och tijdegärdzmän. Schroderus Liv. 17. 
Jfr Tideman.

Tidelig, Tidlig, Tilig, adj. 1: Tidig. 
tideligt om morgonen. Hist, tidskr. 7:329 
(1567). Tidlig, tilig. Lind Ord. Rietz. — 
2. Timlig. [Fsv. tidheliker, Isl. tibligr, Mnt. 
tidelik, T. zeitlich.] Tijn saak sätt ey på 
tijdhligh lycke. R. Foss 319.

Tideliga, adv. 1. Tidigt. [Mnt. tideli- 
ken.] 1 planterningennes tijdh skalt tu wel 
tagha wara vppå, at tijn sädh må tijdheligha 
wexa. Es. 17:11. tideliga om morgonen. 
Svart Kr. 50. Huru tideligh bliffver jagh 
änckie! Hund Er. 14 kr. v. 383. — 2. Ofta. 
det timer som tideligast, at... Hermelin 
D 6 b

Tideman, m. [Jfr Isl. tiöamabr.] pre- 
ster och tijdemän. Schroderus J. M. kr. 
16. Jfr Tidegärdsman.

Tidende, n. plur. Tidningar, nyheter. 
[Fsv. tipande, Isl. tibendi, tibindi, n. pl.] 
Så komo tå tijdhende här om. Ap. gern. 
11:22. höra ond tijdhende. Jer. 49:23. tå 
tijdhenden komo om Saul och Jonathan. 2 
Sam. 4:4. bodha tigh thenna godha tij
dhenden. Luc. 1:19. han sende tå henne 
the gladeliga tidhenden, at hon skulle kunna 
warda salig. O. Petri Sal. D 3 b.

Tidendebärare, m. han sina späijare 
och tijdendebärare allestädes hölt uthi lan
det. Petrejus Beskr. 2:106.

Tidendekråka, f. hon mister sin förra 
ähretitel och thet prydeliga nampnet Hwstro, 
och i then stadhen ... kallat varder een Rall- 
bytta, Sqvallerbytta, och een Tijdhendekråka, 
och andra flere sådana glaserade och medh 
soot hvijtlimmade, passligh väl skinnande, 
välförtiente ähretitlar. T. Johannis Fästn. 
Cc 5 a. thesse ähre tijdendekråkor, som be
spotta andra, ... och vilja föra it fåfängt 
sqvaller om hvars och ens embete och hand
tering. Schroderus Hels. beg. skattk. 37. 
när the så stå tilhopa och mannen är then 
tridie ibland them, om hvilken the haffua 
nogh til at ralla och tala, så händer thet 
ock offta at bredhe vidh theras sijdha ståår 
een tijendekråka, som gåår sedhan sin vägh 
och anrettar ett sådant spell, at ther uthaff 
upkommer en stoor trätta. Leuchowius 286.

Tidendeslön, f. then som migh bo- 
dhade och sadhe, Saul är dödh, och meente 
at han war itt gott bodhscap, then toogh 
iagh fatt och drap honom,... then iagh skulle 
tijdhendeslön giffuit. 2 Sam. 4:10.

Tidero, f. Then stoore Scipio, när han 
fick eenslig lefva, Var tå minst eensam. ty 
hans många tankar blefve Hans lust och 
tideroo. Spegel G. verk 31.

Tidfödd, p. adj. Född tidigt på året. 
then tijdhfödde hiorden. 1 Mos. 30:41.

Tidfödling, m. “Tidfödt“ djur. 1 Mos. 
30:42. Jfr Sidfödling.
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Tidfördriflig, adj. then tijdfördriflige 
Claus (boken om Claus narr). Stjern- 
hjelm Here. 142.

Tidig, adj. [Mnt. tidich, T. zeitig.] 1. 
Mogen, fullgången, fordragat (skattens ut
görande) mett the fatige betre fram på året, 
tiil tess theris booskap och annat huad the 
haffua tiil penningx venda bliffuer tiidhigth. 
Gust. I reg. 10:168. en dåre wil vth ther 
med (med det han hört), såsom itt tijdhigt 
barn vth wil. Syr. 19:11. — 2. Som sker 
i god tid, i rätt tid. itt tijdhugt och wel- 
betenekt rådh. L. Petri Sir. bok 22: 19. 
Vi loffue .. . Hans Maj:tz besta, fromma och 
nytta medh ett tidigt rådh att betrachta. 
Stjernman Riksd. bih. 9 (1540). giffue 
vårt ringe doch tidige, flitige och välmeente 
betänekiende uthi Rijksens anliggiende saa- 
ker tilkenne. Riksd. 1:443 (1597). elfter 
långt, tijdigt och noga betenekiandhe. 1:722 
(1617). Om skråerne hafver Kongl. M:tt alla
redo begynt en tijdig omsorg draga. 2:1489 
(1664). den kiärlek och tijdige försorg Vij 
billigt hafve för vårt rijkes och dess inbyg- 
giares vählstånd. 3:2107 (1693).

Tidighet, f. Lämpande efter tiden ? på
passlighet? noggrannhet? Kyrkioheerde 
eger rätt i thetta samqvem Præsidium föra, 
thet han och göra skal medh tidigheet, foog, 
skäl och tillbörligit alfvar. Emporagrius 316.

Tidkortelig, Tidkörtig, adj. Som för- 
drifver tiden, nöjsam, rolig. [T. kurzwei
lig.] Ruus ... är en lustigh i laag, tijdkor- 
teligh Hansse. Stjernhjelm Here. 47. 
Skämtigh, Tijdhkörtigh, Iudicer, iocularis, 
ioculator, iocosus. Helsingius. tidhkör- 
tighe historier. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 271.

Tidkörting, Tidkörtning, f. Tidsför- 
drif förlustelse, nöje. [Mnt. titkortinge, 
T. zeitkiirzung.] Bliffuer iagh ock hema j 
mitt hws, så skal iagh haffua mijn tijdkör- 
ting med henne (visheten). L. Petri Sal. 
vish. 8:16. j dryckehws, ther the haffua 
sijn lust och tijdhkörting. 4 Post. 56 b. 
medh sådana taal hadhe (the) theras tijdkört- 
ning. 2 Post. 15b. vj sendom eder... 
saneti Renoldi book . .. atj för titkörtning 
möge henne læse. H. Brask (Gust. 1 reg.
3:422). kortspel, vårtaffuel, svärmerij och 
andre sådana onyttige tidkörtningar. L. 
Paul. Gothus Föret, till Gyllenhjelms 
Fäng. B 5 a.

Tidlig, se Ti d el i g.
Tidpunkt, m. Ögonblick. Så skal tå .. . 

Herrans Lekamen och Blodh ingen tijdz 
punet tilförenna wara j Natwarden tilstädhes, 
än äwen (just) widh man ther äter och dric
ker? L. Petri Dial, om nattv. A 6 b. än 
tå at thesse offer kunna daghligha skee, lik- 
uel kunna the icke så iemligha eller vthi 
alla tijdhapunctar skee. Dial, om mess. 
120 b.

Tidse, adv. Tidt. honom ... offthe och 
tidze förbudett wardtt någet aff clädecame- 
ren vthgiffwe. Hist, handl. 13. 1:39(1562).

Tidsättare, m. väderleken är landmans 
förnämste tidsättare. Carleson 757.

Tidt, adv. 1. Ofta. [Fsv. titt, Isi. titt.] 
Ty giffuer alzwoldiger gudh iämt titt och 
dageliga nyia jngeffter j thera hierta. O. 
Petri Svar till P. Galle D 3 b. så tidt vi 
see dagranden sig frambryta,... Tå bör vårt 
hierta up til himmelen sig svinga. Spegel 
G. verk 36. Hoppet svikligit är och tidt den 
sjuka bedrager. A. Nicander Vitt. 1S7. —■ 
2. Tidigt. Tin helga ord och sacrament,.. . 
Them bör oss flitigt, tidt och sent Väl nyt- 
tia. Svedberg Vitt. 21.

Tiga, intr. tu skalt tala och icke meer 
tiya. Hes. 24: 31. tiyer (tigen) man stilla. 
2 Kon. 2:3. Tiye (tige) öyanar för migh. 
Es. 41:1. Aaron tijghde stilla. 3 Mos. 10:3. 
Tå tijgde folcket och swaradhe honom intet. 
2 Kon. 18:36. Hans lemmar stelnat af, hans 
vittra tunga tagt (tegat). Rudeen 262. Man 
får eij sanningen tigia (förtiga). Hund Er. 
14 kr. v. 269. Tigande messa, se S t i li
me s s a.

Tigg, n. Tiggande, tiggeri. Och fyll med 
tigg och kiält, hvad uti arbet felat. Kol- 
modin Qv. sp. 1:108.

Tiggebroder, m. Tiggarmunk, tyggebrö- 
der ... på nogon förelagd tijd oc terminum 
skulle vara vthe (för att tigga) om vinther 
oc sommer. Gust. 1 reg. 4: 320.

Tiggekloster, n. Vtwr tigge klosther skulle 
munkane ecke lenger wara wthe till ath tijg- 
gia en (än) till en benempd tid, oc icke 
liggia wthe dag och år som the plägad haffua. 
Gust. I reg. 6:147.

Tigsamhet, f. Tystlåtenhet. [T. Schweig
samkeit.] Ulfsparre A 4 b.

Tilig, se T i d e 1 i g.
Tiliga, Tiligen, adv. Tidigt, bittida. 

12 Septemb. tilige gingo vi til segels. Lön
bom Anek. 3:140 (1601). dagen derefter seg- 
lede jag tiligen öfver hafvet. Ders. 3:142. 
efter de hastede så mycket på, så drogo vi 
tiligen upp och kommo ... för storförsten. 
Hist, tids kr. 7:381 (1567).

Tilja, tr. Belägga med tiljor; panela.. 
[Isl. pilja.] och teelde golffuet på Huset 
medh furobrädher. 1 Kon. 6:15. och teelde 
bådha botnana medh Cedreträ. 7: 7.

Tilka, f. Dufva. Lind Ord.
Till, prep. han är Heerden til (för) fåren. 

Joh. ev. 10:2. vpståndilsen warder itt ewin- 
nerlighit lijff til the christtroogna och godha. 
O. Petri Men. fall E5 b. Men til (åt) men- 
niskionne wardt icke funnen noghon hielp.
1 Mos. 2: 20. Wij haffue halm och fodher 
til wåra åsznar. Dom. 19:19. Konung Bel- 
sazer giorde itt herlighit gästabodh til sina 
.. . Höffuitzmän. Dan. 5:1. giorde Silfftem- 
pel til Diana. Ap. gern. 19:24. Ingen är
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som gott gör, icke til en (icke en enda). 
Rom. 3:12. snar til höra, och seen til tala. 
Jac. 1:19.

Tillagor, f. pl. Inkomster. Vprettandes 
goda och Christeliga Lärescholar ... och för- 
söryandes them med lärda män, medh tilla
ghor och vnderhåll. L. Petri Kyrkord. för
ord 9 b.

Tillakta, intr. Gifva akt på, tillse, ath 
han granliga tilacktar om the landzköp som 
bruchas ath the ey formikit aere stadhen til 
skadha. Gust. 1 reg. 4:88.

Tillanga, intr. Vara tillräcklig. [Mnt. 
tolangen.] hwar thenn szumma, thee mett 
szeg haffua, icke will tiillange. Gust. I ree. 10:194. Ä

Tillbaka, adv. Wår booscap skal gå medh 
oss. och icke een klöff til baka (qvar) bliffua. 
2 Mos. 10:26. the åren som til baka stå 
(återstå) in til Clangåret. 3 Mos. 27:18. Alt 
är skeedt och intet til baka bliffuit (utebli/- 
vit). Jos. 23:14. Haff kijff fördragh, så bliffua 
monga synder tilbaka. Syr. 28:10. han kan 
icke lidha ath tw läter hans ordh och sacra
ment ståå til baka (stå efter, tillbakasättas, 
försummas). O. Petri 1 Post. 22 b. haffue 
vij heller veledt tage oss sådane skade opå, 
än ath thet menige bästhe skulle tilbaka bliffue 
(eftersättas). Stjernman Com. 1:99 (1546).

Tillbedja, tr. 1. Tilbidhia thet är på 
latina adorare, och merker icke annat än 
göra wyrdning, medh bughan eller knäfall, 
ee huadh heller thet skeer för gudh eller 
menniskiom. NT 1526 försp. 8. han tilbadh 
(bugade sig för) Konungen på sitt ansichte 
nedher til iordena. I Kon. 1:28. Konungen 
stoodh vp och gick emoot henne (sin mo
der) och tilbadh henne. 2:19. — 2. Ombedja. 
wij äre nw tilbidne vtåff hans wenner at 
han motte komma heem i landit igen. Gust.
1 reg. 6:294. — 3. Fria, söka sig gemål. 
Uthi Luftringen han och tilbadh. Hund Er. 
14 kr. v. 457.

Tillbedjelig, adj. Tillbedjansvärd, skulle 
Christi lekamen icke vare tilbideligh? Carl 9 
Svar E 8 b.

Tillbehöra, tr. Tillhöra, tillkomma. [Mnt. 
tobehoren.] Örligx skiip stora och små, wäll 
wtrustade med all then dell, som krigxhan- 
dell tilbehörer. Gust. 1 reg. 9:159. Refl. 
ati vele möthe med oss. .. vel vtrustade szom 
thet sig tijlbehörer (tillbör). 9: 264.

Tillbehöring, -hörning, f. [Mnt. to- 
behoringe.] 1. Tillbehör, folk bade till hest 
och foolt, mett skott och andre krigz tilbe- 
hörninger. Gust. 1 reg. 5:114. — 2. Till
hörighet. Sveriges, Göthes, Vendes samt 
flere des tilbehöringers Konung. Stjernman 
Riksd. bih. 200 (1568).

Tillbehörlig, adj. Tillhörande. Hon . .. 
Skal föra kunglig macht, person och dignitet,
I tilbehörlig stat, med pracht och Majestet. 
Stjernhjelm Jubelsång.

Tillbenäged, -benägen, adj. Benägen, 
bevågen. alle edre effterkommande vår til- 
benägede och godhe hierta, sinne och mee- 
ningh skole haffua at förmerckia. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:203. the Liifflendzske haffue 
nu j thenne fägde warit the Lubske fast til- 
benegne. Gust. 1 reg. 10:231. Din trogne 
och tilbenägne fader. A. Oxenstjerna Bref 
I. 1:7. Se B e n egd.

Tillbenägenhet, f. 1. Bevågenhet. H. 
K. May:t... varder bevisandes oss sin fader- 
lig, kärlig gunst och tilbenägenhet. Stjern
man Riksd. bih. 184 (1560). — 2. Tillgif- 
venhet. Hennes M:ttz respect och tilbenä- 
genheet j rjjket. A. Oxenstjerna (HSH 
25:190).

Tillbetro, tr. Anförtro, uppdraga dt. 
haffve tillbetrodt, såsom vij och med thette 
konglige öpne breff tillbetro thenne vår troo 
tienare ... at han vår tullnär vara skall. 
Stjernman Com. 1:271 (1577).

Tillbevan, adj. Van, vand. krigxfolk som 
mest wore tilbewane widh siön. Svart 
Kr. 77.

Tillbevekelse, f. Drift, maning. Sylvæ 
eller Skogar äre eendeles the dickter, som 
utnan stort arbete, uthaff een hetsigh tilbe- 
veekelse, uthi allsomstörsta hastigheet göras. 
A. Arvidi 16.

Tillbevågen, p. adj. Bevågen, benägen. 
Kongb M:tt til Pålandh oss uthaff en godh 
tilbeuågen vänligh och broderligh meningh 
förtroligen tilkenne giffvit haffver, huru . . . 
Stjernman Com. 1:148 1556).

Tillbinda, tr. 1. Förbinda. Jagh skal 
sönderbryta Pharaos arm ... och sij, han skal 
intet . . . medh bandom tilbunden warda at 
han må starck bliffua. Hes. 30:21. — 2. 
Tillförbinda, göra förbunden, erkänsla måtte 
tillbinda mig hennes hjerta. J. Wallen
berg 258. han viste at detta bandet var 
försvagt at evigt tilbinda sig deras hiertan. 
Mörk Ad. 2:15.

Tillbjuda, tr. och intr. 1. Anmäla, till
säga, förkunna, tillkännagifva. [Mnt. tobe- 
den, T. entbieten.] Konung Demetrius tilbiu- 
dher sinom brodher Jonathe och Judiska folc- 
kena helso (helsningsformel i bref). 1 Macc.
11: 30. Inthet synnerligit haffuom vi förnum- 
mith vi kunne eder tilbiude. H. Brask 
(HSH 17:89). te gode tidinge j meg med 
eder scrifwilse tiilbudith hafwa. Gust. 1 reg. 
1:56. [them) wor wilia tilbiuda. 1:220. wij 
eder... tilbwdit haffua waar alwarligha me
ningh. 2:147. thet trug oc vndsægielse som 
. . . eder ær tilbudit vthåff Dalarna. 4: 354. 
(Jfr Bjuda till.) — 2. Tillämna, söka att 
tiRfoga. alle som oss något fienteligit til
biuda vele. Stjernman Riksd. bih. 273 (1610). 
— 3. Bjuda till, försöka, mannen . . . til- 
budhit haffuer göra Templet oskärdt. Ap. 
gern. 24: 6. wilt tu rett kenna Gud och 
egentliga weta hans wilia, skalt tu icke til-
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biuda at lärat aff Mose, Ty ther finner tu 
thet intet. L. Petri 2 Post. 104 b.

Tillblåsa, tr. Inblåsa. [T. zublasen.] 
dieffuulen genom Adams fall i Paradijs 
haffuer tilblåst oss dödeligit förgifft. P. Erici 
2: 53 b. dieffuulen .. tilblåst henne (vår na
tur) sijn brinnande förgifft. 6:130 b.

Tillblåsare, m. Underblåsare. K. Maj:t 
(i Danmark) tracterer förbund med Sveriges 
fiende konungen i Pålen, och felar intet 
mer än gode tilblåsare. Lönbom Sv. arch. 
2: 50 (1624).

Tillbordelig, adj. Tillbörlig, [af Mnt. 
toboren.] lätt thin ord göra oss wijss, på 
thet vij alle Christelig leffua som är tiilbor- 
delig. Psalmb. 1536 95.

Tillbringa, tr. Tillföra. Hon (drottningen 
af Saba)... förde Så mycket härligt godz, at 
man än aldrig hörde Thet någon Potentat 
en androm slik förähring Har tilbracht. Spe
gel Sal. vish. 31.

Tillbruka, tr. Inöfva, uppöfva. hvilka 
(kreaturen) de så dageligen tilbruka, att de 
äro starka och ihäliga til alt arbete. Rud- 
beck Atl. 1:595. L’ombre är ett spel, som 
oförlikneligen hvässer hiernan och tilbrukar 
ens genie. Sv. nitet n. 11.

Tillbud, n. 1. Bjudning, inbjudning, wij 
tacka honom gönstelica för hans goda til- 
bwdt och kwnne icke ... komma tiil hanss 
brölop. Gust. 1 reg. 2:137. — 2. Tilläm- 
nande, försök, tilltag, ett svärd, . . . ther 
medh han skulle vätia sigh emoot troll och 
alt fiendtligit tilbudh. Schroderus J. Ai. 
kr. 50.

Tillbunden, p. adj. (af Ti 11 b i n da.) 1. 
Skyldig till. göra them frij som j alt theres 
leffuerne genom dödzens räddhoga til träl- 
dom tilbundne wore.. O. Petri 1 Post. 3b. 
een menniskia ... är döden underkastat och 
tilbunden. Schroderus Hoff. väck. 164. — 
2. Hängifven, egnad åt. han föregaf sig 
vara en Lutheran och den rena Evangeliska 
läran aldeles tilbunden. Raimundius il. ett 
ögnebleck skillier oss ved dhet heela vår 
ålder har varit tilbunden. Columbus Poet. 
skr. Q 3 a.

Tillbyta, tr. Genom byte erhålla, ut
byta mot. ey heller kan hon (visheten) til- 
bytas för gyllene klenodier. Job 28:17.

Tillbära, tr. Tillbar mig... min kärleek 
dagelig Förtreet och meen. U. Hjärne 
Vitt. 08.

Tillböja, tr. Hörer tu henne (visheten) 
gerna, så fåår tu henne, och tilböyer tu tijn 
öron, så warder tu wijs. Syr. 6:34. Loffuat 
ware Herren ... som ... tilbögt sina barm- 
hertigheet til migh. Esra 7:38. Synd heter 
j Scrifftenne icke allenast then vthwertes 
gerningen, vthan alt thet som dragher och 
tilbögher til then vthwertes gerningena, nem- 
ligha, hiertans grund. Försp. till Rom. (de 
mena) at helgonen ära oss gönstogaren och

meer tilbögd än gudh sielffuer. O. Petri 
1 Post. 9t a.

Tillböjelig, adj. Böjd (för), j ären be- 
neghne och tilböyelighe til alt ondt. O. Pe
tri Men. fall H4b. menniskionnes hierta 
... är tilbögelighit til alt ondt. 2 Post. 10 a. 
thet . . . hvar til Konungen aff naturen är 
mäst tilböyeligh. R. Foss 426.

Tillböjelighet, f. Böjelse, intit göran
des aff hastugheet eller titt eghit sinnes till- 
böyeligheet. NT 1526 1 Tim. 5: 21. the onda 
begärelsen och tilbögeligheten ... lodha widh 
oss så lenge wij leffue. L. Petri 2 Post. 
131 b. alla menniskior . . . haffua aff then 
lekameliga födelsen ena tilböieligheet till 
thet som ondt är. Nov. ord. eccl. 186.

Tillböjelse, f. Böjelse, altijdh bliffuer j 
tich ond begiärelse och tilbögelse. O. Petri 
; Post. 37 a.

Tiltböra, impers. Böra, vara tillbörligt, 
tillhöra, han sig vil beuise mote sith feder- 
nes rike som en troo man tilbör. Fini. 181 
(1504). en oren so tilbör een oreen bössia. 
Schroderus Kysk. speg. E4b.

Tillbördig, adj. Tillkommande med börds- 
rätt? Atj oc ederth clerkerij haffuer eder 
tilegnat nogen deel aff cronones iord för 
huilken i ecke haffue varit i minne ... med 
heredzhöffdingen, huem swadane iord med 
rette ægende oc tillbördig aer. Gust. 1 reg. 
1:227.

Tillböring, f. Tillbehör, wor kraffuell 
ligger ther . . . vtann mast tackel tugh och 
mest tilböringer. Gust. 1 reg. 10:246.

Tillbörlig, adj. Vederbörlig, behörig. Men 
haffuen j om någhot annat handla, tå må 
thet åtskilias vthi någhon tilbörligh sam- 
quemd (den lagliga folkförsamlingen). Ap. 
gern. 19:39.

Tillbörlighet, f. Hvad som är tillbör
ligt, skickligt, anständigt. Och sweep hans 
(den dödes) kropp effter tilbörligheet. Syr. 
38:16. halt migh tin tienare widh tilbörlig
heet. L. Petri Sir. bok 23:6.

Till dess, förrän. (Dess, genit. neutr. af 
pron. dem. Den.) Gack icke hädhan til tess 
iagh kommer til tigh. Dom. 6:18. Man skal 
icke vpläta portanar j Jerusalem til tess so
len warder warm. Neh. 7:3. Tu warder ther 
icke vthkommande, til tess tu haffuer beta
lat then ytersta skärffuen. Matth. 5: 26.

Tilldraga sig, re fl. Belöpa sig. [Mnt. 
todragen, T. betragen.] Annibal granneli- 
ghen öfverslogh, huru högt stadsens inkomst 
sigh tildrogh bådhe uthaff vatn och land. 
Schroderus Liv. 473.

Tilldrifva, tr. Tillfoga. [Mnt. todriven ] 
The tildrijfua ehr all föracht. Messenius 
Blank. 19. Han ... aff onsko tildrijffuer oss 
spått. Dcrs. 63.

Tilldrista sig, refl. Drista, drista sig. 
the helghe fädher som . . . sydzkonabarns 
gifftermål . . . ogillade, icke wille eller til-



Tilldräglig — 859 — Tillfång

dristade sigh them effterlåta. L. Petri Skyld. 
C 7 b.

Tilldräglig, adj. Dräglig; förmånlig, 
gagnelig. [T. zuträglich.] vij nu efter hvars 
lägenheet och ålder ähre medh ... tilldräge- 
lig helsa jnträdde j ded nya åhredt. A. Oxen- 
stjerna Bref 2:443. hvadh fäderneslandedh 
ähr nyttigt eller tilldrägligit. Dens. (HSH 
26: 207). Hennes M:tt ännu täcktes försökia 
alle tildrägelige medel at ända den tvisten i 
vänligheet. Stjernman Riksd. 2: »88 (1635). 
tilståndet här hemma i riket, det vore, dess 
Gud lof, fridligt och tildrägeligit. 2: 982(1641). 
Commerciernes tildrägelige gång, flor och 
förkofring. Com. 2:110 (1637). den ordning 
(i afs. på tullen) ... som skälig och Oss 
och Chronan tildrägelig är. 2:634 (1650).

Tilldrägt, f. Förvärf. mijn (vishetens) 
tildreght (är) bätre än vthkorat silffuer Ord. 
8:19. then ogudhachtighe brukar sina til- 
dregt til synd. 10:16. Bätre är litet medh 
rettferdigheet, än mykin tildreght medh orett. 
16: 8

Tillegna, tr. 1. Göra till egendom, till
dela, tillägga. Prestomen inga tijmeligha 
äghor tilegnadhe wordo,... vthan thet war 
theras embete allenast tilegnat, at the achta 
skulle på folcket j syndomen. Försp. till G. 
Test. Och så wardt Ephrons åker ... til- 
eghnat Abraham til ewerdeligha ägho. 1 Mos. 
23: 17. alla them, som j syndenne fångne, 
dödhenom tilegnadhe, och vnder dieffuulens 
wold woro. Försp. till N. Test. Therföre 
moste Christus komma såsom en annar 
Adam, then oss sina rettferdigheet tileghna 
skulle. Försp. till Rom. — 2. Pålägga. 
thenna syndenne, som är, at man icke hedhrar 
fadher och modher,... tileghnas itt synner- 
lighit straff, r.emliga, at the icke skola lenge 
leffua. L. Petri 1 Post. M 7 a.

Tillfall, n. 1. Tillstöt, påkommande fall. 
[Isl. tilfall.] Menniskiones sinne plågas 
igenom vrede, hopp, glädie, sorg, missgunst 
och andre slijke tilfall. Schroderus Casm. 
468. opå alle tillfall befästningen så foresee 
... att den är väl förvarat och må kunne 
försvares. Landt. instr. 114 (1618). — 2. 
Anslutning till, underkastelse, the Hispa- 
nier ... til tilfall och undergifft beveektes. 
Schroderus Liv. 487. — 8. Händelse. [T. 
zufall.] allahanda sälsamma och eventyr- 
ligha tilfald som sigh hafva tildragit. Ro- 
LANDER B 1 a

Tillfalla, intr. Underkasta sig; hålla sig 
till; bekänna sig till. Spiran skal icke warda 
taghen jfrå Juda,... til tess Hielten kommer, 
Och honom skola folken tilfalla. 1 Mos. 
49: lo. Ty rett moste doch blifPua rett, och 
thy moste all from hierta tilfalla. Ps. 94:15. 
Tydske Furstar och Herrar... wore thenne 
Luthers lärdom (fära)aldeles tillfallne. Brahe 
Gust. 1 kr.

Tillfallen, p. adj. Tjenlig, lämplig till.

[Fsv. tilfallin, Isl. tilfallinn.] häster som 
ecke äre tilfalne att slås opå gräss (släppas 
på bete). Gust. 1 reg. 5: 81. huicken ther 
mest äger vtij eth heman, och best är til- 
fallen ath besittiedt. 13: 250.

Tillflott, n. Tillflöde. [T. Zufluss.] Icht, 
slagh och fallande siuka hender ailemäst 
sådana folke, som offta och lätteliga wred- 
gas och harmas, ther igenom alle lemmar 
förswagade, och alt ondt tilflott vpweckt war
der. P. Erici 2: 292 b.

Tillflya, Tillflia, tr. [Mnt. tovlien.] 1. 
Tillreda, tillrusta, utrusta, jw flere mack 
eller cammerer tu kunde tilflye, jw heller 
wijthetsåge. Gust. I reg. 13:235 wåningerne 
ther vpå vpsala måtte så blifue tillflyede, att 
wij på någen ringe tijdh kunde Oss der för- 
holle. Hist. bibi. 1:270(1579). skulle stamme 
tornn ... i szå motte tilflyes, ath mann thär 
aff någenn god wärnn göre kunde. Fin. 
handl. 9:300 (1558). wåre Örligzschip wore 
med alle tilbehörninnger tillflyede. 10: 95 
(1564). skeppsflottan ... väl tillflijat var. S. 
Elofsson 181. skeppsflottan tilflyades. Girs 
Joh. 3 kr. 113. — 2. Pryda. Alle berg, da
ler, akrer och engier stå nw wtoffuer alt 
lustige och wäll tilflidde. Gust. 1 reg. 12: 254. 
alla gatur vore tilflijade medh spannemål, 
proviant och allahanda maatvahrur. Petre- 
jus Beskr. 2:135.

Tillflyta, intr. Säll är... then menniskia 
hwilko förstånd tilflyter. Ord 3: 18 Oss 
tilflöt tröst och frid, oss tilflöt lif och lius. 
Kolmodin Qv. sp. 2:431.

Tillfoga, f. Hvad som med fog tillkom
mer någon, höfva. then höga wijsdom, hwil- 
ken sielffwer then Alzmechtigheste Gwdh 
öffwer menniskligh tilfogha vthi hans ko- 
nunglighe 'bröst insatte. Svart Ärepred. 51.

Tillfogning, f. Tillskyndelse. saa och 
nesth gwdz tilfogningh j framtidhen skee 
kwnne Gust. 1 reg. 4: 56.

Tillfridsställa, tr. Försätta i frid. han 
genom honom all ting försona skulle medh 
sigh sielfP, til fridz stellandes (sip^vortovfjoac) 
genom blodhet på hans korsz bådhe thet på 
iordenne och j himmelen är. Col. 1:20.

Tillfång, m. och n. • 1. Förråd, mate- 
rialier. [Isl. tilfangi, m. tilföng, n. pl.] tu 
haffwer latid framkomma mest all tilfong till 
wår hammersmidie. RR '*/» 1545 alle hånde 
tilfångh som till samma bygningh ... will 
ware förnödhenn, som är kalck, steen, ståc- 
ker och bielcker, brädher. Fin. handl. 10:23 
(1562). materialia och nödtorfftig tilfång. L! 
Petri Kyrkost. 10 b. thet fårrådh(!) som 
ähr på tegell, kalck och annen tillfongh. 
HSH 27:134 (1565). Fint lärft, kläde . .. ver
kas ganska ringa här i landet, endels för
denskull at thertill felas tillfång och materie. 
Schroderus Uss. C 4 b. var thär alskiöns 
god dryck uti förråd, och alle gode tilfång 
af thet bästa slaget, som man ville begära.
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Peringskiöld Heimskr. 1:515. skaleka man
telen ... är tilhopa stickat aff... fwlt och stygt 
tilfång eller emne. P. Erici 4:8 b. — 2. 
Förmåga, gåfvor. Öfver thetta ville jag, så 
mykit mitt emne och tilfång tilsade, gifva 
en tydelig utleggning. Svedberg Ungd. reg. 
a 5 a.

Tillfångataga, tr. och (vi) til fånga taghe 
alla förnufft vnder Christi lydhno. 2 Cor.
10:5.

Tillfalla, tr. 1. Nedfälla. Skogen var 
på ingen enda besatt eller tilfälter. Schro- 
derus Liv. 203. — 2. Igenfälla, väghen 
var så tilfälter och igenhuggen, at the icke 
kunde vijdare komma. Ders. 198.

Tillfälle, n. 1. Anledning, haffue j icke 
sandt tiilfelle tiil ath saa skarpeligha falla in 
tiil them som fast hugga paa woor skööldt. 
Gust. I reg. 2:96. Tå toogh synden tilfelle 
aff bodhordet, och vpweckte j migh all be
gärelse. Rom. 7: 8. Tå vnderwijste M. La- 
rentz honom ... hure Doctor Martinus hade 
thenna saaken begynt, och vtaff hwadh til- 
felle. Svart Kr. 93. — 2. Sjukdomsfall. 
Thet skeer esom offtast, at brungästerna aff 
sälsamme tilfällen blifva anfächtade. U. 
Hjärne Surbr. 97.

Tillfälleliga, adv. Lägligt, han ville 
komme nogen twedrekt emellen oss ... ther 
han med sitt tyranni oc onde vilie tilfelle- 
ligere kwnne bedriffue. HSH 14:32 (1525).

Tillfällig, adv. 1. Tillfallande. [Mnt. to- 
vallich, tovellich.} dee hemman, som efter 
rickzdagz beslutetz innehåldh nu genast Kongl. 
Maij:ttz och Cronones immédiat disposition 
tillfällige blifva Civ. instr. 71 (1655). — 2. 
Som sluter sig till, underkastar sig. de nu 
den ena, nu den andra herren äre snart til- 
fällige, snart affällige. Girs Joh. 3 kr. 20. 
fämtijo städher ... honom vordo tilfällighe. 
SCHRODERUS Liv. 518.

Tillfoga, tr. Tillskynda. [Mnt. tovogen, 
T. zufügen; jfr Fsv. tilföghia.] hwar wij 
kwnne tiig nogon del tilföghe til berningh. 
Gust. 1 reg. 4:106. the arffuingger gud ho- 
num till fögatt haffuer. 6:159. then oferden 
war så aff Gudhi Ahasia tilföghat. 2 Krön. 
22:7. iagh idher olycko tilfögha må. Jer. 
25:6. Jagh skal fögha them olycko til. 24:9. 
ingen ting kunna wara oss til godho vtan 
ath han thet så ... tilföghar. O. Petri 2 
Post. 204 b.

Tillföra, tr. Och lät tilföra vthu hela 
Syrien korn j sin häär. Judith 2: 9.

Tillförene, adv. [Mnt. tovoren] 1. Före. 
Wij .. . untt eder (Strengnäs brandskadade 
invånare) frihet på eders årlige skatt i sex 
åår, innen tess förhoppes oss at j kommer 
eder tilförende igen. Gust. 1 reg. T0:298. 
wij icke vbenägne äre att göre honom någen 
vndsettning, på thett han motte komme sich 
någet tilförende igenn. RR maj 1544. komme 
sich någet tilförende j sin köpenskap. Ders.

— 2. Blifva t i 11 fö r e n e, få försteg, 
blifva öfverlägsen. werlden menar, at hon 
här på skal bliffua mykit tilförenne, och göra 
the Christna en dråpeligh stoor skada. L. 
Petri 3 Post. 21 b. Gifva tillförene, 
tillerkänna som förtjenst, gifva företräde. 
Thet moste man doch giffua henne (drottning 
Margareta) til förenne, at hon haffuer warit 
en mechta snell och förstondig qwinna. O. 
Petri Kr. 158. han giffuer så slett altsam
mans troonne til förenne, säyandes, Tijn 
troo haffuer freist tigh. L. Petri 2 Post. 
310 a. hoo är iagh, och hwadh är mitt ringa 
förstånd, at iagh migh thet skulle giffua til- 
förenna, som ingens menniskios, ehuru diup- 
sinnigh hon ock wara kunde, förstånd kan 
tilreckia? Chr. pina r7a. en sådan taneke 
vil tigh (hustrun) infalla, att tu skalt intet 
geffua tinom man tilförenne, tu äst aff så gått 
slächte som han, så rijk som han, så klook 
och förståndig som han. P. J. Gothus 
Hust. 205. the på mandom och frijmodighee: 
gofve honom alzintet tilförenne. Schro- 
derus Liv. 121. Komma tillförene, 
förekomma, foruende siit högste fliit ... at 
komme szådane hemlige praetiker tiilforenn. 
Gust. 1 reg. 10:85. Vara tillförene, 
vara förmer, fast j än hade mykit sådant 
(guld och silfver), hwad woren j ther aff 
tilförenne? L. Petri 3 Post. ill b. — 3. 
Förut. [Fsv. til foren.] Then som itt ne- 
dherfall skal få han warder tilförenna hogh- 
modigh. Ord. 16:18. Jagh ... förkunnar til
förenna, hwadh här effter komma skal, och 
tilförenna förr än thet skeer. Es. 46:10. 
Kötzens gerningar ... ther iagh idher tilför
enne affsagdt haffuer, och sägher än nw til
förenna, at the som sådant göra, icke skola 
erffua Gudz Rike. L. Petri 4 Post. 65 a. 
Begynnelseformel i bref: Vår venligh och 
kerligh helszenn nw och altijd tilförende. 
Gust. 1 reg. 4: 44 Wår synnerlig gunst til
förenne etc. Fin. handl. 10:85. Nådh och 
fridh aff Gudhi ... altijdh tilförennde önskadh. 
10:195. (Jfr Lat. salutatione etc. preemissa
— præmisso nostro sincero favore.) — 4. 
Till hands, till öfvers. Kan ock wara nyt
tigt, at både widh Domkyrkiorna och Landz- 
kyrkiorna, synnerliga ther någhot j pennin
gar, selff, klädher etc. är tilförenne, en gång 
om åhret warder inuenterat. L. Petri Kyrk
ord. 48 a. ther något är tilförenna effter then 
döda. Ders. 62 a. huad vpbyrdh och vtgifft 
dragett haffua (belupit sig till), och huad 
Hospitalen är till achters eller tillförena (hvad 
deficit eller öfverskott hospitalen hafva). 
Gust. I reg. 8:291.

Tillförlåt, m. Tillit, tillförsigt. [Mnt. 
tovorlat.] och haffwer man ... en ringe til- 
förlåt till thet selskap. Fin. handl. 7:110 
(1544). _

Tillförlåta sig, ref]. Förlita sig på. 
huad hans nåde eder loffuar . .. skal obrute-
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liga holles Ther i eder frij thilförlate welen. 
Gust. 1 reg. 6: 59. lathe oss forstå,. •. huar 
wii oss tilförlathe skole. 11: 211. Thet samma 
Konungh Christian aff Danmarck skulle 
uthan alt tviffuel sigh tilförlata. Tegel Gust. 
1 hist. 2:51.

Tillförlåtelse, f. Tillförsigt, säkerhet. 
Götstaff sade sigh wähl förståett haffua hwadh 
til förlåtelse the Swenske skulle sigh förmoda 
genom sådane (kon. Kristierns) leigde och 
breff. Svart Kr. 10.

Tillförlåten, p. adj. Tillförlitlig. Mine 
tilförlåtne godhe venner. Messenius Disa 
(tillegnan).

Tillförlåtlig, adj. Tillförlitlig, stadig och 
tilförlåtelig vänskap. Tegel Er. 14 hist. 66. 
en tilförlåtelig god vän och nåbo. Ders. 71. 
wij äre vthi then wissa och tilföriateliga för- 
hopning och tilförsicht, at .. . Uti. på Dan. 
101. jag förtror henne ... uti Hr Broders 
tillförlåteliga omsorg. O. Hermelin (Sv. bibi. 
3: 25**). Var tillförlåtlig i din ord. Frese 
368.

Tillförmodlig, adj. att afwerije al til- 
förmodelig skada. Fin. handl. 8:170 (1554).

Tillförning, f. Tillförsel, the ingen til- 
förningh hadhe giordtt till Kong:e M:ttz fältt- 
lager. Hist, handl. 13. 1:301 (1567). Öre
bro borgere . .. haffwe waridt til Warbergh 
med tilförningh. Ders. han ... giordt til- 
förningh till fienderne. Ders. 302 (1567).

Tillförsikt, f. (dessa) skrifvelser affvende 
ifrå Konung Prusia ... all misstanka och ond 
tilförsicht til the Romare. Schroderus 
Liv. 604.

Tillförsiktig, adj. [T. zuversichtlich.] Ko
nungen (i Frankrike) E. K. M:tz interposition 
skulle holla för een tilförsichtig affection. 
A. Oxenstjerna (HSH 38:309).

Tillförtrolig, adj. Tillförlitlig. Kroppens 
rörelse och bevegning är nästan thet endaste 
och tilförtroligaste medel til thenna slapp
hetens bothande. Lindestolpe Surbr. 67.

Tillgedan, p. adj. Tillgifven, hängifven. 
[Mnt. togedan, T. zugethan.] den dotter- 
kiärlige benägenheet, dermedh Vij vår elske- 
lige k. frumoder äre tilgedane. Stjernman 
Com. 2: 650 (1651). vara Kongl. M:t och 
Chronan med eedh och plicht tillgedaen. 
Civ. instr. 331 (1661).

Tillgift, f. 1. Tillägg. [Isl. tilgjöf, D. 
tilgift.) Se Råge. — 2. Eftergift, alle be- 
gere tillgifft på wtlagerne. HSH 7:33 (1588).

Tillgifva, tr. 1. Gifva tillägg. [T. zu- 
geben.] Medh hwadh mått j mälen, ther 
skola andre mäla idher medh, och idher 
warder än tå tilgiffuit, j som hören. Marc. 
4: 24. — 2. Eftergifva. [Mnt. togeven.] vth- 
aff en fremmande må tu thet (lånet) inkräffia, 
men tinom brodher skalt tu tilgiffuat. 5 Mos. 
15: 3.

Tillgripsk, adj. Fallen för tillgrepp. 
Muschoviten ... aff naturen var fast tilgripsk

och benägen at förmeera sijne land. Tegel 
Gust. 1 hist. 2: 337.

Tillgåfva, f. Tillägg. [T. zugabe.] Thenna 
text ... haffuer iagh satt effterst... såsom en 
tilgåffua. P. Erici 5:303 b.

Tillgång, m. Tilltagande. Sofennes ... 
affgång och tilgång (neml. dagens förkortning 
och förlängning). L. Petri Sal. vish. 7:18.

Tillgärd, f. Tillgörande, åtgärd. [Fsv. 
tilgiärdh, Isl. tilgerö.] Gudh haffuer inga 
menniskio föruthan Adam och Eua ... annars 
giffuit än genom mans och qwinnos tilgärd. 
P. Erici 1:65 b. vthan theras eghen tilgärd. 
5:127 a. Många näringar fordra åtskillig (skilj
aktig, olika) tilgärd. Carleson 128.

Tillgöra, tr. Bereda, tillverka. Tijn 
öghon sågho mich tå iach än nw intit tilgiord 
war (icke var ett fullgånget foster, Isl. til- 
görr). Dav. ps. 1536 139:16. den kopper 
som faller och tilgiöres kan vidh vårt och 
cronones store Kopperberg. Stjernman 
Com. 1: 923 (1625). teglet må vedh alle tegell- 
bruuk blifva ... väl tilgiordt och brändt. Riksd. 
3:2031 (1686).

Tillhang, n. Anhang. Luthers tilhang. 
O. Petri Svar till P. Elite g 3 b.

Tillhela, tr. Läka igen. [T. zuheilen.] 
oförfarne bårdskärare tilheela sååren ofvan 
uppå. Schroderus Kors. loo.

Tillhemla sig, ref). Tillegna sig. [Fsv. 
tilhemuldha.] herratzhöffdingen ock nempn 
tilstaedt Las marchusson samma iordt mett 
en 12 manne ædt (ed) seg tilhemla. HSH 
29:120 (1542).

Tillhjelpare, m. Medhjelpare. Ture 
iönsson, bisp monsz i Schara, med theris 
tilhielpare. Gust■ 1 reg. 6:180.

Tillhopa, adv. och skola icke ostraffat 
bliffua om the än alle til hopa höllo. Ord. 
16:5. (the) haffua sigh tilhopa gaddat. Hes. 
22:25. kaller menigheten tilhopa. Joel 2:15. 
Sedhan ladhe han boken til hopa. Luc. 4: 20.

Tillhopakomlig, adj. Som kan samlas. 
rikitzens råd ær gandzska vidhe bespredit 
(spridt) kring rikit, icke tilhopa komligt på 
en korth tijd. Gust. 1 reg. 4:144.

Tillhumma, se Humma.
Tillhylla sig, refl. Se Hylla, besökia 

och med skänker och gåfvor tilhylla sigh 
herrarna. Schroderus Hoflef. 171.

Tillhålla, tr. Om en dåre tijgde, worde 
han ock wijs reknat, och förståndig om han 
munnen tilhölle. ßrd. 17:28. Min Gudh 
haffuer sendt sin Ängel, hwilken Leyonens 
munn tilhållet haffuer. Dan. 6: 22. tilhålla 
sijn öron. Micha 7:16.

Tillhänga, tr. [Mnt. tohangen, T. an- 
hangen.] 1. Vidhänga, vidlåda, intit kranckt 
skal kunna them j nogro handa motto til- 
hengia. L. Petri Vigv. A 2 a. — 2. Vara 
anhängare af, vara tillgifven, sluta sig till. 
i tilhengie fast mere the gamble Bispernes 
och Papisters misbruckelige förräderij, än
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thet sanne leffuandis Gudz ord och Euan- 
gelium. Gust. 1 reg. 12:255. the ville hålla 
och hafva honom för sin konung ... och 
honom såsom sin rätta herre och öfverheet 
tilhängia.. Sylvius Er. 01. 202. Erchiebi- 
skopen . !. tilhängde them (Danskarne) så 
hårdt,... at han ... (ville) K. Christiern hijt 
införa. Ders. 531.

Tillhängare, m. Anhängare. [Mnt. to- 
henger.] Söffuerin Norby, Konung K(ristierns) 
tilhengiare och throe man. Gust. I reg. 1: 
240. Ffrw Cristhin oc hennes partij och til
hengiare. 2:24.

Tillhärda, tr. Härda, göra härd. Hans 
hjeltemod igenom så många lyckligen öfver- 
vundna olyckor var såsom tilhärdadt. ,4s. 
Ban. 2: 24. det bekymmer, som nu aldeles 
fräter mit sinne, så tilhärdadt det ock eljest 
är. 2: 65. ett blödigt hierta, hvilket olyckan 
ännu ei tilhärdat. Mörk Ad. 1:362. Solen 
med samma strålar giör at vaxet varder miukt, 
men leret tilhärdas. 2:122.

Tillhöfla, tr. en klok hustru finner sig 
aldrabäst, när hon får sielf tilhöfla sin man. 
C. Gyllenborg Sprätth. 36.

Tillhöra, f. (Tillhör, n.?) Tillbehör, fyra 
drabtyg medt sijn tilhöre (n. pi.?). Gust I 
reg. 6:192.

Tillhörare, m. Åhörare. [T. zuhörer.] 
ther war doch ingen röst, eller swar eller 
tilhörare. 1 Kon. 18:29. the tilhörares öron 
skola grant på merkia. Es. 32:3. ingen 
Predicare kan ther wara, som ingen tilhörare 
är. L. Petri Om nattv. C 4 a.

Tillhöring, f. 1. Åhörande. Gudz ordz 
ödhmiuka tilhöring. P. Erici 3:125 b. — 
2. Tillhörighet, underlydande besittningar. 
[Mnt. tohoringe.] örby gaardh medh thess 
tiilhöringe. Gust. I reg. 3:131. samma huss 
(stenhus) eller tessz tilhöringer. 4 : 373. wan 
Juda Gaza medh thes tilhöring (område). 
Dom. 1:18. intagha landet och städherna 
med all tilhöring. 1 Macc. 16:18.

Tillhörlig, adj. Vederbörlig. Begäre vij 
. .. attj oss til samma mötis besökning kunne 
vara fölgaktoga medt idra tijänere the meste 
i kunne medt tilhörlig clädning ... ther til 
pyntta. Gust. I reg. 5: 93.

Tilligga, intr. åker, äng och alt annat 
som presteboledt nu tilligger och aff ålder 
til legat haffwer. Thyselius Handl. 2: 175 
(1542)..

Tiliiggelse, f. Tillegor. [Fsv. tilligilse.] 
thessa forma gårda ... eller någhet aff theris 
tiilliggelsze. Gust. 1 reg. 6:137. forbe:de 
Spetall vtij Wijborgh med all tess wanlige 
tiliiggelse, rente ock rettigheter. 12:72.

Tillika, adv. Pä en gång, på samma 
gång. [Mnt. t olike, T. zugleich.] han lijff 
och leffuerne, land och folck alt til lijka 
mista och vmbära moste. Försp. till Dan. 
Sij, tijdhen kommer,... at man skal til lijka 
plöya och vpskära. Am. 9:13. han hade i

sinnet at kämpa medh them allesamman 
tillijka, eller och medh hwar och en een- 
wijges. Schroderus J. M. kr. 142. Man 
måste intet bry en ung menniskio med så 
mycket tillika. Rydelius Förn. öfn. 3. 
Adalrik var tillika oförskräckt och vahrsam. 
Mörk Ad. 2:34.

Tillit, m. och n. Stöd, hjelp. på thett 
ath han måtte någen tillijt haffwe udi sin 
ålderdom. Lönbom Hist. märk. 1:45 (1588). 
Mitt tillijt och mit värn. Eurelius Vitt. 31.

Tillknäppa, tr. Afknappa, förknappa. 
om männerna äre ... så karige och knappe, 
at the tilkneppa för sine hustruer theras til- 
börlige nödtorffter. Schroderus Albert. 
2: 281.

Tillkomma, intr. 1. Komma till, nalkas. 
Herren ... then ther boor vthi itt liws ther 
ingen tillkomma kan. 1 Tim. 6:16. — 2. 
Komma, inträffa, bådhe thet framfarit är, 
och thet tilkomma skal. Vish. 8: 8. the ting 
som nu äro, eller the ting som tilkomma 
skola. Rom. 8: 38. — 3. Komma dt, hända, 
vederfaras. Moses ... wetom wij icke huad 
honom tilkommet är. NT 1526 Ap. gern. 
7: 40 Hwadh är Kis son tilkommet? I Sam. 
10:11. — 4. Vidkomma, beträffa. Hwadh 
thet första stycket tilkommer. P. Erici 2: 4 a.

Tillkomma, f. Ankomst. [Isl. tilkoma.] 
wij hoppes hær skal bliffwa ... goth köp j 
landit aff theris (genom de Holländska skep
pens) tilkommo. Gust. I reg. 4: 32.

Tillkommelse, f. Ankomst, vår tilkom- 
milse tijtt nider i landit. Gust. 1 reg. 5:8». 
när the höra om tigh, skola the bäffua . .. 
för tijn tilkommelse. 5 Mos. 2:25. Konun
gen wardt aff theras (öfver hjelptropparnes) 
tilkommelse mechteligha gladh. 1 Macc. 
11:44.

Tillkomst, f. Ankomst. [Mnt. tokumpst.] 
Vaar välkommen min käre fadher, Aff tijn 
tilkompst ähr iagh gladher. Jos. hist. 48. 
Gå före, vis vägh, förkunna Min tilkomst 
nw strax tilstunda. Messenius Disa 19. 
kom Minutius in uthi stadhen, then han 
uthan tvifvel genom sin tilkomst freiste. 
Schroderus Liv. 519. Ingen frögdar sig 
öfver sin väns bortgång, uthan hans tillkomst. 
Rudbeck Atl. 1:123.

Tillkräfva, tr. 1. Uppmana, anmoda. 
Cornelius ... haffuer warit tillkraffd vthi en 
oppenbarilse aff en helogh ängel, ath han 
schulle kalla tigh vthi sitt hws. NT 1526 
Ap. gern. 10:22. nær the om wndtsætningh 
worde tilkraffde wtaff eder. Gust. I reg. 
2:119. thå bliffue the (sändebuden) påå thed 
sista tilkraffde at gå wth. 6:163. — 2. Kräfva, 
erfordra, haffua hestar, harnesk, silff och 
gull och annat sådana som konungs embete 
tilkreffuer. O. Petri 2 Förman. A 2 b. gudz 
rättwisa tilkräffuer thet, at thet skal straffas 
som illa görs. Ders. B 2 a. til then tieniste 
som Helghedomen tilkraffde. 2 Mos. 36:3.
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the stadhgar och sett som Passah tilkräffuer. 
4 Mos. 9:14.

Tillkräfvelse, f. Kraf, pdfordran. epther 
læglighetænnes tilkræffwelsse. Gust. 1 reg. 
3:336. effther thæris ærendis tilkraffielse. 
4:34. straffat bliffua epter sakenness til- 
kreffielse. 4:197. effter edert ämbetz tilkräff- 
uilsse. 5:103.

Tillmaka, intr. och tr. Se Rinman Bergv. 
lex. Tillmakning. jngen skall förholla gruff- 
uona för then annen när tiidh är och til- 
makas skall. — jngen make till vtan then 
som gruffua deell haffuer. Gust. 1 reg. 7: 
140. tu skall make till vpå wäggerne, och 
icke vpå bothnen. Dipl. Dal. 3:118 (1551). 
hann för thet förledne åhr 65 haffuer til- 
makett vdi Nye Szölffgruffuen wedh 2418 
staffrum — han icke haffuer latidt tilmake 
så myken wedh som ordningen förmäller. 
Hist, handl. 8. 2:18 (1566).

Tillmakning, f. Malmen vants mäst med 
skjutande, och sällan med tilmakning, eme
dan det här ej skal gå an at efter eldningen 
eller tilmakningen begjuta stenarna med kalt 
vatten, på det de därigenom måge blifva 
sprödare. Linné Vestg. resa 255.

Tillmana, tr. Uppmana, (han) nödhe 
(nödgade) och tilmanadhe honum ath slotz 
(slåss) med siigh. Gust.J reg. 4:49.

Tillminstone, adv. Åtminstone, schole 
altidh tvenne eller till minstone een af 
CantzlieRåden låta sigh dageligen finna vthi 
Collegio. Civ. instr. 335 (1661).

Tillmodelse, f. Affekt, böjelse, eggelse. 
[Gam. T. anmuthung.] Hiertans onda til- 
moodelser och bevägelser. P. J. Gothus 
Rel. art. 144. Bannlysning ... skal icke skee 
aff kyrkietiänarenom aff egit våld, mykit 
mindre aff egna tilmodelse, eller vreede. 
Ders. 201.

Tillmynta, tr. Utmynta, det koppar
mynt, som uti innevarande år är vordit slagit 
och tilmyntat. Stjernman Com. 3: 28 (1661).

Tillmån, m. Tillväxt, förkofran. Förr 
än vij til punchten hinne, Vij vår tilmån 
daglig vinne ... Men sen vij til punchten 
hunnit, Blijr vårt väsend smått försvunnit, 
Och vår styrckia dag-oht tafft. Columbus 
Vitt. 170.

Tillmärka, intr. Gifva akt på något. 
Huad är thetta sagt annat, tå tu rett tilmer- 
ker. än at... L. Petri Vigv. A 3 b.

Tillmätelse, f. Tillvitelse; beskyllning. 
[T. zumessung.] K. Mtz (Sigismunds) . . . 
oskylldigheet för alle Herttigh Carls obe- 
skedelige tillmätelser. Sanf. svar A 4 a.

Tillmöka, tr. Uppmjuka? (Jfr Möka.) 
Pohlerne ... af Kongl. Maj:t voro tämmeligen 
tilmökte. Lönbom Sv. arch. 3:33 (1660).

Tillnägd, p. adj. Bevågen. [D. tilneged 
Kalkar.] (Jfr Tillbenäged.) haffue Wij 
aff tilneyd synnerlig gunst och nåde .. . 
begåffuedt Wår och Cronones stadh Wij-

borgh medt privilegier. Fin. handl. 1: 235 
(1542).

Tillnägelse, f. Böjelse. [D. tilnegelse 
Kalkar, Mnt. toneginge, T. Zuneigung.] 
onda tanckar och lasterliga tilnägelser. P. 
J. Gothus Rel. art. 144.

Tillnägen, adj. Benägen, vänskaplig. 
(Jfr Tillnägd.) skall oc tesse trenne ko- 
nung:ge riker wara . .. mett huar annet så 
förbundet oc tilnegit, att aldrig någne aff 
them må eller skoie giffua sig frå huer andre. 
Gust. 1 reg. 9: 24.

Tillnämna, tr. Nämna, förordna, för
ståndige bönder vtaff huario lagsagw . .. til- 
nempnes skulle ath besökie forme möthe. 
Gust. I reg. 4:184.

Tillnödelse, f. Påtvingande, angripande. 
[T. zunöthigung.] dhet skadelige krijg så
som (som) Konung Sigismundus egenom sin 
tillnödelse hafver påbegynt och orsaak gifvit. 
Stjernman Riksd. 1:631 (1607).

Tillordna, tr. [T. zuordnen.] 1. Anordna, 
anvisa, skal fougden tilordna them (solda
terna) vissa nattläger. Stjernman Com. 1: 
637 (16 1 5). Pastores . . . hvilckom aff Cronan 
ingen lohn tilordnad är. Riksd. 3:1926 (1683). 
de hade öfvergifvit den ort, som dem var 
tilordnad. As. Ban. 2:410. — 2 Tillförordna 
(såsom biträde o. d.). Man skulle tilordna 
underdommarenom någre assessores och 
bijsittiare. Schroderus Pac. 382. några 
fruntimmer voro henne (prinsessan) såsom 
leksystrar tilordnade. /Is. Ban. 1:322.

Tillpakta sig, refl. Hvem har väl alt 
förstånd tilpaktat sig allena? S. Triewald 82.

Tillplikta, tr. 1. Förplikta, wii them 
tilplictadt haffwæ ath öffwer giiffwæ sinæ 
tompter oc bygda gorder j gambla lödöse. 
Gust. 1 reg. 3:83. — 2. Part. Skyldig till. 
wij som vthi syndenne fångne dödhenom 
tilplictadhe ... wårom. NT 1526 försp. 2a.

Tillpliktelse, f. Förpliktelse, latha ho
num komma j en stark bårghen oc tilplictilse 
ath stånda oss tiil swars. Gust. 1 reg. 4: 48.

Tillpliktig, adj. Pliktig till. att betthala 
honum her Stens gaeld oc skuller ... wij icke 
tro kunne ath wij med nogoth skæll tilplic- 
tuge ære. Gust. 1 reg. 4:105. draga sig frå 
tijenden och annor rättogheter ther the åff 
rätto och åff aller tilplictoge äre. 5:157. wår 
wnderdånige tilplictige och huile tro thienst 
E. K. M. altid troligen beuisandis. Fin. handl. 
4:111 (1556). All sonlich ödmiuk tilplichtigh 
tackseyelse for al den moderlige ... omvord- 
nedh Ér Nåde stedes om megh haft hafver. 
Hist, tidskr. 1:201 (1579).

Tillprånga, tr. Utprångla till. begynte 
the Svenska at vända theras seglatz in til 
Franckrijket... handlandes sigh ther vahrur 
til aff första hand, som them tilförende af 
the Lübeska och andra i Östersiön genom 
tridie och fierde handen blefvo tilprångade. 
Girs Gust. 1 kr. 215.



Tillpynta — 864 — Tillskansa

Tillpynta, tr. 1. Utrusta, tillreda, bereda. 
tilpynte . .. wåre Galleijer efter krigzwijss 
med skytt, krutt, lodh. Fin. handl. 8:172 
(1554). samme affuels gårder måthe bliffue 
... till pyntede med alle hånde boskap. 4: 
186 (1556). Szå haffue wij ... latijd wår Me- 
dicum här tilpynte någre läkedomer emott 
samme siuckdom. 8: 370 (1555). fisken ... 
måtte bliffve väll saltett och tilpyntet. Stjern- 
man Com. 1:168 (1559). och haffuer ther 
vthinnan (i templet) tilpyntat itt rwm til Arc- 
ken. 1 Kon. 8: 21. Han (krukmakaren) moste 
medh sina armar vthaff leeret tilpynta sitt 
kärille. Syr. 39 (38:38). Tina hender haffua 
tilpyntat migh, och giordt migh allansam- 
man. L. Petri Jobs bok 10: 8. — 2. Till- 
tyga, handtera. hans lekamen ... ynkeligha 
skulle tilpyntas och plåghas. Phrygius Him.
Ufi u.

Tillra, intr. 1. Trilla, svänga, medh 
pigor tilra om j dantz. P. Erici 1:139 a. 
Ther tillrade han kring som een slända. 
Broder Ruus B 4 a. —• -2. Porla. Bekkar 
tilra need uti the liufste dalar. Spegel G. 
verk 270. vatnfall hvar annan artigt svara 
Igenom nätta rör, them thet så tilrar i, At 
man må undra på en sådan harmoni. Öpp. 
par. 68. en liten liuflig källa, Som i then 
rena sand begynner först uppvälla Och til
rar hit och tit. Åt. par. 24.

Tillra, intr. Drilla. Lärkiorna tilrade i 
lulten. Linné Öl. resa 95.

Tillrappa sig, refl. Se Rappa, pre- 
sterna... sigh allena tilrappa thet hela för- 
samlingenne tilkommer. L. Petri -Dial, 
om mess. 123 a.

Tillreda, tr. Bereda. Och the tilreedde 
twå Onichiner stenar omfattadhe j guld. 2 
Mos. 39:6. Dauid tilreedde (anskaffade) 
mykit iern til naghlar åt döranar j portomen. 
I Krön. 23 (22:3). Hestar warda tilreedde 
til strijdzdaghen. Ord. 21:81. Jagh kende 
tigh förr än iagh tilreedde tigh j modher- 
lijffuet. Jer. 1:5. iagh sender min Ängel 
för titt ansichte, hwilken som skal tilredha 
tin wägh för tigh. Matth. 11:10.

Tillredsel, f. Tillredelse, tillrustning. 
värffning och krigz tilredzel. Gust. Adolf 
Skr. 149.

Tillrida, tr. Inrida. [T. zureiten.] väl 
tilridna hästar. /Is. Ban. 2: 210.

Tillråd, n. Förråd. Så skal iagh ock 
förderffua idhars brödz tilrådh. 3 Mos. 26:26. 
tu samkar tig .. . en skatt och ett drygt til- 
råd. Svedberg Ungd. reg. 576.

Tillråda, tr. 1. Samla, förvärfva. (Jfr 
Råda 3.) Om han samkar penningar tii 
hopa såsom stopft, och tilrådher sigh klä- 
dher såsom leer, Så skal han wel tilrådhat, 
men then rettferdighe skal klädha sigh ther 
vthi. Job 27: 16,17. the silff kärille som 
Zedechia ... tilrådt hadhe. Bar. 1:8. —• 2. 
Tillreda, bereda. Aff allahanda kosteligh

materia haffuer man tilrådhet them (afguda- 
bilderna). Bar. 6:24.

Tillrådd, p. adj. Aflad. hon foregaff 
tiiden thett (barnet) bleff tilrådt. HSH 29:125 
(1542). hon samma barn förmördt hade, 
hende war tilraadt. 29:131.

Tillräcka, tr. och intr. 1. Räcka till, 
nå till, then ther boor vthi itt liws ther 
ingen tilreckia kan. NT 1526 1 Tim. 6:16. 
och (lägen) vpbrende the Chaldeer, som 
han ther när vgnenom tilreckia kunde. Asar. 
bön 48. — 2. Räcka till, förslå. Hwar nu 
någhor troghen man ... haffuer änkior, han 
försörie them, och läte icke Församlingen 
förtungas, at thet må them tilreckia som 
retta änkior äro. I Tim. 5:16.

. Tillräkna, tr. thet (offret) skal icke ... 
warda honom tilreknat (räknadt till godo), 
vthan thet bliffuer een styggelse. 3 Mos. 
7:18.

Tillsaga, Tillsagn, f. Löfte. [Mnt. to- 
sage, T. Zusage.] Och synes oss . .. icke 
mykit trygtt att bygge eller lijthe opå förme 
Hermesters . . . tilsage. Fin. handl. 8: 242. 
inge breff och segel, lyffte eller tillsäger aff 
them håldne warde. Nordin Krigshist. 
2:36 (1567). theras löften och tillsagor. 
Gust. Adolf Skr. 156. then tillsagn . . . 
som E: K: oss giort ' haffwer på the twenne 
slott i Norigis rüge. Gust. I reg. 11:161.

Tillsegla, tr. Försegla. [T. zusiegeln.] 
vår helige Fader (pdfven) kan icke feela, 
Himmelen han upläter och kan tilseegla. 
S. Brasck Förl. sonenö H 4 b.

Tillsiare, m. 1. Åskådare. Comme- 
diens mästare . .. är Gudh i himmelen,... 
och våra tillsiare äro alia Gudz englar. 
Gust. Adolf Skr. 92. the skaffades af 
vägen som man intet ville hafva till tillsi- 
jare. Ders. — 2. Tillsyningsman. the (pre- 
sterna) kallas . . . wachtare eller tillsiyare, 
ath the skole haffua tilsyn med gudz almoga 
ath the fåå gudz ordh. O. Petri Svar till 
P. Galle C i b. Biscopar, thet är tilsiyare. 
Ap. gern. 20:28 (glossa). Och the sågho twå 
Chorar medh Propheter prophetera, och Sa
muel war theras tilsiyare. 1 Sam. 19:20. 
j skolen Tilsiyare wara vthi Herrans Hws. 
Jer. 29:26. jag, såsom en ringa tilsijare 
(biskop) uti Ed. Maj:tz land. Svedberg 
Schibb. C 2 b.

Tillsierska, f. Hushållerka. (Jfr För
sia.) the prester som hade medh theras 
tilsijerskor aflat barn. Girs Gust. 1 kr. 64.

Tillskaffa, tr. Förskaffa. Saa bidie wij 
... athij wille oss een (jägare) tiilskaffa, 
ther kwnne wel iagha tiil hag. Gust. 1 reg. 
3: 58. hwar thet (sakramentet)... hwarcken 
nådh eller hielp oss tilskaffadhe. L. Petri 
Om nattv. B 5 b.

Tillskansa, tr. [T. zuschanzen.] hon 
tilskansade sin man ... tvänne konunge rij- 
ken. Schroderus Liv. 40.



Tillskeppning — 865 — Tillstämma

Tillskeppning, f. han hade een frij 
tilskepning uthur siön och fick offta proviant. 
SCHRODERUS Uv. 302.

Tillskicka, tr. 1. Förordna till något. 
wij haffua tiil skickat och med thetta worth 
opna breff til skicka ... berendt wan melen 
wor öffuerste höuisman, ammoral och fell- 
herre wtöffuer worth krijgxfolk och skep. 
Gust 1 reg. 1:218. wj honum tilskickade 
för öffwersthe vtoffwer thee tyske knæcktar. 
4:14. Hafua wij tilskickat några goda mæn 
som fara skola kring om landit. 5:122. iagh 
haffuer vthkorat idher, och tilskickat idher, 
at j skolen gå och göra frucht. Joh. ev. 
15:16. skai ock för hvart embete tilskickas 
en ålderman. Stjernman Com. 1:262(1576). 
— 2. Bestämma, beskära. Huar och en 
skolen j tilskicka sin deel aff tunganom 
(bördan). 4 Mos. 4:32. tu förachtar tina 
kära hustru, then Herren tigh tilskickat haff
uer. Mal. 2:14.

Tillskifta, tr. hans arffuedeel then ho
nom tilskifft warder. 4 Mos. 35: 8.

Tillskjuta, tr. Bidraga. Til... hans nöye 
tilsköto och intet lijtet hans studier och 
böcker. Columbus Vitt. 167.

Tillskria, tr. Anropa. [T. zuschreien.] 
Min domare hafver iagh förachtat, then iagh 
nu öfverdådeligen tårs tilskrija om hielp. 
Schroderus Kegel. 245.

Tillskrift, f. Tillegnan. [T. Zuschrift.] 
Svedberg Catech. (tillegnan).

Tillskrifva, tr. Tillegna. [T. zuschrei
ben.] Haffuer iagh vthi vnderdåniga ödmiuk- 
heet thenna bokenna E. H. N. welet dedi
cera och tilscriffua. A. Andreæ Försp. till 
L. Petri Kyrkost. C 3 b. Detta mit ringa 
verck tilskrifver iag eder. Rudbeck Atl. 
1, företal 1.

Tillskyla, tr. Öfverskyla. än tå the 
onda begärelsen icke så strax förswinna, så 
warda the likwel förlåten och tilskyylt. L. 
Petri 2 Post. 130 b. Tu förlätzt tino folcke 
theras misgerning, och tilskylde alla theras 
synder. Dav. ps. 85: 3.

Tillskyndare, m. Uppmanare, uppeg- 
gare. [Mnt. toschunder.] Nu kan iagh icke 
förundra att almogen är galen, beuisandes 
migh all olydigheet, harm och förtreet, eff- 
ter iagh förnimmer the haffua sköna tilskyn- 
dare. Svart Kr. 127.

Tillskåda, tr. Se till, taga i betraktande. 
[T. zuschauen.) när man nogha vil tilskoda 
och medh reenan hugh öfverläggia, hvad 
målet... är för en ting. Stjernhjelm Sv. 
o. G. måles fat. företal 2 b.

Tillslå, tr. Slå igen, tillsluta, een til- 
slaghen book. Upp. 6:14.

Tillsnicka, tr. Tillsnida, tillsnickra. (Se 
Snicka.) och (timmermannen) tilsnickar 
thet (träet) medh sinne konst mesterligha. 
Vish. 13:13.

Tillsnickan, f. [Fsv. tilsnikkan, pryd

nad.] När man medh kosteligha tilsnickan 
(bildverk) vpwäkker en annan til okuscheet. 
O. Petri Men. fall. B 8 a. (1 Aksel An
derssons glossar till denna skrift översät
tes ordet här med utsmyckande.)

Tillstocka, tr. Stocka, kölden . . . blod- 
vatnet altijd tilstockar, at det i körtlarne 
måste stanna. Lindestolpe Pest. 31.

Tillstorma, tr. Storma, med storm an
falla. [T. zustürmen.] kyrkian ... warder 
fulla j alla tijdher häfftigt på alla sidhor til- 
stormat, men icke öffuerwunnen. P. Erici 
6: 111 a.

Tillstunda, intr. gamble her sthen stwre 
... stictadhe grijpsholms closter wtaff thet 
gotz waar fader lagliga tiilstwndadhe (skulle 
framdeles tillfalla) j arff. Gust. 1 reg. 
3:102.

Tillstå, intr. 1. Stå till, förhålla sig. 
Hon seer til huru thet j hennes hws tilståår. 
Ord, 31:27. alt wel tilstoodh j mitt palatz. 
Dan. 4:1. j skolen få weta, huru medh 
migh tilståår. Eph. 6: 22. The skola idher 
vnderwisa alt, huru här tilståår. Col. 4:9. 
— 2. Tillhöra, tillkomma. [T. zustehen.] 
Hwad ock sedan vtaff same gieldh (inkräfda 
fordran) vtöffuer bliffuer schall oss helfftane 
och henne thet annet helfftane tilstå. Gust. 
1 reg. 12:103. K. M:tt tilståår een frij dis
position der öfver. Stjernman Riksd. 
2:1136 (1649). erhålla borgerskapet vid den 
rättigheet dem ... tilståår och efterlåten är. 
2:1159 (1650). then tullfrijhet, som oss efter 
privilegierne af ålder in til thenne dag haf
ver tilstådt. Riksd. bih. 328 (1644). Våre 
gouverneurer . . . skole them skäligh befor
dran bewijse, så vijda thet på deres ämbe
tes vägnar dem tilstår at göra. Com. 2: 683 
(1651). — 3. Anstå. [T. zustehen.] Oss 
icke tilstår sådant lijda. Stjernman Com. 
2:477 (1646). — 4. Tillstädja. [T. zugeste
hen.] Och på det han dette alt deste bättre 
nu må kunna fortsättia, tilstå Vij honom at 
antaga allahanda tienare. Stjernman Com. 
1:989 (1630). ingen tilstås någon knecht at 
förlåfva ... uthaf tiensten. Gust. Adolf 
Skr. 42. Se ex. under Fridsgift.

Tillståndare, m. Hemulsman. Tha spor
de Konungen Lårens till huru han thet breff 
(besittningsbrefvet) fongit haffde, medhen 
han haffde ingen tilstondere. HSH 16:88 
(1527).

Tillstädja, tr. icke någett legefolck ther 
aff Nyland och till Räffle eller annerstedz 
vtrijkes tilstädies (tillåtas att fara) skole. 
Fin. handl. 8:63 (1551). Tå nepste han 
them, och stadde icke til at the skulle tala. 
Luc. 4:41. stedh til at iagh må tala til 
folcket. Ap. gern. 21:39.

Tillstädja, f. Tillstädj ande. effter Lagh- 
läserens ... och Nemdens skrifftelige tillstä- 
dia. Rääf Ydre 3:197 (1655).

Tillstämma, tr. Bestämma, hans k.
55



Tillstämpla — 866 — Tillsättning

ma:tis fulmyndoga legatio kom ecke fram 
på tilstämd tijdt. Gust. I reg. 5:134.

Tillstämpla, tr. Genom stämpling till
skynda. St. Ericks son Knut. .. drap K. 
Carl på Visingzöö, therföre at han tilstämp- 
lade hans fader St. Erick en ynckeligh af- 
gång. Sylvius Er. 01. 141.

Tillstötlighet, f. Tillstöt, the behålla 
ey länge gifftet (smittan) hoos sig, förr än 
thet med en heel härskara af onde tilstöte- 
ligheter bryter sig fram. Lindestolpe 
Frans. 37.

Tillsvuren, p. adj. Med ed förpligtad. 
Wi som äre vthi thetta andeliga ståndet mo
ste bekenna att wi äre wor allehelgeste Fa- 
dher Påwpn tilsuorne ... äre wi och tilsuor- 
ne wår nådiga Herra Koning medh huldskap 
och manskap. Svart Kr. 126.

Tillsyna, tr. Genom syn tillerkänna. 
torp och nybygge på allmänningarne in- 
krächta sig mehra af allmänningarne, än 
them är af begynnelsen tilsynt. Stjernman 
Riksd. 2:1649 (1672).

Tillsynare, m. Uppsyningsman. han 
ther sammestedz (vid Viborgs befästande) 
enn tillsynere ware schall. Fin. handl. 
10: » (1561).

Tillsynestnan, Tillsynoman, m. Epi- 
scopus eller Superattendens merkerpå Swen- 
sko Tilsynesman. L. Petri Kyrkord. 74 b. 
Will thet icke haffua lag at stijckted lenge 
bliffwer vthan tilsynoman. Gust. 1 reg. 6:198.

Tillsäga, tr. [Mnt. toseggen.] 1. Be
stämma, kräfva, erfordra, han skall in- 
ghen . . . förderffua aa liiff eller limmer, 
wthen han see (vare) lagligen förwunnen 
som lag tilsaegia. Gust. 1 reg. 1:30. göre 
then meneman then thiænist som them bör 
med predican och annan deel som theris em- 
bete tilsæger. 4:310. eder egen redeligheeth 
vel tilsege skulle, att i ecke så boorde Stella' 
eder emoth idra nåbor. 5:37. the hadhe 
warit j Hierusalem så monga daghar som 
högtijdhen tilsadhe. O. Petri 2 Post. 30 a 
tu kan . . . giffua mich mina helso jgen, om 
titt godha behagh och wilie så tilsegher. 
Ders. 36 a. Her bliffuer lönen oseyeligha 
större än wor fortienst tilsegher. Ders. 45 b. 
Gudz ordning så tilsägher, at menniskian 
moste arbeta och ther igenom sökia sina 
näring. L. Petri 2 Post. 30 b. Gudh wil 
icke handla med oss effter som förtiensten, 
vthan effter som nödhen tilsägher. Ders. 
309 a. tu för Christi... skul lijdher hwad 
som helst hans helighe wilie tilsägher. 3 
Post. 22 b. — 2. Medgifva, tillåta. Tagh 
icke tyngre bördo på tigh, än tijn mact til- 
säger. L. Petri Sir. bok 13:2. Förgät al- 
drigh tin wen ... och ther tijn empne (dina 
förmögenhetsvilkor) så tilsäya, kom honom 
ihogh. 37: 7. effter thet många städer byg
gas och förbättres af mycket embetz folck 
och handtvärcker, derföre skole och alla

städer sig derom beflijta, effter som hvars 
och ens tilfälle och lägenhet kan tillsäija. 
Stjernman Com. 1:427 (1594). — 3. Till
försäkra, lofva. haffue vij tilsagt och vndt 
och medt thetta vårtt opna breff vnnom och 
tilseijom honum thet hörnehus. Gust. 1 reg. 
5:101. the wilie ... tilsäia honom huldskap, 
troskap, mandskap och lydno. Svart Kr. 
17. Herren .. . tigh tilsagdt haffuer itt land 
ther miölk och hannogh vthi flyter. 5 Mos. 
6:3. Gudh tu äst. .. min Konung, som Ja
cob hielp tilsägher. Ps. 44:5. han sino 
folcke och sinom helighom fridh tilsadhe. 
85: 9. få then tilsagda Frelsaren Christum. 
Försp. till Zeph.

Tillsägelse, f. och pl. n. 1. Kraf, for
dran. læglighetenes tilsegiilse siig sa be- 
giffuer, athuj moste göre wår rese hädhan. 
Gust. 1 reg. 4:129. straffat bliffua epter . . . 
lagsens tilsegelse. 4: 197. — 2. Löfte. Är 
thet så alldeles vthe medh hans godheet... 
och haffuer tilsäyelsen en enda? Ps. 77:9. 
tilsäyelse om tilkommande hielp. Försp. till 
Obad. all Gudz tilsäyelse äro ja j honom, 
och äro Amen j honom. 2 Cor. 1:20. han 
haffuer ther på fåth breff och tilseijelse 
vdaff oss. Fin. handl. 10:69 (1563). Sigis- 
mundus . . . brööt tillsäijelse och lofven. 
Gust. Adolf Skr. 197. Staden ... på stora 
och runda tilsäjelser hade sig under sin. 
landsmans . .. våld och regemente upgifvit. 
Girs Joh. 3 kr. 20. De Erffurter haffue 
fått stora tilseijelser aff S. kong. M:t. A. 
Oxenstjerna Bref 2:398.

Tillsälla, tr. Sälla till. förena med. 
[T. zugesellen.] at vij blifve tilsällade the 
helige änglars och öfveränglers chorer. 
Schroderus Kegel. 487. — Refl. Sälla sig 
till, ingå bolag med. Handelen och segla- 
tionen uppå landskapen Africa, Asia, Ame
rica . . . skal drifvas ... af vårt land och 
rijkers invånare, såsom och af andra som 
sigh them skole villia associera och tilsälla. 
Stjernman Com. 1:933 (1626).

Tillsätta, tr. Ansätta. [T. zusetzen] 
vij äre råkade uthi een uppenbar feigd medh 
... the Påler och the Danske och blifve af 
them ... uppå thet häfftigste anfächtade och 
tilsatte. Stjernman Riksd. 1:«45 (1611). 
vordo the på sidstonne uthaff the Romare så 
väldeligen tilsatte, at the måste åter vijka. 
Schroderus Liv. 312. skulle hans folk . .. 
the Muskoviter icke allenast fram uppå, utan 
och baak uppå och på bådhe sidhor tilsät- 
tia. Petrejus Beskr. 2:261. fienden til
satte oss alt för häftigt. As. Ban. 1:44.

Tillsättning, f. 1. Tillblandning. Gul
smeder, grytegiutere, kannegiutere och alle 
the som arbete thed godz som tilsetning 
tilkommer. Stjernman Com. 1:151 (1557). 
— 2. Ansättande, anfall, them för hans 
fientlige tillsättningar försvara. Stjernman 
Riksd. 1:628 (1606). all fiendtlig tillsättning
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uthaf hvem det helst skee kan, inlendske 
eller uthländske, medh lijf och godz hielpa 
till att afväria. 1:632 (1607). göra dieffuu- 
lens hemliga lister och anslag til intet, och 
förtaga hans onda tilsätningar. P. J. Go
thus Rel. art. 123.

Tillsökning, f. Besök, tillopp af folk. 
[Mnt. tosokinge.] the skole predike rene 
gudz ordh för then mene man som tilsök- 
ning haffwer til wår stad Jeneköpinge. Gust. 
1 reg. 6: 289. oss står nu ... en stor hög- 
tiidh for handen, til huilken stor tilsökning 
skeandis warder aff fremande land. 7 : 386.
1 Vpsala ... war theres gudha tempel, och 
tijt pläghade mesta tilsökningen skee aff 
heela rijkit. O. Petri Kr. 22. ther (i Visby) 
haffuer i fortijdhen warit stoor tilsökning 
til aff all land. Ders. S5. Tå giorde Jo
hannes såsom befalningen war (han predi
kade i öknen), och bleff ther een ganska 
stoor tilsökning. L. Petri 1 Post. D 2 b.

Tilltag, n. Tillgrepp, han, genom sitt 
långliga roof och tilltagh, till een så stoor 
rijkedom kommin var. L. Petri Kr. S3.

Tilltaga, tr. Taga till, företaga, tu 
skalt see tigh om och göra ligh redho, så 
at när then stunden (dödsstunden) kommer, 
må tu weta hwad tu skalt tiltaga. L. Petri
2 Post. 290 b. när tu thenna olusten hoos 
tigh befinner, hwadh wilt tu tå tiltagha? Om 
nattv. E 5 a. — Rett. Taga, tillvälla sig. 
then sigh mykit weide tiltagher (Vulg. qui 
potestatem sibi sumit injuste), honom war
der man ogunstigh. Syr. 20: 8.

Tilltagning, f. At alt wel igen läsa ther 
mykin tillagning är. Syr. 42: 6. (Vulg. Ubi 
manus multas sunt, Claude. L. Petri Sir. 
bok-. At tu stenger wel igen, ther monga 
(tiuffachtigha) hender äro.)

Tilitagsen, adj. Begifven. qvinfolken 
... til större antal funnos gamla än man
folken, såsom mindre tiltagsne på denna 
dryck (brännvin). Linné Sk. resa 46.

Tilltal, n. 1. Anspråk, kraf. [Isl. til- 
tala.] flere godemen, frue och jomfruer 
her i riigit, som tiltall haffwe till någet godtz 
och eigendom i Danmark. Gust. I reg. 
11:81. — 2. Invändning, begynnar han nw 
möta någhoii tilltaal och geensegningar. NT 
1526 Försp. till Rom. 4 a.

Tilltalig, adj. Vänlig att tala med. Han 
var en ... mild och tiltalig (affabilis) ung 
printz. Sylvius Er. 01. 217.

Tilltasta, tr. Antasta, tillgripa. [Mnt. 
totasten.] j Stægheborgx skær liggher en 
iagth, ther röffwer och tiiltasther huadt hoon 
öffuer komber. Gust. 1 reg. 2: 240.

Tilltastning, f. Antastande, angrepp, 
tillgrepp, schada och tiltasningh the j thenne 
feygdhe bedriffuit haffua in paa Swensche. 
Gust. 1 reg. 2:28. fortagha Söffuerin norby 
sziit hedtzskelighe wpsaath och fiendtligha 
tiltasningh han idkeligha brukat haffuer her

in paa riichit. 2:97. Hermästaren i Lijf- 
land ... på Sveriges undersåter hade öfvat 
rooff och tiltastning. Girs Er. 14 kr. 12. 
Schall ingen fördriiste siig att göre wåre 
vndersåther förfång eller öffuerwold anthen 
opå theris qwinfolck, eller medt tiltastning 
på maat, öll eller någit anned. Fin. handl. 
3:225 (1555). haffve the medt mordh, slagh 
och tilltastningh öffverfalledt och beswäredtt 
Kong:e M:ttz vndersåther. Hist, handl. 13. 
1:239 (1566). mordh, brandh och annen 
flentligh tilltastningh. 13. 1:309 (1567).

Tilltro, tr. Anförtro, thet wälle then 
meenige mann i Rijkit mich befälet och til- 
trott haffuer. Gust. 1 reg. 1:2.

Tillträd, n. Ingång. [T. Zutritt.] Uthur 
förmaket är ett tilträdh in i the andre kam
rar. Comenius Tung. 514.

Tillträda, tr. Biträda. [Mnt. totreden.] 
tiltrædha och vndsettia (S. Norrby) med ver- 
iandes hand. Gust. I reg. 1:241.

Tilltränga, intr. Framtränga, påtränga. 
[T. zudrängen.] hvar mot ann’ öst, väst, sud, 
nord, hvar ur sijn vrå Tilträngde rundt om
kring. Stjernhjelm Jubelsång.

Tilltäcka, tr. Öfvertäcka, öfverskyla. 
[T. zudecken.] vij tiltäckiom vår nästas skam 
och feel. P. J. Gothus Rel. art. 256. Me
dan öffuerheeten haffuer ock sina menniske- 
liga brister, skole undersåterne sådant til- 
täckia och icke uthbreeda. Ders. 285.

Tilltämja, tr. han bögde, artade och til- 
tamde sin krop medh allahanda rörelser och 
öfningar til krijgzsaker. Sylvius Curt. 60.

Tilltänka, tr. Påtänka, at thet alffuar- 
liga tiltenckes, huru Konungh Christiern må 
nederlagder varda. Tegel Gust. I hist. 
1:303.

Tillvetta, intr. Förhålla sig. böör hus
trun vara flijtigh och ijdkesam uthi sitt hws, 
ställa all ting ordenteligha, så at ther icke 
så til vetter, som uthi een Finna Skuta, ther 
thet ena ligger öffuer thet andra. Phrygius 
Äkt. pred. C 4 a. besökia idhra församblingar 
och ransaka huru ther veter til uthi them. 
Valetpred. B4b. JfrFörevetta.

Tillviga, tr. Inviga åt, helga åt. ther 
offradhe konung Philippus uppå tu altar, som 
Juppiter och Soolen tilvijgde voro. Schro- 
derus Liv. 737.

Tillvist, n. Tillhåll, vistelse, gästandes 
prester och rijke bönder, doch hadhe han 
mäst sit tilvist hoos Her Anders i Huseby- 
skederij. Tegel Gust. 1 hist. 1:223. the 
uproriske Smålänningar hadhe sitt tilvist i 
Blekingh. 2:151. Konungen ... hadhe ther 
hafft sit håff och tilvist. Schroderus Liv.
877.

Tillvita, tr. Tillägga (i god mening). Jag 
hörde fremblingar .. . Den världsens ändas 
(Nordens, Sveriges) kung et härligt lof til- 
vijta. Eurelius Vitt. 50.

Tillvite, n. Tillvitelse, skamfläcka alla
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frånvarande med tadel, dikter, tilviten och 
grundlösa tidningar. Dalin Arg. 2, n. 29.

Tillvunnen, p. adj. Förvunnen, ther 
medh bliffue beslagne och tilvundne, at the 
ther aff vist haffue. Stjernman Com. 1:308 
(1580).

Tillvända, tr. 1. wij haffue öffuerseth 
medt thöm .. . och tiiluenth them wår gunst, 
vilie oc wenskap igen. Gust. 1 reg. 6:104. 
wij wille wenda honum wår wenskap till. 
6: 219. begieranndes, at E. K. M:tt oss något 
misshagh icke ville tillvännda. Landt. instr. 
185 (1624). — 2. Använda, then schath ... 
wj schule haffwa tilwenth j salth, hwmbla 
och klædhe. Gust. 1 reg. 3:175. the all 
mögeligh flijt tilwenda skola, at dråparen 
må warda fången. L. Petri Mandr. F 6 a. 
mykin flijt och arbete, som han tilwende, at 
han lagen ... läsa måtte. Sir. bok försp.

Tillvärfva, tr. Förvärfva. tillverfva och 
anförskaffa Hans Kongl. M:tt och Chronan 
een anseenligh vinst. HSH 32:318 (1663).

Tillycka, tr. Tillstänga, tillsluta. Thenna 
porten skal bliffua tillyckt. Hes. 44:2. Hwil- 
ken är ock jbland idher then ena dör til- 
lycker? Mal. 1:10. himmelen tillyckt war
der, så at intet regner. 2 Krön. 6:26. Her
ren hadhe tilförenne hardeligha tillucht alla 
qweder. 1 Mos. 20:18. Skulle iagh läta 
andra födha, och sielff tillucht wara. Es. 
66: 9. så skalt tu icke förhärda titt hierta, 
eller tillyckia tina hand för tinom fattigha 
brodher. 5 Mos. 15:7. lät icke theras munn 
som tigh loffua tillyckias. St. af Esther 1: 
17. Haffuer tå Gudh . .. tillyckt sina barm- 
hertigheet för wredhe skul? Ps. 77:10.

Tillyda, tr. Tillhöra, guldet som templet 
tillydher. NT 1526 Matth. 23:16. the stycke 
ther gudhi tillydha. Ders. Rom. 15:17. godz 
ther nedre j hallandh som wår elskeligh 
syster tijllydher. Gust. 1 reg. 4:27. godz 
som hans prebende til lydher. 4:41. wij 
kunne ingen ting besinna som wor saligheet 
tillydher. O. Petri 2 Post. 81 a. tagha do
pet ther vppå at han wil wara en aff them 
som mich tillydha. Ders. 99 a. alle the som 
til samma rike tillydde. L. Petri 4 Post. 
8 b. Schall och bestelles huad en kongeligh 
schenck skijffue tillydher. Tegel Er. 14 
hist. 323 (1561). alla cederträ som Libanon 
tillyda. Spegel Sal. vish. 1.

Tillyda, intr. Lyssna till. Haffuandis 
öghon på brädit oc sielffue tillydhennes her 
vppe j landit hwar behoff giörs. Gust. 1 reg. 
4: 140.

Tillydare, m. Anhängare, then Maho- 
metiska gudztienstens tillydare. Svedberg 
Sabb. helg. 277.

Tilly dig, adj. Tilly dande. han the land
skap igen taghit, som hans fadhers rijke 
tillydighe voro. Schroderus Liv. 738.

Tillåta, tr. [Mnt. tolaten, T. zulassen.] 
1. Tillsluta, döranar .. . hadhe twå wingar

the man vp och til lät. Hes. 41:24. — 2. 
Bevilja, och. skal tillåta them theras böön 
om fridh. Jer. 33:6. — 3. Medgifva. tu 
moste thet til låta, at Sacramentet icke egent- 
ligha j then acht aff Christo stichtat war, at 
man i Nattwarden skulle thet tilbidia. L. 
Petri Dial, om nattv. G 2 a. Thetta later 
man tigh wel til. Ders. H 4 a. Thet iagh 
än skulle tillåta at mögeligit wore Messo 
hålla vppå Suensko, så wel som Latijn, är 
icke alt strax nyttelighit som någralunda är 
möghelighit. Dial, om mess. 59 b. iagh tigh 
icke tillåter, at thet altijdh skulle wara så 
ondt twinga noghon til lydhno som olydigh 
är. Ders. 80 a.

Tillåten, p. adj. Tillgifven. ämedhan 
tigh welgår är han tigh tilläten,... men hwar 
tigh råkar misgå, så står han tigh emoot. 
L. Petri Sir. bok 6:11. {Bib. 1541: är han 
tin stalbrodher.) han icke allena besöker 
sine egna blodzförvanter och the som unna 
honom gott, uthan jämväl och them som icke 
ähre honom synnerligen günstige och tillåtne. 
Schroderus Hoff. väck. 81.

Tillåtig, adj. Välvillig, förekommande, 
förbindlig, holler till in apotheca oc varin 
tillatoge per seruitium vestrum och nogra 
smaa skänker atj motte lära laborare in apo
theca. H. Brask (HSH 13:115).

Tillämpa sig, refl. Lämpa sig efter. 
haffuer jag, att icke brytha venskapen och 
förorsaka een ruptur, dragit skuldrorne åth 
mig, tillämpat mig humorerne af folckedt, 
och de onde tijder jag var råkadt uthi. A. 
Oxenstjerna (HSH 37:172).

Tillända, intr. Landa, lägga till. een 
beläglig ort, ther som båtar kunne tillända. 
Stjernman Com. 1: 875 (1623). skeppen 
skulle tillenda uthi skepshampnen. Schro
derus Liv. 435. Tree andre skepp ... lende 
och til uthi samma hamnen. Ders. 569.

Tillänka, tr. Vända till. [T. zulenken.] 
Fördröijes öfuer tilseijelsen (löftet) medh 
keijsarens ratification, och förorsakes däraff 
hos åthskilligt folk åthskillige tankar, som 
hvars affection kundhe honom tillenkia. A. 
Oxenstjerna (HSH 35:59).

Tilläska, tr. Uppfordra, uppmana. [Mnt. 
toeschen.] Thå vartt hann tileskat att hann 
på nytt fortälia skulle thet hann tilförenne 
fortalt hade. Gust. 1 reg. 5:252.

Tillöpa, intr. 1. Löpa till. Athalia hörde 
ropet aff folcket som tillopp och loffuadhe 
Konungen. 2 Krön. 23:12. — 2. Tillkomma. 
huar j wille eder rettheliga omtengkia om 
gudhöö och flere gotz som j forkommit (för
skingrat) haffua, fwnne j wel huad edher tiil- 
löpa kan wtaff the gotz. Gust. 1 reg. 3:130. 
oss tycker, ath them föge skiell eller rett i 
then motten tillöpe will. 12:218. någre tomp- 
ter . .. j Åbo . .. Borgerene vnder sich gärne 
eegne wele, ändoch them ingenn stor rätt j 
thenn motten tillöper. Fin. handl.7:119(1544).
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Tilster, Telster, n. Tilja. Lind Ord. 
Rietz.

Timas, dep. Löpa, vara löpsk, brunstig. 
[Fsv. timas, para sig ] the (djuren) bliffua 
ther aff (af vin) så lustighe, at the ey för 
wenda igen at leeka och timas, än the 
platt äro vthtrötte. Uti. på Dan. 339. Ihre 
Dial.-lex.

Timklocka, f. Urverk. Och schall spit
zen vpå samme torn (på slottet) bliffwe fast 
högre ähn på the andre trij små torn, så att 
man och kan haffwe ther en time klåcke 
oppe Hist. bibi. 1:189 (1572).

Timlig, adj. Tjenlig. [Mnt. temelik, T. 
ziemlich.] tijmelig wäderleek. Thyselius 
Handl. 2:226 (1544).

Timliga, adv. 1 god tid, tidigt. [Isl. 
timaligaj eder nade verdis timlige betenche 
om Gulland, at söuerin finge ecke förmykin 
makt. H. Brask (Gust. 1 reg. 1:800). ære 
wij til fridz athj oss giffue the xl oxar som 
j oss biwdhe, lathandis oss them faa gilla 
och tymeligan om åreth. Gust. I reg. 4: 63. 
Tu skalt timliga lata tijn planto wexa och 
bittijdha lata tijn sädh vpgå. L. Petri Jes. 
proph. 17:11.

Timme, m. Stund. Härhoos gående breff 
kommo mig på tijman till handha. A. Oxen- 
STJerna Bref 2: 470 alt hvad han helst ville 
nåå, Monde han strax på timen fåå. S. 
Brasck Förl. sonen A 4 a.

Timmer, n. Rum, kammare. [Mnt. tim
mer, T. zimmer.] H. K. M:ttz egne timber 
och maak. Hallenberg Handl. 91 (1614). 
itt timmer, ther uthi hon hadhe månge con
servas eller confect. Schroderus Albert. 
4: 162. Jungfruernes timmer. U. Hjärne 
Vitt. 37.

Timmerage, f(?). Timring, byggeri. Time- 
rage. Rålamb 10. Vij haffue här för han
den et Skeps-Compagnie at upretta och här 
i rijkedt en skepstimbrage at anstella. A. 
Oxenstjerna Bref 2: 402.

Timmersnöre, n. Mätsnöre. Ther til 
skal timbersnöret j Jerusalem draghit warda. 
Sach. 1:16.

Timp, m. Spetsig hatt. [Fsv. timp, Mnt. 
timpe■] presterna dragha sijdh clädher, stoor 
reuerend och timpar. L. Petri Dial, om 
mess. 125 b.

Timpel, m. Tölp. [Jfr T. dippel, diip- 
pel.] En eenfaldigh timpel. Leuchowius 
127. är mannen en sådana groff timpel, som 
läter alt slumbra hän, och är en ölepipa. 
Dens. 361.

Timra, intr. konsteligha timbra på (ar
beta i) trää. 2 Mos. 31: 5.

Timstock, m. Solvisare, timsten. Sola
rium, tijmestock. Var. rer. voc. Pia. Tim- 
stocken (stenen) vijsar med pinnens skugga, 
hvilken tijme det mon vara. Comenius 
Orb. pict. 159.

Tinderljus, Tinterljus, n. Tindrande

ljus, stjerna. I nattens barn och månens 
tinderlius, Tvärsynte sternor. Frese 313. 
Stiernors tinderlius mot solens ankomst 
slockna. Kolmodin Qv sp. 2: 53. om da’n 
stiernhopen skijnlös står För solens stora 
glans, ... Som theras tinterlius mäd större 
blåss utmålar. LuciDORE4a. The sylfver- 
tinterlius, som kring Dianen stå. Dens. Z l b. 
tinterliusens moer, Diana. Dens. Aa 4 b.

Tindring, f. handelens första tindring, 
tilväxt och stadga. Tessin Bref 2: 331.

Ting, n. the fatige ... i helgandz huszet 
vdj vastena haffua en fögho ting til renthe. 
Gust. I reg. 6: 285. till Torszöö prestegield 
är föge ting tiil eng, skog, mulebett och 
fiskewatn. 13:240. Gierdh Jenszons handell 
then behager oss föge tingh. 12:227. the 
finge ther aff rett föge ting. Hund Er. 14 
kr. v. 273. detta världzliga, som varar föga 
ting. Rosenfeldt Vitt. 222. thenne staden 
hafver mächta ting tiltagit och förkofrat sigh. 
Schroderus Liv. 291. Parlamentetz ... myn- 
digheet, hvar medh Konungens macht mächta 
ting omstängd varder. P. Brask Puf. 156. 
han besvärade landet svåra ting. Ders. 160. 
iagh skal göra een ting j Israel, så at then 
thet fåår höra, honom skal gella j bådhen 
hans öron. I Sam. 3:11. Hwadh är thet 
för itt ting som tu gör? 2 Sam. 12:21. 
Thet är en godh ting ther tu om talar at tu 
göra wil. 5 Mos. 1:14. Befrågha ... om 
någhon tijdh een sådana stoor ting skeedd, 
eller tess like någhon tijdh hörd är. 4:32. 
Tu haffuer bidhit een swår ting. 2 Kon. 2: 
10. Thet är een ond ting ibland alt thet som 
vnder solenne skeer. Pred. 9:3. Thet är 
itt ondt ting som iagh sågh vnder solenne. 
6: 1. Thet är een kosteligh ting, at man är 
toligh. Jer. klag. 3:2fi. En tiwff är een 
skendeligh ting. Syr. 5:17. Een vsel och 
jemmerligh ting är medh alla menniskiors 
leffuerne. 40:1. Thet är een stackot och 
mödhosam ting medh wårt lijff. Vish. 2:1. 
Jagh wil göra een nyy ting. Es. 43:19. j 
morghon warder Herren görandes itt vnder- 
lighit ting ibland idher. Jos. 3:5. Enden 
på itt ting är bätre än thes begynnelse. 
Pred. 7:9. hwadh ting thet helst kan wara 
som the bidhia om. Matth. 18:19. Allting 
haffua sin tijdh. Pred. 3:1. Genom hans 
ord bestå all ting. Syr. 43:28. ingen ting 
äro aff sigh sielff meenligh. Rom. 14:14. 
hans söner bedriffuo sleem ting. 1 Sam. 
3: 13. Then ene talar medh them andra 
onyttigh ting. Ps. 12:3. en munn then stoor 
ting taladhe. Dan. 7: 8. han gick bortt och 
förkunnadhe ... huru stoor ting Jesus hadhe 
giordt medh honom. Luc. 8:39. Herren 
kan ock göra mechtigh ting. Joel 2: 21. Tw 
ting bedhes iagh aff tigh. Ord. 3U: 7. må iagh 
icke göra vthi mijn ting hwadh iagh wil? 
Matth. 20:15. för all ting, lät lagen ha et 
oinskränkt enevälde. Dalin Vitt. 3; 233,
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skynden eder, För all ting! Bellman 1:99. 
så ähre två acter i Dannemark passerade, 
som för ingen ting (ingen del) stå till at 
ansij och lijda, uthan vår stats ruin. A. 
Oxenstjerna Bref I. 4:109.

Tinga, intr. Bjuda (på en vara). [T. 
dingen.] Säljaren säger köpet (priset), kö
paren tingar (falkar på), til thess the varda 
eense. Comenius Tung. 493.

Tingat, adv. Dit. [Fsv. Isl. fingat.) 
Jagh wil nw gå fram för ider I Galileen, 
På thet at ock the Tingat måga komma, migh 
til at see. O. Petri Jesu pina G 3 b.

Tingest, n. Saker, tillhörigheter. Tå 
sadhe han til sin äldsta hwstienare, then all 
hans tingist före stoodh. I Mos. 24:2. och 
båro ther monghahanda tingest in (i templet). 
2 Macc. 6:4. skedde honom ther ett skalke- 
stycke aff sin egen dreng, hwilken .. . rände 
sin koes medh hans tingest ... När han tå 
honom hinte fick han ther igen ... tingestet. 
Svart Kr. 12. The droge strax aff, tagandes 
medh sigh theres betsta tingist och godz som 
rörligit war. Ders. 150. huru många hästar 
the (sändebuden) behöfua til sig oc sitt tin
gest. Petrejus Beskr. 3:11.

Tingshof, n. Tingsmenighet. Öffuerföll 
them offta i Länsmandzgårdar, ther hela 
tingzhoffuet tilhopa wore. Svart Kr. 43.

Tingta, intr. Tinga, förhandla, någhor 
skulle skickas nedh til Westergötzland som 
ther tir.gtade med almoghen at the wille stå 
faste widh thet hulskap the oss tilsagt haffua. 
Gust. 1 reg. 7 : 425.

Tinne, m. Pinne (i harf, räfsa o. s. v.). 
[Isl. tindr.] Hugges hem try, att torkas till 
räffsetinnar. Brahe Oecon. 108. Til harfve- 
tinnar sko då smidias våre värgior. Eure- 
lius Vitt. 65.

Tinra, intr. Plocka? [Jfr Isl. tina; Rietz 
tina, tirna.\ (De katolske presterna) stå intet 
stilla på itt rum, uthan vancka nu vidh then 
högra, nu vidh then venstra sijdan och hör
net på altaret, tinra medh sina finger, blåsa på 
brödet och vijnet. Lauhelius Rel. speg. 70.

Tins, m. Afgäld. [Mnt. tins, T. zins.] 
the (främmande köpmän) oss giffua schola 
tiilbörligh thiinss och thwl. Gust. 1 reg. 3: 
140. tins och tull. Tegel Gust. 1 hist. 1: 
123. _

Tinterljus, se T i n d e r 1 j u s.
Tinteröga, n. Tindrande, strålande öga. 

En ann af skönhet blir och tinterögon sårad. 
Kolmodin Qv. sp. 1:80.

Tionda, tr. 1. Gifva tionde. [Isl. tiunda.} 
när en menniskia bleff dödt, skulle åff hennis 
bohaff tijendas huar tijende päning. Gust. 
I reg. 5: 24. — 2. Ålägga tionde. Leui, som 
tiyendena pläghar tagha, wardt och tiyendat 
j Abraham (fick erlägga tionde genom A.). 
Ebr. 7: 9.

Tiondebår, f, se Skattebår.
Tiondeför, adj. Kan icke foster så myc

ket födas, at bonde är tijondeföör, tå gifve 
för hvar pertzel i penningar. Emporagrius 
331.

Tippa, f. Höna. Min’ hanar små och 
tippor. R. Foss 35.

Tippa, tr. Uppknyta (håret). Pigorna gingo 
med bara hufvuden: håret på dem var... 
tippat bak i nacken .. . med et rödt band. 
Linné Sk. resa 42.

Tippa, tr. Slå Han tippade kull honom. 
Tippa til en. Lind Ord.

Tippe, m. Tapp, halmtippe, fasciculus 
stipularum. Comenius Tung. index.

Tippekolf, m. Spetsig pil? Antichristus 
haffuer sine spytlughur, lijka som dieffuulens 
tippekolffuar, i vårt fädhernesland inskutit. 
L. Laurentii Nyårspred. Dia. Herbestus 
och mäster Per Fecht thernäst Them tilsände 
Fanen den tredie stalbroder, Som var i Sve
rige ej mångom goder, Kloster Lasse månde 
man honom kalla, Thesse diefvulens tippe 
kålfvar alla The smidde ihop en Liturgiam. 
L. Laurentii (Bring Sami. 3:293).

Tippenippa, f. Nippertippa. Lind Ord.
Tippig, adj. Spetsig? Nu få vi se, om 

du lärer vara så tippig i ditt tal och svar 
emot honom, som du varit emot din far och 
mor. Modée Fru Rangsjuk 61.

Tira, intr. Plira. Hvart synen tirad’ kring 
vor’ all trä parvis stälte. Rudeen 201.

Tiriak, se T e r i a k.
Tirla, intr. Drilla. Nu är en sångetid: 

nu höras foglar qvittra, Nu tirlar lärkian opp. 
Runius2:2. Lerkan ... tirlar ganska nätt 
med silkeslenan tunga. Spegf.l G. verk 205.

Tirlirum. träda på roser uthi dantzen 
fram Och siunga tirlirum tirlirum tirlam. 
Lindschöld Gen. D2b.

Tiss, Titt, m. Patt. Tiss, spene, bröst, 
mamma, papilla. Helsingius. Du moors- 
grijser, Du äst nappast afvänd än från tissarne. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 8 intr. Tittarne 
tittade fram utu floret, och halfbare brösten. 
Here. 26. Rietz tiss.

Tissa, tr. Patta. Lind Ord. Rietz.
Tissel, Tisel, m. Tistel (vagnsstång). 

[Isl. pisl.] tissl, vagntissl, temo. Comenius 
Tung. index. Temo, tijslastock eller skaclar. 
Var. rer. voc. N 2 b.

Titt, se Tiss.
Tittra, intr. Qvittra. (Se Svittra.) Lät 

qvittra, lät tittra steglisor små. Wivallius 330.
Tittra, intr. Skallra. [Isl. titra, T. zit

tern.] Om dödhen kommer . .. Bleknar mun 
och tittrar tandh. Wivallius 345.

Tiling, m. Tiondedel. en tiyung semblo 
miöl. 2 Mos. 29:40. tree tiyungar semlo- 
miöi... til stwten, twå tiungar til wädhuren, 
och en tiung på hwart och itt aff the siw 
lamben. 4 Mos. 29: 3, 4.

Tjena, intr. Gagna, duga, passa. The 
marghtalighe bladhra thet icke mykit til sa
kena tienar. Syr. 21:27. Så lät oss nu fara
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effter thet som til fridz tienar. Rom. 14:19. 
om the ock til sådana embete retteliga tiena 
eller ey. L. Petri Kyrkord. 64 b. han icke 
tiänar til en prädikare, som icke veet hvadh 
i Skrifftenne står. Dom. regi. 1. en rett 
som tiente til at äta. P. Erici 3:9 b. Ther 
om man eij her kan beschrifve, Thy thet 
tiener icke i Cröniken thenne. Hund Er. 
14 kr. v. 119. hans broder, som äldre var, til 
regementet icke tiente, effter han ... hade 
icke alle sine feem sinne. Petrejus Beskr. 
2:39. Ney, jagh haar intet achtat giffta migh, 
sedhan tiena vij ey tilhopa, ty jagh är gam
mal och siukligh. Chronander Bel. I 8 b. 
Hvadh? sku j så hastigt reesa ehr koos, Och 
icke een gång äta här hoos oss ? Ney, thet 
tienar icke uthi värt land. S. Brasck Förl. 
sonen F 4 b. Hårde viggar tiena til hårda 
stockar. Lindestolpe Frans. 66.

Tjensta, tr. Vara till tjenst. Men sij, 
hur vintren sielf sin konung (Carl 10) tiänsta 
kunne. Eurelius Vitt. 14.

Tjenstaktig, adj. 1. Till tjenst. kan 
(han) .. . oss och riikit tienisth actwgh och 
tiil willia wara. Gust. 1 reg. 2:7. han wil 
at alle skole wara honom lydige och tienist- 
achtige. O. Petri Klost. B 3 b. warer tienst- 
achtighe inbyrdes, hwar och en medh then 
gåffuo som han haffuer fått. 1 Pet. 4:10. — 
2. Tjenande, som en tjenare tillhör. Christus 
haffuer tagit ena tiänstachtiga skepelse på 
sigh, hafft tiänstachtiga åthäffuor, giordt sinom 
läriungom ena ringa tiänstachtiga tiänst medh 
fotatvätningenne. P. J. Gothus Hust. 281. 
Drängiars och pijgors ringa tiänstachtiga stånd. 
Ders.

Tjenstbarhet, f. Träldom, lifegenskap. 
[T. dienstbarkeit.] the Lybiske .. . nogre 
Preuileggier sigh her i Riikett till egne wele, 
ther met (the) thetta Riiketh ... wndher theris 
wold och tienistbarhett haffua actatt komma 
iote. Fin. handl. 2:277 (1549). Ey! hur’ähr- 
bart står en an Sielfsint träd’ i tiänstbarheet, 
Then naturen födt har frij? ... Göra sig 
sielf underdån. Af en herre til en träl. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 2 intr. (du) bänt 
mitt sinne Under tiänstbarheets ook. Ders. 
5 intr.

Tjenstesven, m. Tjenare. [Isl. pjönus- 
tusveinn.] Jag är tin .. . träl och tiänistesvän. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr.

Tjenstflitighet, f. Tjenstfärdighet. Ech- 
tenskaps bandet fierde Thet är tiänstflitigheet. 
Bureus Nym. X: 4.

Tjenstig, adj. Tjenstvillig. [T. dienstig.] 
Han sin konung trogen Ok altijdh tiänstigh 
fans. Lucidor Ff2a.

TjenstHg, adj. Tjenstskyldig. [T. dienst
lich.] Hos höglåflige Ridderskapet och Ade
len låter Präste ståndet förmäla sin hörsamma 
ock tiänstliga helsning. HSH 33:383 (1723).

Tjenstligen, adv. Ijenstskyldigast. Jag 
betackar eder tiänsteligen för den communi

cation som I mig göra. A. Oxenstjf.rna 
(HSH 34:52). Jag belackar mig för det tvån
get tiensteligen. Sv. nitet n. 3. jag betackar 
mig tienstligen för hemliga stämplingar. Ders. 
n. 8. bedjandes tjenstligen, at de icke ville 
försmå hennes ringa herberge. Malmborg 8.

Tjenstvänligen, adv. de ogrundade ha- 
tare af hiälteskrifter och andra illasinnade 
råder jag tiänstvänligen, at de läggia detta 
ringa befogada lilla värket ... å sido. /Is. 
Ban. företal.

Tjock, adv. siw ax full och tiock (fro
diga) wexte på enom stielk. 1 Mos. 41:5. 
itt Cedreträä ... tiockt aff (tätt beväxt med) 
lööff. Hes. 31: 3. tiockt (tätt) haghel skal 
falla. Vish. 5:23. dhet inthet så hastigt skee 
kan, som tiocka (stora) tarffuen och nöden 
fordrar. HSH 35:82 (1635). när armoden 
blifver alt för tiock. Stjernhjelm Sv. o. 
G. mâles fat. företal 4 a. thet gamble målet 
är nederlagt och kommet i förgätenheet, ja 
i så tiock förgätenheet, at nästan ingen mehr 
fins som thet förstår. Ders. 4 b.

Tjockhet, f. Tjocklek. Tiockheten aff 
thy (kopparkärlet) war een twäär hand. 1 
Kon. 7: 26.

Tjockqvistad, p. adj. Lummig, tiock- 
quistat trää. 3 Mos. 23:40; Neh. 8: 15; Hes. 
20: 28.

Tjockt, adv. dalanar stå tiockt medh sädh. 
Ps. 65:14. Hvij skull vij då så tiocht (groft, 
plumpt, dumt) om Herrans vägar dömma. 
Wexionius Vitt. 397.

Tjoga, Tjåga, intr. Arbeta, gå långsamt. 
Lind Ord. Rietz.

Tjuckt, f. Tjocklek. [Isl. pykkt.] Hvad 
festningh vil man byggia ... thenna konst 
(geometrien) föruthan, hvar igenom alla goda 
festningar måste bekomma sin retta tiuckt, 
högd och försvaar. Gust. Adolf Skr. 65.

Tjufkällare, m. Häkte. [Mm. devekeller.] 
Baakom rådhuset plägar tiufkällaren sättias. 
Comenius Tung. 624.

Tjufsligen, adv. Tjufaktigt. [Mnt. defli
ken, dufliken.] ganska förräderligen och 
tiwffzligen medh Swerigis Crone ... handlet.
K. br. 201e 1555.

Tjufstjäla, tr. Stjäla. [Jfr T. diebstahl.] 
han tiuffstollit hanom ett fyll (föl) ifra. HSH 
29: 137 (1542).

Tjur, n. Tjuder. j äre bättre belåtne med 
(dragoxar), än med the bramheste j årligen 
med stoor bekostnadt holle j tiwr. K. br. 20/e 
1555.

Tjusa, tr. 1. Förtrolla, förhexa. han 
tryllar och kiwser thet arma creaturet. ' 
Petri Vigv. C 2 b. Jag kunde kiusa fo' 
och them i vargar vända. Kolmodin 
sp. 1: 414. — 2. Förvilla, vilseleda, för
blinda. Hoo haffuer kuset idher, at j icke 
skullen Iydha sanningenne? Gal. 3:1. dieff- 
wulen haffuer så kiwsit och föruilt werldena.
L. Petri Vigv. C 4 a. dieffuulens förblin-
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delse oss så hiyar och kiws, at wij icke 
kunne see wår farligheet. 4 Post. 6 b. Hoo 
är then som menniskiona så kiwser och för
blindar. Mandr. B 3 a. Romerske Antichri- 
stus skal kusa och förwilla rijka och mech- 
tiga Potentater. Uti. på Dan. 593. Sathan 
theras ögon och hierta kyyser och förblin
dar. A. Laurentii Verld. speg. 192. (Skrif- 
ningen kjusa är den vanligaste intill mot 
slutet af 1700-talet)

Tjusare, m. han icke skal höra kiwsa- 
rens röst, beswäriarens then wel beswäria 
kan. Ps. 58:6.

Tjusning, f. Så stals hans hierta bort, 
och han i kiusning föll. Kolmodin Qv. 
sp. 1:143.

Tjuta, intr. wildiwr twto. Vish. 17:19. 
haffuer en varit beladder med ett ondt sam
vet; han haffuer så böölat, brummat och tutit, 
att hans grannar icke haffua kunnit hvijla 
sigh; P. J. Gothus Fastapred. 129.

Tjutan, f. Tjut. U. Hjärne Vitt. 83.
Tjåga, se Tjoga.
Tjäla, intr. Frysa, tillfrysa. Snön be

täcker brodden, at han när thet tiälar, aff 
frost eller ijs icke bortfryser. Comenius 
Tung 54. (han) giffuer oss sin helga Anda, 
som wårt... genom tiälada hierta vpwermde. 
L. Petri 1 Post. E 8 a. then kalle och fry
sande och tielande wintren. P. Erici 2: 265 b. 
jagh om mine lemmar all Så frusit har, at 
jagh vist troor Min fotter tiäla vidh min skoor. 
Kolmodinus B 6 b.

Tjäle, m.? Och ändogh Konung Filimer 
väl syntes i förstonne vilia ther efter trachta, 
huruledhes han kunde förskaffa sijne Göther 
en säkran fridh och roligheet. Så bleef thet 
lijkväl inthet ther vidh, uthan han hadhe 
them vijdhare ut på tiälan, til at bekrijga 
thet strijdhsamma folket the Spaler. Skytte 
Or. C 1 a.

Tjäll, n. Tält. [Isl. tjald.\ boodde vnder 
tiäll. 1 Mos. 4:20. boodde j tiäl. 25:27. 
och slogh ther sitt tiäl vp. 12. 8. han satt 
widh sins tieldz dör. 18:1. tu vthstrecker 
himmelen såsom itt tiäl. L. Petri Dav. ps. 
104: 2. Och skal warda itt tiäl, som skyg
ger för dagsens heta. Jes. proph. 4: 6.

Tjälla, tr. och intr. Tälta. [Isl. tjalda.] 
kom itt... stort slaghregn på oss,... så att 
vij finge tiälla seglet öffver oss, medh thet 
gick öffver. Gyllenius 2j3. the finge see 
adertan skepp, alla stora och tiäldade öfver 
med svarte tiell. Reenhjelm 26. om the 
(svärmande bin)... uthi något trä nedersät- 
tia, kan man tiälla öfver them för solen, 
stormväder och regn skull. Colerus 2: 97.

Tjärsten, m.P tilstedhie wii them föra 
vthrikis med theris skep . . . tierosten och 
skoogh. Gust. 1 reg. 8:129.

Tjärtamp, m. 1. Tjärsudd. Med tjär- 
tampen skulle jag tjärat er. Lustsp. Amman 
73. — 2. Med tjära insmord tågstump, som

användes till strajfredskap. Til at aga, 
tvinga och i huden hålla the arge skalkar, 
så äre rijs, gisslor, piskor, carbasar (tier- 
tampar). Comenius Tung. 668. En bonde 
basade sin hustru om Medh en tiäretamp. 
Tisbe 35. Medh en tiäretamp han henne 
smorde (slog). Rondeletius 56. medh itt 
spannabälte och tiäratamp skulle han lära 
henne limperlamp. Doct. Simon 7. Tu vist 
en slemmare och värre (man) får, Som tigh 
hvar dagh med tiärtampen slår. Alle bedl. 
speg. 12.

To, n. Blånor. [Isl. to.] Lijn och hampa 
... häklas, så at ther blifver skäcktfall öfver, 
här too (blåår). Comenius Tung. 497.

To, f. “Litet jordstycke framman i ber
gen, som är grönt och slät.“ Spegel OrdL 
till G. verk. [Isl. tö, f.] Såg all ting stå i 
floor och all som liufste bloma Och ej 
then minste to, ej tufvor vara toma. G. 
verk 116

Tobak, (^-). n. Virginiskt toback. RÄ- 
LAMB 14: 49. den stegring som dhe . . . 
hafva giort på tobaakel. Stjernman Riksd. 
2:1865 (1680). Vulcanus söp (rökte) tobaak, 
Så at röken stog i taak. Lucidor C 4 b. — 
Se Dricka.

Tocka, Tåcka, tr. Flytta, maka. [IsL 
f oka.\ För honom påfven sjelf, och hvem 
det vara må, Måst tåcka sig ur vägen. Da
lin Vitt. 4:55. T. åt sig, maka dt sig. 
Komma the fremmande i alt för stor myc
kenhet in, och få the för stort inrymme och 
stor förmohn, så moste hemfödningen tocka 
åt sig. Svedberg Schibb. 304.

Toffel, m. Toffla, f. Crepida, tofla. 
Var. rer. voc. F la. Comenius Tung. index. 
Toffla. Schroderus Lex. 28. tofflar (pl.).. 
S. Brasck Ap. gern. Llb.

Toffelbir, -bord, se Ta ffe 1 b i r, -b o rd.
Tofsa, f. Fjolla. Hvad min hustru den 

tåfsan angår, så får hon föda sig sielf. 
Modée H. Smulgråt 102. många unga tåff- 
ser klifva öfver en gammal hederlig fru, 
bara derföre, at deras män kunna ha den 
eller den tjensten eller caracteren. Fru Rang
sjuk 4.

Tog, m. Klunk. [Mnt. toge, T. zug.] dricka 
en välligh (väldig) togh. Sparman Sund. 
sp. 305.

Togentråd, m. Guldtråd. [Eg. dragen 
tråd, af Mnt. tagen, tagen, part. af ten, 
draga. Ett pundh tåghen gulborder. Stjern
man Com. 1:134 (1555). tåghen gull, tåghen 
sölff. K. br. 8/a 1561.] viij alner gulden
borden van (af) toghentrådh. Gust. 1 reg. 
8:100. it ööns (uns) goll wan toghentrådh 
til en krans. Ders. tu hell (hela) stycker 
gyllene bordor wan Tagentrådt. 8: 350.

Toglig, m. fl., se T ågli g.
Tok, n. een ond och wanartig quinna, 

eller ock itt took, som til ingen ting j hw- 
set är skickeligh. L. Petri 1 Post. N 6 b.
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Itt oförsökt took håller henne (visheten) wara 
bitter. Sir. bok 6:21. Then håls för klook 
som är ett took. Messenius Signill 7.

Tokglädtig, adj. Tokrolig, en tokglättig 
comoedia. Dalin Arg. 1, n. 7.

Tokhet, f. Amund Slemme . . . hvilket 
nampn han synes hafva fådt uthaf sin took- 
heet (vilitate), ringa förstånd och oförsich- 
tigheet. Sylvius Er. 01. 95. hon åt din 
tokheet log. Lucidor Vv 3 b. Hvad took- 
het theras siäl til jordens kiärleek dragit? 
Spegel G. verk 144. om ther finnes een 
som vil först tookhet börja, Han får väl 
sälskap snart och höfver intet sörja. At han 
allena skal then långa limstång bära. Ders. 
156. Hvad är thet för tokhet at sparka emot 
udden. Österling 3:17. Liksom man bien 
ser af blomster honung gnaga, Skal jag af 
verldsens flärd och tokhet skämtan taga. S. 
TRI EWALD 47.

Tokligen, adv. Tokigt, oriktigt, höra 
Mässa, thett skal tu icke här förstå som een 
part toocklighen meena, at tu ordh frå ordh 
skall höra Mässan aff prästen. Ernhof- 
fer 5 b.

Toko, (tokot?). hvad vij hafvom anseet 
... för klookt, är toko. Stjernhjelm Sv. 
o. G. mâles fat. företal 2 a.

Tolanga, intr. Räcka till, vara tillräck
lig. [Mnt. tolangen.] (anskaffa) gott huete 
och gott maltt, om thet andra icke tolanga 
will. Gust. 1 reg. 8: 220.

Tolast, m. Ett slags vinfat. [Mnt. to- 
last.] Alla styckefat, tolaster, pijpor, ox- 
hufvud, åhmer, tunnor eller hvad faat the 
främmande drycker föras uthi. Stjernman 
Com. 3: 913 (1672). medh mätestaken mäta 
tolasten. Ders.

Tolft, f. Ther såte för retta både ande- 
lige och werldzlige wehll till än 15 eller 16 
tolffter. Svart Kr. 114.

Tolk, m. Gosse, sven? Herr Oler han 
red sig den vägen fram, Och der möter han 
en herredräng. “Och hör du nu liten tolk, 
Har du sett till något herre folk?“ Sv. forns. 
1:186. Jfr 1:145. (Se Ders. 2: 477.)

Tom, n. 1. Ledighet, god tid. [Fsv. =, 
Isl. töm.] j måghe haffua toom til fästo och 
böner. 1 Cor. 7:5. Then som j Scrifftenne 
lärd och wijs bliffua skal, han moste haffua 
toom ther til. L. Petri Sir. bok 38:25. 
the sigh medh många syslor betunga, at the 
sellan haffua toom til predican och bön. P. 
Erici 2: 311 b. riffuer idher lösa, och görer 
idher thorn (till Guds tjenst). 2: 312 a. — 2. 
Tillfälle, läglig tid. Toom, Occasio, Gele
genheit. Schroderus Lex. 23. Görer gått 
för eer, när j haan toom. Forsi us Spec. 
B 2 b.

Tomlig, adj. Maklig, trög. (djefvulen) 
gör oss lata och toomligha til allahanda Gudz 
tienst. L. Petri Om nativ. A 6 a.

Tomom, adv. Fåfängt, förgäfves. (Jfr

Rietz.) Gudz ord aldrigh tomom affgår, 
vthan drabbar iw altijdh någhor hierta. P. 
Erici 5: 90 a.

Tomtebjäs, m. Tomtebisse, tomtegubbe. 
tu (Mercurius) kan med tin staaf så söfva 
folck och kiusa, At tu sanfärdig äst een 
tomtebiäs i huuse. Spegel G. verk 64.

Tomterå, f(?). Tomte. Tompteråår . . . 
som mäst drogho til boos, höllos uthi större 
heligheet. Schroderus J. M. kr. 15.

Tomtinna, f. Hon (ledsnaden) är, som 
hvar och en väl vet, En led, en hiskelig 
tomtinna. Creutz 72.

Tona sig, refl. Visa sig? [Jfr Mnt. 
tonen.] Ty skall med mindre prackt ditt 
skådespeel sig toona. Eurelius Vitt. 71.

Topp, m. Hufvud, hjessa. Sommaren är 
heet och torr, ty solens strålar nedherfalla 
tå rätt på vår tåpp. Sparman Sund. sp. 11. 
then som naken står i skulder öfver topp. 
Kolmodin Qv. sp. 1: 541. min hela kropp 
Var färdig, frisk och stark, frå foten up til 
tåpp. 2: 335.

Toppa, intr. Säga topp! gutår! [F. to
per, T. toppen.] The toppa på frantzyska 
och dricka doch tyskt vijn, Men fordom galt 
vid drycken god svänska och latijn. Lind- 
schöld Vitt. 150.

Topp-punkt, m. Topp-punct eller Ze
nith. Rosenfeldt Nav. 7.

Tor-, se Th or-.
Tora, intr. 1. Töras, drista, våga. [Fsv. 

Isl. fora] j skolen icke thora duka idher 
vp för idhra fiendar. 3 Mos. 26:87. The 
Hieltar j Babel skola icke thora dragha vth 
til strijdz. Jer. 51:30. icke en hund skal 
thora skella emoot tigh. Judith 11:16. hoo 
är then som sådant thor settia sigh j sinnet 
at göra? Esther T: b. Hennes manz hierta 
thor förlåta sigh vppå henne. Ord. 31:11. 
wij thore icke settia eller rekna oss jbland 
them, som sigh sielffua prijsa. 2 Cor. 10:12. 
ingen toorde settia sigh vp emoot honom. 
/ Macc. 1:4. — Dep. en nathskäffwa . . . 
ecke torss wara framme om daghen. O. 
Petri Men. fall N 7 b. Then store vägh 
torsz iagh ey gå. Messenius Blank. 35. 
Stick, om ni tors. Bellman 3:39. — 2. 
Må, få, böra. När en man skilier sina 
hustru jfrå sigh, och hon faar jfrå honom 
och tagher en annan man, thor han ock 
tagha henne til sigh igen? Jer. 3: l. Thet 
tor och ingen undra opå, Hvi the Danske 
så monde vårt läger infåå. Hund Er. 14 
kr. v. 290. — 3. (hjelpverb). För then oskäl 
oss är nu beteedt, Medh tijdh thor (tör) ther 
aff komme, At mongt hoffvudh kan lära 
blödhe. Hund Er. 14 kr. v. 34. Vij moste 
.. . nu skynde oss fast, The Svenske thore 
(tifrä) komme efter med en hast. Ders. v. 322.

Tordöna, intr. Stampningen (af de dan
sande) tordönar halfva milen från er. J. Wal
lenberg 235.
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Torf, se Tarf.
Torft, f. Behof, nödtorft. [Fsv. for ft, 

Isl. purft.] otålige oundvikelige torfter både 
in- och utrikes. Stjernman Riksd. bih. 
387 (1660).

Torftelig, adj. Nödtorftig, gagnelig, tjen- 
lig. [Fsv. porfteliker, Isl. purftuligr.] sait 
och andra torffteliga varur. Gust. 1 reg. 
4 : 344. törffthelighe goode rad. 2: 56. Förlä- 
nendis oss en torfftelig och tijmelig wäder- 
leek. Thyselius Handl. 2:226 (1544). alt 
thet oss är törfftelighit bådhe til lijff och 
siel. O. Petri 2 Post. 223 a. elfter thet är 
een så farligh och skadeligh ting med falsk 
lärdom,... wilia trogna förmaningar och torff- 
telighit straff her storliga wara aff nödenne. 
L. Petri Kyrkord. 5 a.

Torfteligen, adv. Tjenligt. att thenne ... 
frucht på jordenn ... motte bliffwe wäl och 
torffteligen inburit j husen. Thyselius 
Handl. 2:226 (1544).

Torftig, adj. Nödtorftig, nödig, behöflig. 
Skep lastade medh allahanda torfftiga vahror. 
Girs Er. 14 kr. 61. thenna goda och torff
tiga läran om christeligit tålamod. P. J. 
Gothus Tål. A 7 a. K. May:tt hafver torf
tigt siöfolck vid handen. Stjernman Riksd. 
2:1188 (1652). tu af lust til onödige ting. .. 
dårachteligen råker uti oförmögenhet at för
sörja tig med de torftige. Hermelin D 7 b. 
en tienlig lexa och torfftig historia för våra 
kloklingar. Svedberg Ödn. 188.

Torftighet, f. Nödtorft, behof. hus och 
våningar byggia och them bebo, fordrar men- 
niskians torfftighet. Svedberg Catech. a 7 b.

Torfva, intr. [Fsv. porva, Isl. purfa, T. 
dürfen.] 1. Hafva lof, fa, må. man torff 
icke straffa eller tuchta någhon. Hos. 4: 4. 
(Öfv. 1878: sakföre och banne ingen den 
andre!) Tu torff icke säya, Haffuer iagh 
orett lärdt, så haffuer Gudh giordt thet. Syr. 
15:11. at iagh förkunnar Euangelium, thes 
torff iagh icke beröma migh, Ty iagh moste 
thet göra. 1 Cor. 9:16.- ther torff man in- 
thet på tviffle. Hund Er. 14 kr. v. 333. — 
2. Behöfva, vara nödsakad. Tu skalt wara 
longt jfrå offuerwold och orett, så at tu icke 
skalt torffua fruchta tigh ther före. Es 54:14. 
han må letteligha offuerwinna them, Så at 
han icke en man ther offuer mista torff. 
Judith 10: 13. — Torfva vid, behöfva. 
Låna oss herberghe, ty wij torffue thet widh. 
Tob. com. D 3 b. specker hans lif, ther torf 
han vidh, Så han eij longt kan löpa! Hund 
Er. 14 kr. v. 402.

Torfvelig, adj. Behöflig, tjenlig. För
läna osd torffueligan wederleek. Nov. ord. 
eccl. 326.

Tork, m.? Hvem fåår migh facklan hans, 
hvarmedh jagh kunde Fåå slåå den torken 
öffver halsen? U. Hjärne Vitt. 143. (jfr 
Rietz Torgell, Torkel, skälm, krabat, fä
hund.)

Torka, tr. Göra torr. Om middagen tor
kar hon (solen) iordena. Syr. 43: 3

Torka, tr. Slå. jag hade lust at torcka 
dej på örat. Palmfelt Qv. skol. 75. Huru 
plär en törstig göra, Se’n han glas i han
den fått? Jo, han torkar den vid öra, Som 
vill neka honom vått. Bellman 5:100.

Torkas, dep. Torka, förtorkas, när han 
förhåller watnet, så torkas alt. Job 12: lä. 
Men när solen gick vp, förwisnadhe thet 
(sädet), och elfter thet hadhe inga röter, tor- 
kadhes thet bort. Matth. 13:6. Huru är 
thet fikonaträdh så snart torkat? 21:20.

Torn, n. Fängelse. [Mnt. torn ] lather 
han smseliga gripa oc sæther them j tornn 
oc fænxle. Gust. 1 reg. 1:29. kasta någhon 
i tornet eller fångebodhen. Helsingius. 
Tå skal tin skalck j tornet föras. Jos. hist. 
16. Then som syndar i dryckenskap, han 
varder spijsader medh vatn och brödh i 
tornet. P. J. Gothus Rel. art. 193.

Torn, m. Torne, n. Törne, törntagg. 
[Fsv. Isl. porn} m ] på mins folcks åker 
skal wexa torn och tistel. Es. 32:13. then 
(jord) torn och tistel bär, hon är odugheligh. 
Ebr. 6:8. En åsna hadhe trampat en torn 
eller sticka up j fothen på sigh. Balck Esop. 
165. een torn eller annat är stuckit i köttet. 
Colerus 1:310. tå itt torne vti ens druckens 
hand stinger. Sal. ord. 1536 26:9. Jfr Törn.

Tornej, n. Tornering. [Mnt. tornei.] 
höldt mong merkelig ridderspel i sin gåård, 
med torneij, stekende och brekende. O. 
Petri Kr. 78. öfva sigh medh torney, stäc
kande och bräckande. L. Petri Kr. 74.

Tornerskörte, n. Vapenrock vid torne
ring. ett guilt gyllen tobijn törnereskiörthe, 
bremet med rött sametth och belagt med 5 
sölffsnörer. Hist, handl. 2:35 (1553).

Torning, f. Tornering, dust, thet war 
ock een hård torning som han stoodh, eff- 
ter thet han war allena, och alt Presterska- 
pet...Iadhe sigh emoot honom. L. Petri 
1 Post. D 6 b. skarpa tree torneringar the 
(Kristus och djefvulen) hade medh hwar 
annan. P. Erici 1:188 b. Jfr Torning.

Tornmästare, m. Tornväktare? fång
vaktare? hustru Karin Tornmestarens. Gusf. 
1 reg. 9:7.

Torp, n. By. [Mnt. dorp, T. dorf.] jtt 
torp hetandes Bethphage. O. Petri 2 Post. 
1 b. L. Petri Chr. pina D 4 b. thenne 
Stadhen warit ett Torp. Lælius Res. 1:85. 
hon (floden Eufrat) try gångor igenom itt 
stort torp, icke vidt ifrån Babylon flyter. A. 
Laurentii Verld speg. 400.

Torparemaja, f. Se Maja. Aldraförst 
har man bodt... i torpare mayor (gurgustio- 
lis, Bauerhättlein). Comenius Tung. 522.

Torrbultas, dep. aldenstund han hade 
stora krafter, så plägade han utmana de an
kommande at med läderhanskar torrbultas 
med sig. Malmborg 326.



Torrfött — 875 — Trasard

Torrfött, p. adj. the gingo torrfötte på 
haffzens botn. Judith 5:12.

Torrhet, f. Torka. Herren skal slå 
tigh medh swulnat, skelffuo, heta, brenno, 
torrheet och bleekheet. 5 Mos. 28:22.

Torrskabb, m. Impetigo, torrskabb. 
Var. rer. voc. Elb.

Torst, m. Törst. [Isl. porsti ] the gåffuo 
migh ... ätikio dricka vthi minom stora torst. 
Ps. 69: 22. dödhe aff torst. Es. 50:2. torst 
effter watn. Am. 8:11.

Törsta, intr. Törsta. Ther torstas efter 
guld meer än som efter drikka. Spegel 
G. verk 97.

Törstig, adj. Törstig. Jagh war torstigh, 
och j gåffuen migh dricka. Matth. 25:35. 
folket warder .. . torstogt j öknenne. 2 Sam. 
17:29. och warda altså the druckne medh 
the torstugha förtapadhe. 5 Mos. 29:19. itt 
tort och törstigt land ther intet watn är. Ps. 
63:2.

Tortis, Tortisa, f. Fackla. [Mlat. tor- 
ticia, tortisius, Isl. tortis, D. tortisse Kal
kar, Mnt. tortise, F. torche, E. torch.] Pärta, 
Tortijtz, Tæda, Torditze. Schroderus Lex. 
39. Then himmelska Tortijsan, lampan och 
lychtan, som oss arma blinda natskäffuor 
vthaff mörkret och dödzens skugga vthförer. 
A. Andreæ Tillegnan af L. Petri Dial, 
om mess. A 6 b.

Torvigg, m. Toorwigg,. ceraunius lapis, 
qui a fulmine distringitur. Helsingius.

Tota, intr. Jollra, laila, stamma. Thet 
barnet som är tveggia åhra lärer gå och taar 
så på til at tala och stamla (toota). Come- 
nius Tung. 230. När man har lärdt tala, 
så tale, ok toote inte til evig tijd. Colum
bus Ordesk. 39. Se vidare under Pludra.

Traf, n. wij bliffue ock quarre j wår 
gambla wana, och hålle alt på samma traff- 
uet. L. Petri 4 Post. 56 a. the halla alt 
sitt gambla traff, och leffua j syndenne så 
nu sedhan som förr. Bot A 3 b. the hålla 
theras traff fram ... j otuchtigt leffuerne. P. 
EriCI 4:106 a.

Traf la, intr. Krafla sig fram, traska, 
gå med möda. Vi trade hit och tijt så 
länge af och an, At oss all väg, all stig, alt 
mennskiospor försvann. Kolmodin Qv. sp. 
1:64. Jfr Columbus Ordesk. 12 (Hessel- 
mans uppl.)

Tragla, tr. = Targa. The bråka, bulta 
thet (linet), the häckla, vrida, slita, The rycka, 
gnugga, Hå, sno, tragla, krossa, bita. Spe
gel G. verk (1745) 120. (Uppl. 1685 har targa.) 
— Jfr Rietz t argi a.

Trall, n. Sij, der hafve vij det gamla 
trall; så snart fadren icke vil samma väg 
som de olydige barnen, så vilia de straxt 
gifva sig i kloster och aldrig gifta sig. La
gerström Tart. 72.

Tramen, m. best. Djefvulen. [Isl. tramr, 
N. tram(en) Aasen, Ross, D. tremmen

Kalkar; jfr Rietz tråmen under tram i, 
Cleasby-Vigfusson tramar.] Tramen har 
rätt nu giffuit rådh Och varet medh kungen 
i dådh. Prytz O. Skottk. B 4 a. Skulle jag 
slå dej, min kära gubbe, Så måtte fölle (fuller, 
väl) tramen mej der til tubba. Tidfördrif 
A 2 b. Tramen hin onde. Törnevall A 6 a. 
Ehvad han sig bryder (bryr) och förer nu 
ståten, Han Tramen doch hafver med sig uthi 
båten. Dens. E6a. (han) förer like således 
lagen som tremen skrifften. Fin urk. 2. 
1:83 (1595).

Tramp, ? Fiskararedskap v par Tram
per. HSH 37:3 (1529).

Tran, n. (?). Tranbär. Spegel G. verklil.
Tranbärma, f. en tunne trånberme. 

Stjernman Com. 1:370 (1591). tråhnbärma. 
2:89 (1637). Se Bärm a.

Trant, m. Liten gosse. Lind Ord. 
Rietz.

Tranta, intr. Lunka. Men betalning 
skolen j aldrig aff oss få,... Men kan skie 
at j tå vilia migh panta, Kom, kom frijt, tu 
får väl til migh tranta. Chronander Surge 
F 6 b.

Trappa, f. dee af hans ståndh och trappa, 
med dem han var broor och buss. Colum
bus Vitt. 252.

Trappedrag, n. Bakdanteri, lismeri. 
honom han ey förr var godh För trappedragh 
och hans högmodh. Olfson Christiern 36.

Trappedragare, m. Bakdantare, lis- 
mare. [Mnt. treppendreger.] lackare, liu- 
gare och trappedragare. L. Petri Chr. pina 
H 6 b. förrädhare och trappedragare. P, 
Erici 5:69 a. falska tungor och trappedra
gare. 5:248 b. I hofvet äre tveggiahanda 
folck, en part äre svaghe trappendragare, så
som när en allenast en, them han är ogun- 
stigh och fiend, angifver och förtaler; eller 
at han så starck i ryggen är, at han någre 
månge aff hofftienare på en gång up för 
trappon dragher, thet är, förådha kan. R. Foss 
17. (Många sökia gunst och hyllest hoos 
höga herrar ther igenom at the säya en alt 
til villia, föra nytt, draga andra up för trap
porna. J. Rudbeckius Kon. reg. 433.) Trap- 
podragare ... i hoffet finnes monga missgyn
nare, som letteligha föra en up för trapporna 
och komman uthi misstycke och obestånd, 
bådhe hemligen och uppenbarligen, så väl 
medh smickrachtighe ord, som medh oför
skämd lögn och bedrägherij. L. Paul. Go
thus Mon pac. 706. Sine öron lutade han 
alt för myket til onde rådhgifvare, lismare 
och trappedragare. Schroderus J. M. kr. 
75. ibland alle andre vaanartighe hofperso- 
ner äre hofskrymtarna och trappedragharna 
aldravärst. Hoflef. (företal), fuchssvantzare 
(klaffare, trappedragare). Comenius Tung.680.

Trappstake, m. Ledstång? trappesta- 
kar till ... traporna. P. Erici 1:60 b.

Trasard, ? en swart Hügels tröija vtsko-



Trase 876 - Trifven

ren besatt med gulsnöre och trasardth — 
ett gameltt flugels öffwertog besett med gul
snöre och trasard — gulsnöre och trosard. 
Hist, handl. 2:34, 35, 40 (1553).

Trase, m. Trasa. Gud skal himmelen 
som trasar sör.der rifva. Spegel O. verk 41.

Tre, räkn. Tre på rad, skål vid dryc
keslag. More palatino, Tree-på-ra, ne gutta 
supersit. Stjernhjelm Here. 227. Hade 
vij en flicka här, rundarumdarumda, Den 
skåla skulle drickas, fast voret tree på raa. 
Lindschöld Vitt. 150. Hans skål skall 
tre på rad ikring om bordet gå. Brober
gen 281. the drucko try på rad theras Ma
jesteters skål. Svedberg Casa 574. dricka 
tre på rad (dricka öfvermdttan, F. boire 
d’autant). Düben Boil. sat. 13.

Treakelse, se Teriak.
Treangel, m. Triangel. Rydelius Förn. 

öfn. 320.
Tredskeliga, Tredskeligen, adv. han 

thet ... treskeliga försumadhe. P. Erici 1: 
260 b. the som tredzskeligen framhärda uthi 
nogon uppenbaar och förargeligh synd. Lau- 
relius Kyrkord. 187.

Trefald, adj. Trefaldig, tredubbel. [Isl. 
prifaldr] itt treefalt reep gåår icke lette- 
ligha sönder. Pred. 4:12. then gamble för- 
gifftighe Ormen medh sitt trifalla hoffuudh. 
A. Simonis X 6 a.

Trefingersmått, n. Hoo ... begriper ior- 
dena medh tryfingers mååt? Es. 40:12. 
(Öfv. 1878: fattade jordens stoft i en skäppa.)

Treflig, adj. Som trifves. Hafra är en 
treflig och växande säd. Carleson 161.

Trefnad, m. Välstånd, välmakt, för
krossandes the Danskes macht sålunda, så 
at the på en long tidh icke mächtade reesa 
sigh, eller komma til sin förra trefnat igen. 
Schroderus J. M. kr. 239.

Trefsam, adj. Treflig. trygg och tref- 
sam våning {boning). Eurelius Vitt. 65.

Trehårig, adj. trehårig sammet. Stjern- 
man Com. 1:133 (1555).

Tremansdans, m. Ty vil man skiära 
bort från Cupido hans vingar, At se hur 
han sig sen i tremansdantzen svingar, Och 
om hans flyktighet sig något stadga kan, 
När han emillan två får blifva tridie man. 
Runius 2: 7.

Tremen, se Tramen.
Tren, n. Steg. [Fsv. D. trin.] Passus, 

treen, fäm föters längd. Var. rer. voc. N 8 a. 
the voro fram gångne widh sex treen medh 
Arkenom. 2 Sam. 6:13. tu haffuer alla- 
redho taldt (räknat) mijn treen. Job 14:16. 
Stadium .är itt stycke wägh 125 treen långt. 
Luc. 24:13 (glossa.) thet går itt treen fram, 
och tw tilbaka igen. L. Petri 1 Post. Q 8 b. 
treen, eller fem fotters längd. Comenius 
Tung. 762. Hvar som drister sig skiuta sitt 
röör af på fembhundrade trän när vår nådige 
herres och konungz lägre. Schmedeman

Just. 39 (1560). ett stackot steg eller trään. 
P. J. Gothus Synd. sp. 13 a. Rietz.

Trena, intr. Stiga, gå. [Fsv. trina.] 
rätt i dy han låg i trygghet, som han meente, 
Tå kom it leyon in och fram til honom 
treente. Spegel G verk 224. Rietz.

Treslint, adj. Tresidig, trekantig, tag 
ympeqvisten och skiär honom treslint. Co- 
LERUS 1:61. Jfr Rietz under slind.

Tress, m. Hårfläta. [F. T. fresse ] Lind 
Ord.

Tressa, tr. Fläta. [T. tressen, F. tresser.] 
the låta them (grenarne) intet så växa som 
theras arth och natur vil, ty the trässa, flächta, 
böya och skiörta then ene igenom then an
dra. Sylvius Curt. 442. Tressa hår. Lind 
Ord.

Tresträngd, p. adj. Tretvinnad. itt 
trestrengt reep slijtz icke strax sönder. L. 
Petri Sal. pred. 4:12.

Tret, m. Förtret, förtrytelse. Köld, heta, 
soolskeen och regn, torst. vakan och hun
ger och arbet Thola föruthan treet. Stjern
hjelm Lycks. är. l intr. Här växlar löye, 
gråt, bekymber, ach och treet. Wexionius 
Sinn. C 1 a.

Tretalsregla, f. Regula de tri. Gyl- 
lende try-tals-reglan. Stjernhjelm Arch. 
E 2 b.

Tretåtig, adj. Tretvinnad. thet tretå- 
tiga reepet, som icke kan slijtas sönder. P. 
J. Gothus Catech. Es a.

Triakelse, se Teriak.
Tribel, n. Bråk, svårigheter, thenne 

tidhz oroligheet, som fast intet land försko
nar, uthan i tribel och vidlölftigheet ställer. 
Gust. Adolf Skr. 291. Jfr Rietz under 
t r i b b e 1 e ra.

Triflig, adj. Välmående. [Isl. prifligr.] 
Barnbarns trifliga mängd är gamlas prydliga 
krona. A. Nicander Vitt. 68.

Trifnad, m. Drift, verksamhet. Trijff- 
nat, Assiduitas, Fleisz. Schroderus Lex. 20.

Trifvas, dep. [Fsv. privas, Isl. pr if ast.] 
1. Må väl, vara frisk, taa varth han sywk 
ok sedhan treffz han allre dagh. Fini. 418 
(1509). Drick och äät icke uthan nödgat aff 
törsten och hungeren ... så skal tu må väl 
och trijfvas (valebis & vigebis). Comenius 
Tung. 788. — 2. Hafva framgång, ther 
han worde ärat och prijsat, fruetat och aff- 
hallen, ther skulle all ting lockas och trijff- 
uas. O. Petri Ed. A 2 a. liwghare trijffuas 
icke när migh. Ps. 101:7. Then vthan 
falskheet är, han skal få henne (visheten), 
och hans effterkommande skola trijffuas. 
Syr. 4:18. thet (evangeliska embetet) för- 
folgdt warder, och doch trijffs j them som troo. 
Försp. till 2 Cor.

Trifven, adj. 1. Välmående, frodig. Een 
deel af fiskarna är tiock och trin och trifven. 
Spegel G. verk 189. — 2. Trefven, driftig, 
verksam, flitig. [Fsv. privin, Isl. prifinn.]



Trifvenhet — 877 Troliga

Enom latom lyckas icke hans handel, men 
een triffuin menniskia warder rijk. Ord. 
12:27. triffuen til arbetes. L. Petri 2 Post. 
240 b. een trijffuen hand rijktar. Sal. ord. 
10:4. han vaar i sitt förehaffvande altijdh 
arbetsam och triffven. U. Hjärne Vitt. 42. 
Jag gerna stilla satt, vid söm och tenen trif- 
ven. Kolmodin Qv. sp. 2: 314.

Trifvenhet, f. Idoghet, arbetsamhet. 
trifvenheet och flijt. Brahe Oecon. 84.

Trilla, f. trissa, trilla, vind, bloch, Troch
lea. CoMENlus Tung. index.

Trindt, adv. Rent ut, helt enkelt, rätt 
och slätt. [T. rund.] Therföre heeter thett 
trintt och reent, heelt och altt trott eller 
intett trodt. Ernhoffer 58 b.

Trinna, f. Gärdselstång. Trinda, Per- 
tica. Lex. Line. (1640). taga trinner af gier- 
dhesg&rdharne. Rääf Ydre 3: 212 (1666). 
Rietz 752 a.

Trinne, n. Gärdsel. Trinne, OstGoth. 
o : gärdslestänger. Spegel Gloss, bör åboen 
... sparsammeligen nyttia skogen, utan nå
got svedjande, och sig trinne och vedbrand 
annorstädes ifrån förskaffa. Rääf Ydre 3:329 
(1746). Rietz 752 a.

Trip, n. (enl. Lind) Ett slags ylletyg, 
schagg. [Mnt. trip, T. tripp, m. F. tripe, 
tripe de velours.] Trijp, Vestis lanea hete- 
romalla, Treip. Schroderus Lex. 81. Bur- 
kaff eller trijp. Stjernman Corn. 2:457 
(1646). Pijgan vil klädhas som een frw,... 
Medh trijps tröija. T. Johannis Huusregla.

Tripptrapp. Snart var hon för-åt i tripp
trapp, snäller och dans-vijg å fotom. Stjern- 
hjelm Here. 32. Hon mäter sina steg med 
nätta tripp trapp tripp. Kolmodin Qv. 
sp. 1:199.

Triumfant, m(?). Ett slags sidentyg. 
[F. triomphante, f.] Han tidt har ylletyg 
ell’ regarns tröjan bytt Mot triumphant och 
sammet. S. Triewald 124.

Triumferlig, adj. Här hålla de sin him
melsfärd, sitt triumpherlige intog i det nya 
Jerusalem. Frese 109.

Tro, tr. han hadhe troodt (trott på) si
nom Gudh. Dan. 6:23. the troo (sätta tro 
till) lögnenne. 2 Thess. 2:11. han böön- 
hörde them, ty the troodde til (förtröstade 
pä) honom. 1 Krön■ 6 (5: 20). — I frågsat- 
ser: månn’ tro. Hvar troo han hafuer nu 
vägen tagit? Tisbe 30. Hvem troo sköter 
tina lappar (bryr sig om dina papper)? 
Chronander Surge B 8 b. hvad tro thet 
skall vara? Moræus 423. huru tro jag 
mig på thenna spetzen höll? Kolmodin 
Qv. sp. 1:591. Hvart tro hon ärnar sig så 
hastigt? Knöppel De förtret. 7.

Tro, f. Then som hemligheet vppenba- 
rar, han tappar trona (tilltron). Syr. 27:17. 
Haff tin wen för öghon, och hålt honom 
troo (var honom trogen). 27:18. the fruch- 
tadhe, at man them ingen troo (lofveri) hålla

skulle. 2 Macc. 13:25. man ingen reken- 
scap skulle tagha aff them för the pennin
gar som vnder theras hand antwardadhe 
woro, vthan the skulle handla ther medh på 
sina troo (ära och tro). 2 Kon. 22: 7.

Tro, adj. Trogen. Jak skal vara vor na- 
doge herre ... hull oc troo. Gust. I reg. 1:1. 
swergis troo man som vetha vil swergis ri
kess bestha. 1: 32. de vårdar (gårdvardar) 
troo ... begynna skiälla. Eurelius Vitt. 16.

Trobräkersk, adj. Trolös. [T. treu- 
brecherisch.] troobräkerskt slecte. NT 1526 
Försp. 5 b. thetta trobräkirska och syn- 
dogha slektet. Ders. Macc. 8: 38.

Trofästa, tr. Trolofva sig med. troo- 
fäste han Konung Ethelreds änekia. P. 
Brask Puf. 110.

Trogen, adj. Troende, war icke twiff- 
uelachtigh, vthan troghen. Joh. ev. 20:27.

Trohet, f. Sannfärdighet. Skulle the
ras otroo göra Gudz troheet om intet? Rom. 
3: 3.

Trohjertad, p. adj. Behjertad. förskic
kade Her Götstaff någet folk ... the ther 
sigh försterckia skulle medh trohiertade Swen- 
ske men och göra fiendener affbrek. Svart 
Kr. 46.

Trohjertlig, adj. Trohjertad. vi för- 
ackte Jesu Christi trohierteliga varningar. 
Spegel Pass. and. 108.

Trolig, adj. Trofast, tillförlitlig, redlig. 
[Isl. tråligr.] breff och segell på troligit 
hwlskap och manskap. Gust. 1 reg. 4:85. 
skole i göre them en bescheedelig och tro
lig vnderwiiszning och berettning vm huad 
dell the eder befrågendis worde. 12: 250. 
Gudh j tinne stora mildheet höör mich 
epter tina troligha hielp. Dav. ps. 1536 
69:14. blijff widh theras (de gudfruktigas) 
rådh, Ty tu finner intet trolighare rådh. Syr. 
37:17. med trolige förmaningar giorde han 
folket frimodigt. Tegel Er. 14 hist. 209. 
tilförlåtelig vänskap och trolig benägenhet. 
Girs Joh. 3 kr. 80. Då Rätt och Modh sig 
sammanställa Och gie hvarannan trolig hand. 
Lagerlöf 8. haffuer iagh migh ... winlagt, 
at alt måtte vppå thet troligaste affsatt (trog
naste, ordagrannaste öfversatt) warda. P. 
J. Gothus Conf. A 7 a.

Troliga, Troligen, adv. Trofast, troget, 
rätteligen, redligt, ärligt. [Fsv. trolika, Isl. 
tråliga.] the, haffua Herran troligha effter- 
folgt. 4 Mos. 32:12. tienen honom troligha 
aff allo hierta. 1 Sam. 12:24. iagh haffuer 
troligha wandrat för tigh, och medh rettsin- 
nugt hierta. 2 Kon. 20:3. Herre iagh weet 
at tina domar äro rette, och tu haffuer tro
ligha späkt migh. Ps. 119:75. Falske mun
nar äro Herranom een styggelse, men the 
som troligha handla, the behagha honotn wel. 
Ord. 12:22. han achtar vppå sitt, och thet 
honom befalt är troligha sköter och vthret- 
tar. Försp. till Sal. tå folcket affföll, stoodh
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han troligha, fast och frijmodigh. Syr. 45:29. 
Tu gör troligha hwadh som helst tu gör 
emoot brödherna. 3 Joh. 5. skal tå besör- 
ias, at then saköra troeliga fram bäras. Gust. 
1 reg. 6:241. han ... troliga stodh sitt em- 
bete före. L. Petri 3 Post. 17 b. jw 
större brister tu finner med tinne Öffuer- 
heet, jw troligare skalt tu klagat Gudhi. I 
Post. I 1 a. halt bodhen, och bewisa ther 
medh troliga tin godha wilia. Sir. bok 15:16. 
Vij skole H. K. M:tt vår rätte, tillbörlige 
och skyllige tiänst altijdh trooligen och rätt- 
rådeligen bevijsa. Stjernman Riksd. 1:423 
(1594). vele vij här med alffuarligen och 
troligen eder förmanet haffue, att j ... holle 
sämie. Com. 1:157 (1558). på thet at med 
förde toll må thess troligere och rättvijsli- 
gere handlet varde. 1:458 (1600). the ville 
honom troligh bistå. Hund Er. 14 kr. v. 
131. jblandh alle städer ähr (Erfurt) den 
som troligast hos oss ståt hafver. A. Oxen- 
stjerna Bref 2:391.

Troll, n. trull och spökelse löpa hwar 
om annan. Es. 34:14. titt gamble trull, 
Med diefflar ästu öffver full. Rondele- 
TIUS 74.

Trolla, intr. [Fsv. Isl. trylla.] han . .. 
trvlte och stichtadhe spåmän. 2 Krön. 33:6.

Trollare, m. trollare. NT 1526 Upp. 
22' 15. The werck som dieffuulen genom 
Leffiare och Tryllare werkar. L. Petri 
Exorc. D 8 a.

Trolldom, m. the styggeligh ting be- 
dreffuo, medh truldom. Vish. 12:4. bruka 
truldom. Ap. gern. 8:9. j {genom) tinom 
truldom haffua alle Hedningar wille farit 
(blifvit förvillade). Upp. 18:23.

Trolleld, m. Irrbloss. Se Nattbl eka.
Trollkarl, m. en trulkarl som w r en 

falsk Prophète. Ap. gern. 13:6. trulkarlar. 
Upp. 22:15.

Trollrede, n. Besvärjelse. Tro'lkarlar 
. . . dåra medh sit trolrede (incantamentis 
suis magicis) både sigh och andra. Come- 
nius Tung. 988.

Trollskap, n. Spökelser, tomterå, skogsrå, 
siörå, Elfvar med mera sådant trållskap. RV- 
DELIUS Sed. 15.

Trollskjuten, p. adj. Som fått trollskott. 
Varder något nööt eller fää trullskutil, tå 
rister och skälfver thet svårligen. Cole- 
rus 2: 60.

Trolofva, tr. her Peder troloffuade (t 
sig med) szin deige (déjà). HSH 29: 107 
(1541). Om een pigha är enom manne tro- 
loffuat. 5 Mos 22: 23. tu skalt troloffua tigh 
hustru. 28:80 medh Maria sijn ttoloffuadna 
hustru. Luc. 2:5. iagh trooloffuadhe tigh 
(lofvade dig trohet), och gaff migh vthi för
bund medh tigh. Hes. 16:8.

Trolofve, m. Löfte om trohet, hulskap 
och troloffue som j med oss hans nade 
haffue rethuiselige tilsagt. Gust. 1 reg 4: 434

Trolös, adj. 1. Utan tro. [Fsv. =, Isl. 
trulauss.] een trolöös menniskia famlar och 
söker om kring sigh elfter trona och effter 
godha gerningar, och weet hwarken hwadh 
troo eller godha gerningar äro. Försp. till 
Rom. then trolösa och menniskligha ret- 
ferdigheten, hwilken aff the falska Apostlar 
lärd och hållen warder. Försp. till Philipp. 
theras trolösa bidiande. L. Petri Vigv. C 2 b. 
— 2. Otrolig, en dröm och troolöös saga. 
Spegel G. verk• 223. en gammal historia, 
innehållandes dels sanfärdiga, dels trolösa 
berättelser. Peringskiöld Vilk. (tillegnan). 
trolöse beskrifningar ... om resar, dvergar, 
älfvar, drakar. Ders.

Troman, m. Trogen man, tjenare. Vrias 
... bewijste honom (David) sin trootienist, 
som en trooman boordhe göra sin herra. 
O. Petri Men. fall M 8 b.

Tromål, n. 1 t ro mål, i förtroende, 
mellan fyra ögon. hans förtroogne vänner 
. .. hadhe honom i troomål ther om värnet 
och vetta latet. Tegel Gust. 1 hist. 2: 66. 
han frågade honom i tromål, hvad honom 
feltes. Dalin Arg. 1, n. 7. Jag bannade ho
nom i tromål det vänligaste jag kunde. 
Ders. 1, n. 38. mina printsars nåd jag äfven 
vant dervid Att rena sanningsord i tromål 
lägga nid. J. G. Hallman 7l

Tromålsbref, n. Konung Knut.. . skrijf- 
ver til sin syster Estrid för honom (Ulf 
Sprakalägg) ett troomåls breff (litterce cre
dentials), så at alt livad UIff henne sade, 
thet skulle hon aldeles effterkomma. Syl
vius Er. Ol. 98.

Tropp, m. 4 kompanier förenades till en 
tropp, som skulle hafva sin egen commen- 
deur eller befälhafvare, och utgjorde sex 
troppar ett regemente. Hamilton 136.

Trosk, m. Torsk (sjukdomen). Trosk, 
Alcola, die Urfäule. Schroderus Lex. 17. 
Lind Ord. Jfr Rietz under torsk, Ven- 
dell Ordb. öv. östsv. dial, torsk.

Troskap, m. Trohet. [Fsv. troskaper, Isl. 
träskapr.] then hulskap manskap troskap 
ok weluiligheeth som j oss ok edert rette 
fædhernes rike trolighe bewist hafwe. Gust. 
1 reg. 1: 65. tilsäia honom huldskap, troskap, 
mandskap och lydno. Svart Kr. 17. theras 
trooskap och wenskap emoot oss. 1 Macc. 
11:31.

Trospild, n. Kätteri. Mon tå thetta intit 
kietterij wara eller trospild? L. Petri Vigv. 
C 5 b.

Trospillare, m. Kättare, kiettare och 
trospillare. L. Petri Vigv. C 5 b. Kettare 
eller Troospillare. Nov. ord. eccl. 331. kät
tare, troospillare och falske lärare. P. L. 
Gothus Tröstpred. B la.

Trospillersk, adj. Kättersk. Trospiller- 
ske och affsyndradhe böcker. Ernhoffer 
81 a.

Trossa, f. Tross, tåg. [Mnt. frosse.] Med
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vällug trossa jag mit sprott (bogspröt) be- 
iäggia må. Eurelius Vitt. 56.

Trossa, tr. Hala (medelst tross, tåg). 
lett (lät) han medh alle macht föra vth war- 
por (från fartyget), achtandes trådza sigh in 
till en holma. Svart Kr. 63.

Trossbängel, m. Trossdräng, lefva (lemna) 
uthi skiltvachten hoop trässbänglar(l). Schro- 
derus J. M. kr. 80.

Trossning, f. Laquearium, bepryd 
tråtzning eller bielkalagh. Var. rer. voc. G 5 a. 
bielkanar j tråtzningenne. Hab. 3 (2: 11). 
the huus och wåninger, som med låghe taak 
och trottzninger bygde äre. Hist. bibi. 1:208 
(1573). tw skall late bortriffue thenn tross
ning som nv är på samme saal, och i thenn 
stadh vpslå ... ett taak aff bräder, såsom ett 
hualff. Ders. Lustgården stodh på mwrar 
och pelare aff steen, och vndergärningen 
eller trossningen war aff fyrekantige steenar. 
Lælius Res. 1:172.

Trosätta, tr. Sätta tro till. hon (Augu- 
stini uppenbarelse) är j alla wärldz ändar 
bekend och trosat. O. Petri Svar till P. 
Galle 12 b.

Troting, m. Gycklare, pickelhäring, task- 
spelare. tu (Mercurius) har lärdt then konst 
at utur taskan speela; Men fins tu intet 
ther hvar man har trotings pussar, Så vistas 
tu dock vist blant andre tine bussar. Spe
gel G. verk 64. Se Spegels Ordbok.

Trots, n. Brukas mest som interj. [Mnt. 
tros, trotz.] Tråtz alle mwnkar, Tråtz all 
werlden skal kunna beuisa mich en bok- 
staff j scrifftene som closter liffnat påå lydher. 
O. Petri Svar till P. Galle G 4 a. bisco- 
par och prester ... äre then Christeligha 
forsamblingennes tiänare och icke herrar,. . . 
Trååtz alla biscopar och prester, Trååtz pa- 
wen sielff skall kunna annat beuisa. Svar 
till P. Elice f4a. Trås nw ath dödhen, dieff- 
uullen, heluetit eller synden skole kunna 
göra mich noghon skadha. 1 Post. 13 b. tråss 
at the röra mich jtt finger ... vtan Christi 
wilia. Ders. 76 a. Och töörss iach wel biwdha 
them tråtz at alt thet gagn the giordt halfua 
är jntit när räknandes emoot en affthe ska- 
dhar som the haffwa giordt. Klost. E 2 a. 
til laghen må nw wara wort taal: tråtz at 
tu mich fördöma seal, Christus tich full- 
giordt haffuér. Psalmb. 1536 55. Man seger 
... at wijgdewatn skal bota krancheet... men 
trotz at thet ock så gör. L. Petri Vigv. 
C 3 a. Widh han gick mumlade han, seian- 
des: Trådz och trådz att the skole göra nå- 
gen hedninga eller kettare vtaf migh i thetta 
åår. Svart Kr. 129. schall same Niclaes 
... ther hoss haffwe sagdt att han wijsthe så 
mygitt medh Joesth att trotz han (Jost) skulle 
göre honnom (Niklas) ett ordh emott. Hist, 
handl. 13. 1:184 (1565). Trotz vari diefvu- 
len och alt hans sälskap, at röra ett håhr 
på den, som något för händer hafver, det

Gudi intet är emot. U. Hjärne Anl. 55. I 
måst jaka Til alt hvad hon vil ha; och tross t 
I nosar er At säja nei der til. Palmfelt 
Qv. skol. 10.

Trots, adj. Oense. [T. trotz.] är thet så 
at mästaren och mästersvennen tråtze varda, 
skola the blifva förlichte för heele embetet. 
Stjernman Com. 1:519 (1607).

Trotsa, tr. Fläder ... är et trä af stor 
nytta och bruk för svarfvare och instrument- 
makare, trotsar den bästa buxbom och i 
många mål öfverträffar. Carleson 120.

Trotsan, f. 1. Trots, theras trotzan moste 
förgåås. Ps. 49:15. — 2. Hvad man trot
sar på, förtröstar på. Herrans wägh är 
thens retferdighas trotzan. Sal. ord. 1536 
10: 29.

Trotshet, f. Trots, then tull, som the 
Svenske plägade giffua vidh Bahus, skulle 
vara medh trossheet afflagd uthaff the Svenske. 
Tegel Gust. 1 hist. 2: 96.

Trotsliga, adv. Trotsigt, än tå man medh 
Gudz ord warder öffuertyghat och öffuer- 
wunnen,... likwel bliffuer lijka fast tråtzligha 
vthi sijn witterligha och kenda wilfarelse. 
L. Petri Exorc. C 6 b. en försambling, som 
hogmodeliga och tråtzliga regerar i kyrkionne. 
P.J. Gothus Rel. art. 241.

Trotsmodighet, f. Trotsighet, tå först 
brast theras trossmodigheet, sedhan the sågho, 
at theras äghor och booskap affördes och 
affdreeffs. Schroderus Liv. 644.

Trotsna, f. Trots, the sökia aff bara 
ährgirigheet och tråtzna uthvidga sina rikz- 
gräntzor. J. Rudbeckius Kon. reg. 213.

Trovillighet, f. Trogen tjenstvillighet. 
gud haffuer forfoget ider victorie och sze- 
gher vtoffuer wora fiender ... Och betacke 
wij ider ... for iders trowillighet. Gust. 1 
reg. 10: 239.

Trovärd, adj. Trovärdig, trovärda män. 
Spegel G. verk (1745) 89.

Trubbla, tr. Störa, oroa, besvära. [F. 
troubler.] Denna Atlandiske öö, som ingen 
uti några 1000 åhr hafver vågat att igen- 
sökia, för den svåra dy, många siöröfvarer, 
oendeliga holmar och klippor och farande 
drijfijs, som des Atlantiska haaf trubblat 
hafver. Rudbeck Atl. 1:302.

Trufva, tr. Truga, tvinga. [Mnt. drou- 
wen, druwen; D. true.] mente H. K. M:t 
thet vara ett beqvemligit medell freden af 
fienden att trufva, om man krijgsens börda 
kunde flyttia in uthi sielfva Littowen. Gust. 
Adolf Skr. 293. tuinga och truffua them 
ther til (till krig). Ulfsparre C 8 b. — 
Refl. dalerna . .. vela truffua siig til frihet 
mera en andra godamen j rikit. Gust. 1 reg. 
4: 207. Jfr Truga.

Trug, n. Hot. [Fsv. thrugh.] thet moste 
doch komma ther til at gudz kerlek kom
mer in j oss, annars wil icke hielpa någhot 
trugh eller bann. O. Petri 1 Post. 88 b.
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theras trugh skal... til spott warda. Hos. 
7:16. fruchtet- idher intet för the ogudhach- 
tighas trwgh. 1 Macc. 2: 62. Saulus hadhe 
än nu i sinnet trwgh och slagh emoot Her
rans Läriungar. Ap. gern. 9:1.

Truga, tr. Hota. [Fsv. prugha, Isl. pråga, 
D. true.] Lagsens gerninga gioorde the ... 
för reddugha skull at the fruchtade for then 
förbannelse som laghen medh trugadhe. L. 
Andreæ A 2 a. Salomo ... trwghar the oly- 
dhigha medh dödhen. Försp. till Sal. han 
trugar the weldiga och onda lastare med 
gudz dom. Sal. vish. 1536 Försp. när de 
(Danskarne) äro som svagast, då pläga de 
påcka och truga som mäst. Tegel Er. 14 
hist. 199. — Trugas, dep. Moses j sina 
böker driffuer, nödgar, trughas (trugar, ho
tar), slåår, och straffar gruffueligha. NT 1526 
Försp. 3 a. Trughens (trotsen) icke så fast 
vppå idhart welle. Ps. 15:6. Kan . . . een 
sågh trughas (sätta sig upp) emoot honom 
som dragher henne? Es. 10:15.

Trugan, f. [Fsv. thrughan, Isl. prågan.] 
All högmodig trugan tu öfvergijff platt. Tör- 
nevall B 6 b.

Trugare, m. Pådrifvare. ther haffua 
fångar fridh medh androm, och höra icke 
trugharens röst. Job 3:18.

Trugsam, adj. Tvingande, pådrifvande. 
Jacob gick en träl, inunder trugsam hand. 
Kolmodin Qv. sp. 2: 39.

Trugsei, f. Hot. [N. trugst, D. trudsel.] 
han foruiste honom med trussel aff byn. 
HSH 18: 349 (1536). tvång och trugsel. 21:181 
(1650).

Trul(l) o. s. v., se Troll o. s. v.
Trumma, f. slå j (på) trummo. Jer. 31: 4.
Trumme, m. noos, mule, trumme, rostrum. 

Comenius Tung. index. Capson, ett jern 
man sätter om trummen på hästar. Wal- 
lenius Gram. A 8 a.

Trummet, Trummete, m. Trumpet. 
Classica, trommeet. Var. rer.voc. O3 b. 
offuer thet folck j Kirheres ryter mitt hierta 
såsom en trummete. Jer. 48: 36. trummeten 
lydher. Job 39: 27. trummeten fast klingar. 
39:28. bläste vthi trummeten. Hes. 33:3. 
blåste medh trummeter. 2 Krön. 5:12.

Trummeta, intr. Trumpeta. när the resa 
skola, så skolen j trummeta. Men när me
nigheten skal församlas, skolen j slett blåsa 
och icke trummeta. 4 Mos. 10:6,7. trum
meta med trummeternar. 10:9.

Trummetare, m. Trumpetare, sångare och 
trumpetare när Konungenom. 2 Kon. 11:14. 
then trwmeter (från Danmark)... aer ende
lis vår endista trwmetere. Gust. 1 reg. 4: 287.

Trummetning, f. Konungens trummet- 
ning. 4 Mos. 23: 21. trummeternas trumme- 
ting 2 Krön. 29: 28.

Trumpa, f. Luta? [Fsv. trumpa, D. 
trumpe Kalkar, Mnt. trumpet] Testudo, 
trumpa. Var. rer. voc. O 4 a.

Trut, m. Een farlig långer truut sig som 
en stång utskiuter Emellan ögonen (på ele
fanten). Spegel G. verk 221.

Trut, m. En fågel. Trwt, Mergus magnus, 
Wasserrabe. Schroderus Lex. 59. måås, 
trut, tärna, mergus. Comenius Tung. index.

Truten, adj. Förtretad, harmsen. [Se 
Rietz trutas; Aasen truten.] han ... skic
kar sigh owenligh och trutthen emoth hustru 
och barn. L. Pet. Gothus 53 b.

Tryck, n. Förtryck, betryck. [T. druck.] 
uthan undersåthernes tryck och besvär. 
Stjernman Riksd. 2:1213 (1654). Tobackz 
Compagniet... intet skal lenda allmogen til 
något tryck eller besvär. 2:1479 (1664).

Tryck, m. Boktryck. [T. druck, m.] thenna 
(postillan) ock så vthkomma och aff trycken 
vthgå skulle. L. Petri 1 Post. Försp. 11.

Trycka, intr. Rycka, sätta (efter), tränga 
fram. Och togho til at flyy,. .. Men Judas 
tryckte effter, och sloogh the ogudhachtigha. 
2 Macc. 12: 23. Dalekarlenar lätos som the 
wille fly vndan ... och the andre tryckte 
fast effter. O. Petri Kr. 258. fienderne vorde 
med väldig mackt tryckandes til bråtarne 
och ville slå sig med. gewalt ut. Tegel Er. 
14 hist. 267. — ett slemt munslagh hon migh 
gaff, Och tryckte effter medh een staaff. 
Messenius Disa 16.

Tryckhörd, p. adj. Ohörsam, ovillig? 
almoghen aer mykit tryckhörtt tiil then gærdh 
szom ther ær paa lagdt. Gust. 1 reg. 3:46. 
(Jfr D. trykhård Kalkar.)

Trycktafel, m(?). Ett slags biljardspel. 
[T. drucktafel, f.] icke allenast billard och 
trycktafel, utan alla spel, ehvad namn de 
hafva kunna, skola på källare, caffe- och 
publique hus förbiudas. HSH 37: 359 
(1731).

Trygga, tr. Styrka, öfvertala, förmå (till). 
[Isl. tryggja.] thet trvgger och styreker sta- 
duga menniskior til thet som sleemt och 
lastelighit är. L. Petri Skyld. F 3 b. Här 
hafver du då rätt funnit på et besynnerligit 
sätt til att trygga enfaldigt folck til att skrymta. 
Raimundius 93.

Tryggla, intr. Locka, tubba? [Jfr Mnt. 
truggelen, D. trygle, tigga.] lithet kunne wij 
göre them (de upproriske) afl bräck ... ther 
the store skoger äre, iher the haffwe all 
theres tröst vppå, och tryggle så länge, att 
the få bönderne medt sig. Rf? s/a 1543.

Trynevill, adj. Rasvill, kollrig? låta 
folcket löpa trynevilt. P. Brask Puf. 10. 
Monn Alexander . . . någon dåre varit, . . . 
den trynville (écervelé) karlen, som Asien 
öfverfahrit? Düben Boil. sat. 42.

Trylla, se Trolla.
Trysta, tr. Krysta, pressa. [Fsv. thrysta, 

Isl. pnjsta.] toogh och tryste them (druf- 
vorna) j skenkekaret. 1 Mos. 40:11.

Trysvar, adv. Tre gånger. [Fsv. pris
var, Isl. prysvar.] Haffuer iagh icke trys-
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war förescriffuit tigh thetta. L. Petri Sal. 
ord. 22:20.

Trå, m. 1. Trånad. [Fsv. thra, f., Isl. 
prd, f.] war sådan tråå och lengtan. Brahe 
Gust. 1 kr. — 2. Trånsjuka. Der var Stigh 
Her Jönson, Han ladhess i långan tråå. Sv. 
forns. 1: 268.

Trå, adj. [Isl. prdr.) 1. Styfsint, mot- 
sträfvig, illvillig? medh the tråå affuundz- 
bukar wil iagh intet haffua skaffa. L. Petri 
Sal. vish. 6: 25. — 2. Trägen, ifrig. Alt för 
trått och trägit läsande. Svedberg Ungd. 
reg. 60. Trå, effterhållen : trått, assidue per- 
tinaciter. Svedberg Schibb. 391. — Jfr 
Rietz 757 a.

Trå, interj. Anfäkta, anamma! (Se Rietz 
Tra, hin onde. Jfr T ra men.) Trå din böf- 
uil 1 för vysa (visa) du quad! Tisbe 52. Å 
tråå du så migh haar hijat! Rondeletius 25. 
Å trå varde titt gamble trull. Dens. 74. Trå 
digh, frumor, för sådan list. Messenius 
Blank. 65. Trå vali mej är icke det sant, 
nu har jag grymmeligen förplumpat mig. C. 
Gyllenborg Sprätth. 39. Trå vare de der 
stygga qvinfolcken ! Modée Fru Rangsjuk 
86.^ Kärleksmor och Jaktgudinna Sade bägge: 
Trå som vil, At den karlen hör mig til. 
Dalin Vitt. II. 4:106. (Jfr Hellquist 1600- 
talets svenska 51.)

Tråda, intr. Trampa. [Isl. troäa.] trodher 
man ock ther vppå (på ägget), så fåår man 
en huggorm ther vth. Es. 59: 5.

Trådmöl, Trådmöle, f. Tråddrageri, 
dragbänk? [Mnt. dratmole, T. drahtmiihle.] 
bygga vpp en trådmöle. Gust. 1 reg. 8:249. 
skaffe . . . andre gode embetzmen, som äre 
Remsznidere och Panlzermakare. Wij haffwe 
nw her i Vpsale en skön Trådmölenn, när 
wij man hade then ther göre kwnde flanc- 
kertt och skiörther. 11: 76. Och bör det (lin), 
som spinnes, fördelas hvart efter sin finhet, 
samt af en del allehanda sorter så väl fär
gad som ofärgad trå tilredas, till hvilken ända 
en tråmöl eller dubblerqvarn skall upsättas. 
Stjernman Com. 5:732 (1698).

Trådslå, tr. Then andre timbrar på trä, 
och trådslåår thet. L. Petri Jes. proph. 
44:13. (Bib. 1541: mäter thet medh snöre.) 
en timberman ... affhugger itt trää, trådslår 
thet, och telier thet slätt. Sal. vish. 1536 
13:11. Se Rietz.

Tråfärd, f. Besvärlig färd. Till Jeru
salem vij före vår gärdh I eena förbanckade 
tråfärdh. Rondeletius 83.

Tråhet, f. Styfsinthet? [Fsv. thrahet, 
trånad.] Tagh ifrå migh ... hjertans trååheet, 
och skenck migh en rät hunger och törst 
effter tijn nådhes öffuerflöödheligha rijkedom. 
P. J. Gothus Bön. c 5 a.

Tråkeka, f.? (Efterhängsen varelse. No- 
REEN.) Din gamble spanhake, huadh gör 
tu här? huadh ähr titt ährende eller begär? 
Jagh skall lära din tråkeka lura! (om en

käring). Tisbe 39. (Jfr Rietz keka, oupp
hörligen kinka, gnälla efter, begära något.)

Trång, f. och n. [Fsv. prang, n. och f., 
Isl. pröng, f.] 1. Trängsel, folket trängdes 
så mykit om honom, at the for trång skul 
icke kunde komma fram. O. Petri 2 Post. 
155 a. i trånget bleff hon om kull skuttin 
(skujfad). Kr. 278. the för trång skul icke 
kunde komma in genom dörena. P. Erici 
2: 296 b. — 2. Trånghet, trångt rum. 1 ior- 
dennes trång skal wara tin (ormens) gång. 
Psalmb. 1572 99 b. — B. Trångmål, nöd, 
brist, thet giorde oss' sorg nog at swadan 
trang gik riikit vppa at vj nogen tiid skulle 
betwinge eder med then hielp i tilförende 
vtgiorden. Gust. 1 reg. 1:197. tu felig maa 
wenda rygghen tiil them, huar som nogen 
troongh paa ginghe. 2: 75. giffue oss til 
kenne hwad nödh och trangh thom öffwer 
gaar. 6:245. wij komme wår fatiga broder 
och nästa til hielp ... j hans trång. O. Petri 
Sakr. 31 b. andre skola haffua noogh, och 
j trång. 2 Cor. 8:13. wele icke heller monge 
sättie theris barn till Schole, eller them 
studere låtha, och will förthenskuld medh 
tijden blifua stort trångh vm Präster. Thy- 
selius Handl. 2:264 (1545). han ... nu var 
stad uthi stoor trång och brist på fetalie. L. 
Petri Kr. 144. man skal så giffua enom 
androm, at han icke sielff haffuer ther aff 
trång. Falck 30 a. slåtedh ähr... vthen all 
nödh och trongh antendt och vpbräntt. Hist, 
handl. 13. 1:156 (1564).

Trångbröstighet, f. Andtäppa. [T. eng- 
briistigkeit.] åkom honom ... en svår catharr 
och trångbröstighet. Lönbom Anek. 3: 37.

Trångkjortel, m. 2 Mos. 28: 4. (Öfv. 
1878: lifrock.)

Tråsa, intr.? Jfr Träsa. Hästen . .. flent- 
ter och tråsar i bröstet då han drager. Co- 
LERUS 2: 332.

Tråsalt, n., se Sleke.
Tråsjuka, f. Trånsjuka, tvinsot. Om 

tråsiwka. B. Olavi 42 a. är hans kropp lijka 
såsom medh trååsiuka blefven uthmächtat. 
Schroderus Liv. to.

Tråt, n. Trytande, brist. [Isl. prot.] på 
Gudz beskärmelse och gunst är inthet tråt. 
Phrygius 3 Likpred. 27.

Tråtalig, adj. Som ideligen upprepar 
samma tal. tu äst så tråtalig (Isi. kvak- 
samr) och giör tig nästan alt för mycket be
kymmer. Peringskiöld Heimskr. 2: 447.

Trått, adv. [Isl. prdtt.] 1. Träget. Wij 
see här huru stadigh thenna heedhniska 
qwinnan haffuer warit j sin troo til Jesum, 
och huru tråådt hon haffuer bidhit honom 
om hielp. O. Petri 2 Post. 58 a. så moste 
han icke hålla för trått uppå (med arbete), 
på thet han icke utmattar sitt sinne. Sved
berg Ungd. reg. 10. Jfr Trå. — 2. Ofta. 
the (gamle)... icke så tråt hafva brukat en- 
lydingens fördubblande. Svedberg Schibb. 60.
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Trä, n. 1. Kors. then (Jesus) dråpo the 
och hengde på trädh (trät, träet). Ap. gern. 
10:39. togho the honom nedher aff trädh, 
och ladhe honom j graffuena. 13:29. — 2. 
Träkärl, ath samme tiäre bliffwer wälför- 
wared vdi gode trä, och ath tränn motte 
och szå vpfylles medh szå mykin tiäre som 
mest kann gå vdi them. Fin. handl. 9: 317 
(1558).

Träakelse, se Teriak.
Träck, m. Stoft, smuts, dy. Han... 

vphäffuer then fattigha vthu trecken. 1 Sam. 
2:8. hon såsom en träck på gatomen för
trampat warder. Micha 7:10. Swijnet som 
twaghet är, sölar sigh åter j trecken. 2 Pet. 
2:22. spottadhe han på jordena, och giorde 
en treck (smet, deg) aff spotten. Joh. ev. 9: 6.

Träcka, intr. Draga, tåga. [Mnt. tree- 
ken.] the frij och säkre måghe fahra eller 
träckia medh theras krijgzfolck vidare uthi 
landet. Tegel Gust. I hist. 2:43.

Träckot, adj. Smutsig, dyig. itt träckiot 
och blött sänckedyy. Hammerus 106.

Träckvärn, n. = Sträckvärn? (Se 
detta ord), en graff... med gode stackeether 
besatt Så att ther motte och giöres noghen 
treckuern nedre j graffuen. Fin. handl. 2: 
245 (1547).

Träd, n. Steg. [Mnt. t rede, T. tritt.] 
Trädh, Stegh, Gradus, Tritt. Schroderus 
Lex. 24. Alle trädh och skredh som the 
stijgha. Schroderus Hoflef. 83. the sigh 
uthi ordning stelt hadhe vidh pass färnhun- 
dradhe träd ifrå the Romare. Liv. 414.

Träda, intr. och tr. [Fsv. trädha, Mnt. 
treden, T. treten.] 1. Stiga, och trädde på 
theras halsar medh fötternar. Jos. 10:24. j 
trädhen ther vthi (t källorna) medh fötternar. 
Hes. 34:18. Tå sadhe Jonathan til sin wapn- 
draghare, Trädh effter migh. 1 Sam. 14:12. — 
2. Trampa, the ... trädha Herranar sielffua 
vnder fotterna. St. af Esther 4: 3. Alt är 
täckt hvad här ögat seer och fötterne träda. 
Stjernhjelm Here. 271.

Trädesstock, m. Ett slags plog, årder. 
(Se Rietz.) gå wedh plogen och eetin trädes 
stock. Thyselius Handl. 2: 410 (1559). han 
spänner oxarne för plogen (trädestocken). 
Comenius Tung. 389.

Träd plåster, n. Ympvax. till träplåster 
wax 8 marepund. HSH 37:58 (1548).

T räf f a, intr. Stöta, stöta på. [T. treffen.] 
skeppet dreffadhe. Svart Kr. 92.

Träffaktig, adj. Förträfflig, dråplig, the 
Lybeske .. • forskaffe sig met sodane theres 
inkiöp och vtkiöp en stor och treffaetigh 
fordel. Fin. handl. 2:298 (1550).

Träfflig, adj. 1. Stor, betydlig; svår. 
Rikssens och tessz vnderssotters treffelige 
och merckelige förderff. Fin. handl. 2:287 
(1550). en träffelig summa penningar. Girs 
Joh. 3 kr. 50. träffligh skadhe och omkost- 
nadh. A. Oxenstjerna (HSH 37:280). Hvad

träfligt undervärek, som Gudh nu tächtes. 
giöra. Achrelius Vitt. 437. besvärad med 
en treffelig skabb. Lindestolpe Pest. 30. 
hos the Romare ... en treffelig skörachtighet 
fordom gått i svang. Frans. 7. — 2. För
träfflig. et träfligit Arcklii. Girs Joh. 3 kr. 
60. träflighe och berömlige doctorer. R. 
Foss 460. han var en treffelig skald. Pering- 
skiöld Heimskr. 1:712. En träffelig konst
när. Tessin Bref 1:55. Bischoff, vida be
römd som magans träfflige balsam. A. Ni- 
CANDER Vitt. 217. Jfr Drefflig.

Träfflighet, f. Förträfflighet. [T. trejf- 
lichkeit.] hans vitra träffligheet. Eurelius 
Vitt. 38. Lagfarenhet är en bland våra träff- 
ligheter. Dalin Vitt. 3:22.

Träg, adj. Trög, ovillig. [Isl. tregr, T. 
träge.] til arbets trägh och odugeligh. Schro
derus Liv. 472.

Träga, tr. Bedröfva. [Fsv. trägha, Isl. 
trega.] lät aff göra thet Gudhi träghar. O. 
Petri Jesu pina 1 3 b.

Träga, tr. Träget påyrka, moste tu ey 
så trægha vår skillnadh påå thenne tidh. H. 
O. visbok 84.

Träge, m. Sorg. [Fsv. träghi, Isl. t regi.] 
Hans lijknelse på oss bära Moste wij iw å 
begge wäga, Så medh frögdom, som medh 
träga. O. Petri Jesu pina L 4 a. Medh 
stoor trägha och hiertans wee. Ders. M 3 a. 
alt är thet fåfengia och hiertans träghe. L. 
Petri Sal. pred. 2:17. Jagh seer the öffuer- 
trädhare och haffuer trägha ther aff, at the 
icke hålla tijn ord. Dav. ps. 119:158. Lär 
tin son, och spar icke then mödhon, at tu 
icke skalt få trägha ther aff, at han skickar 
sigh skamligha. Sir. bok 30:13.

Trägen adj. 1. Enträgen, pdhängsen. 
Importunus, träghin. Var. rer. voc. S2a. 
Luc. 11:8. Jfr T rängen. — 2. Envis, 
ihållande. Ther gick tå striden uppå, hvil- 
ken ock så skarp och trägen vart, at hoon 
fördrögdes in på tridie dygn. L. Petri Kr. 34.

Trägnas, dep. Trängta, sträfva. trägnas 
effter rijkedoom. L. Petri Sal. ord. 28: 22. 
Sir. bok 31:1.

Trägsinnighet, f. Trögsinthet, ovillighet. 
gemene mans ... träghsinnigheet til hielp och 
bijstånd uthaff sitt äghit. Schroderus Liv. 
499.

Trägt, adv. Trögt, med möda. Medh 
thetta taal kom han them, dock ganska trägt, 
uthur skantzen. Schroderus Liv. 214.

Trägt, adv. Träget, ifrigt. Kon. Hans 
så lenge vart uppehollen och icke kom till 
riket, som han dock så trägdt åstundade. L. 
Petri Kr. 136. lät tu ... icke stoppa tigh 
hierta eller munn til, vthan halt fram . .. och 
bedh thes träghare. I Post. U 2 a. the nu 
trägt stå effter min dödh. R. Foss 176.

Trähackelse, Träjakelse, se Teriak.
Trälare, m. Träl. ty skal man icke sälia 

them effter trälare sett. 3 Mos. 25:42.
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Tränga, tr. och intr. nu trenger tigh tijn 
olycka. 2 Sam. 16:8. nödhen skal trengia 
them ther til, at the moste vpgiffua stadhen. 
Judith 7:9. Hann ladhe bevijs fram, hvadh 
han kunde, Thet halp honom doch ingalunde, 
Hvadh rett han och på trengde (yrkade på, 
påstod). Hund Er. 14 kr. v. 350. The holle 
theris breff så lenge them trenger (de äro 
i trångmål), När nöden är bortte, warer thet 
ey lenger. En liten Crön. E 2 b. ved köld 
ähre thee altså vaane, att när så tränger (i 
nödfall), kunna thee en svår vinters köld 
nakne uthstå. Tempeus 107. han, när trän
ger, krijga kan. Eurelius Vitt. 51. — 
Tränga om, till, behöfva. här är en 
rikedom Som ingen tilsatz tränger om. S. 
E. Brenner Dikt. 1:228. mig ei tränger 
om, mig nu för någon skrifta. Kolmodin 
Qv. sp. 1:323. (Jfr Om trän ga). It under 
är och thet at sådan tyngd kan hengja Uti 
then blöta luft och ej til grundval trängia. 
Spegel G. verk 91. the trenga til hielp. 
Svedberg Sabb. ro 2: 980. Hafver han vel 
lärdt något lofliget handaverck, han trenger 
intet til at tiggia. Casa 76. — Trängd, 
nödstäld, behöfvande. presther ... mong 
godz köpth åff them ther trengde warid haffua. 
Gust. 1 reg. 6:158. tu skalt vplyckia tina 
hand tinom brodher som trengder och fat- 
tigher är. 5 Mos. 15:11. vm någen ... trengd 
är vm spannemål, begärendes then anthen 
läne eller borge. HSH 19:184 (1550).

Trängen (Trägen?), p. adj. Trängande, 
påhängsen. the wij nogot skylluge ære . .. 
oss her saa trængne hengia paa halszenn 
om theres bettalningh, athuj (att vi) ey her 
nesth kunna gaa wth genom slotzportthen. 
Gust. I reg. 3:109.

Trängmål, n. Trångmål, hann thett (drå
pet) vthenn trenngmåell och nödhwärnn 
giordhtt hade. Hist, handl. 13. 1:285 (1567).

Trängsel, f. och n. [Isl. pröngsl.] 1. 
Trångt ställe, pass. ett mächta svårt träng
seli ... hvilket tvenne tvert emot hvar annan 
stötande bärg ... giordt hafva. Sylvius Curt. 
207. Jag hugsade mig om efter något träng
sel, dit jag kunde taga min undanflygt. Ro
man 281. han intogh trängsien (passet) emil- 
lan bergen. Schroderus Liv. 749. then 
trängzel... sigh til fäm mijler vägh sträcker. 
Ders. 848. bergzträngzlen Thermopilæ. Ders. 
894. — 2. Trångmål, nödtvång, thet är in
gen bruk ... att giffua sådhan förplichtningh 
uth,... uthan thet skeer egenom trångh och 
trängssil. Tegel Gust. 1 hist. 2: loi.

Trängsla, f. Trångmål. [Isl. pröngsla.] 
ingen vndsättning bekomme the Swenske 
vti sine trängslo och yterste nödh. Svart 
Kr. 59.

Trängsle, n. [Isl. prengsli.] 1. Träng
sel; trånghet. der som är trångt, är trängsle 
eller angustiæ. U. Hjärne Orth. 119. Strax 
denna hielte sig i trängslets vågor kastar. I

Rudbeck Borås. 8. Imedlertid blef min 
prins bräckt uppå en annan häst, och utur 
trängslet. /Is. Ban. 1:45. rumets trängsle. 
2:10. — 2. Trångt ställe, rum. han (ormen), 
när han gammal varder, sigh igenom steen- 
rössior och annor trängsle ... tränger, och 
ther medh kryper uthur then gamble hudhen. 
L. Laurentii Nyårspred. 11 b. Man såg tå 
alla diur uti thet trängzle (arken) vrimla. 
Spegel G. verk 89.

Trängta, impers, (med dat.) Minne siäl 
lengtar och trengtar effter Herrans Gårdar. 
Ps. 84:3. migh trengtar effter tigh. 143:8.

Tränna, tr. [T. trennen.] 1. Skingra. 
sättie in på fienderne... til at tränne theris 
slachtordning. K. br. 5/* 1565 (Tegel Er. 14 
hist. 156). hade the Svenske öfverhanden in 
til thes rvtterijet blefvo trännade. Widekindi 
93. — 2. Afskilja, afstänga. Stadzens repa
ration anlangande, så rijfues nu och tränness 
stoora gathur på Södre Malm. Adlersparre 
Hist. samt. 1: 289 (1642). — 3. Skilja, söndra. 
trenna och åthskilia den enigheet som härtill 
hafver varit. A. Oxenstjerna Bref 2: 234.

Träsa, intr. ? Jfr Tråsa. Hästen träsar, 
hväsej och hostar. Colerus 2:244.

Träsel, se Drätsel.
Träselkammare, m. Era r i u m, träsel- 

kammar, skattkammar. Var. rer. voc. L5a.
Träsk, Träske, n. Insjö, tresk eller 

insiöö. U. Hjärne Vitt. 81. träsket Mälar. 
Messenius Kr. om Stockh. 5. Belt... moot 
thet stoora haaf it träske tykkes vara. Spe
gel G. verk 92.

Träta, intr. Han (Gud) trätter icke (går 
icke till rätta) til ewigh tijdh, och wredhgas 
icke ewinnerligha. Ps. 103:9. O menniskia, 
hoo ästu som wil trätta (tvista) medh Gudh? 
Rom. 9:20. trätta om ord til ingen nytto. 
2 Tim. 2:14. Michael then Offuerängelen ... 
trätte medh dieffuulen, och disputeradhe medh 
honom om Mosi krop. Jud. 9.

Träta, f. Om een trätta (tvist, rättstvist) 
är emellan män, så skal man haffua them 
fram för retten. 5 Mos. 25:1. Så wardt 
ock een trätta (tvist) emellan them, hwilken 
thera skulle synas wara ypperst. Luc. 22: 24. 
fiyy oandeligh och onyttigh ord och trättor 
(gensägelser), som gå afif falskeligha berömd 
konst (dialektik). 1 Tim. 6: 20.

Trätare, m. iagh skal trätta medh tina 
trättare. Es. 49:25.

Trätfull, adj. Trätgirig. trätfull qvinna. 
A. Nicander Vitt. 74.

Trätobroder, m. Vederdeloman. Tu skalt 
wara tinom trättobrodher beneghen til wen- 
skap. Matth. 5:25. Hielp migh jfrå (skaffa 
mig rätt aß min trättobrodher. Luc. 18:3.

Trätodryg, adj. . Trätgirig, stridslysten. 
trättodrygher. NT 1526 1 Tim. 3: 3. Mars, 
een rät orolig sälle,... trätedryg. Spegel 
G. verk 168. En trätdryg läsevurm. S. Trie- 
WALD 75.
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Trätodryghet, f. man icke behöfver rätta 
sig effter them, som allenast af nyfikenhet 
eller trätodryghet hafva af några få ord allena 
giordt sig en inbilning om stoor lärdom. 
Spegel Ord. företal aSa.

Trätokämpe, m. the trettokempar, som 
altijdh för itt ord skul wilia gå til rätta. P. 
Erici 2:324 b.

Trätosam, adj. Trätgirig. thet tretto- 
samma folck. 2 Sam. 22:44. trättosamma 
tungor. Ps. 31:21. een trättosam quinna. 
Ord. 19: IS. War icke trettosam för retta. 
Syr. 4: 7. Trätt icke medh enom trättosamom, 
at tu icke bär wedh vppå hans eeld. 8: 4.

Trätse, adj. Tvistande, de voro trätze 
om een åcker. HSH 39:311 (1649).

Trätsot, f. Trätsjuka. På det ej lösas 
må den knut trätsoten väft, Blef genom stad
gars hop rättrådigheten qväfd. S. Triewald 
74. Fick höra oförskämt trätsoten fasligt 
vråla. Dens. 81.

Trätsälle, m. Vederdeloman. thet finnes 
ganska siellan wara sant, som the theras trätt- 
sellom såledhes förwijta. L. Petri Mandr. 
D 8 a.

Trävefla, f. Murgröna. Träveflan, som 
sig slänger kring Et gammalt trä mäd mången 
ring. Lucidor Rr4a. (Jfr Lyttkens Sv. 
växtnamn 518.)

Trögeliga, adv. 1. Trögt, thet gick gan
ska tröögheliga til medh thet förbodhet, så 
ath thet stoodh j mong hundradhe åår j fråå 
thet först begynte påbiwdhas och til tess thet 
wardt hållet offuer alt. O. Petri Äkt. C1 a. 
thet nu så trögliga medh oss i sakenne til- 
går. L. Petri Chr. pina F 7 a. — 2. Med 
svårighet. [Isl. tregliga.] Moses vpbrende 
kalffuen . .. och lät dräpa widh 3000 affguda- 
dyrkare, och kunde likwäl med alt thetta 
trögeligha affbidia thet Gudhi, at han icke 
förgiorde them allesammans. P. Erici 5: 
165 a.

Tröglare, m. Tiggare. [Mnt. truggeler, 
trugler, D. trygler.] tröghlare eller ståtare.
0. Petri Svar till P. Eliœ g 3 a.

Trögleri, n. Lockelse, tubbande? (Jfr
Tryggla.) förrädere eller bespeijere stinge 
sig ther vm natte tijd jn och bruke theres 
tröglerij ther ibland almogen. RR 6/s 1543.

Tröka, intr. Uthärda, hafva tålamod. 
hafver du trökat och trycht dig så långan 
tijdh, och jnsupedt så mykedt förtret, så 
tryck dig ähnnu. A. Oxenstjerna Bref 
2: 438.

Tröska, intr. Slå. på then gambla Adam 
icke annars än som på een trommo och 
onda hwdh klappa och tryska. P. Erici 
5: 64 a.

Tröskestoft, n. Konungen j Syrien hadhe 
slaghet them j hiäl, och giordt them såsom 
tröskestofft. 2 Kon. 13:7.

Tröst, f. [Fsv. =, Isl. traust, Mnt. frost]
1. Bistånd, hjelp. wiil (jag) med then me-

nighe manss hiælp ok trösth i Swerige be- 
skaerma och beskydda eder. Gust. 1 reg. 
1:50. Oc aer ey mögelegeth ath han kan 
nogen wnthsetningh eller trösth göre syne 
wæner. 1:96. godh malmbergh fynnes motthe, 
ther wij alle motthe haffue trösth (hjelp, 
gagn) aff. 3:1. Gudh är mijn tröst, på ho
nom wil iagh trösta. 2 Sam. 22:3. Hwadh 
är thetta för een tröst ther tu förlåter tigh 
vppå? 2 Kon. 18:19. — 2. Förtröstan, till- 
försigt, tillit, fruchta Gudh och settia tröst 
til honom. Försp. till Vish. the ther silff- 
uer och gull församla, ther menniskionar 
sina tröst på settia. Bar. 3:17. Judanar 
hadhe een godh tröst til Herran. 2 Macc. 
10:28. Paa ... malmös recess och beslwt- 
ningx trösth (i förlitande på Malmö recess), 
tilskickede wij vår fogthe in j hallandh ath 
ransaka och förhöra om nogher godtz. Gust. 
1 reg. 4:69. Ath tw paa waara tröst (enl. 
vår försäkran, med vår tillåtelse, på våra 
vägnar) giör medh them ith hemeligit for- 
bwndt. 1:286. tw .. . maa handla med the 
norsche och wara them bestondugh paa waara 
trösth, dogh paa tin eghen ordt. 1:287. — 3. 
Mod, frimodighet. Warer widh een godh 
tröst. 4 Mos. 13:21. giff tina tienare, at the 
medh alla tröst tala tijn ord. Ap. gern. 4: 29. 
när Konung Cristierns folk doch såge att 
ingen iagade länger effter them, toge the 
tröst till sigh. Svart Kr. 29.

Tröst, adj. Förtröstansfull, modig, fast, 
stark. [Fsv. tröster, Isl. traustr.] biudh Josua 
at han är tröst och frijmodigh. 5 Mos. 3: 28. 
Waren tröste och widh gott moodh. 31: 6. war 
tröst och oförfärat. Ps. 27:14. Juda barn wordo 
tröste, för ty the förläto sigh på Herran. 2 
Krön. 13:18. Min son vthi motegång war 
tröst. Syr. 10:31. Så ware nu idhra hender 
trösta. 2 Sam. 2:7. theras hender wordo 
trösta til gott. Neh. 2:18.

Trösta, tr. och intr. [Fsv. =, Isl. treysta, 
Mnt. trösten.] 1. Ingifva förtröstan, mod.
Gudh tu som oss bortdriffuit och förströödt 
haffuer och wast wredh, trösta oss igen. Ps. 
60:3. tröste them Judas, och badh them komma 
til sigh. 2 Macc. 13:12. — 2. Förtrösta. 
min sköld, på then iagh tröster. Ps. 144:2. 
Herren . . . kenner them som trösta vppå 
honom. Nah. 1:7. Han haffuer tröst (för- 
tröstat) på Gudh. Matth. 27:43. Tröst (im- 
perat.) vppå Gudh. Syr. 2:6. — 3. Tilltro 
sig, förmå, vår Canceller til kenne giffuit 
om the 100 oxar som tw vthlåffuat haffuer 
för tin forlæningh, ath tw trösther them icke 
komma åstadh. Gust. 1 reg. 4:78. fruchtan 
kommer ther aff, at man icke tröster för- 
swara sigh. Vish. 17:12. han så sticknas 
at han icke tröster (förmår) styra sigh. Co- 
MENius Tung. 894. (Jfr Språk o. stil 7:232.) 
— 4. Refl. Förlita sig (pä), wij oss vthi 
alla nödh och frestelse trösta skole widh 
wår Herre Jesum Christum. L. Petri 1
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Post. a 1 a. The kunna intet trösta sigh widh 
honom, vthan fruchta altijdh för honom. 3 
Post. 78 a. tröst tigh icke ther widh, at the 
äro monge. Sir. bok 16:1.

Trösta, tr. Trycka. (Se Try sta.) Jagh 
togh then rosen alt uthi min fampn, iagh 
tröste henne til mit bröst. H. O. visbok 57.

Tröstbok, f. Koheleth, then man nu 
kallar Predicare, är een tröstbook. Försp. 
till Sal.

Tröstelig, adj. [Mnt. trostlik, T. tröst
lich.] 1. Tröstande, uppmuntrande. Så wil 
iagh . .. tacka Herre tino nampne, at thet så 
tröstelighit är. Ps. 54:8. Hör migh Herre, 
ty tijn godheet är trösteligh. 69:17. trösteligh 
ord. Sach. 1:13. sköna och trösteligha sy
ner. Försp. till Sach. altså leedh han aff, 
och lät medh sinom dödh itt tröstelighit Ex
empel efi'ter sigh, Thet... hwar och en til 
dygd förmana skal. 2 Macc. 6:31. en Apo
stel bör wara en trösteligh Predicare, och vp- 
retta the blödigha och förskreckta samweten, 
meer än förskreckia. Försp. till 2 Cor. — 
2. Bistående, understödjande. [Fsv. tröste- 
liker.] vij honom uthi alle måtto behielpelige, 
fröstelige och beständige vara skola. Stjern- 
man Riksd. 2:1312 (1660).

Trösteliga, adv. Utan fruktan, frimodigt. 
[Fsv. tröstelika, Isl. traustliga, Mnt. trost- 
liken.] the måga frith segla oc trösteliga 
giffwa siigh hiith j rikit. Gust. 1 reg. 4:101. 
War tröst, och lät oss trösteligha handla för 
wårt folck. 1 Krön. 20 (19:13). och taladhe 
trösteligha j Herrans Jesu nampn. Ap. gern. 
9:28. lät oss trösteligha framgå til Nådha- 
stolen. Ebr. 4:16.

Tröstig, adj. Frimodig. [Fsv. tröstogher.] 
förtröstning och besinning om gudz nådhe 
gör menniskiona gladh, tröstugh. NT 1526 
Försp. till Rom. 2 b. Hans hierta är tröstugt 
och fructar intit. Dav. ps. 1536 112: 8. Philo 
. . . en tröstigh och hiertigh (behjertad) man. 
Sal. vish. 1536 försp. thet är ju sannerligen 
ett högt mood ... at een person ... så diärff 
och tröstig är, en sådan väldig kbnung ... at 
angrijpe. Stjernman Riksd. bih. 108 (1547). 
giff oss itt tröstigt hierta til at döö. P. Erici 
5: 309 a.

Tröstlös, adj. Modlös. Wij äre ey al
delis så tröstlösze eller redde for them som 
the troo. Gust. I reg. 7:320.

Tröstning, f. Tröst, uppmuntran, theras 
tröstning är intet. Sach. 10: 2. Aff thenna 
tröstning fick folcket hierta igen, och toogh 
itt moodh. 1 Macc. 13:7.

Tröttburen, p. adj. Deras Kongl. Maje
stäter ... efter tröttburen jordisk krona slutit 
deras ärefulla och vigtiga dagar. Tessin 
Bref (tillegnan).

Tröttna, f. Trötthet, detta spaserandet 
. . . har bragt mig uti en mäkta stor trötna. 
ÖSTERLING 2: 153.

Tu (neutr.). tw rwm, eller twå wäghar.

O. Petri Sakr. 31 a. Han skiffter werldena 
j twå parter eller tu partij. L. Petri 1 Post. 
Q 8 b. twgh eller try ord. Svart Kr. 116. 
Tu skalt wel få tw (två gånger, dubbelt) så 
mykit ondt aff honom, som tu honom gott 
giordt haffuer. Syr. 12:7. Wel är them 
manne som een dygdosam quinno haffuer, 
ther aff leffuer han tw så lenge. 26:1. Ther 
bleffue sworne monge eedher... att the al- 
drigh så lenge the leffde skulle giffue sigh 
iffrå Påwen, icke heller gilla någen artickeil 
vti Luthers lerdom, vtan hollandes sigh i 
medier tijdh emillan tw och siw, förhoppan
des här skulle snart bliffua annadt vtaff, 
Påwens lerdom och Gudztienst skulle wehll 
komma sigh före igen. Svart Kr. 123. Taga 
i tw (dela i 2 stycken), så bakas bättre. 
Grubb 792.

Tubin, Tobin, m. Ett slags tyg. [T. 
tobin, F. tabis.] En jacka aff swartt gillene 
tubin. Hist, handl. 2:7 (1548). enn hwitt 
sölffwer tobijns tröija. 2:33(1553). ingen 
skal fördrista sigh at bruka til eller på klä
der... gylden tubijn elleratlass. Stjernman 
Com. 3:717 (1668).

Tucka, tr. Trycka, klämma. (Jfr Rietz 
tokka 2.) Medh tuman (tummen) kramom 
(eller tuckom) vij. Comenius Tung. 262. 
Skurnas thet (som kokar), så tuckar han 
skumet ned medh skumslefven. Ders. 432.

Tufs, m. Hårtofs, lugg. Pålackar (låta 
växa) låckarne och tufftzen (antias & cap- 
ronas). Comenius Tung. 586.

Tuggegräs, n. (af tugga, kälta.) Se un
der G nagekål.

Tugnat, se Tu ngn ad.
Tuktan, f. Tukt. sin hest veta tumbla 

vid alfvar; Sköld och väria behänd med för- 
deel i drabbande föra; Olycka, mootgångs 
skiffter- i strijd, blod, sårmål och bane Thola 
medh okränckt mod, uthan anck och oman
liga suckan: Thess äre stycken, i hvilke 
består en adelig ungdoms Tuchtan och ijd. 
Stjernhjelm Lycks. är. 1 intr.

Tukteliga, adv. Tuktigt. hon skulle ... 
hålla sigh sielffua tuchteligha. Tob. 10:13. 
försaka alla ogudhachtigheet, och werldzligh 
lusta, och leffua tuchteligha. Tit. 2:12.

Tuktelse, f. Tuktan, all scrifft vthaff 
gudhi vthgiffuin, är nyttugh till lärdom, till 
straff, till rettilse, till tuctilse. NT 1526 2 
Tim. 3:16. the galne förachta wijsheet och 
tuchtelse. L. Petri Sal. ord. 1:7.

Tuktemästare, m. Lärare, uppfostrare, 
guvernör. [Mnt. tuchtmester.] then unga 
Antiochum, hwilkens tuchtemestare han warit 
hadhe. 1 Macc. 6:17. Så haffuer nu Laghen 
warit wår Tychtomestare til Christum. Gal. 
3: 24. Uthi sin ungdomstidh blef han (Erik 14) 
af vällärde tucktemästare hållen till book- 
ligha konster. R. Ludvigsson 248. Sin son 
leffde han hemma hoos sine tuchtemästare. 
Schroderus J. M. kr. 39.



Tukteris - 886 — Tungnad

Tukteris, n. Guds straff och tukteris oss 
böriar blifva tungt. S. Triewald 50.

Tukthus, n. Tuchtehus må uprättas i 
städherne och på andra läghlighe orter, ther- 
utinnan the fattighas affödhe oc hittebarn 
kunne haffva nödtorfftigt uppehälle och i alle
handa nyttige konster varda uptuchtadhe. 
L. Paul. Gothus Mon. pac. 729.

Tuktsamlig, adj. Höfvisk. laere togt- 
samligit vngængilse hoss fræmmade herrar 
oc förste. Gust. 1 reg. 4:106.

Tuktskola, f. Undervisnings-, uppfost
ringsanstalt. [Mnt. tuchtschole] then heia 
synligha verlden skal menniskione vara en 
tuchtschola. R. Foss företal 2 a.

Tulla, tr. Valla, gå vall med. Knut 
huling han tullar sin fä uti äng. Sv.folkv. 1:272.

Tullbod, f. Tullhus, sågh han en man 
sitiandes wedh tolboden, som heet Mattheus. 
NT 1526 Matth. 9:9. Skall opå tullboden 
huar och een sielf personligen sitt godz up- 
schrifue låthe. Stjernman Com. 1:126(1552).

Tullullerilull. spela uti horn tulullerilull 
för fåren. Kolmodin Qv. sp. 1:92.

Tumla, intr. och tr. 1. Tumla om. Ther 
tumlar Pegasus och utaf heeta flåsar. Spe
gel G. verk 54. — 2. Tumla om med. Hon 
sin fiend’ allstäds tumblar segerhaft, At han 
med upräckt hand må ligg’ och tiggia frijden. 
Stjernhjelm Jubelsång, man höflar, tum
lar och växerar en så lenge, til thes uthaff 
een åsna blifver een menniskia. Schro- 
derus Hoflef. 159.

Tutnlare, m. [Mnt. tumeler ] Mot slutet 
af Johan Ill:s lefnad förekomma ett slags 
kulor, kallade tumlare. Adlersparre Af Ii. 
259. Till tumlare nyttjades tumlekastare. Ders. 
262. haffuer Ryssenn skutijdh i Räffle be- 
festning 2000 fyrballer och 2000 tumblere. 
HSH 36:148 (1577). tymlere. Ders. ibi. ka
stade in uti staden ... någre tusend tumlare 
och fyrbållar. Girs Joh. 3 kr. 61.

Tumling, f. Krigsrörelse. Under dessa 
tumlingar i Östergötland hvilade icke heller 
oenigheten på andra orter. Dalin Hist. III. 
2: 406.

Tumme, m. Äfven stortå, huggo aff ho
nom tummanar bådhe aff hans hender och 
fötter. Dom. 1:6.

Tummelfinger, ti. Tumme, stortå. [Isi. 
pumalfingr.] Adonibesech the 70 konungar 
lät tummelfingren affhugga på hender och 
fötter. Balck Catech. P7a.

Tun, n.(?) Stängsel, gärdsgård. [Isl. 
tån, n. Mnt. tun, m. T. zaun.] Jagh sprang 
öfver thun och högh bolvärk. Forsius Spec. 
A 7 a. håller hvar sochn {på Gotland) sin 
präste stombns samt klåckares huus och gård 
vid macht, uppgiärdar och årligen 3 varper 
thun. HSH 29:398 (1654).

Tung, adj. Trög. iagh haffuer itt tungt 
måål (målföre), och ena swåra tungo. 2 Mos. 
4:10.

Tunga, f. 1. Språk, tungomål. Och all 
werlden hadhe enahanda tungo och måål. 
1 Mos. 11:1. Thet folck ... aff outhtydhe- 
ligha tungo then man icke förstå kan. Es. 
33:19. — 2. Vik. Then Nörra grenszan är 
jfrå haffzens tungo som är widh Jordan Jos. 
15: 5. —- 3. Underlag för kanon? Se Pjås.

Tunga, tr. Betunga. [Fsv. thunga, Isl. 
punga.] theris (presternas) frihethers oc pri- 
uilegiers vanbrukningh, med hwilke the 
twinge, twnge och förknwffua fatigh ... al- 
moge. Gust. 1 reg. 4:75.

Tunge, m. [Fsv. punge, Isl. pungi.] 1. 
Tyngd, han medt behendigheet all sswår 
tunge kan vphäffwe (lyfta). HSH 26: 2 (1554). 
han (nageln, spiken) skal brista sönder och 
falla, Och then tunge på honom henger skal 
förgås. L. Petri Jes. proph. 22:25. — 2. 
Börda, hvad man bär. Helghedomen och 
all tess redhscap ... skola Kahaths barn gå 
in til at bära . .. Thetta är Kahaths barnas 
tunge widh witnesbyrdzens tabernakel. 4 
Mos. 4:15. Aaron och hans söner skola gå 
in och skicka huar och en til sitt embete 
och tunga (skyldighet att bära). 4:19. j sko
len see til at the tagha wara på allan theras 
tunga (allt hvad de ha att bära). 4: 27. —
3. Tungt arbete. Mose . .. gick vth til sina 
brödher och sågh theras tunga. 2 Mos. 2:11. 
tungen war swår på folckena. Neh. 5:18. —
4. Pålaga, ath wij saadana twngar paa lagt 
haffue. Gust. 1 reg. 2: 4. han . .. saadana 
olagligha thwngar aldelis schal affstella. 3:47.

Tungel, n. Måne. [Isl. tungl.] Sool, 
stiernor, tungel och planeter. Westhius Ad. 
A 4 a. De nordske möjor hälst vid tunglets 
fyllnad gå At sig af denna glänts och prägt 
förlusta få. Brander Gust. 90. Jfr Him
mel t u n ge 1.

Tungfärdig, adj. Som färdas tungt och 
långsamt, besvärad i sina rörelser. [D. tung- 
fcerdig, Isl. pungfcerr.] Uthaff thesse stä- 
dhers rooff vardt then Romerske hären så 
tungfärdigh och belastat, at han näpligh then 
beele dagen' fäm Velske mijler hinna kunde. 
SCHRODERUS Liv. 641.

Tungför, adj. 1. Svår att färdas, be
svärlig. Maria ... moste hastigt til Bethle
hem ... så långan wägh til foot, tungföör 
winter tijdh at gå. P. Erici 1:66 b. — 2. 
Tung, oböjlig. Svenska är et tungfördt språk. 
Wallenhjs Gram. A 4 a.

Tunglynt, p. adj. [Isl. punglyndr.] Een 
var tröger å foot, halffsofvande, gäspande, 
tunglynt,... Lättia var hennes namn. Stjern
hjelm Here. 15. jagh denna tijdh bliffuer 
hållen ... För een soffvande, snarckande, 
tunglynt, Som doch ähr qvicker och vaaken. 
U. Hjärne Vitt. 89.

Tunglåten, p. adj. Hafvande. draga heem 
til at besökia sin tunglåtne hustru. Phrygius 
Brudpred. B 5 a.

Tungnad, m. 1. Tunga, pålaga. Skal
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han och vara quitt och frij för allan twngnad, 
som ær borgarelæge och annad slikt. Gust. 1 
reg. 4: 305. — 2. Börda, besvär, olägenhet. 
Godlynne är siälva siälen uti omgänge, för
utan hvilken en menniska är allom til tugnat. 
Hermelin E6b.

Tungobast, n. Tungband. Dåblefhans 
mål förqväft i hast, Att han som barn sitt 
tungobast Eij kunde redli’ styra. Rydelius 
Vitt. 62.

Tungolag, n. Sätt att tala. Hon vplater 
sin mun wijsligha, och haffuer itt liuffligit 
tungolagh. L. Petri Sal. ord. 31:26. the 
Greker ... hafva förfalskat, vrijdit och vrängt 
så månge främmande tungomåls ord effter sitt 
eghit tungolagh. Schroderus J. M. kr. 29.

Tungtröskare, m. Pratmakare, stor- 
pratare. [T. zungendrescher.] en taalesman 
(advokat), som kunde bruka många ord, en 
tungatryskiare och svassare. P. J. Gothus 
Apost. gern. 421. heela thenna tungetröskare 
hopen, som alle tillijka bruka munnen. 
Schroderus Heracl. 34.

Tunn, adj. 1. Liten, ringa, knapp, ställe 
wij en fast twnn loffwen (tro) till hwadt the 
loffwe eller swärie. RR 14A 1543. På then 
tijdhen skal Jacobs herligheet tun warda. Es. 
17:4. hwar the kunna . . . göra theres deel 
(kyrkoherdarnes underhåll) tyndre, och stiela 
ther något aff, ther med försuma the sigh 
intet. L. Petri 2 Post. 212 a. — 2. Fåtalig. 
så alztinges liten och tunn wardt Gudz För- 
sambling, at vthi Noah tijd icke flere funnos 
än blot otta hioon. L. Petri 2 Post. 280 a. 
Rijkesens Rådh i Swerige nu war ganska 
tunt effter thet icke sträckte sigh widare än 
till tre men. Svart Kr. 20. en tun hoop. 
P. Erici 1:81a.

Tunna, f. en tönia sädh. Es. 5:10. lxm 
(60000) gyllenne, thett war 6 tunnor full medh 
peninger. Gust. 1 reg. 1:124.

Tunnafisk, m. Insaltad fisk. Tunnafisk 
21'/’ tunno. Gust. 1 reg. 7:117.

Tunneläst, m. Ett rymdmått af 12 tun
nor. en stoor hoop med kruut, wehll till 
een tynneläst. Svart Kr. 54.

Tunnkaka, f. Tunnrå. C o 11 y r i d a, ton
kaka eller pannokaka. Var. rer. voc. 11 b. 
osyradhe tunkakur smorda medh olio, aff 
hwete miöl. 2 Mos. 29:2.

Tuppfjäder, f. Mång hustru och sätter 
tuppfiäder i hatten På mannen. Törnevall 
B l a.

Turbant, m. Turban. [It. turbante.] For- 
sius Esdr. 16. Sahlstedt Ordb.

Tusen, wor syster, förkoffwra tigh til tu
sende tusend. 1 Mos. 24:60. talet på them 
war mong sinnom tusende tusend. Upp. 5:11. 
Kom igen Herre til the monga Israels tu
send. 4 Mos. 10:36. Och the togho aff Israels 
tusender, jw tusende aff hwart siechtet, tolff 
tusend wäpnadhe til häärs. 31:5. tusend 
paar oxar, och tusende åsznar. Job 42:12.

all diwr j skoghenom ... ther the widh tu
sende taal gå. Ps. 50:10. Tu som mongom 
tusendom welgör. Jer. 32:18. Medhan han 
leffuer, haffuer han större nampn än andre 
tusende. Syr. 39:15. the lära Att sväria, 
och fanin på tungan att bära, Och bedia i 
vrede siu tusend sig taga. Törnevall B 3 a.

Tusenhanda, adv. Der skapas odygd til 
på tusend handa sätt. Kolmodin Qv. sp. 
2: 276.

Tusenkonst, f. [T. tausendkunst.] Thet 
bästa signeri är sig med bön välsigna Och 
Gudi sig förtro; så skola trollen digna, Och 
theras tusendkonst skal intet bita på. Kol
modin Qv. sp. 1:419.

Tusenkonstig, adj. [T. tausendkunstig.] 
then lögnachtighe dieffuulen aff sin tusend- 
konstige kucklare säck altijdh vthskuddar 
nyia påfunder. Balck Catech. L1 6 a. Den 
käcka nächtergaal han höra lätt .. . drill på 
tusendkonstigt sätt. Columbus Poet. skr. 
A 2 a.

Tusenkonstnär, m. Han (djefvulen) he
ter icke förgeffues mille artifex, tusend kon- 
stenär. Balck Krist. ridd. E 6 b. Dieffuulen 
... är een oförtroten tusend konstnär. Læ- 
lius Jung. sp. B l b.

Tussmörker, n. Skymning, skumrask. 
[D. tusmörke.] hon vil som offtast i tuss 
mörkret smyga sig til henne. Dalin Arg. 
1, n. 10. de se . .. bättre i tussmörkret, än 
i klar dag. Vitt. II. 6:123.

Tut, m. 1. Pip. tratt med en tuut på 
ändan. U. Hjärne Ved. 38. Tänck tå hvad 
vatn har slik ränna (vattenledning) gutit ut, 
Mån ei en tämlig flod lop utur sådan tut? 
Spegel Öpp. par. 42. — 2. Lur. Han blåser 
i tuterna. Sv. forns. 2: 434.

Tutil, se Ty te 1.
Tutt, m. Tott. the ej återvenda För än 

the hafva fått all tutten på sin slenda. Spe
gel G. verk 134.

Tuttra, intr. 1. Kuttra. Turturdufvan 
sårgse tuttrar. D. Wallenius A 4 b. Dufvan 
sorgen sin (yttrar) ... med at tuttra. Bro- 
vallius 16. — 2. Glamma. Gummorna sutto 
och tuttrade tillsammans. Sahlstedt Sagan 
om tuppen 6.

Tvebakad, p. adj. twebakat bröd eller 
skorpobröd. Var. rer. voc. 11 b. (Jfr Mnt. 
twebak, T. zwieback.)

Tvebeling, m. Ett slags pung? en swart 
twebeling. Skråord. 318 (1546).

Tvebett, adj. För två dragare. Ett tve
bett lass spanmål räknas för fyra tunnor. 
Stjernman Com. 1:811 (1622).

Tvebottnad, p. adj. De diup, som hafva 
varit mycket rika på källsprång ur bottnen, 
hafva blifvit tvebottnade, hvarigenom händt, 
at deras tillandningar ej annat blifvit, än 
gungfly. Carleson 302. (Jfr Namn o. bygd 
1: 45-48.)

Tvedelar, m. pl. Två tredjedelar. [Fsv.
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tvädel, Mnt. twedel.] twedelena (best.) wt- 
aff alle kyrkio tiendhar her j riichit schulle 
wptagas tiil atth bettale the geeld medh. 
Gust. I reg. 3: 33. then blå (malmen) . . . 
holler tuedelana sylff. 9:362. bekom iagh 
och min broder icke mer ähn halfparthen 
lösöran, doch wij borde hafua tuädelanar. 
Rääf Ydre 3:414 (1594).

Tvedrägtig, adj. [Fsv. tvädräktogher, D. 
tvedrœgtig Kalkar, Mnt. twedrachtich, T. 
zwieträchtig.] Discors, twedregtig. Var. 
rer. voc. Sia. Hwart och itt Rike som är 
twedregtigt (söndradt) emoot sigh sielfft, thet 
bliffuer ödhe. Matth. 12:23. twedrechtugha 
saker (tvisteämnen). 5 Mos. 17: 8. hade erche- 
bispen fögha nödh til, at få Stocholm in, ty 
the woro tuedrechtige (oenige) ther inne. 
O. Petri Kr. 222. rikesens rådh war twe
dregtigt, Ty at en part wille haffua her Steen 
för höffuitzman, och en part wille icke. Ders. 
268. taal, som synes wara twedregtigt (tve
tydigt). P. Erici 5: 7 b.

Tvefall, adj. Dubbel. [Fsv. tväfalder, 
Isl. tvifaldr.] fyrahörnat skal han (embets- 
skölden) wara, och twefall. 2 Mos. 28:16.

Tvegift, p. adj. Gift två gånger. [Fsv. 
tvägipter, Isl. tvigiptr.] Fru Elin var twe- 
gifft; hennes förste man heet Oluff Dieckn, 
then andre heet Störkell. Hist, handl. 13. 
1:1 (1561).

Tvegrepot, adj. Kärlet ... är tvegreepot. 
Comenius Tung. 435.

Tvehoga, -hogad, -hogse, -hugse, adj. 
Tveksam. [Fsv. tvähugha.] mik syntis nyt
tigt vare at eder nade goffue befaling eder 
embetzmen ath the iw anamade then hielp 
som almogen skal göre til! cronenes gæll, 
när hon them biudz ... elligis varde the (bön
derna) tvehoga ... oc börie segie Vj vele 
henne insetie pa nogen förwaret stad till tess 
vj hööre alle andre henne vtgiffuit haffue. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 3:426). Jesus sadhe, 
... en idhar migh förrådha skal. Tå Lär- 
iungarna thetta talet hörde, Stoor bekymmer 
thera hierta rörde, ... Warandes twehogha 
om thenna last, Hwilken thera skulle sigh 
skicka så illa. O. Pftri Jesu pina B1 b. 
Brudhgummen (jungfru Marias trolofvade) 
wardt twehogha ther öffuer (huru hennes haf- 
vandeskap tillgått). P. Erici 3:50 a. En 
twehoghadher man är ostadugh j alla sina 
wäghar. NT 1526 Jac. 1:8. Läriunganar ... 
woro twehogse, om hwem han taladhe. Joh. 
ev. 13:22 (Bib. 1541). Tå ... öffuerste Pre- 
sterna hörde thetta talet, begynte the warda 
twehogse om them (visste de icke hvad de 
skulle tänka om dem, apostlarné). Ap. gern. 
5:24. Kongl. Mayst. märckte nogsamt, at 
undersåtarne så väl som fremmande hade 
fattat tvehugse tanckar om sitt (dess) sinne 
och upsåt. WlDEKINDI 205.

Tvehogas, dep. Vara tvehågsen. Kärlet 
skal tu taga medh grepan, men är thet tve

greepot, må tu väl tvehoghas å hvilken sijda 
tu thet fatta må. Comenius Tung. 435.

Tvehogse, -hugse, se Tvehoga.
Tvehugsan, f. Tveksamhet. Konungens 

... nära bekantskap med den sköna Marga
reta Cabeliau från Holland borde ge någon 
tvehugsan åt Ebba Brahe. HSH 8: 33.

Tvehänd, Tvehändig, adj. [Fsv. tvä- 
händer.] Ambidexter, twehendig, then 
som kan så wel bruka then wenstre han
dena som then högra. Var. rer. voc. B 4 b. 
Den som är tvehändt, han har stoor förmon 
fram för en vänsterhändan. Comenius Tung. 
265.

Tvehändes, Tvåhändes, adv. Med begge 
händerna. [Fsv. tvähändis, Isl. tvihendis.] 
han fick i sverdet tvehändes, sökte till och 
högg. L. Petri Kr. 17. han ... fattade tvee- 
händes een öfvermottan stoor strijdzklubba. 
Schroderus J. M. kr. 160. han .. . med sit 
svärd begynte tvehänds hugga. Brander 
Gust. 137. han hade en stor klubba i händer 
och slog tvåhändes. Verelius Götr. 158. 
Högg Rolof tå tvåhändes med Risanöth. 
Ders. 195.

Tveka, intr. Tvifla. wj tuäka fast paa 
honom ey thess sidher at arued rosar honom 
mykit. H. Brask (HSH 17:77). I skole intet 
tweka att samma vår leygd ioo skal eder 
oforkränkt hållen varda. Gust. 1 reg. 5:31. 
wij tweke om hans godha wilia. L. Petri 
4 Post. 47 a.

Tvekan, f. Tvifvel. edher dragher vthan 
twekan veil til mynnes hure wij edher tidt 
och offthe tilscriffuit haffue om then gærd. 
Gust. 1 reg. 4: 64. thet oc vtan twäkan skedt 
är på her tures wegna. 6: 217. the fatige men 
som ... grepå wår fogeta wåro ther til vtan 
twekan bedragne och förförde. 6: 248.

Tvekelig, adj. Tvifvelaktig, oviss. [Fsv. 
tväkeliker.] hans nade skulle heller vmbere 
nogen deel aff then hielpeskatten än ther 
fore geffue tilfelle til nogen inbyrdis vpres- 
ning, ther ganske twekelig ville vara hurv 
hon kunde lyktis. H. Brask (Gust. 1 reg. 
4: 419). ganske twekeligit är hurv lenge theris 
förbund holle vill. Dens. (Ders. 4:420).

Tvekemål, n. Tvifvelsmdl. om the ther 
om haffde nogen twäkemol. HSH 16: 94 
(1527). Se T v i k m å 1.

Tveklyftad, p. adj. Eg. tvåklufven; tve
tydig. ett tueklyfftat taal. Kolmodinus D 4 b.

Tvekylla, intr. Gåsen vill tväkylla, d. ä. 
sedan hon hafver lägt 3 eller 4 egg strax 
reder sig til at liggia. Colerus 2:167.

Tvelyding, m. Diphtongus vil iag kalla 
Tvelyding. Columbus Ordesk. 42.

Tvelynt, p. adj. Föränderlig (till minen; 
jfr Ly na). en tuelyndt upsyn. Kolmodi
nus D 4 b.

Tvennerlig, adj. Två slags. [Jfr Isl. 
tvennr.] klede ... j twennerliigh færghæ. 
Gust. 1 reg. 3:197.
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Tvenning, f. Eg. Tvådelning. [Isl. tven
ning, f.] I t v e n n i n g o m, i två omgån
gar, icke allt på en gång. een öö, som 
giörs upp (synes) i tvennigom. J. Månsson 
28. een svart häll, som synes i tvenningom. 
Dens. 62.

Tvesinnig, adj. Tvehågsen. han giorde 
medh thetta taal Rådhet tvesinnigt. Schro- 
derus Liv. 460.

Tvesint, p. adj. Dubbelsinnad, falsk, the 
uthi sine ord äre tvetalige, och uthi sine 
tankar och fordrande tvesinte. Schroderus 
Hoff. väck. 344. två städer uti Hispanien ... 
altidh hade varit tvesinte emot the Romare. 
Liv. 340.

Tveskiftig, adj. Eg. Tvådelad; skiljaktig. 
[Isl. tviskiptr.] Konungens och F. N:des 
tveskiftige villie och åtskillelige budh och 
befallningar., j. Werwing 2, bil. 164 (1600).

Tvesnedig, adj. Tveeggad. [T. zwei
schneidig.] Harnische swärd twesnedige, som 
mann kann både hugge och stinge medh. 
Adlersparre Hist. saml. 2:104 (1566).

Tvespaltig, adj. Oenig, icke samstäm
mig. [T. zweispaltig, zwiespältig.] Konung 
Sigismundus i Pålen råkade i fiendskap med 
det Öster Rikiska huset, igenom de Pålers 
tvespaltige val (till konung). Girs Joh. 3 
kr. 173.

Tvesynt, p. adj. Som ser på en gång 
åt två håll. Jopheth Noachsons hufvudh 
och tvesynte ansichte. Rolander 9.

Tvesålad, p. adj. Med dubbla sulor. 
par twesolede skoor. HSH 18:264 (1525). 
itt par tuesolat Mannesko. Skråord. 831 
(1574).

Tvet, m. Spån, spillra, spjelka. [Jfr Isl. 
pveitr.] Tåå sadhe en, iagh tör gåå ditt (till 
steglet) och hugga en tvet deraff. HSH 39: 
295 (1644). Til itt bokträ i tin skog gack, 
Hugg ther een tveet. Colerus 1:358. Jfr 
Rietz 766 a.

Tvetal, n. 1. Tvetalan. Thet är rett twe- 
taal, när en säger Ja och Ney til samma 
saak. L. Petri Kyrkost. 22 b. — 2. Tve
tydigt tal. han förfalsker skrifften med lik
nelse och tvetal, både i argument, ord och 
sententier, säyendes at scrifften bör annor- 
ledz uthtydes. Stjernman Riksd. bih. 215 
(1568).

Tvetola, m. och f. Tveköning. [Isl. tvi- 
tôla, adj. tvitöli, m. B. Hald.] en Andro- 
gynur eller tve-tola. Rydelius Förn. öfn. 
284. Rietz.

Tvetråd, m. Tvinntråd. ullen tvetrådh. 
Stjernman Com. 2:283 (1639).

Tvetugga, tr. Idisla. oxen . .. tvetuggar 
(ruminât) betade gräset. Palmfelt Virg. 24. 
I skuggan ligga de rödbruna boskapsflockar 
och tvätugga väplingen. H. C. Norden-
FLYCHT 288.

Tvetunga, f. Dubbelhet, bedrägligt tal. 
När man brukar skadhelighet smeker, örna-

taslan och twetungor. O. Petri Men. fall 
C 1 a.

Tveväges, adv. Fram och tillbaka (sam
ma väg). [Isl. tvivegis.] Wee ... syndarenom 
som går twewäghes. L. Petri Sir. bok 2:14.

Tvia, intr. och tr. 1. Säga tvi! spotta. 
Prästen frågar (barnet) : Affsägz tu dieffuulen 
... Faddrana svara, ja, och spotta och tvija 
vidh hvart ett ord, som prästen talar. Pe- 
trejus Beskr. 6:13. Hon tviade åt det och 
spåttadt (spottade det) uti syna. Hesselius 
Zal. 44. — 2. Bespotta, begabba, icke . .. 
hardt skellandes eller twijandes någen hwar- 
cken Påwa eller Biscopar. Svart Kr. 99. 
Altså bespottade och twiyade the öffuerste 
presterna Herran Christum på korset. P. 
Erici 2: 54 b. Dieffuulen ... all Gudz wärck 
igenom sijna Epicurer och andra vrsinnighe 
menniskior twyar, skämmer och hädher. A. 
Simonis Bl b. — 3. Fördöma, förbanna. 
thett är skam och smäleek, att människian 
... förklager och twiar sigh sielff. Ern- 
hoffer 27 a. Allmogen ... begynte til at 
tvija Däcken, som them förfördt hade. Girs 
Gust. 1 kr. 203. Nöden fordrar, at man til 
pricka veet thet onda uthi alla stycker, hen- 
delser och fall, på thet man thet hata, skyy 
och tvija må. Schroderus Hels. beg. skattk. 
204. förbannade och tviade de ostadige qvin- 
folkens sinner. U. Hjärne Vitt. 43. Then 
väcktare bleff i hoghen så vredh, han be- 
gynthe til at tuia (svärja och förbanna). B. 
G. Visbok 90.

Tvifvelaktig, adj. 1. Tviflande, otrogen. 
[Mnt. twivelaftich.] war icke twiffuelachtigh, 
vthan troghen. Joh. ev. 20:27. — 2. Opå
litlig. thw sielff merke kan huru twifflach- 
tige the handle j saken, att man siig till 
them inthett kan förlathe. Fin. handl. 8: 
269 (1555).

Tvifvelaktighet, f. Tvifvel. [Mnt. twivel- 
achticheit.\ förwara oss jfråå twiffuelachtig- 
heet och wanhopp. O. Petri Men. fall G 4 a. 
huar hon thet gör som hon icke weet om 
thet är gudhi behageligit eller ey, ther är iw 
en twyffuelactigheet med. Sal. Gla.

Tvifvelhet, f. Tvifvel, otro. twiffuel- 
hetenes tankar. O. Petri 1 Post. 118 b.

Tvifvelmodig, adj. Tveksam. [T. zweifel- 
miithig.) han gör oss tviffuelmodiga. P. J. 
Gothijs Tål. B 3 b.

Tvifvelrådig, adj. 1. Villrådig. Var tvif- 
velrådigh hur’ han sigh Bäst skull’ angrijpa 
thetta krijgh. Olfson Christiern 163. — 
2. Tvifvelaktig. Djerfhet lyckas ibland i tvif- 
velrådiga saker. A. Nicander Vitt. 186.

Tvik, n. Ovisshet, tvekan, tvifvel. och 
stodh i tvijk hvem segeren ville tilhöra. Girs 
Er. 14 kr. 66. strijden länge uthi tvijk stådt 
hade. Ders. 85. Fuller af ångst, och tvijk, 
huru han sitt Iefverne böria Skulle. Stjern- 
hjelm Here. 2. hvad edert öga seer och 
öra hörer, Thet kunn’ I intet tro; 1 sättien
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alt i tvijk. Fredsafl 19 intr. Gifver han ovist 
svar och sådant, som sätter hans gerning 
eller oskyldigheet under mera tvijk. Empo- 
RAGRius 71. the lifva (lefva), I rädslan för 
sin död, emellan tvijk ok hopp. Lucidor 
S 4 a. Lät oss tå utan tvik, hvad Moses sä
ger, höra. Spegel G. verk 28.

Tvika, intr. Tvifla, tveka, om vårt köne 
mod och tapperheet, Ther om må ingen tvijka. 
Stjernhjelm Fredsafl 4 intr. Een Gud och 
icke fleer, dock tre personer lika 1 evig gud
doms krafft, hvar om vi intet tvika. Spegel 
G- verk 26. Se under Tvikmål.

Tvikaktig, adj. Obestämd, the Engelskes 
svar var så ... tvijkachtigt, at ingen viss lijt 
kunde ther til sättias. Girs Er. 14 kr. 19.

Tvikmål, n. Tvifvelsmdl. Att alla lärda 
ärkienna henne (ön Thule) vara här norr, är 
intet tvikmål, men huru långt norr, det tvikas 
om. Rudbeck Atl. 1:501.

Tvill, n. Tvifvel. [Isl. tvil.\ twekan eller 
twill. Gust. 1 reg. 6: 40. summan vill (vtan 
tuill) resa högt. 9:74.

Tvilla, intr. Föda tvillingar, thet (fåret) 
tvillade nylig i skogen. Palmfelt Virg. 2.

Tvilling, m. somblige (bergsmän)... några 
åsmunda i tu stycken och i tuillinger hugget. 
Gust. 1 reg. 6:17.

Tvilna, tr. Tunna, tappa. Drikka tvilnas 
need i faten genom spunnen (sprunden). 
Spegel G. verk 249. Rietz tvinla.

Tvina, intr. Förtvina, menniskiona, som 
then twinadha handen hadhe. Luc. 6: 8.

Tvinga, tr. The twingadhe hans fötter j 
fjätrar. Ps. 105:18. then ther näsona trycker 
han twingar ther blodh vth. Ord. 30:88. 
then dyre tijdhen twingadhe (tryckte, be
tungade) landet. 1 Mos. 43:1. Giff them fri j 
som tu twingar (förtrycker). Es. 58: c. en 
Förste skal twinga (betvinga) honom (den 
anfallande), så at han moste wenda om igen 
medh skam. Dan. 11:18. och twingades (för
trycktes) thet landet ganska hårdeliga aff the 
Holster. O. Petri Kr. 124. Han tvingar åt 
sig (tillivingar sig) så mycken ära, som kunde 
vara nog för hela tjoget, om hvardera finge 
et litet stycke. Dalin Vitt. II. 5:119.

Tvingare, m. [T. zwinger.\ 1. Bålverk, 
blockhus, skiöt fienden ... ett stort hool in 
i tvingaren (vid Kalmar slott) ... Fienden 
beflijtade sig och mycket tvingaren att under- 
grafva. Nordin Krigshist. 1:11 (1611). be
fästa staden medh murar, grafvar och nödh- 
torfftige pasteyer och tvingare. Schroderus 
J. M. kr. 329. — 2. Tom plats mellan stads
muren och grafven. Platzen emellan vallen 
och staketet (palisaderna) hafver grafven; 
tvingaren (pomoerium) är innan til, hvar ige
nom borgarom står tilgången frij til ring
muren. Comenius Tung. 614. Jfr Tväng, 
Tvängare.

Tvinne, n. (?). Tvinnadt garn, tråd? 
väf? [D. tvinde, tråd, garn Kalkar, Isl.

tvinni, m.] Jungfrun gick sig åt lunden, 
Hon skulle tvätta tvinne. Sv. folkv. 1:48.

Tvist, m. Ett slags sömnad? [Jfr D. tvist, 
tyg af tvinnadt garn.] Förr lärde the väfva 
Flamsk täcken så starka, Tvist sömma och 
annat the kunde tå virka. Törnevall 222. 
Allhanda conterfey, tapeter, tvijster å väggen. 
Cup. o. Ven. kärlekskrig C 5 b.

Två, räkn. Tvegge (genit), tvem (dat.). 
haffuer han giffuit idher på siette daghenom 
twegge dagha brödh. 2 Mos. 16:29. tweg- 
gia witnes munn. 4 Mos. 35: so the som 
tweggia åra ... woro. Matth. 2:16. een för- 
arghelse klippa them twem Israels hwsom. 
Es. 8:14. aff twem skapa ena nyia menni- 
skio. Eph. 2:15. aff twem warder itt kött. 
5:31: Säljer man tvem ett. Lag 1734 H. 
ß. 1:5.

Tvåhändes, se Tvehändes.
Tvål, n. [Fsv. thval, n. Isl. pvål, n.] 

tvålet... lådras. U. Hjärne Anl. 4.
Tvåla, tr. Den luten var för skarp, at 

mig med henne tvåla. Kolmodin Qv. 
sp. 2: 212.

Tvålbotten, m. Se Botten 2. en tual- 
bothn. Stjernman Com. 1:870 (1591).

Tvång, m. och n. 1. Förtryck, betryck, 
nöd. iagh .. . haffuer skodhat theras twång, 
ther the Egyptier them medh betwinga. 2 
Mos. 3:9. Han förlossar vthu Konungars 
twång. Job 12: 18. Hwj . . . förgäter (tu) 
wårt elende och twång? Ps. 44:25. The 
ther sittia . . ,j twång (bojor) och j jern. 
107:10. Twång ligger oss på halsen. Jer. 
klag. 5: 5. the oss j stoor twång hålla. St. 
af Esther 2: 8. Tå skola the offuerantwarda 
idher vthi twång. Matth. 24:9. I werl- 
denne haffuen j twång. Joh. ev. 16:33. Så 
kom hunger offuer hela Egypti land och 
Canaan, och stoor twång. Ap. gern. 7:11. 
hon war j stoor nödh och tuång kommen, 
och hon hade nw ingen meera rådh (till
gång). O. Petri 2 Post. 167 a. aff huil- 
ken feygde Danmark kom i stoort twång. 
Kr. 123. j stodhen en stoor törning j twån- 
gen (lidandet). NT 1526 Ebr. 10:32. tagha 
någhon twång (lidande) på sigh för Gudz 
skul. L. Petri 2 Post. 91b. Lazarus .. här 
j werldenne til lijff och leffuerne stoor twång 
lijda moste. Ders. 135a. Herren Gud... 
ändat har vår tvång. Borneman 18. — 2. 
Skada. Rågen haffwer.. . lidett stoor twonng 
aff nattefrost. Fin. handl. 9:355 (1559).

Tväng, m. 1. Blockhus. Propugna- 
culum, tuäng. Var. rer.voc.L3b. Torn 
och twenger, medt alt annet som lyder till 
en fast stad. RR 6/a 1542. en annen bygge- 
mästere, hwilcken seg berömer... att göre 
thet slott fastere, än medt then twäng nu 
begynt är. RR ”/a 1543. Domen i Refle 
befästes med pastejer och tvänger. Adler- 
sparre Afh. 318. Uti hvart hörn af bål
verket skulle upphuggas ett torn eller tven-
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ger af lika höjd med sjelfva skansen. Ders. 
323. — 2. Förvaringsrum, kista? forme 
penninge summe .. ..insatte äre vdi rätzens 
tuengh. Hist, handl. 13. 1:130 (1564).

Tvängare, m. Se T vä n g 1. hade fien- 
denn öpett skått af 2 Tuengere i stadzmu- 
renn och hele streckmurenn theremillann 
på alle them som eldenn werie (afvärja, 
släcka) Wille. HSH 36:176 (1579).

Tvär, m. Körtel. (Jfr Rietz 767 b.) hårda 
knölor i halsen, tvärer, ad en es. Come- 
nius Tung. index, twäärdynter, Tonsilla. 
Ders. (Jfr Dyn ter.)

Tvär, f. Bärgsryggarna flätade sig i kors 
och i tvär (kors och tvärs) om hvarandra. 
Roman 217. (Jfr T. kreuz und quer, in 
die kreuz und quer, ins kreuz und in die 
quere.)

Tvära, f. Tvär. [T. quere.] Råkar jag 
at säja något i tväran (på tok, oskickligt, 
olämpligt) eller utan eftertänka. Tessin 
Bref 1:257.

Tvära, tr. Snedda. Tvära åkern. Co- 
LERUS 1:89. (Se Rietz.)

Tvärfylling, m. Storätare. tvärfylling 
och storfrätare. Modée Dår. 83.

Tvärs, adv. the boodde twers emoot 
(gent emot) theras brödher j Jerusalem. I 
Krön. 9 (8: 32). kastadhe hon pilten vnder 
en buska, och gick bort och satte sigh twärs 
offuer (midt emot). 1 Mos. 21:16. Ephrons 
åker ther then dubbelkulan inne war twärs 
offuer Mamre. 23:17.

Tvärsko, m. Tvärskor, som äre lagom 
åth båda fotterna. Comenius Tung. 514.

Tvärspännig, adj. Motspänstig. Twer- 
spennigh, rebellis, obstreperus. Helsin- 
gius.

Tvärstämmande, p. adj. Som gör tvära 
uppehåll. Hon är ojämn och tvärstämmande 
i sina steg. Tessin Bref 2:143.

Tvärt, adv. han ... deladhe thet mitt j 
tw jfrå hwart annat, och ladhe hwar delen 
twert emoot (midt emot) then andra. 1 Mos. 
15:10. Judas lägradhe sigh twert emoot ho
nom. / Macc. 7:40. Och satte teslikes 
liusastakan ther in (i tabernaklet) twert off
uer jfrå (midt emot) bordet. 2 Mos. 40:24. 
the Gadareners egnd, hwilken är twert off
uer Galileen. Luc. 8:26.

Tvärtäppa, f. Stängsel tvärs öfver en 
ström, alle tvertäppor (t) strömmar och åår, 
som emot lagen opbygde äre, skall effter 
laglig syn uprifves och rättes igen. Stjern- 
man Riksd. 1:398 (1594).

Tvärvulen, p. adj. Kärf, otillgänglig. 
The Svenske, och serdeles Uplänningarne, 
äre mästedels ... tröga uthi sina seder, torra 
och tvärvulne uthi sitt omgänge (conversa- 
tione distorti). Sylvius Er. Ol. 183. then 
halsstarrige och tvärvulne qvinnan. Curt. 99.

Ty, n. Tyg, ting. Boscaps (bohags) thy. 
Gust. 1 reg. 4:34.

Ty sig, ref!. Sluta sig, hålla sig (till 
någon). [Fsv. thydha, Isl. pydast.] Gam
mal och ung, rik, fattig, skiön, lekt, lärder 
och olärd, Stark och svag, lång, låg, all ting 
som finnes i verlden, Tyr sig ihoop. Stjern- 
hjelm Bröl. 21.

Tycka, impers. Tyckas, synas. [Fsv. 
pykkia, Isl. pykkja.] then spådomen skal 
honom tyckia falsk wara. Hes. 21: 23. hwadh 
tigh tycker gott och rett wara at göra medh 
oss, thet gör. Jos. 9:25. them tycker illa 
wara. Jer. 9: 5. hwar och en giorde såsom 
honom tyckte gott wara. Dom. 17:6. Lät 
tigh icke tyckia (inbilla dig icke) at tu är 
wijs. Ord. 3:7. wij icke skole förhäffua 
oss och låta oss mykit tyckia (tycka oss 
något vara). Falck 60 b. Phariseerna .. . 
aff högferd och säkerheet läte sigh mykit 
tyckia. P. Erici 2:160 b. — Pass. Och 
är thet itt gammalt sätt när munkar och 
nunnor, at the ey haffua anammat aff the- 
res reglor mera än som them haffuer sielff- 
uom tychtz (behagat). O. Petri Klost. E 3 b.

Tycke, n. Behag, thom (hans vänner) 
wij thet (hans benådande) til tycke giort 
haffue. Gust. 1 reg. 6:275. Herr Steen 
hade större tycke (var mera omtyckt) och 
var bättre betrodder hoos then menige man 
i landet, ähn then andra. L. Petri Kr. 141. 
Ingen til migh haar tycke. Forsius Spec. 
A 8 b.

Tycke, m. pl. Knep. [T. täcke.] thet 
som... aff the Danske skeedt är, genom 
allehande swinde tycke, argelist och osan- 
ferdigheet. Nordin Krigshist. 2:39 (1567). 
achta tigh doch för theras otrogna tycke och 
anslag. R. Foss 57.

Tyckesam, adj. Tyckesam: liuflig, glad
lynt, eller then som hafver gott tycke med 
sig. Svedberg Schibb. 195. vthi henne 
(visheten) är en ande som förståndigh är,... 
godwiliogh. tyckesam. Vish. 7: 22.

Tyckesk, Tyckisk, adj. Illparig. [T. 
tückisch.] ondt mynte och thes illistiga, 
tyckeska och bedrägliga växlerij. R. Foss 
218. falske lärare i kyrkionne .. . fälla väl 
hååret (såsom rääffuen), men the behålla 
theras listigha och tyckiska mood. P. J. 
Gothus Rel. art. 273. The haffua medh 
afflats säliande och medh många andra tu
sende tyckeska konster och funder affhendt 
them Christnom theras godz och ägodelar. 
Ders. 361.

Tyckja, f. Mening, tycke, behag. [Fsv. 
thykkia, Isl. pykkja.] höra ther om theres 
godha raadth och tyckio. Gust 1 reg. 3; 102. 
slijkt är ingen rett troo, vthan thet är en 
blott tancke och tyckia. L. Petri 2 Post. 
276 a. fölia sins hiertas tyckio. Jer. 9:14. 
hwar och en leffuer effter sins ondas hier
tas tyckio. 16:12. Tron kommer thet åstadh 
at menniskian får ena godha tyckio och 
ynnest til gudh. O. Petri Sal. F 3 b. Then
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quinna som kan haffua tyckio medh sigh, 
hon warder ährat. L. Petri Sal. ord. 11:16. 
Itt gott wett kommer en j tyckio. 13:15. 
han hadhe stoor tyckio (var mycket om
tyckt) af alla sina undersåther. Kr. 61. 
Menniskiors tyckia och falska funder. P. 
J. Gothus Rel. art. 449. — Tyckia, Mo
destia, Zucht. Schroderus Lex. 20.

Tyckmycke, n. Inbilskhet, högfärd. (Jfr 
“Låta sig mycket tycka“, se Tycka.) öf- 
vermodh och tyckemycke insmyga sigh uthan 
tvifvel i hiertat. Schroderus Heracl. 47.

Tyckmycken, adj. Tyckemycken, den 
som snart låter gå sig til hierta, sensibel, 
empfindlich. Columbus Ordesk. 21.

Tyda, intr. Ty, nå, räcka, förslå. [Isl. 
ti/ja.] The efterkommande . . . mena sigh 
märkeligare saker uträtta kunna, än theras 
förfäder gjort hafva... fast thet tyder intet 
up thär emoot. Verelius Herr. (tillegnan). 
Skottland tyder intet up emoot Engeland 
uthi fruchtsamheet och riikedom. P. Brask 
Puf. 174. Italien tyder til manskap och för- 
mögenheet emoot Tydskland ingalunda opp. 
Ders. 326. Tyda (gälla) lika med någon. 
Lind Ord.

Tyfte, n. (?). Tomt. [Isl. toft, topt, f.] 
Tyffte, Thenar (Gr. 0-évv.p). Schroderus 
Lex. 12.

Tyg, n. [Fsv. tygh, Isl. tygi, Mnt. tuch, 
T. zeug.] 1. Redskap, don, saker. Så tagh 
nu tijn tyygh (jagttyg), kogher och bogha, 
och gack vthi markena. I Mos. 27:3. bor
det medh all sijti tyygh (kärl), iiusastakan 
medh sijn tyygh,... altaret medh all sijn 
tyygh. 2 Mos. 30: 27,28. all tyygh (redskap) 
som Herrans hws til hörde. / Kon. 7:48. 
smedhen som vpbläs kolen j eelden, han 
gör ther itt tyygh aff til sitt werk. Es. 54:16. 
alt silffuer och gull, och koppars och jerns 
tyygh (hvad som är gjordt af koppar och 
jerri), skal wara helghat Herranom. Jos. 
6:19. Om någhor fåår sinom nästa peninga 
eller tyygh (saker, varor) til at göma. 2 
Mos. 22: 7. iagh . .. baar mijn tyygh (ressa- 
ker) fram, lijka som iagh ferdas skulle. Hes. 
12: 7. Och kastadhe the tyygh (varor) som 
j skepena woro, vthi haffuet. Jona 1:5. Så 
födhes icke heller menniskian aldeles så 
til werldenne, som annor diwr, huilken me- 
stedeels the tygh (medel, hjelpmedel) haffua 
hijt med sigh, som tiena til at bergha liff- 
uet med. L. Petri Mandr. D l b. Hon 
(solen) är itt vnderlighit thens Aldrahöxtas 
tygh (ting) och werck. Sir. bok 43: 2. en 
Pottemakare ... aff enahanda tygh (ämne) gör 
åtskillige käril. Schroderus Hels. beg. 
skattk. 164. Sådana som theras deel är som 
woro nedh dragne j strijdhena, sådana skal 
ock theras deel wara som när tyghen (krigs
redskapen, trossen) bliffuitt haffua. 1 Sam. 
30: 24. — 2. Plagg, skrud. Een quinna skal 
icke bära manz tyygh, och en man skal icke

dragha quinno klädher vppå. 5 Mos. 22: 5.
— 3. Pack. Från henne (synden) krällde 
fram små trål], som Lustar nämdes, Ett 
skamlöst tyg. Kolmodin Qv. sp. 2:137.

Tyg, n. Intyg. [Fsv. tygh, vittnesbörd, 
Mnt. tuch, tuge; T. zeuge.] icke wilia thet 
troo, som wår Herre Christus sielff. .. medh 
så mong skääl, så starck tygh och witnes- 
börd bewisat hadhe. L. Petri 2 Post. 16 a. 
han (Kristus) vndfår syndare, gerna vmgåtz 
med them, och så blideliga lärer och vnder- 
wisar them, Sådant är iw tyygh noogh, at 
han icke är syndares fiende. Ders. 151 a. 
Saxo ... medh ganska mångh exempel och 
tygh till samma Konungh Erichs höga för- 
ståndh tillkiännagifver (att han var en vis 
man). Kr. 23. du hafver uti Liturgia så 
mång tyg och bevis til det påfviska mässo 
offrandet. Raimundius 66. blef han då 
efter noga ... ransakning och efter tyg och 
skäl dömd. S. Elofsson 195. Tu scalt 
ey med falsk tygh (vittnesbörd) wmgå, och 
ey tin nästa liuga vppå. Psalmb. 1536 41. 
Tu scalt ey ... falsk tygh bära. Ders. 43.

Tyga, tr. [Mnt. tugen.] 1. Åstadkomma, 
gifva. the maaga och skwla wthsegling och 
inseglingh haffwa ee hwar the helsth och besth 
kwnna,... wthan allan twll, paa thet ath the 
maago thess bæthre köp tyga. Gust. I reg. 
1: 242. effter the (varorna) ähre dyrt inköpte, 
man intet skäligit köp på them tyge kan 
med uthsäliandet. Stjernman Com. 1:161 
(1559). när thet fremmende godz begynner 
feile, så kann mann och tyghe bätther köp 
på the indlendske warur. HSH 27:140 (1565).
— 2. Sälja, öffwer räckne . . . hurw the 
wele giffwe och kunne tyge theres warur, 
så att the jw någen winning ther opå haffwe 
motte. Fin. handl. 7:270 (1549). thet (jag 
har att sälja) står migh så, iagh kan icke 
mindre tyghat (aflåta det för mindre, för 
bättre köp). L. Petri 2 Post. 220 a. — 3. 
Skaffa, anskaffa, köpa. Hästar, harnisk 
och värior, them må een adelsman tyga sig 
så godt, som han bäst kan och förmå. 
Brahe Oecon. 64. them tätige (sjöfolket) 
thet ringe nådigest föräre och schänckie 
lotha öfuer theris lönn och besållningh, till 
att tyga sigh ett par schoo eller eenn skiorttå 
på lijfued therföre. HSH 36:203 (1579).

Tyg», intr. [Isl. ti/ja. Jfr Tyda.] 1. 
Förmå, borgerne (i Kalmar) eij kunne el
ler tyga komma sigh före. Gust. 1 reg. 
1:228. wij tillåtha vele, ath noghon vesther- 
lendisk skip motthe insegla hijtt j våra 
haffpner med salth, klæde,... j thet forhop, 
ath thee skwlle tyghe ath giffwe bettre köp 
æn the tyske göre. 4:100. the tygha och 
orka draga siig vp igen på rettha ledhena 
(förbi gründet) j storm och stargt væder. 
4:268. han icke tyger bestå (std ut med) 

thet omak twngha och omsythe som pro- 
sterijt tilhörer. 4: 298. en ganska ringa och
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förachteligh hoop, om hwilken werlden then 
tanckan haffuer, at han icke skal tygha itt 
bast. L. Petri 3 Post. 89 a. Heiduckar... 
ryckte från Stegeborg om en natt, De hade 
aktat Wadstena elända; Allt de tyga icke 
(förmå ej komma, hinna icke) så långt, Sitt 
läger månde de vid Linköping slå. Sv. forns. 
2:874. nu kan man samman sittia (och röka 
tobak) Til des man tyger ey på stugudöran 
hitta (för rök). Rosenfeldt Vitt. 240. — 
2. Ty t i 11, förslå, gå upp emot. thenna 
plåghan (sjukdom m. m.), ändoch hon är 
swår, likwel tyghar hon intet ther emoot, 
at wij aff dieffuulen ... warda äggiade och 
beweekte til synd. L. Petri 3 Post. 126 b. 
— Jfr Rietz ty.

Tygéi, tr. Betyga, visa. [Fsv. tygha, 
Mnt. tugen, T. zeugen.] Thett som j haffuen 
seedt och hördt.. . Thet Scrifften ock lärer 
clart, Tyghar och witnar vppenbart. O. Petri 
Jesu pina G 4 b. Stundom jagh (döden) hela 
min macht all’ menniskor tygar och kund- 
giör. Arrhenius 157.

Tygel, m. Suenskemen haffua sådant 
sinne ath the ære så lette på tyghelen och 
lathe siig snarliga förföra. Gust. 1 reg. 4:214. 
the ecke skola vara så lätte på tygelen, att 
löpa medt skalkom och forrädarom effter 
thenne dag. 5:53. thet vnga folkit... är 
ock swagt och lätt på tygelen. L. Petri 1 
Post. M 2 b. Jag kunde gråta af förtret at 
se henne så lätler på tygelen, och ändå 
emot en förbannader utbölinge. C. Gyl
lenborg Sprätth. 15. hwar han icke hade 
hållit i tyelen medh them. Svart Kr. 99. 
så haffua the ... giffuit tigh tylen, men lijk- 
uel icke slept tigh lösan medh allonne. 
Balck Krist. ridd. Lia.

Tyker, adj. Brunstig. Tyker stohäst. 
Lind Ord. — Bildl. jorden har sin vissa 
tid när hon vil afla eller taga emot säd, 
som Södermanlänningen kallar tyker jord. 
Carleson 762. Rietz 722 a.

Tyla, intr. Skämta, nojsa, prata tok. 
Ingen gudachtigheet är hos tigh, ty antingen 
kommer tu drögsamt til kyrkian, eller tu 
sitter ther och hugger sqvaller, eller tylar, 
... eller täneker på ijdel flättia. Schrode- 
rus Albert. 4: 96. skämma bort sina hustrur, 
tyla med sina hustrur. Lustsp. Amman 74. 
Vendell Ordb. öv. östsv. dial.

Tylare, m. vij lemnom then tylaren sitt 
artiga påfund (missis his nugis). Verelius 
Run. 19. Vendell Ordb. öv. östsv. dial.

Tyleri, n. Tokeri. En vettvilling för 
fram tylerij, tokas (morologus ineptias ani- 
les proferens ineptit). Comenius Tung. 
838. ett narracktigt tylerij och flätia (operosa 
ineptia). Verelius Run. 18. han kommer 
fram med en hoop tylerij. U. Hjärne 
Orih. 149.

Tymling, m. Tumme. [Fsv. purnlinger.) 
Schroderus Lex. 12.

Tymling, m. Tumlare (fisk), tymblin- 
gar ich hvalar. U. Hjärne Anl. 98.

Tyna, intr. de lius, bloss eller facklor, 
som man med sig hafver (i grottan), intet 
vela brinna, uthan tyna uth och slockna. 
U. Hjärne Anl. 252.

Tyngsel, f. Tyngd, tunga. [lsl. pyngsl.\ 
så ville han läggia mehra tyngsel på allmo
gen och drifva dem til trägnare arbete. Rud- 
beck Atl. 2: 250.

Tynna, tr. Göra tunn. [lsl. fiynna.] 
Lind Ord.

Tyra, (Tyre?). Tyra, Larus minor, Me- 
we Schroderus Lex. 59.

Tyrann, m. På then tijdhen woro ock 
Tyranner på iordenne. I Mos. 6:4. (öfv. 
1878: jättar.)

Tyrannisklig, Tyransklig,adj. tittomill- 
da och tyrannisklige hierta. Svart Kr. 61. 
then tyransklige Danska Konungen. Ders. 
22. Johannis Baptistæ tyranslige aflijfvande. 
Wexionius Sinn. F 2 a.

Tyranniskliga, Tyranskliga, adv. the 
Gudz befalning tyranniskligha bruka. Försp. 
till Vish. hinom som Tyranniskligha haud- 
ladhe. Vish. 16:4. huru tyransklige Ko- 
ning Cristiern togh sine saker före. Svart 
Kr. 68. Fiendar, som intet skona, utan ty- 
ranskligen pina och plåga Herrans prester. 
Svedberg Casa 503.

Tyre, n. Trollskap. (Jfr Rietz.) Tyre, 
Maleficium, Schwartzkunst. Schroderus 
Lex. 22. J fr F i n n e t y r e.

Tyrel, Törel, m. Kärnstaf. [Fsv. fy
ril, lsl. pyrill.] Lind Ord. Rietz.

Tyreved, m. Töre, torrved. [Isl. tyr- 
vidr.] the båro tilhopa all then tyreweedh, 
beck och tiära som the kunde åstadh komma. 
Uti. på Dan. 108. Jfr Rietz.

Tyriak(else), se Ter i ak.
Tysna, intr. Tystna. [Fsv. thysna.] man 

moste . .. tysna och skemmas. L. Petri 
Exorc. C 6 b.

Tysta, f. Tystnad. [Fsv. thysta.] Tå 
nu wardt een stoor tysta, taladhe han til 
them. Ap. gern. 21:40. wardt een tysta j 
himmelen widh een halff stund. Upp. 8: l. 
iagh tit misbrukande icke slät mäd tysta 
fram om gåår (förbigår). Ernhoffer 102 a. 
så snart konungen sig nu nedersatt hade, 
blef först en tysta. Peringskiöld Heimskr. 
1:484. alt var still’ i bedröffliga tysto. U. 
Hjärne Vitt. 166.

Tystaktig, adj. Tystlåten, han var stilla 
och tystachtigh aff naturen. L. Paul. Go
thus Mon. pac. 230.

Tystaktighet, f. Tystlåtenhet. Tystach- 
tigheten (är förvandlad) uth i lögn och sqval
ler. Schroderus Cogn. tillegnan A 3 a.

Tysthållen, p. adj. Som håller tyst, ej 
yppar ett förtroende. Tessin Bref 1:268.

Tystlåtig, adj. Tystlåten, när the äro 
odruckne, äro the tystlåtughe. L. Petri
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Dryck. B 7 a. Han sitter tankediup, tyst- 
låtig. Spegel G. verk 167. En tystlätig karl. 
Lind Ord.

Tystna, intr. Jagh är tystnat och stilla 
worden. Ps. 39: S. Som the nu lenge ro
pat och gråtet hadhe, och litet tystnadhe 
wordo. Judith 7:22.

Tystna, f. Tystnad, dagens sorl i stilla 
tystna somnat. Kolmodin Qv. sp. 1:624.

Tyta, f. Trut. Lind Ord. Rietz.
Ty ta, f. Tina. (träkärl). Lind Ord.
Tytel, Tyttel, Tutil, m. Punkt, prick. 

[L. titulus, T. tiittel, Mnt. tuttel.] snarare 
skola himmel och jord förgåås, än en tytel 
aff Laghen falla. Luc. 16:17. (Gr. xspaiot, 
streck, skriftdrag, skrifttecken. Öfv. 1882: 
prick.) himmel och jord moste förra för- 
gåsz än then minste bokstaffuen och tytte- 
len aff hans ordhom skulle til baka bliffua. 
O. Petri 1 Post. 93 b. Många menniskior 
finnas til, som bidhia heela åhret igenom, 
mång tusend Pater noster, Och när the 
altså j tusende åhr bidit haffua, så haffua the 
icke en tutil, eller en bookstaff, ther aff ret- 
teliga smakat eller bidit. P. J. Gothus 
Sätt att bedja G 7 a. hon (verlden) haffuer 
synts wilia tilseya them (de mäktige her- 
rarne) ett långt lijff och ett fridsamligit leff- 
uerne, och haffuer doch icke en tutil, en 
punct eller prick, ther aff i sinne macht. 
Synd sp. G 6 b.

Tå, m. Inhägnad betesmark för små- 
kreatur. (Se Rietz.) Peder Vastessonn ... 
kom for reite clagandis paa Per Juthe vm 
en wrne (galt) fonde Per Juthe schulle 
haffue stollidt hanom efra, och schulle taga 
(hafva tagit) samma wrne paa thaaen ock 
lagtt ind på szin sty (stia) att giöda. HSH 
29:354 (1542).

Tåcka, se To c k a.
Tåga, tr. Dragga, hala. [Mnt. togen.] 

när de Svenske örlogs skepp kommo löpan
des til de Danskes, tågade de deras störste 
skepp fram ut med landet och stälte sig til 
motvärn. Tegel Er. 14 hist. 130.

Tåglig, Toglig, adj. Foglig, saktmodig, 
tålmodig, stilla, stillsam. M o d e s t u s, tog
lig, sactmodig. Var. rer. voc. S 2 b. frid
sam toghligh, ... full medh barmhertugheet. 
NT 1526 Jac. 3:17. Itt togligit swar stillar 
wredena. Sal. ord. 1536 15:1. een toghligh 
och saligh hädhanferd. J. Rudbeckius 3 
Pred. D 2 a. Ens väntan plägar då gemen- 
li’n väl betalas,... När man är tåglig och 
afbidar Guds behag. Runius 2:9. det är 
en stor vilfarelse, at man vil kalla min brand 
en tågelig glöd. As. Ban. 1:208. Rietz 740 b.

Tågliga, Togliga, Tågligen, Togligen, 
adv. 1. Långsamt; trögt, lamt. Slå kallt 
vatn ther på och lät thet tågliga kokas. Lin- 
destolpe Färg. 90. han dröijer icke på 
vägen och far togliga, utan han löper thet 
fortast han kan. Svedberg Sabb. ro 1:144.

En melancholicus tycker mer om et Hud
stycke, som går togeligen. Rydelius Förn. 
öfn. 181. Dalekarlarne togo lijkväl sådant 
(förmaningen att ej hysa upprorsstiftare) 
tågeligen vidh sigh. Girs Gust. 1 kr. 55. 
— 2. Småningom, sensim, togliga. Sved
berg Schibb. 297. toghligha skal iagh driffua 
them (fienderna) vth för tigh. 2 Mos. 23:30. 
då får knoppen så tågeligen fullmognas. RÂ- 
lamb 13:21. — 3. Fogligt. Therföre straf
far tu toghligha them som falla. Vish. 12:2. 
Christus... är en mild, sachtmodigh och 
wenlig man, som togliga och sachta faar åt 
oss, ther wij råke stupa eller snaffua. L. 
Petri 4 Post. 26 a. tågeligen och med 
lämpa. Lagerström Gir. 98.

Tågsamliga, adv. Fogligt, fördragsamt. 
Vij haffue ... budit them haffua siig aldelis 
toghsamliga oc wel med eder oc edert folk. 
Gust. 1 reg. 4:130.

Tåla, tr. Lida. Christus bortgåår och 
thol dödhen. L. Petri 2 Post. 62 a. Chri
stus ... tolde för oss dödh. Psalmb. 1572 
101 a.

Tåleliga, adv. Tåligt. I barn, lijdher 
toleligha then wredhe, som aff Gudhi offuer 
idher kommer. Bar. 4:25. bedher iagh 
tigh, at tu wille höra migh toleligha. Ap. 
gern. 26:3. toleligha bidhandes. Jac. 5:7.

Tålelse, f. Tålighet. Lind Ord.
Tålig, adj. Fördragsam. Kärleken är 

toligh och mild. 1 Cor. 13: 4.
Tålsamlig, adv. Tåligt, fördragsamt. 

skicker hiit vp nogre lerde vtaff eders kyrke 
som med skææl och scriffthennes beuisning 
kunne beuise at her brakes oc prediikes 
annen lerdom æn thet helge Ewangelium, 
the skole tolsamlig hörde bliffue. Gust. 1 
reg. 3: 314.

Tålsamiighet, f. Tålamod, vthi Gudz 
lydhno wandra Medh ödmiukt och tolsamlig- 
heet. O. Petri Jesu pina K 3 a.

Tåna, f. Bindel, linda. Comenjus Tung. 
index. Rietz.

Tånn, m. Fackla. (Se Rietz tanne.) 
Liusetz silfver tånn ej hade varit tender. 
Spegel G. verk 43.

Tåperi, n. Narrverk, dårskap, och skall 
ther inthet byggis epther thenna dagh, vthan 
slickt tåperj nedher læggis. Gust. 1 reg. 4: 
78. the icke kunne lijdhe then sandskyldige 
Christelige Lärdbm .. . vtan begärendes myc- 
kit aff thet gamble tåperijdt... som är wigth 
watn, wigt salt, wijgt palm. Thyselius 
Handl. 2: 185 (1543).

Tåt, m. Tanke, mening, tycke. [Isl. fiôttr.] 
han hade ingen godh tååt till the Lybeske. 
L. Petri Kr. 122. För sådant svärmerij och 
ruut I borgar’ huusen in och uth Fick hvar 
och en en ondan tååt, At kungens son baar 
sigh så åt. Olfson Christiern 8. Jfr Ven- 
dell Ordb. öv. östsv. dial, tåt m.

Tåt, m. 1. Sträng i ett rep. [Fsv. thatter.]
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Thet är god tåt (godt gry) i honom. Lind 
Ord. — 2. Planta, sättplanta. Örtsängen 
medh sättningar och tåtar (eller stand) besatt 
är. Comenius Tung. 382.

Tä, n. [Fsv. ta (tce), n. Schlyter Ordb.] 
Tää, en trång gata emellan två gärdzgårdar. 
Wallenius Gram. Gib. itt trångt tää 
emellan wijngårdar, ther på bådha sidhor 
gårdar (gärdsgårdar) woro. 4 Mos. 22: 2t. 
Rietz 770 b.

Täck, n. Däck. Lind Ord. Try-täckare, 
tredäckare. Ders.

Täcka, tr. Duka. [T. decken.] Han kan, 
när honom täks, så disk och taffel täcka, At 
några enda bröd åt några tusend räcka. S. 
E. Brenner Jesu pin. 11.

Täcke, n. Lock. [T. decke.] Ett credentz 
. .. ofvan på täcket en Sagittarius — Ett för- 
gyldt credentz slätt giordt, täcket och foten 
med drifvet verk. Lönbom Uppl. 2:16 (1563). 
en stor confect skål med täcke. Sv. arch. 
1:201 (1617).

Täckebädda, f. Öfverbädd, öfverdyna 
brukad i st. för sängtäcke. [T. deckbett.] 
Helvetis eeld skal vara theras underbolster, 
helvetes eeld theras täckebedda. L. Lau- 
rentii Nyårspred. I 2 b.

Täckel, m(?). Täckelse. [T. deckel, m.] 
hon sitt sinne instenger igenom falskhetenes 
täckel. Schroderus Albert. 4:115. finnes 
och quinfolck til hofva, hvilke effter the äre 
gamble och vaanskapelighe, så äre the för- 
thenskuld alle lasters och synders skiuul 
och täckil. Hoflef. 189.

Täckelig, adj. Tu är then degheligheste 
ibland menniskiors barn, teckelighe äro tina 
leppar. Ps. 45:3. itt ord j sinom tijdh är 
ganska täckelighet. Ord. 15:23. på hennes 
tungo är täckeligh lära. 31:26. Så lät nu 
doch wart offer j dagh gella och teckelighit 
wara in för tigh. Asar. bön 40. han här i 
rijket ville taga sigh En drotningh, then ho
nom var teckeligh. Hund Er. 14 kr. v. 459. 
huru liuft, huru täckligit är thär Kärleek 
och dygd och fred hålla huar annan i famn. 
Stjernhjelm Parn. tr. 3:1.

Täckeliga, adv. Med behag. [Fsv. päk- 
kelika, Isl. pekkiliga.] Herren sågh tecke- 
ligha til Habel och hans offer. / Mos. 4: 4. 
tagh thet (jag skänker) teckeligha aff migh. 
33:10. Then som itt trofast hierta haffuer 
och täckeligha talar, hans wen är Konungen. 
Ord. 22:11.

Täckelse, f. tapeten tilsamman föghas, 
och warda een täckilse. 2 Mos. 26:11. the 
mente at theras synder skulle fördolda, och 
vnder een blind täckelse förgätna wara. Vish. 
17:8.

Täckepell, n. borttagha swepeklädhet 
och teckepellet, ther medh alle Hedningar 
beteckte äro. P. Erici 1:248 b. Jfr Pell.

Täckja, f. 1. Tak (i rum). [Fsv. päkkia, 
Isl. pekja.] then täckien i Jomfru Maket

motte vpslagen bliffwe. RR ”/» 1543. the 
wordo medh mörkersens hechtelse och then 
longsamma nattennes kädior bundne, och 
inslutte vnder teckio. L. Petri Sal. vish. 
17:2. (Bib. 1541: taak.) Täcka, tak-täcka 
(T. decke.) Lind Ord. — 2. Kajuta, Täckia, 
Casteria. Schroderus Lex. 34.

Täcknad, f. Gunst, ynnest, välbehag. 
Denna förmaningen hafver Hans K. Maj:t 
med täcknad och til godo uptagit och låtit 
sig väl behaga. Raimundius 9.

Täcksam, adj. Täck, ljuflig. Lustig är 
hinden och råån täcsam. Sal. ord. 1536 5:19. 
itt reent hierta och täcsama leppar. 22:11.

Täfla, intr. Spela tärningspel. [Isl. t ef la.] 
Här täffla två herrer om en möö. Then 
förste gulterningh på taffuel bordet ran, Kong 
Walmar tapte och Rudhegull van. Sv. forns. 
1:165. här icke täflas om äple eller pärer, 
.. . vthan om wår ewiga welferd, hwilka wij 
aldrigh med någor werldzlig skatt lösa kunne, 
hwar hon en gång retteliga warder förwerc- 
kat och förspilt. L. Petri 1 Post. U 5 b.

Täflas, dep. Täfla. thesse två ... täflas, 
rykkias, kempa, Ja pröfva styrckio, hvem then 
andra kunde dempa. Spegel G. verk 37.

Täfva, f. Ca nicula, täffua, hynda. 
Var. rer. voc. P 7 b. The qvinnor som täf- 
vor luppo ock fort. R. Foss 498. Een lijten 
en täfva, Fög’ störr’ än en näfva. Lind- 
schöld Vitt. 222. Rietz 775 b.

Tägt, f. 1. Tagande, uppbärande, tolagos 
täckt. Stjernman Riksd. bih. 313 (1640). —
2. Besittningstid, arrendetid, huar bonden 
åfdhöör, skall enckian ecke för then skull 
strax gifua nye gårdeleyo, eller trengias i frå 
gården, vthan vnder samma gårdalego syna 
teet sitia vdt. Gust. 1 reg. 5:121. när bon
den döör, bliffuer hustrun icke tillatidt att 
sittie then täckt fwll och all vtt, som bon
den tilförende stadt hade. RR */i 1543. —
3. Intaga, vret. Lind Ord. Rietz.

Täken, n. Täcke. Stragulum, täken.
Var. rer. voc. I 5 b. Jagh haffuer skönligha 
tilpyntat mijn säng, medh brokot täken. Ord. 
7: 16. sängen är förtrång . . . och täkenet 
stackot. Es. 28:20.

Täkling, se Tekling.
Tälja, tr. 1. Räkna. Sedhan talde herren 

och vth andra siwtiyo. NT 1526 Luc. 10:1. 
siw åår skola siw resor tald warda. 3 Mos. 
25: 8. Aaron talde Israels barn. 4 Mos. 26: 
64. Joab fick Konungenom summon aff folc- 
ket som taldt war. 2 Sam. 24:9. så mykit 
at thet ingen tälia eller rekna kunde. 2 Krön. 
5: 6. tu haffuer allaredho taldt mijn treen. 
Job 14:16. Jagh måtte telia all mijn been. 
Ps. 22:18. Vidh then tijden tå man taalde 
effter Christi byrd 1291. L. Petri Kr. 82.
•— 2. Förtälja, tala, säga. Hoo wil tälia 
Ahab Israels Konungh j thet sinnet (öfver- 
tala honom), at han dragher vp och faller j 
Ramoth j Gilead? 2 Krön. 18:19. Haffuer
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mitt hierta hemligha lätit sigh tälia j thet 
sinnet, at min munn skulle kyssa mina hand ? 
Job 31:27. och talde honom j thet sinnet, 
at han Menelaum, som alt ondt giordt hadhe, 
löös gaff. 2 Macc. 4: 46.

Täljknifsbroder, m., seHuggbjesse.
Tällehake, Tällerör, se Tellehake

o. s. V.
Tälnad, se Tennel.
Täma, se T e m m a.
Tämja, tr. 1. Göra tam. man späker 

och tämer sin lekamen. O. Petri Ingång 
A 5 b. all natur, bådhe diwrs och foglars ... 
är tamd aff menniskiors natur. Jac. 3: 7. — 
2. Inöfva, inlära, thet hörer och en rett- 
sinnog första til, at så öffua och temia sina 
tienare medhan fridh är, at the weta huru 
the skola skicka sich thå örligh kommer. 
O. Petri Kr. 78.

Tätnme, Tamme, m. Tämjande, inkör
ning. lijka som en gammal hund bäst tem- 
jer en ungan jachthund, altså kan och en 
gammal oxe aldrabäst vänia en ungan draga, 
hälst när then gamble hafver sielff godan 
tämma. Colerus2:3. sedan the (unge 
oxarne) äro väl tamde, skal man icke låta 
them gå många dagar fåfänga, at the sin 
tarama kunna förglömma. 2:4.

Tämning, f. Tämjande, wredhennes 
tämning och twång. Balck Catech. Q 6 b.

Tänka, tr. viliandis gerne thet oc annadt 
sådant i framtiden tænkie (minnas) eder til 
godhe. Gust. 1 reg. 4:337. kunne wii icke 
häller skriffwa tich ther vppå någet wist eller 
tänkiende (betänkt, bestämdt) beskeedt. RR 

1544. Konunganars hierta skal tenckia 
til, huru the skola göra hwar annan skadha. 
Dan. 11:27.

Tänkebok, f. Minnesbok, årsbok, krö
nika. [Mnt. denkebok.] Annales, tenkie- 
book. Var. rer. voc. 17 b. en scrifft vth- 
dragen åff tenckboken j vesterass. Gust. 1 
reg. 4:193. then Romerske Tenckebook, ther 
vthi man haffuer plägat antekna och vp- 
scriffua hwadh som åår frå åår ibland thet 
Romerske Herskapet och Vndersåterner til 
thet wichtigeste sigh tildragit haffuer. A. 
Simonis H 2 a.

Tänkesedel, m. Promemoria. [T. denk- 
zettel.] Thenckzedell eller Memoriale på 
någre werff och ärender som Stormecktigeste 
Furste Her Gustaff.. . medgiffuit haffuer... 
Holger Karlson och Christoffer Andersson 
ath handle. Gust. 1 reg. 12:4. Tenke Ze- 
dell hwadh den högborne Furste och Herre 
Herr Carl... hafuer befalett M. Ambiörn och 
Arendt Justingh, alt the uthi Lappemarken 
bestelle skole. HSH 39:161 (1599). Kortt 
tenckezedel öfver de ährenden som hoos 
Regieringen på mine vegne secreteraren Pe
trus Smnltzius påminna .. . skall. A. Oxen- 
stjerna (HSH 38:116). han skall öffuer- 
antvarda sin memorial eller tänkezedel

korteligen författat. Schroderus Hoff, 
väck. 145.

Tänkeskrift, f. 1. Promemoria, ther är 
een tenckescrifft för honom scriffuin. Mal. 
3: 16. Tänckieskrifft gör een påminnelse 
om allahanda ... saker. Brahe Oecon. 91. 
memorial, tenckeskrifft. Svedberg Schibb. 
284. — 2. Minnesskrift, han giorde eena 
tenckiaschrifft öffuer sina graff. P. P. Gothus 
H4a. — 3. Minnesteckning, memoirer. Den 
högste Guden länke så min Herres böjelser, 
at våre tänkeskrifter lämna til våra efter
kommande dess dyra namn med ofläckadt 
beröm! Tessin Bref 1:192. — 4. The (skrift
lärde) göra sina Tenckescriffter bredha 
(tpoXaxTY|pta, remsor, som lindades om pan
nan och venstra handlofven och voro full- 
skrifna med vissa språk ur Moses’ böcker). 
Matth. 23: 5.

Tänketecken, n. Vårdtecken, minnes
tecken. [T. denkzeichen.] hans folck til 
hans welgerningars åminnelse haffua skulle 
til tenketeekn ... hans eghen Lekamen och 
Blodh. L. Petri Chr. pina E 2 b. The (grå 
håren) voro honom til en stadig påminnelse 
och varning, och ett tencketekn, at när han 
såg uppå them, han icke något skulle begå, 
thet them eller ålderdomenom oanstendigt 
vore. Svedberg Ungd. reg. 261.

Tännel, se Tennel.
Tänrik, m. Tännlika. Lind Ord. Rietz.
Täppa, f. Andtäppd. Täppa ... är anda- 

drächtsens möda (besvär). Comenius Tung. 
300.

Täppel, m. Liten utväxt, liknande en 
tapp, under halsen på getter och suggor. 
(Rietz.) Täpplar, lockar under gethalsen. 
Lind Ord.

Tära, tr. och intr. [Isl. tcera, Mnt. teren, 
T. zehren.] 1. Föda sig, förtära, then stund 
the (knektarne) æro thill syöös viliom vj 
them kosthen oppeholla, mæn ther för innan 
... skula j faa them peninga med, ther the 
moga aff tasra. Gust. 1 reg. 1:194. tu skalt 
til ti£h tagha allahanda maat som man tärer. 
1 Mos. 6:21. Så lenge tu någhot haffuer, 
tärer han medh tigh. Syr. 13:6. — 2. Fräta. 
loghen . .. tärde om kring sigh, och vpbrende 
the Chaldeer. Asar. bön 48.

Tärfiiga, adv. Starkt, skarpt, rakt på 
saken, utan omsvep, [af Mnt. derve, T. derb.] 
Thetta haffuer iagh så grofliga och tärfligha 
most... föregiffua (framställa), för the groffua 
och oskickeliga Christna skul, som icke 
kunna tenckia longt om kring. L. Petri 
Om nattv. F1 b.

Täring, f. Förtäring, kost. (gaff) huariom 
sina täring på resonne. 1 Mos. 42: 25. Höff- 
uitzmannen gaff honom täring och skeneker, 
och lät honom gå. Jer. 40:5. man skulle 
på hans (konungens) kost och täring byggia 
vp Templet igen. Försp. till Hagg. thet 
offta synes wara fast ringa, som wij insamble.
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emoot then taring, som ther aff tagas skal. 
L. Petri 2 Post. 182 a.

Tärna, f. Tjenstepiga. [lsl. perna.] Her- 
ranom (går det) såsom tienarenom, frwnne 
såsom ternonne. Es. 24:2. I min tärnas 
hamn vill iagh migh kläda, ... Så tänckia 
the, iagh en pyga (piga) ähr. Tisbe 50. tärna, 
pedissequa. Comenius Tung. index.

Tärningsaln, f. Svenske cubic- eller 
terningzalnar. HSH 35:398 (1673).

Tät, adj. Gedigen. [T. dicht.] tu skalt 
göra twå Cherubim aff tett gull. 2 Mos. 25: 
18. Gör tigh twå trummeter aff tett silffuer. 
4 Mos. 10:2.

Tätta, f. Tätting, mes. then litzle tättan 
(parus, T. meise). Comenius Tung. 156. 
Tätja. Lind Ord.

Töfla, tr. Tofva, tofva ihop, trassla. 
Lind Ord. Jfr Rietz 747 b, Vendell Ordb. 
öv. östsv. dial, tövla m.

Töfsa, tr. Lugga. Töfsa till, tilltufsa. 
Lind Ord.

Töfva intr. han töffuadhe (väntade) än 
nu andra siw daghar. 1 Mos. 8:12. För- 
drögh icke from warda, och töffua (dröj) icke 
medh tins leffuernes bätring alt in til dödhen. 
Syr. 18:22. the haffua nu j tree daghar 
töffuat när migh. Matth. 15:32. hwadh töff- 
uar tu? Statt vp, och lät tigh döpa. Ap. 
gern. 22:16. wij icke längre kunne töffwe 
effter (vänta på) wår betalning. RR maj 
1544.

Tög, f. Dragstång, tistelstång till en 
drög, en släpa o. d. Colerus 1:356. Jfr 
Fataburen 1914, s. 221.

Töga, intr. 1. Draga, hemta? [lsl. teygja? 
Mnt. togen?] Cocytus, Acaron och andra 
fula siögar The äre Maros lust, som flitigt 
theruhr tögar. Spegel G. verk 113. — 2. 
Töfva, dröja? Har jag än målat af en lu
stig glader kåna. Som tögar vid ett bord att 
tungan läspar påna? Som lucktar af tobak, 
af vijn och roccambol, Att hennes belar’ ock 
des söle-kyss eij tål? (T’ai-je fait voir de 
joie une belle animée, Qui souvent d’un 
repas sortant toute enfumée Fait, même à 
ses amans, trop faibles d’estomac, Redouter 
ses baisers pleins d’ail et de tabac?) Düben 
Boil. sat. 80.

Töja, intr. Töa. [Isl. peyja.] han läter 
sitt wädher blåsa, så töyar thet (haglet) vp. 
Ps. 147:18. hvad som töyar vp ... heela 
dagen, Fryys på een stund i hoop. Spegel 
G. verk 162.

Töja, tr. Draga, locka, öfvertala. [Isl. 
teygja ] förmana, locka-, tubba och töya 
folcket ther til, at the ... tiena Gudhi. L. 
Petri Om nattv. B1 b. Christus ther medh 
(med orden: till min åminnelse) töyer och 
lockar tigh til Sacramentet. Ders. D 8 a. 
menige man jw någhorledes måtte warda 
vpweckt och tögd til Gudz fruchtan. Bot 
A 6 b. Götstaff kunde doch icke bleffue

perswaderat eller tögd i then mening han 
skulle ställa någen fast lijtt till Konung 
Cristierns eller the Danskes loffuen. Svart 
Kr. 11. The ther wppe sände iu altidh nå- 
ger partij hijt nedh at töia them til Dale 
iunckaren. Ders. 107.

Töjd, f. G i f v a töjd, gifva efter, gifva 
tappt. Dett sinne,.. . Som vedh all anstööt 
geer eij tögd, Men är i moot och medh för- 
nögd. Renner 284. Gifva tögden, locker 
oder schlapp werden, als ein ausgespannter 
Strick. Lind Ord. Jfr Rietz 740 töj.

Tök, Töker, adj. [Jfr Fsv. töker, Isl. 
tcekr.] 1. Frisk, färsk. At skönia eggen om 
the äro töka eller ey. Colerus 2:168. — 
2. Vacker, snygg, hans jungfru syster 
töker. Brovallius 87. Tu äst tök (iron. 
en vacker, snygg pojke). Lind Ord. Rietz 
722 a.

Tökn, Tökna, f. Töcken. Jagh affplanar 
tina misgerningar såsom ilt moln, och tina 
synder såsom een tökn. L. Petri Jes.proph. 
44:22. ther war mörker, moln, och tökna. 
5 Mos. 4:11. tökna bliffue öffuer honom 
medh tiockt moln. Job 3:5. wij wandre j 
tökno. Es. 59: 9. Hwset wardt fult medh 
töckno. Hes. 10:4. een tökna eller röök 
synes något wara, och likwel är intet fast. 
L. Petri 2 Post. 276 a. Gudarne gifve, at 
jag ... måtte råka på en vägvisare, som måtte 
leda mit sinne ur all den tökna, hvar ur det 
icke kan hjelpa sig sjelft. ,4s. Ban. 2:65.

Tölp, Tölpel, m. [T. tölpel.] En plum
per bonde tylp. Achrelius Mor. B 3 b. 
Ey tu grofwe tylpel, tu äst oförståndigere än 
stock och steen. Carl 9 Bevis E2a. Så 
älskar du mig också, din tölpel? Modée 
Dår. 22. oduglighe och grofve tölplar. Schro- 
derus Hoflef. 90.

Tölperi, n. Tölpaktighet. Läriungarnes 
stora oskickeligheet och tölperij (att sins 
emellan tvista om företrädet). L. Petri 
Chr. pina L 6 a. vij låta ... Armeen bort- 
slumras, och uti lättia och tölperij bortgå. 
Sylvius Curt. 144.

Tölpisk, adj. Tölpaktig. [T. tölpisch] 
en tylpisk kludd. Stjernhjelm Parn. tr. 
1:7. tylpisk och fåkunnigh. Petrejus Ber. 
A 3 a. tölpiske uptågh. Schroderus Hof
lef. 153. then som intet förnimmer, han är 
tylpisk. Comenius Tung. 356.

Töma, tr. Tygla. [T. zäumen.] en otaam 
häst, then ther intet vil låta töma sigh. A. 
Laurentii Hust. 258.

Töraktigt, adv. Dåraktigt? [T. thöricht?] 
Dalekaraner swarade doch endeles törachtigt 
(fel för förachtigt d. v. s. omtänksamt, klokt?) 
och sade, att the tackade Konungen, att han 
hade tagit them till nåder för the tw vproren. 
Men sedan wiste the sigh intedt illa haffua 
giordt. Svart Kr. 117.

Törel, se Ty re 1.
Törf, adj. Torr. ett trää, thet planterat
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är vid vatn, . . . söryer intet när ett törfft åhr 
kommer. P. J. Gothus Rel. art. 823.

Törfisk, m. Torkad och saltad fisk. 
[Fsv. thörfisker, D. törfisk.] braxn och an
nan törfisk. Gust. 1 reg. 1:150.

Törla, tr. Röra om, vispa. [Jfr Isl. 
fiyrla.] Lind Ord.

Törn. f(?). Törne, törntagg. (Jfr Torn, 
Torne.) Weltras j törnen oeh stingas aff 
henne(!). O. Petri Men. fall M 3 b. törnen 
... stack mich. Ders. ther en törnetagge 
stinger honom (Kristus), boordhe tich aff 
retto wara stungen medh hundradhetwsendt 
törner. Ders. K 6 a. all then trägårdz gärde 
Är sammanvuxen törn. Spegel Öpp. par. 
12.

Törna, intr. Sammandrabba. När the 
tå så nähr voro sammankompne, at the be- 
gynte törna, vart theraf een hårdh kamp. 
L. Petri Kr. 31. När nu fienderne komme 
dragande ... tornade the Swenske medh them 
i hela twå dagar. Svart Kr. 47.

Törna, intr. Vredgas. [Mnt. tornen, T. 
zürnen.] Then gode, milde och barmhertige 
Guden förläne ... krafft och styrkia til at 
tåleliga bäära vårt korsz ... at vij icke tör
nom öffuer våra bedröffuelser. P. J. Gothus 
Tål. A 7 b.

Törngadd, m. Törntagg. the skola idher 
warda ... til en törnagadd j idhor öghon. 
Jos. 23:13.

Törnig, adj. Ondsint. [Mnt. tornich, T. 
zornig.] en biscop bör ostraffelighen wara, 
... icke törnugh. NT 1526 Tit. 1:7. en

snurrar och ... är törnig. O. Petri 1 Post. 
44 a. hundana ... äro the aldra törnogesta 
diur. Ders. 115 b.

Törning, m. och f. Kamp, dust. [D. =] 
j stodhen en stoor törning j bedröffuelsen. 
Ebr. 10:32. thet (att frälsa menniskorna) 
wille honom kosta en hård kamp och törning. 
L. Petri Chr. pina D 7 a. stodh ther een 
skarp törning een long stund, doch motte 
åter fiendener giffua fluchten. Svart Kr. 30. 
effter en hård törning vunno the Svenska 
medh stormande hand staden. Girs Er. 14 
kr. 70. han gick frimodeligen många hårda 
törningar igenom. Raimundius 10. Han 
stodh mächta fast uthi sina anfächtningar 
och törningar. Phrygius Him. lif. 122. man 
min törning vil på kämpeplatzen se. Kol- 
MODIN Qy. sp. 1: 666.

Törsta, intr. törster han så giff honom 
watn dricka. Ord. 25:21. folcket ... törste 
effter watn. 2 Mos. 17:3. — Impers, migh 
törster. Dom. 4:19; Joh. ev. 19: 23. och gaff 
them watn när them törste. Neh. 9: 20.

Törstedryck, m. Dryck att släcka tör
sten med (icke att dricka sig drucken af). 
[T. dursttrunk.] wijn til en törstedryck. 
P. Erici 1:132 a.

Tösvar, adv. Två gånger. [Fsv. tysvar, 
Isl. tvisvar, tysvari] Dauid icke drap then 
mordaren Joab, then doch töszwar dödhen 
förtient hadhe. Försp. till G. Test. han 
fastade töswar j wekonne. L. Petri 2 Post. 
21la. dagheligha giordes hans fulkomligha 
offer töswar. Sir. bok 45:17.

u.
Ucker, n. Ocker. [T. wucher.] Sal. ord.' 

1536 28:8. vkrare (ockrare). 29:13.
Udd, m. 1. Spjutsudd. giöre late Ett 

tusend spettzer och ther till vdder. RR ”A 
1545. synden kallas dödzens vdd, Ty genom 
syndena dräper han oss. Försp. till G. Test. 
— 2. Pik, hvarmed dragare pådrefvos. vd- 
danar wordo stubbotte. 1 Sam. 13:21. — 3. 
Gadd. Scorpion som hotar Med etergiftig 
udd. Spegel G. verk 161. Orma-udd. Ders. 
132. — 4. Udde. The (skeppen) läge alt 
stilla baakom en vdd, till tesz ett segelskep 
kom in till them in om vdden. Svart Kr. 
60. Stadhen ... ligger på een vdd. Lælius 
Res. 1:220. Ölandz vdd. Hist, handl. 13. 
1:213 (1567).

Udda, adj. Män när nu alla diur be- 
gynte sig at paara, Fans den, som herren 
var, alleen och udda vara. Columbus Poet. 
skr. A 2 b.

Uddad, p. adj. ett uddat taal, såsom niyo 
är. Schroderus J. M. kr. 15.

Udde, m. Udda tal, ojemnt antal. [Isl.

oddi.] Skal man dricka uddar, eller jämna 
glas? Lindestolpe Surbr. frag. 8. iag fin
ner vara lijka godt, om man dricker udde 
eller jämnt. Ders. 9. dricka uddar-glas vid 
brunnen. Ders.

Uggleved, m. Lysved. Uggleveed som 
skijn i mörkret. Colerus 1:160. Se Rietz.

Ugnslista, f. Täcke, förhänge till en 
ugn, spis? En gamel wgnzlista, medtt 4 
wåder korsesööm och 4 wåder lärofft, . . . 
och sitter nw vdi faatebursstuffuan till en 
drett (väggbonad). HSH 37:39 (1548).

Ul, adj. Ankommen, skämd. [Isl. åldinn.]' 
uhlt och rutit kött. Lindestolpe Surbr. 62. 
Rietz.

Utfinna, f. Varghona. [T. wölfinn.] Lupa, 
en ulffinna. Schroderus Liv. 6. En gan
ska gröm ulffinna. L. Paul. Gothus Mon. 
turb. 172. Jfr Lupa ... Vlfwa, then vlf som 
hon är. Lex. Line.

Ulfrot, f. Växten Aconitum lycoctonum. 
(Jfr Lyttkens Sv. växtnamn 1032-3.) Ther 
fins ej värre pest än ulfroot.. . Dock kan
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thet orma-udd och eeter lätt fördrifva; Thet 
är förvist een ört... Som på then vida mark 
sin maka nappast finner. Spegel G. verk 182.

Ulfstand? Ulfztan (så kallar man een 
af the starka rötter) Giör värste Scorpion så 
svag, så matt och trötter, At han förmår ej 
meer then minsta skadan giöra. Spegel 
G. verk 130.

Ulfvebläst, m. Ulfvebläst, thet är en så
dan siukdom, at the som honom hafva, svulna 
och bekomma blemmer, och han gifver vät
ska aff sig, thet kliar och kryper i honom 
lijka som myrer. A. Månsson Åderl. 158.

Ull, f. wjj skole tagha then gambla Adam 
redheliga j vllena (ta honom i lufven). P. 
Erici 5:123 b. gripa then gambla Adam man- 
ligha j vllena. 5: 208 b.

Ullen, adj. Yllen. [Fsv. ullin.] itt klädhe 
... ware sigh vllet eller linnet. 3 Mos. 13: 47. 
klädher, ee hwadh the ära vllen eller lin
nen. 13: 59. så skola the dragha lijnklädher 
vppå, och haffua intet vllet vppå. Hes. 44:17.

Ullragg, f. Han seal niderkomma såsom 
itt regn vppå vllaragg. Dav. ps. 1536 72: 6. 
(Bib. 1541: vllskin.)

Ulna, intr. Blifva ankommen, skämd. 
Se Ul. [Isl. lildna ] Kött kan uhlna, men 
aldrig suurna. Lindestolpe Surbr. 62.

Ulspegel, m. [Mnt. ulenspegel, T. Eulen- 
Spiegel.] Uhrspeijel. J. Rudbeckius Kon. 
reg. 266. Urspeglar. A. Laurenti! Hust. 20.

Ulämpa, se O lämpa.
Umanliga, se Omanneligen.
Utnbelägga, se Ombelägga.
Umbestånd, n. Omständighet, monge 

legenheeter förfalle (förefalla), huilkes vm- 
bestender then (gubernator, som) nennest 
är, besth affueth. HSH 27:4 (1561).

Umbevarad, Unbevarad, p. adj. [Fsv. 
unbevaradher; jfr Mnt. um-, unbevvaren.] 
1. Oförhindrad, oantastad, trygg, säker, the 
motte frij och vmbewarade komma till Ko
nungen. Svart Kr. 4. hade nu . . . heela 
Rijket frijt och vmbewarat inne igen. Äre- 
pred. 64. worth saa dagtingadh, ath förrnde 
Söffuerin norby schula wara oss ... vmbe- 
uaradt (oantastad, otilltalad af oss). Gust.
I reg. 2:241. Jfr Ombevarad. — 2. Fri 
från rättsanspråk, stående till fritt förfo
gande. Wijken j Norige ... motte qwitt frij 
vmbewaradt restitueres til Norgis Crono igen. 
Gust. 1 reg. 7:482. waarom wij icke plig- 
tughe wara honom aldeles wmbeuaradh (utan 
rätt att göra anspråk på ersättning) för 
then schada han waara wndhersaatha giorde. 
2:241. — 3. Fritagen, befriad ifrån, qvitt. 
Saa wile wij ... athij medh slighe onyttughe 
stycker (förtal) lathe oss bliffua wmbeuaret. 
Gust. 1 reg. 3:139. Kan skee the ... på 
lyctan vore honom gerna quitte och vnbe- 
uarede. 9: 320. the swore summor, szom wij 
the Lubske . . . affbettaled haffue, mere än 
dubbelt vp, j thet forhoff (hopp) och ansze-

endh, atuj wille vara them vmbeuaret, och 
ther med haffue köpt oss friid och rolighet 
vtåff them. 10:103. tusende menniskior wilia 
heller wara quinfolk wmbewarade än for- 
loffua wijn och öll. O. Petri Sänd. B 4 b. 
när man låte ena menniskio haffua sin frij 
wilia at hon motte göra såsom hon gerna 
wille, och skulle icke frueta for något straff, 
så skulle man ingen finna som icke heller 
wore laghen quitt och vmbewarat. 1 Post. 
83 b. the Tydzske wille jw gerna wara the 
Swenska vmbewaradhe, på thet the icke skulle 
haffua then faran at stadhen worde förradder 
rikesens råådh i händer. Kr. 151. — 4. Som 
tager sig till vara (för), ej inlåter sig med. 
War unbewaradh medh then som hemligheet 
vppenbarar. Ord. 20: 19. (Sal. ord. 1536: 
Blijff vmbewarat...)

Umbevånare, m. Kringboende folk. en 
sodane belegligh ort . .. ther hädhan andre 
vmbevånere met theres motuarur ... seglan- 
des varde. Fin. handl. 2:2.*3 (1550).

Umbo, tr. Ombona, omsvepa. [Isl. båa 
um.] skalt ther med vmboo tigh såsom een 
brudh. L. Petri Jes. proph. 49:18. the medh 
thenna dyghdenne ... äro bewäpnadhe och 
vmbooghne. Krön. pred. C 7 a.

Umbära, tr. Förlora, mista. [Fsv. unt- 
bära.] wij haffue forstaath athij haffue noghre 
waare skytt, som wij wmbaare wndher blek- 
ungh. Gust. I reg. 3: 55. han skal ecke vm- 
bära sin lön. NT 1526 Matth. 10:42. han 
lijff och leffuerne, land och folck alt til lijka 
mista och vmbära moste. Försp. till Dan. 
the (Judarne) hadhe vmburit alla sina her- 
ligheet, och woro ... vnder the Romares wold. 
L. Petri 1 Post. L2b. Skole ock wij icke 
sörya när wij vmbäre hustru, barn, fadher, 
moder. 2 Post. 252 b. the sijna clockor redo 
hade vmburit skulle oförsumlige taga them 
igen. Svart Kr. 156.

Umdraga, tr. Kringbära. [T. umtragen.] 
Christi lekamen j brödhet setties j mon- 
strancien eller vmdraghes j processe. O. Pe
tri Sakr. 19 a.

Umdraga, intr., se Undraga.
Umdrifva, Omdrifva, tr. [T. umtrei- 

ben.) 1. Kringdrifva. skal vmdriffua tigh 
såsom itt kloot på widha mark. Es. 22: 18. 
en krukomakare, han moste . . . vmdriffua 
skijffuona medh sina fötter. Syr. 39 (38: 32). 
Bildl. hans sinne var mycket starckare, än 
at thet efter lyckans ostadigheet skulle . . . 
omdrifvas. Columbus Poet. skr. P3a. — 
2. Drifva gäck med, kränka, förolämpa.
1 haffuen nu j tiyo gångor hädhat migh, och 
j skämen idher intet, at j så vmdriffuen 
migh. fob 19:3.

Umfalla, intr. Falla omkull. [T. urn- 
fallen.] iordhennes grundwalar moste vm- 
falla. Dav. ps. 1536 82:5.

Umfatta, se Omfatta.
Umflod (Omflod), Umflåt, m. Oren
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lig, smutsig, snuskig person. [D. omfldd 
Kalkar, Mnt. unvlad, unvlat; T. unflath.] 
Boolare, drinkare och andra sådana slemma 
omfloder. P. J. Gothus Apost. gern. 366. 
the umfloder och ächtenskapsens skemmare, 
papisterna. Ders. 379. Huset är väl skönt, 
men värden är een umflåt. Schroderus 
Kvsk. speg. D9a. Jfr Un fl åd.

Umfloderi, n. Smuts, oanständighet. [T. 
unflätherei.] uthspy sitt... försmädeliga um- 
floderij medh fullan munn emott Jesum 
Christum. P. J. Gothus Calv. B l a.

Umflåtig, adj. Snuskig, sluskig. [T. un- 
fläthig.] Diogenes hölt sig mechta oreen, 
hundachtigh och umflåtigh. A. Laurentii 
Verld. speg. 272. J fr U n f 1 ä d i g.

Umfånga, tr. Omfatta, omfamna. [T. 
umfangen.] the äre icke vmfongne med 
dödhenom. Dav. ps. 1536 73: 4. Huru länge 
velen j, dödelige menniskior, vmfånga ett 
figurerat moln för een gudinna? Stjern- 
hjelm Lycks. är. 3 intr.

Umföra, se Omföra.
Umgripa, tr. Omfatta, omgifva. [T. um

greifen.] diwpet vmgreep migh. Jona 2: 6.
Um gå, Omgå, tr. och intr. 1. Förgå, 

förflyta, förlida. tå året war vmgånget. 
2 Krön. 24: 23. Tå nu året vmgick. 36:10. 
förorsakades mycken olycke . .. uthi tu om
gående och samfälte åhr. Gust. Adolf 
Skr. 171. — 2. Umgås med. warda the för
smådde aff the skinande helgonen, och icke 
wärdughe räknadhe at the skola vmgå them. 
O. Petri 1 Post. 122 a. Om tu jw moste 
vmgå honom (den mäktige), så förgrijp tigh 
icke. Syr. 9:19. icke pläghar lofflighit wara, 
at en Judesk man må vmgå eller komma til 
någhon fremmande. Ap. gern. 10:24. iagh 
haffuer lärdt jbland them iagh vmgåår, läta 
migh nöya. Philipp. 4:11. Han (Olaus Petri) 
laass först någor stycker aff gambla och nya 
Testamentet för them honom lyst hade vmgå. 
Svart Kr. 92. Hoo som helst ock een ban- 
sat menniskio omgår... han gör sigh deel- 
achtigh vthaff hans synd. L. Petri Kyrkord. 
33 b. en (man) deras åtbörder, hvilka en 
omgår, ochsåantager. Hermelin Cl b. Then 
som medh wijsom vmgår, han warder wijs. 
Ord. 13:20. the itt heelt åår vmgingo medh 
then Församlingenne. Ap. gern. 11:26 — 
3. Syssla med. befatta sig med, sköta, 
handtera, förstå sig på. j Werend skola 
wel finnas the med röör vmgå kunna Gust. 
1 reg. 8:46. enn Mester, som medh swaff- 
welbruk och wichtrijll wett vmbgå. HSH 
27:116 (1565). heerdar. .. thet är sådana folk 
som medh booscap vmgå pläghar. 7 Mos. 
46: 32. the ther medh lögn vmgå. Ps. 40:5. 
hans hierta vmgåår medh thet ondt är. Es. 
32:6. All förgengligh ting moste tagha en 
enda, och the som ther medh vmgå, the 
förgåås ock så medh. Syr. 14:21. Wel är 
then som alltijdh vmgåår medh Gudz ord.

15 (14:22). alle the som medh Lagsens ger- 
ningar vmgå (hålla sig till), the äro vnder 
förbannelse. Gal. 3: lo. man omgår medh 
wellust. L. Petri 7 Post. B 5 a. the affguda 
dyrkare ... omgingo medh menniskio offer. 
3 Post. 27 b. hans hierta går om medh thet 
ondt är. Jes. proph. 32: 6. The haffua gååt 
om medh sångkonst. Sir. bok 44: 5. medh 
flijt och tilbörligh wårdnat skal man omgå 
vthi Gudhdomliga saker. Dial. om. nattv. 
D 3 a. desse (Ryssarne) omgingo med (be
handlade, handterade) deras egit landsfolk 
argare än de Svenske. Girs Joh. 3 kr. 87. 
— Umgås, Omgås, dep. 1. Gå, vandra 
omkring. Han är nw kommen och vmgååss 
j bland idher än thå j icke kennen honom. 
O. Petri 2 Post. 10 a. somlighe jbland idher 
vmgåås oskickeligha, och arbeta intet, vthan 
driffua fåfengio. 2 Thess. 3:11. — 2. Um
gås med. En läkiare hwad för folk skal 
han omgåtz? Han haffuer iw ingen platz 
hoos the helbregda, vthan moste wara med 
them som siuke äro, och hans omgengelse 
behöffua. L. Petri 3 Post 120 a. — 3. Hand
skas (med), handtera. Han vmgicks med 
Leyon lijka som han hadhe leekt medh kidh. 
Syr. 47:3. The (Svenskarne) skulle lätte- 
ligen bliffva gode skeppstimbermän, helst 
medan the mäst allesamman veta at umgås 
medh bijla. Schroderus Uss. C 4 b. — 4. 
Befatta sig (med), de som med krämerij 
och hökrande omgås. Stjernman Riksd. 
bih. 318 (1640).

U mgång, se Omgång.
Umgälla, tr. Fördraga, uthärda, the 

lijdha och vmgelia ää hwad motegong them 
påkommer for gudz ordz skul. O. Petri 
2 Post. 47 b. Lijdh och vmgell såsom en 
godh Jesu Christi Strijdzman. 2 Tim. 2:3. 
Gud .. . allan then iemmer och älendheet... 
med oss lidhit haffuer och vmgollet. L. Pe
tri 1 Post. E6b. Jfr Undgälla, Un
ga 11 a.

Umgänge, n. Sysselsättning. [Isl. um- 
gengi.] vj kennom inthet til then clärk, ey 
eller vithum om hans vixle, lärdom eller 
vngenge. H. Brask (HSH 17:167).

Umgängelig, adj. Omlöpande, til thes 
thet slemmet, som fastnat, kan blifva aldeles 
söndergnuggadt och med bloden kring hela 
kroppen umgängeligt. Lindestolpe Fross. 
10. det tiocka, slemmige och oumgäqgelige 
blodet blifver sönderdeladt, rörligt och um
gängeligt. Surbr. 49.

Umgängelse, n. lære togtsamligit vn- 
gængilse hoss fræmmade herrar. Gust I 
reg. 4:106. förer itt godt vmgengelse jbland 
Hedhninganar. 7 Pet. 2: 12. idhart godha 
vmgengelse j Christo. 3:16. wärt vmgengelse 
(samfund, noXiisup-a) är j himmelen. Phi
lipp. 3:20. j haffuen wel hördt mijn vm
gengelse (plur.; mina sysselsättningar, åt
göranden) foordom j Judaskapet, at iagh
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offuer måtton forfolgde Gudz Församling. 
Gal. 1:18. warer helighe vthi all idhor vm- 
gengelse (plur.). / Pel. 1:15.

Umhogse, Umhugse, se Omhogse.
Umhyggelig, adj. Bekymmersam, szå 

mykit szom thenne tiidhs vmhyggelige le- 
genhett lide kunne (ämna vi utrusta våra 
krigsskepp). Gust. 1 reg. 10:44.

Umkasta, Omkasta, tr. 1. Kullkasta, 
omstörta, hwilken (bergen) han j sinne 
wredhe vmkastar. Job 9:5. Tu ... omkastar 
hans stool til iordena. L. Petri Dav. ps. 
89: 45. Sanferdighe leppar bestå ewinneliga, 
men en falsk tunga vmkastar (störtar) sich 
med hast. Sal. ord. 1536 12:19. — 2. Tygla, 
styra, wij leggiom hestomen betzl j mun
nen, at the skola lydha oss, och vmkastom 
theras hela kropp. Jac. 3: 3.

Umkommelse, f. Tilländalöpande, för
lopp. [af Mr.t. ummekomen.} wnna och giffue 
Mester Jören Tureson ... tre wikne dag, 
reknande i fra data tesse breffues och in 
thiil there (veckornas) wmkommelse. Gust. 
I reg. 6:112.

Umkordel, m. Jfr K a rd e 1 (sjöt.). [Mnt. 
kordel, “die Taue, womit die unteren Raaen 
aufgehisst werden“. Schiller-Lübben.] 
Vmkordel til stora masten vm lx fampne. 
Gust. I reg. 8:66. Jfr Kårdel.

Umkost, Omkost, m. Omkostnad, then 
store wmkosth och wtlægningh som oss paa 
hængth hafwer. Gust. 1 reg. 1:100. then 
omkost och bekostnadt i giorde i thet atti 
förskickede her peder canceller och mester 
knut hijdtt in vdi rijkit igän. Konungen ... 
vthaff sijn embeter skicka lät all vmkost, 
som man til offret betorffde. 2 Macc. 3:8. 
befruchtadhe han sigh, at han icke skulle 
kunna sådana vmkost lenger dragha. 1 Macc. 
3:30. Til Templens bygning och förbätringh 
. .. wil Konungen ock stå vmkosten aff sijn 
eghen vpbyrd. 10:45.

Umlägga, se Omlägga.
Umlöpa, se Omlöpa.
Umplanka, tr. Gudh oss medh the tiyo 

Bodhordens fasta och stadiga ringmwr så 
troligha vmplanckat och hegnat. Balck Ca- 
tech. D 2 b.

Umringa, tr. Stå omkring, hans brödher 
... vmringadhe honom (Vulg. circa ilium 
steterunt) såsom Palmquistar. Syr. 50:14.

Umse sig, Omse sig, refl. Se sig om. 
[T. sich umsehen.] hwar thet (ungfolket) 
icke wel vpfödt och lärdt warder, bliffuer 
thet förderffuat förr än man sigh vmseer (i 
ett nu, i ett ögonblick). Försp. till Sal. 
Förer sigh sieltT för än han sigh omseer 
vti hastigt förderff. Svart Kr. 138.

Umskifta, se Omskifta.
Umskygga, tr. Omskugga, öfverskygga. 

[Isl. umskyggja.] en liws skyy vmskygde 
them. Matth. 17:5.

Umslag, se Omslag.

Umslå, se Omslå.
Umsorgse, se Omsorgse.
Umspanna, se Omspänna.
Umstände, Umständig, se Omstän

der, Omständig.
Umstörta, Omstörta, tr. Förstöra, till

intetgöra. [T. Umstürzen.] Herren ... vm- 
störte the städher (Sodom och Gomorra), 
alla then engden, och alla the som j stä- 
dherna boodde, och alt thet på landena wext 
war. I Mos. 19:25. han vmstörter the ogu- 
dhachtighas argheet. Ord. 10:3. han vm
störter hans macht. 21:22. theras offuerdå- 
digheet haffuer vmstördt (störtat) them. Syr. 
3:26. een wrongwijs ond menniskia skal 
föriaghat och omstördt warda. Ps. 140:12. 
the .. wordo häpne och vmstörte. 48: 6.

Um stöta, Omstöta, tr. Stöta omkull, 
omstörta, omintetgöra. [T. umstossen.] Och 
vmstötte wesslareboorden. Matth. 21: 12. 
wrongwijsa menniskior, the ther tenckia til 
at vmstöta min gång. Ps. 140:5. at en rätt- 
vijs saak icke må utaff vrång och orätt be
rättelse ... omstött blifva. Stjernman Riksd. 
3:1937 (1683).

Umsuss, Umsyss, se Omsuss.
Umsvepa, tr. Insvepa. På theras gator 

gå the vmswepte j säcker. Es. 16 (15:3).
Umsyte, se Om sy te.
Umsätta, tr. Tin bwk är såsom en hwete 

hoop vmsatt med Roser. H. vis. 7:2. (Vulg. 
vallatus; Öfv. 1878: kringgärdad.)

Umsörja, intr. Hafva omsorg, wij skole 
icke wara så vmsöriande och bekymbradhe 
om woro födho och clädhe som heedningane 
äre. O. Petri 2 Post. 147 a.

Umtal, Umtala, se Omtal, Omtala.
Umvefva, Omvefva, tr. 1. Omsnärja. 

Therföre ästu vmweffuat medh snaro. Job 
22:10. — 2. Omgifva. Intet är besvikligare 
än dätta ståt och prächtighet, som däm om- 
hvevar. Hermelin E 4 b.

Umvårda, se Om vård a.
Umvända, Omvända, tr. och intr. 1. 

Vända, vända om. Ephraim är lijka såsom 
een kaka then ingen vmwender. Hos. 7: 8. 
skepen, ehuru stoor the äro,... warda the 
doch likwel vmwend (vända, styrda) medh 
itt litet rodher. Jac. 3:4. itt wädher kom
mer jfrå sönnan, thet all ting vmwender 
(omstörtar). Es. 21:1. Bildl. Han skal vm- 
wenda fädhernas hierta til barnen. Mal. 4: 6. 
vmwende the Israels barnas hierta, så at 
the icke wille in vthi landet som Herren 
them giffua wille. 4 Mos. 32: 9. o Konung, 
tu moste thetta bodhet stadhfesta ... på thet 
at thet icke skal vmwendt (upphäfvet) warda. 
Dan. 6:8. Refl. Ah, huru haffuer thet så 
alztinges vmwendt sigh (blifvit ett omvändt 
förhållande) medh migh . . . iagh haffuer 
glädhe och segher hafft,... Men nu är iagh 
så aff hiertat bedröffuat. 1 Macc. 6:11. — 
2. Återvända, han tänkte at folkit måtte
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. .. omwända igen til Egypten. 2 Mos. 13:17. 
Jagh wil iagha effter mina fiendar.. . och 
intet omwenda til thess (förrän) iagh haffuer 
nedherlagdt them. Ps. 18: 38.

Umvändning, Omvändning, f. 1. Åter
vändande. Hwar tigh tycker gott wara ... 
tijt gack, ty fram länger warder ingen om- 
wendning meer, Therföre må tu wenda om 
igen. Jer. 40:5. — 2. Omstörtning. När 
the rettferdighe haffua offuerhandena så gåår 
thet ganska wel til, men när ogudhachtighe 
vpkomma så warder een vmwendning j folc- 
kena. Ord. 28:12. i riket haffua i förtidhen 
monga vmuenningar och söndringar warit. 
Gust. I reg. 6: 237. Thå nw konungarne äro 
i sådana motte aff dagha taghne, kan wel 
merkias huru thet haffuer tilgåt i landet, 
vtan stort buller och vmwendning kunde 
thet icke skee. O. Petri Kr. 34.

Unardug, adj. Vanartig. [Mnt. unar- 
dich.] vnardugha och argha menniskior. 
NT 1526 2 Thess. 3:2. Se Oartig 3.

Unardughet, f. Vanartighet, liderlighet. 
[Mnt. unardicheit.] j icke löpen medh them 
vthi samma öffuerflödugheetz vnardugheet. 
NT 1526 1 Pet. 4:4.

Unbevarad, se Umbevarad.
Und, f. Sär. [Fsv. Isl. und, f.] Eedherne 

pläga widh thetta settet gemeenliga brukas, 
Gudz dödh, Gudz dyra fem vnder, Wors 
herres harda dödh och pina, Gudz blodh 
och lungor. O. Petri Ed. A 3 b. The svore 
om Gudz fem undh. Hund Er. 14 kr. v. 300.

Unda, tr. Såra. [Fsv. Isl. unda.] han 
(Kristus) haffuer taghit mandom, och är såår 
och vndat, blodugh och dödhat worden. O. 
Petri Ed. A 8 b.

Undanböja, tr. Afböja. undanböija alt 
ded som oss invidie och ondt eftertaal kan 
förorsaka. A. Oxenstjerna (HSH 34:5»), 
Jag den ähran aldrig hafver affecterat, uthan 
snarare . .. undanbögt. Bref I. 4: 216. han 
mächtig vara kan, fiendens upsåt att emot- 
taga, undanböija och styra. Stjernman Riksd. 
2:1370 (1660). förekomma och aldeles un- 
danböya det som allmogen någon skada 
eller onödig last förorsaka kunde. 3: 1886 
(1682).

Undanflykt, f. Tillflyktsort. Ludovicus 
gaf honom en liten fläck ... uti Stormaren, 
kallad Welanao, at nyttja som en undanflygt, 
om hedningarna ville förfölja honom. Cel
sius 1 Kyrk. 195.

Undanfärd, f. Undslippande, undflykt. 
[Isl. undanferö.] Somlighe, som uppå flych- 
ten icke fingo undanfärd för rytterijt, vordo 
ther slagne. Schroderus Liv. 419.

Undangå, tr. Afhända. Mattz Stigonijs 
må komme till sitt gäidt igenn, som then 
Philpus schriffwere skall honom mindre medt 
rätt vnden gångetth haffve. Fin. handl. 7:228 
(1547).

Undanhvek, n. Undflykt. [Isl. hvik,

vacklande, vikande undan.] Jfr Hveka. 
han sökte affkortning (i skatten) genom falske 
och flerdefulle svinkar och undanhveck. 
Schroderus Liv. 644.

Undanrymd, f. Undanflykt. Doch vordo 
the (skeppen) så ansatte, at the måste taga 
undanrymbd för en full vind åth Köpenhafn. 
Girs Gust. 1 kr. 153.

Undanryntma, tr. Undanrödja. see vij 
gerna, at missbruken tilbörligen undanrym- 
mas. Stjernman Riksd. 2:1234 (1655).

Undanrymme, n. Undanflykt, tu moste 
tå straffat warda, så at therföre är intet vn- 
danryme. L. Petri 2 Post. 176 a. the hafva 
taghit för fiendens anfall undanryme. Schro
derus Liv. 416. fick konung Philippus... 
tijdh och tilfelle til undan rymme. Ders. 417.

Undanslep, n. Underslef. Annibal gran- 
neligen öfverslogh . . . huru myckit genom 
undansleep bleff stadenom affhendt. Schro
derus Liv. 473. The som nu uthi någhre 
åhr uthaff thetta undansleep sigh förkåffrad 
hadhe. Ders.

Undanslika sig, re fl. Smita sig undan. 
[T. entschleichen.] hon håller sitt lefverne 
såsom en åål, som sigh doch henne undan- 
slijkar. Schroderus Heracl. 57. Jfr Slika.

Undansticka, tr. Undandölja. Suetonius 
... beskreff tolff Romerske keysares bedriff- 
ter ... effter som the förde sitt leffverne till, 
intet undan stickandes, antingen the hade 
giordt och regerat väl eller illa. Phrygius 
Agon 43.

Undantaga, tr. Salomo . . . wandradhe 
effter sins fadhers Dauidz sedher, vndan- 
tagno at han offradhe och rökte vppå hög
domen. 1 Kon. 3: 3. Och skola icke gå til 
någhon dödhan, och orena sigh, vndantagno 
til fadher och modher. Hes. 44:25. man 
kan all ting förlijka, vndantagno försmädhelse 
förachtning, hemligheetz vppenbarelse och 
arghlist. Syr. 22:27. Så toogh Joseph hela 
Egyptj land . . . vndantaghnom Presternes 
åker. 1 Mos. 47: 22. Thetta folcket... skola 
jw icke see thet landet (Kanaan). . . vndan- 
tagnom Caleb och Josua. 4 Mos. 32:12. the 
skola intet komma tijt igen, vndantaghnom 
them allena som hädhan flyy. Jer. 44:14.

Undantagning, f. Undantag, ingen så 
allmän regel gifves, som ej sina undantag- 
ningar äger. Tessin Bref 1:83.

Under, n. falske. Apostlar ... tagha sigh 
vppå Christi Apostlars person. Och thet är 
ock icke vnder (underligt), Ty ock sielffuer 
Satan förskapar sigh vthi liwsens Ängel. 
2 Cor. 11:14. — Genit. unders såsom för
stärkning framför adj. och adv. then vn- 
ders stora doch styggeligha kärleek, som 
... Amnon ... fått hadhe til sijn halffsyster 
Thamar (se 2 Sam. 13). L. Petri Skyld. 
G 2 a. Jfr unders (ej underst?) bittida“.

Under, prep. Sij, tijn tiänistaqwinna är 
vnder (i) titt wold. 1 Mos. 16: 6. the pen-



Underbok — 903 — Undergå

ningar som vnder (i) theras hand antwardade 
wordo. 2 Kon. 22: 7. j gingen fram och 
stodhen nedher vnder (nedanför) berghet. 
5 Mos. 4: 11. Vnder (bredvid) Borgenne 
bygde han itt Spelhws. 2 Macc. 4:12. Jo
seph war degheligh och fagher vnder an- 
sichtet (i ansigtet, till utseendet). 1 Mos. 
39:6. the för dödhen sigh intet fruchta ... 
vnder (t) then förhopning, at the skola be
komma thet ewiga liffuet. L. Petri 1 Post. 
G 4 b.

Underbok, f. Studera uti underböker, 
huru man aff guld skal aska göra och sökia 
så quintam essentiam. J. Sigfridi b 2 b.

Underbolster, n. C u 1 c i tra, vnderbol- 
ster. Var. rer. voc. I 5 b. Helsingius.

Underbreda, tr. medh klädher vnder- 
bredha (Kristus vid inridandet i Jerusalem). 
P. Erici 2: 216 b.

Underbredsle, n. Underbädd. thenne 
Stielken Perforata eller såsom man eljest 
pläghar kallan Wårfru sängehalm heller vn- 
derbretzle. A. Simonis H 3 b. JfrÖfver- 
b red sie. (Se Rietz underbreda.)

Underbygga, tr. [T. unterbauen.] 1. 
Grundlägga, inrätta, nyttiga barnhusverck 
behörligen må befrämias, underbyggas och
1 godt esse brachte blifva. Stjernman Com. 
2:629 (1650). — 2. Föranstalta, förbereda, 
förhandla, underhandla. Hvadh Rousselium 
vidhkommer, haffue vij fuller reda om ho
nom underbygtt medh dee Ryske gesandterne 
... och hoppas dedh han till Sibirien skall 
blifva förskickad. HSH 27:198 (1633).

Underdraga, tr. På undersidan bekläda. 
han veggiarna med gull låtit bedraga, och i 
synnerheet hvalfvet medh gull underdragit. 
A. Laurentii Verld. speg. 897.

Underdån, adj. Underdånig. [Fsv. un- 
dirdan.] någon ort som Konungen i Pohlen 
... är subject och underdån. Stjernman 
Com. 1:758 (1620). Göra sig sielf underdån. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 2 intr.

Underdån, Underdåne, m. Undersåte, 
underlydande. [Fsv. undirdan.] the offradhe 
thet slemmasta . .. thet jngen werdzligh herre 
hadhe wiliet anamma vthaff sin vnderdån. 
O. Petri Sakr. 24 a. Jach är sielff en vn- 
derdåne, och haffuer herra offuer mich.
2 Post. 37 a. Fluru wilt tu tå bliffua stån
dandes för en then minsta Höffdingan mins 
herras vnderdåna? 2 Kon. 18:24. och (Sa
lomo) hadhe fridh medh alla sina vnderdånar. 
1 Kon. 4:24. med mijn ord och befalning 
regerar iagh (höfvidsmannen) mina vnder- 
dåner. L. Petri 1 Post. O 3 a. Flerrar, För
äldrar, Hwsbönder och Matmoder aff theras 
vnderdåner, barn och gårdzfolk ... all plich- 
tigh lydhno haffua vthkrafft. Dryck. A 5 b. 
prester skole wara tienare och öffwerheten- 
nes vnderdåner. Svart Kr. 116. regera vn
derdåner och legefolk. P. Erici 1:149 a.

Underdånig, adj. Undergifven, under

lydande. Församlingen är vnderdånigh Chri
sto. Eph. 5: 24. Hustrunar ware sina män 
vnderdånigha. Ders. Warer vnderdånighe all 
menniskligh Ordning. 1 Pet. 2:13. j vnge, 
warer them gamlom vnderdånighe. 5: 5. alla 
biscopar döma theres vnderdånigha clerekrij. 
O. Petri Svar till P. Elice d 3 b.

Underdånighet, f. Undergifvenhet. Een 
quinna låte lära sigh j stilheet medh all 
vnderdånigheet. I Tim. 2:11.

Underdånliga, adv. Undergifvet. tu vthi 
Församblingenne tienar och hennes sett och 
ordning vnderdånligha håller och vthrettar. 
L. Petri Exorc. D 1 b.

Underdämpa, tr. Undertrycka, vår Chri- 
steliga religion nu allastädes underdämpes. 
A. Oxenstjerna (HSH 25: 41).

Underdöfva, tr. Underkufva, under
trycka. [Fsv. undirduva.] alt slijkt (alla 
mina förmåner i lifvet) har döden röfvat, 
Flaar döden med sin macht förstört och 
underdöfvat. Lagerlöf 63. Jfr Dufva, 
D ö fv a.

Underfodra, tr. sammetzkiortlar, medh 
sablar (sobelskinn) oc mårdar underfodrade. 
Petrejus Beskr. 3:19.

Undergerning, f. Underlag, grundval. 
[Fsv. undegärdh.] Lustgården stodh på mwrar 
och pelare aff steen, och Vndergärningen 
eller Trossningen war aff fyrekantige steenar. 
Lælius Res. 1:172.

Undergift, f. Undergifvenhet, underka
stelse. the Hispanier ... til undergifft be- 
veektes. Schroderus Liv. 487. kommo lega- 
ter, the ther honom til undergifft theras stä- 
dher updrogho. Ders.

Undergifva, tr. Underlägga, underkasta. 
Icke war tigh omöghelighit, at vndergiffua 
the onda them godhom j strijdhenne. Vish. 
12:9. Tå nu all ting honom (Gud) vnder- 
giffuin äro, så warder och tå sonen sielff 
vndergiffuin honom, som honotn all ting 
vndergiffuit haffuer. 1 Cor. 15: 28. landet 
bliffuer idher alt vndergiffuit. 4 Mos. 32: 29. 
then kropp, som syndenne vndergiffuin är. 
Vish. 1:4. han sågh stadhen affguda dyrkan 
vndergiffuen (hängifven) wara. Ap. gern. 
17:16.

Undergrafning, f. Undergräfning. mu
rarnas vndergraffning. Es. 22:5.

Undergrafva, tr. Undergräfva. Muranar 
om then stora Babel skola vndergraffne warda. 
Jer. 51:58.

Undergrift, f. Undergräfning, minering. 
the Macedonier ladhe sigh alt uppå under- 
grifft och heemlighe gånger uthi jorden. 
Schroderus Liv. 572.

Undergå, intr. och tr. 1. Gå under, gå 
förlorad. [T. untergehen.] icke allena mången 
ährlig man, utan och väl heela rijkzens Staat 
hade kunnat skada lijda och aldeles undergå. 
Gust. Adolf Skr. 126. — 2. Gå in på. 
[Mnt. undergan.] the så mykit bekenne
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siig haffue vpboreth aff eder til gældz bet- 
talingh, som wij vele vndergå oc bekennes 
oss vara plictoge ath betale. Gust. 1 reg. 
4: 116. När förbe:de Per Nilson fick sij 
samma afräkningh wille the ther inthett wn- 
dergå. Rääf Ydre 3:412 (1594). — 3. Ingå, 
afsluta. [Mnt. undergan \ the samme dack- 
tingen ingelunde vndergå ville. Gust. 1 reg. 
6:218. Tå lydde honom alle Förstanar och 
alt folcket som thet Förbund vndergånget 
hadhe. Jer. 34:10.

Undergång, m. Nedgång. [T. Unter
gang ] Soolen gåår åter up effter hennes 
undergång. P. J. Gothus Tål. F 8 a. för 
(före) solenes upgång eller effter thes un
dergång. Stjernman Com. 2:262 (1640).

Undergäll, f. Vedergällning, afgäld. wille 
the Lybske gierna haffua vpskuff medh the 
gäll (skuld) han them plichtig war, på mong 
åår tilgörandes, vtan alt interesse och vnder- 
gäll. Svart Kr. 79.

Undergälla, tr. Vedergälla. hwem skulle 
tå honom vpretta och vndergella hans krigx- 
kostnad igen. Svart Kr. 79.

Underhandel, m. Underhandling, mäk
lande oc underhandel. Schroderus Pac. 
299. Såledhes fremjadhe åther menigheten, 
effter mycken underhandel, sin vilia. Liv. 142.

Underhållning, f. Underhåll. Stundom 
fattas här vnderhåldning, stundom helsa. L. 
Petri 1 Post. P5a. man thet (godset) bru
kar til kropzens vnderhåldning, så lenge han 
är. .. mechtigh til at förtära. 3 Post. 4 a.

Underhälle, n. Underhåll, uppehälle. 
spis til sitt lifs underhelle. Svedberg Sabb. 
ro. 2: U30.

Underhörig, adj. Underlydande, thetta 
rijket och underhörige landskap. Empora- 
GRIUS 7.

Underkjortel, m. [Isl. undirkyrtill.] Lif- 
klädning med eller utan ärmar, som bars 
under öfverkjorteln. Murberg VAH 5:156.

Underkommen, p. adj. Afsigkommen, 
försvagad. Keijsarens arméer (äro) af hunger 
mycket underkombne. HSH 38:225 (1636).

Underkufva, tr. 1. Undertrycka, vnder- 
kuffuandis alth splijt. Gust. 1 reg. 4:153. 
om j forfarandis varde noghon ny stempling 
... atj sådant med eder scriffuelse fortaga 
och vnderkwffua. 4:307. I mine Läriungar 
moste warda tryckte och vnderkuffuade aff 
werldenne. L. Petri 3 Post. 145 b. Vtharma 
icke then lattiga ... och vnderkuffua icke 
then vsla. Sal. ord. 22:22. — 2. Under
lägga. the Meders Konung hadhe mong 
land och folck vnderkuffuat sigh. Judith 1:1. 
Alexander . . . sloogh the Persers Konung 
Darium, och sedhan andra Konungar j all 
land vnderkuffuade sigh. 1 Macc. 1:2. han 
hade underkufvat sigh nästan heela Asien. 
Schroderus Hoflef. 244.

Underlig, adj. 1. Underbar, undrans
värd. [Isl. undarligr, T. wunderlich.] Her

rans ängel sadhe til honom, Hwj fråghar tu 
effter mitt nampn thet doch vnderlighit är? 
Dom. 13:18. Herren är stoor och fast loff- 
ligh, och vnderligh offuer alla gudhar. 1 
Krön. 17 (16:25). Bewijsa tina vnderligha 
godheet. Ps. 17:7. Hör oss effter then 
vnderligha rettferdigheten, Gudh. 65:6. Kom
mer och seer vppå Gudz werck, then så 
vnderligh är j sina gerningar. 66:5. och 
badh then vnderligha Gudh, som all ting seer. 
2 Macc. 15:21. han (Jesus) skal komma 
til at förklaras medh sijn helghon, och vn
derligh warda med allom them som troo. 2 
Thess. 1:10. (Öfv. 1882: beundras i alla 
dem som tro.) — 2. Konstig, vriden, tokig. 
Jag tror, at hon är underlig, jungfru. Mo- 
dée Dår. 19.

Underligga, intr. och tr. [T. unterlie
gen.] och skalt altijdh sweffua offuan vppå, 
och icke vnderliggia. 5 Mos. 28:13. j kem- 
pandet moot syndena . . . vnderliggia. P. 
Erici 6:4 a. Waren lydoge jdhre formen 
(förmän) och vnderliggen them (varen dem 
undergifne). O. Petri Svar till. P. Galle 
D 3 b.

Underlist, f. Svek, bedrägeri. [Mnt. 
underlist, T. hinterlist.] bortröfvade de alt 
med underlist. Raimundius 11.

Underlydare, m. Anhängare. K: c(ri- 
stiern) . .. oc hans wnderlydare. Gust. 1 
reg. 1:166.

Underlyfta, tr. Underlätta, underhjelpa. 
du tin goda väns torfftighet vil underlyffta. 
Hermelin D 8 b.

Underlöpa, intr. Insmyga sig. [T. un
terlaufen.] Om svek som vijdh försäkrande 
(af skepp eller gods) torde underlöpa. Sjölag 
1667 Förs. B. 6.

Undersam, adj. 1. Förundrad, och 
wordho alle förskräcte och wndersamme. 
NT 1526 Ap. gern. 2:7. — 2. Underlig, för
underlig. at en rik och mäcktig vil varda 
fattig och ödmiuk för andras skul, thet är 
sälsynt och undersamt. Spegel Pass. and. 
78. at then dehlen, hvarest siälen har sitt 
regemente,.. . nemligen hufvudet, skal äfven 
vara besvärad med matkar och vurmar, thet 
är nog undersamt. Lindestolpe Matk. 28. 
— 3. Nyfiken. Spectakel eller Skodospel, 
them til wilia giordt, som vndersamme äro 
och förweten öghon haffua. L. Petri Krön. 
pred. A 2 b. Näktergalen är en mycket un
dersam fogel. Linné Sk. resa 389.

Undersamhet, f. Förundran. Och wordo 
fulle medh vndersamheet och förskreckelse 
offuer thet honom wedherfarit war. Ap. 
gern. 3:10.

Undersats, m. Eftersats. [T. unter- 
satz.] Jag vill allenast se på undersatzen 
(minorem), hvilken är tagen utaf experien- 
cen. Rydelius Förn. öfn. 198. Jfr Öfv er
sats.

Undersatt, p. adj. Undersätsig. stor
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til växten och undersatter. Peringskiöld 
Vilk. 192. Deras kroppar voro väl under- 
satta. Mörk Ad. 2: 360.

Undersked, n. och m. Åtskilnad. [Mnt. 
underschet, n. ; T. unterschied, m.] göre 
en åtskilnadt och vndersked på thedt Däc
kens parthij och the andre. RR 8/i 1544. 
Likuel finnes ock i thenna saak, såsom alle 
andre, itt vnderskeedh. Uti. på Dan. 3. 
Männerne skulle uthan all vnderskeedh und- 
gälla then obillige och otilbörlige doom. Te
gel Gust. 1 hist. 2:100. The giöra under- 
skeed emellan orm och ålen. Spegel G. 
verk 250.

Underskrifva, tr. o Konung, tu moste 
thetta bodhet stadhfesta och vnderscriffua 
tigh (skrifva ditt namn derunder). Dan. 6:8.

Underskörte, n. Se Sk örte. somlige 
(munkar) hafva byxor, somlige hafva allenast 
itt underskörte. Laurelius Påf. anat. 166.

Underslef, n. Herberge. [T. unter
schleif.] be:te värffvade här och ther på 
landet eller j garnisonerne goffues under- 
sleff, och löpeplatzar. HSH 32:278 (1634).

Underslå, tr. Sätta under. [T. unter
schlagen] vnderslå itt gråskin foder vnder 
en kåpa. Skråord. 331 (1574).

Undersman, m. Underbar man. [T. 
wundermann.] Johannes (döparen) haffuer 
varit en stoor Gudz undersman. P. J. Go
thus Tål. E 8 b.

Understick, n. Undanstickande, un
derslef. honom (öfversten) bör vetta sit 
regementes tilstånd, på thet icke höffvidz- 
männen måge få tilfälle at göra något un
derstick medh sine knechter. Gust. Adolf 
Skr. 13.

Understicka, intr. Hemligt, förstulet 
uppgöra. [T. unterstecken.] Altså under
stack han medh en dräng, som var fången 
uthur staden, at han under thet skeen, lijka 
såsom han hade varit flychtigh, kom til stadz- 
portcn och släptes in. Schroderus Liv. 
302. Appius Claudius var medh en oloffligh 
kärleek betaghen til then kyske jungfruen 
Virginiam; men effter han intet förmåtte hos 
henne effectuera, understack han medh en 
soldat, som angaff henne för en trälinna. 
Albert. 1:156. understack Ochus medh Har
pate at han skulle sticka ihiäl Arsamen. A. 
Laurentii Verld. speg. 561.

Understinga, tr. Undansticka, undan
skaffa, afskaffa. [Mnt. understeken.] the 
tydske akte vnderstinghe then andelig rett 
ther kyrken oc riikit haffue hafft her til 
gulland. H. Brask (Gust. 1 reg. 3: 386).

Understingning, f. Förstucket spel, hem
lig stämpling. [Mnt. understekinge] haffua 
ingen handil eller wenskap med theris for
dom biscop, biscop hans braske, antigen 
med budh, breff eller vnderstingning. Gust. I 
reg. 6: 279.

Understjäla, tr. Undanstjäla. han Kongl.

Maj;tz tillbörlige tull hafver understiele velet. 
Stjernman Com. 1:277 (1577).

Understråk, n. Understrykning. (Se 
Stråk.) den studerande läser böckerna och 
uthur dem i sin handbook det aldrabäste 
upplåckar eller uthi dem medh ett understråk 
(litura) noterar. Comenius Orb. pict. 201.

Understylta, tr. 1. Stötta under. Rum
met .. . var uphögdt tolff skoor ifrån marken, 
och medh stolpar understyltadt. Schrode
rus Liv. 32. — 2. Understödja, så varda 
tanckarna medh gått rådh understyltat. R. 
Foss 546.

Understå, -stånda, intr. och tr. 1. Före
taga. [T. unterstehen.] the städher som icke 
ville slå sigh til them, them understodo the 
at tvinga medh våld. Schroderus Liv. 344. 
Refl. The Romare understodo sigh at intaga 
berget, men thet var så fast, at thet icke 
kunde skee. Ders. 340. han medh högste 
alfvar understodh sigh at vinna stadhen Utica. 
Ders. 367. Understår du dig at hantera dit 
fäderneslandz angelägne ährender och höge 
saker, så lär taga vedh rådh i tidh. A. Oxen- 
stjerna Bref 1. 1:12. — 2. Förnimma, er
fara, förmärka. [Fsv. Isl. undirstanda.] Saa 
formoder iak ok at eder nad haffuer vnder- 
stondit the tidende aff Norgis land. Gust. I 
reg. 1:53. Sedan konung Håkan understodh 
at Konung Harald var dödh. Sylvius Er. 
Ol. 45. Refl. lätt han sigh vnderstå (lät han 
förmärka) att han wille göra fredz förbund 
medh Her Steen. Svart Kr. 4. — 3. För
stå. [Fsv. Isl. undirstanda.] The helga scrifft 
. . . ey rätteiiga och clarliga vnderståndes 
mongestadz vtan hon bliffuer vtlagd och vt- 
tyd. O. Petri Svar till P. Galle A 3 a. 
Then som har en besynnerlig skarpsinnig- 
heet, han understår ... en ting snarligen. 
Comenius Tung. 354. Med Pallas understås 
(menas) ett evigt råd och vijssdom. Stjern- 
hjelm Fredsafl 19 intr.

Understånd, n. Förstånd. [Fsv. undir- 
stand.] wij här på iordenne äre födde . . . 
medh vnderstånd, frij wilia och alla kraffter. 
L. Petri 2 Post. 129 b. thet iw är wist, ä 
huru olijkt thet ock gitter syyns för menni- 
skios vnderstånd. Ders. 305 a. hoo haffuer 
ingutet förnufft j vnderståndet? Jobs bok 
38: 36.

Understämpling, f. Stämpling. de icke 
kunde gifva sig till freds förr än de veste 
honom vara dödan, skulle de än sjelfve hem
ligen genom understämpling låta görat. S. 
Elofsson 148.

Understödsel, f. Understöd, krijgzkost- 
naders understödzel. Stjernman Riksd. 2: 
969 (1640).

Undersäga, tr. Förkunna, tillkänna- 
gifva. [Mnt. underseggen.] all olycka, som 
genom Adams fall ötfuer oss kommen är, 
och Laghen vndersäger. P. Erici 2: 371 a.

Undersällsatn, adj. Utomordentligt säll-
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sam. [T. wunderseltsam.] undersälsamme 
händelser. U. Hjärne Anl. 289.

Undersätta, tr. och intr. Anstifta, upp
göra, aftala. [Mnt. undersetten.] then fin
nes wel j lynköpungx stict, som hoffuudeth 
ær til then stemplingh, och haffuer thetta så 
vndhersath. Gust. 1 reg. 4:175. tw bliffwer 
wunnen (förvunnen) ther till, ath tw thet 
wndersett hadhe medh honom som gärnin- 
gena (mordet) hadhe giordt. O. Petri Men. 
fall K 7 b. Tå vndersatte the medh någhra 
män som skulle säya, Wij haffue hördt ho
nom säya hädhesk ord emoot Mosen och 
emoot Gudh. Ap. gern. 6:11. Han hade be
gynt läsa i Scholan och vtleggia Euangelium 
Matthei. Therföre vndersatte Biscopen . . . 
medh diecknaner, att the skulle göra honom 
dören trong. Svart Kr. 139. myckit falskt 
updichtat och undersatt ting. R. Foss 805.

Undersättig, adj. Undersätsig. at Ge
neral munstringz commissarier och öfverstar 
låta dhe hästar gillas, som äro väl under- 
sättige, och brede i korset. Stjernman 
Riksd. 2:1836 (1680).

Undersättning, f. Stämpling, anstiftan, 
tillställning, aftal. [Mnt. undersettinge.) for- 
rædere . . . med theres wndersaethninghar 
haffua actath giöre oss een owiliogh almogha. 
Gust. 1 reg. 2:191. bisperne i Danmark ... 
haffue någen hemelige vndersetning emott 
Hertzog Christiern, epter han ecke är god 
Papistisk. 9:134. Fienderne genom någen 
hemelig undersätingh til effwentyrs någen 
skipzflotte anthen aff the Hollender eller och 
eiliest bekomme motte. RR *al6'1545. hwar 
hertig Albricht haffwer någen hemmelig vn- 
dersettningh med the Westwartske skip, som 
nw hijt in i Östersiön kompne äre, och han 
får en hoop aff them till att settie sitt folck 
vtöffwer medh. Ders. wåre fijender ... sig 
med någen vppenbar eller hemlig stemplan 
eller vndersettning emott oss . . . vpsettie. 
Fin. handl. 8:81 (1551).

Undertaga, tr. Undantaga, fråntaga, så 
skal thenne berömilse migh icke vndertaghen 
wardha. NT 1526 2 Cor. 11:10.

Undertecken, n. [T. wunderzeichen.] 
iagh . . . wil göra vnderteken (underverk), 
huilkers like icke skapat äre j all land. 2 
Mos. 34:10. O huru herligh haffuer tu Elias 
warit medh tijn Vndertekn. Syr. 48:4. Och 
skal giffua vndertekn (järtecken) j himmelen 
och på iordenne, nemligha blodh, eeld och 
rökdamb. Joel 2: 30.

Undertiden, adv. Understundom. [Mnt. 
undertiden.] Regementet på iordenne ståår 
j Gudz hand, han giffuer henne vndertijdhen 
en dugheligh Regent. Syr. 10:4. Gudh til- 
städher sådant . . . vndertijdhen til straff, vn
dertijdhen ock til exempel. L. Petri / Post. 
Y 4 a. Christus . . . haffuer vnder tijdhen 
thenna, vnder tijdhen ock annor ord och sett 
brukat. Exorc. C 5 a. vndertiden 4, vnder-

tiden 6, stundom flere. Svart Kr. 45. lätt- 
färdigheet undertijda i medgång folck till 
obestånd beweker. Gust. Adolf Skr. 86. 
Det skeer undertijden, at hela insiögar varda 
förgiftade. U. Hjärne Anl. 23.

Undertrampa, tr. Förtrampa, nedtrampa. 
[T. untertreten.] Retteligha heter han Jacob, 
ty han haffuer nu twå resor vndertrampat 
migh. 1 Mos. 27:36. Lät migh icke vnder
trampat warda aff the stolta. Ps. 36:12. j titt 
nampn wilie wij vndertrampa them som sigh 
emoot oss settia. 44:6. Jesus hafver visat 
os, huru vi skole undertrampa all verldennes 
vällust. Spegel Pass. and. 366.

Undertryck, n. de (Engelsmännen) ju- 
dicerade de Svenskas undertryck lända dem 
til största skada och förfång. Lön bom Sv. 
arch. 3:18 (1660). theras frijheetz under
tryck. P. Brask Puf. 297. sådane förslagh, 
som ... lända den inhemske navigation till 
förfång och undertryck. Stjernman Com. 
5:3 (1689).

Undertrycka, tr. [Fsv. undirthrykkia, 
D. undertrykke.] 1. hafve Vij thette bref
... medh vårt konglige insigle undertrycke 
latidt. Stjernman Com. 1: ssi (1591). — 
2. Underkufva, underlägga (sig), nedlägga. 
iagh skal vndertryckia alla tina fiendar. 1 
Krön. 17: 10. och skal vndertryckia tree 
Konungar. Dan. 7:24. Nu menen j vnder
tryckia idher Juda barn ... til trälar och träl- 
innor. 2 Krön. 28:10. the skola . . . hans 
häär vndertryckia, så at ganska monge skola 
slaghne warda. Dan. 11:26. — 3. Förtrycka. 
the skulle vndertryckte och plåghadhe warda 
aff then gruffueligha Tyrannen. Försp. till 
Dan. j vndertrycken then fattigha. Am. 5:11.

Underträda, tr. Förtrampa, nedtrampa, 
undertrycka. [T. untertreten.] han skal vn- 
derträdha wåra fiendar. Ps. 60:14. giff ho
nom (den ogudaktige) intet (bröd), at han 
ther jgenom icke styrckt warder, och vnder- 
trädher tigh. Syr. 12: 6.

Undertvinga, tr. Underkufva, under
lägga, betvinga. [Fsv. undirthvinga, Mnt. 
underdwingen.] Konung Cristiern hade . . . 
genom swick och falskheet vndertwingat sigh 
Sweriges Rijke. Svart Kr. 56. Caesar .. . 
undertvingat landen. Spegel Sal. vish. 20. 
giff oss nådh til ath wndertwinga wor eghin 
begäre. O. Petri Men. fall G 7 b.

Underverkare, m. O du wndervärkare 
stark, Odhen, gif lycka på vår mark! Mes- 
senius Christm. 210.

Undervisa, tr. Tillkännagifva; under
rätta. [Fsv. undirvisa, Mnt. underwisen.] 
Oc haffwom ... skickeedt tiil edher ... ath 
wndheruisza edher alle waare meningh. Gust. 
1 reg. 2: 7. oss aer vnderuijst, huruledis i 
haffue en präst i fengsl. 4: 396. Simson sågh 
ena quinno ... och tå han vpkom vnder- 
wijste han thet sinom fadher. Dom. 14:2. 
iagh må vnderwijsa tigh, hwadh Gudh sagdt
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haffuer. 1 Sam. 9: 27. Herren haffuer vnder- 
wijst migh at han (konungen) skal dödhen 
döö. 2 Kon. 8:10. thet iagh icke weet, thet 
vnderwijser migh. Job 6:24. vthtydhningen 
(af drömmen) måtte Konungenom vnderwijst 
warda. Dan. 2: 30. biörn Clauson haffuer oss 
vnderuist om noger gambla frelses godz som 
honum j reth arff tilfalne ære. Gust. 1 reg. 
4: 266.

Undervisning, f. Tillkännagifvande, un
derrättelse. j haffue lathet oss forstå j gö- 
num vår Cancellers Mesthers swens vndher- 
uisningh athj ære begærende vår forscriffth. 
Gust. 1 reg. 4:104. wij tilförna gönum war 
scriffuelse haffue giorth eder wnderuisningh 
om en vitherligh tiuff. 4:166. han skulle 
giffua migh een wiss vnderwijsning om alt 
thetta. Dan. 7:16. Sedhan hadhe iagh gerna 
wist (vetat) een wiss vnderwijsning om... 7:19.

Undervärjor, f. pl., se Värja 2.
Undfalla, tr. [Fsv. untfalla, Mnt. ent- 

vallen, T. entfallen ] 1. Affalla ifrån, öf-
vergifva, svika, iagh skall aldrig någentijdh 
vndfalla then gode Herre Konung Cristiern. 
Svart Kr. 22. Beswore sigh tilhopa att ingen 
skulle vndfalla then annen. Ders. 139. the 
hade vndfallit wår nådigiste herre oc rikit 
vdj then senaste feigd mett Konung Chri- 
stiern. Gust. I reg. 9: 40. alle, som på slottet 
vore, undfölle honom. L. Petri Kr. 143. 
Begynte så almogen undfalla Däcken och 
hans partij. Tegel Gust. I hist. 2:184. iagh 
holler enn wen i mitth hierte så käer, ... 
iagh skall henne alrigh vndfalla. H. O. vis
bok 5. — 2. Afrika ifrån, afstå ifrån, för
kasta. Kong:a Ma:t til Suerige . . . actar på 
sina sidho holla sigh ther widh (vid reces- 
serna) och jntit vnfalla them j någhon motto. 
Gust. I reg. 7:334. Jagh sägher thet icke 
at tu skalt ... vndfalla tin rett ther tu no- 
ghon haffuer. L. Petri Dial, om mess. 79 a. 
hela hopen vndfaller Suenska Messona. Ders. 
81 b. Om man må wndfalla helgamanna ler- 
dom (lära), kyrkennes bruckningh och sid- 
wenior, the ecke haffwa gudz ord met sigh. 
Gust. I reg. 3: 332. Äro och någhor ... små 
vthtydhilse medh satta ther och hwar j bräd- 
derna . .. Och må man wäl vnfalla samma 
vthtydhilse, om en annan bätre och rettare 
förstånd kan finna. NT 1526 Försp. 4 a. — 
3. Förneka, skal ock ingen thet vndfalla, 
at spökelse iw äro til. L. Petri 2 Post. 
24 b. the icke kunna vnfalla at the iw äro 
arme syndare. .Ders. 106b. Thetta kan jw 
ingen, then skäl och förnufft wil fölia, vnd
falla. Skyld. E 6 a. Then sin misgerning vnd
faller. Sal. ord. 28:13. oss åligger at... uth- 
giöra bröllopzgärden, then vij och icke und- 
falle (neka att utgöra, undandraga oss). 
Stjernman Riksd. 2:1823 (1680).

Un dflykt, f. här bliffuer ingen vndflycht 
för Absalom (ingen möjlighet att undfly A.). 
2 Sam.. 15:14.

Undfå, Undfånga, tr. Emottaga (en 
gäst, en besökande). [Fsv. untfa, -fanga, 
Mnt. entvan, entrangen, T. empfangen.] hon 
(visheten) skal vndfå honom såsom een vng 
brwdh. Syr. 15:2. Tå komo til them the 
Nabatheer, och vndfingo them wenligha. I 
Macc. 5: 25. een quinna ... vndfick honom 
vthi sitt hws. Luc. 10: 38. Hwilken som 
vndfåår then iagh sender, han vndfåår migh. 
Joh. ev. 13:20. Och foicket bewijste oss icke 
liten äro, vndfångandes oss alla. Ap. gern. 
28:2. Jagh befaler idher wåra syster Phebe, 
... at j henne vndfången j Herranom. Rom. 
16:2. thå Jesus kom igen, wndfongadhe ho
nom folket. NT 1526 Luc. 8:40. Tolff skip 
konung Erich thå uthsende, Som skulle sin 
rese åth Rostock vende; Ther skulle the und- 
fånge Then högborne fröken aff Hesselandh. 
Hund Er. 14 kr. v. 41 De mötte och und- 
fingo migh medh snubbor och smädeord. 
Schroderus Uss. K 4 a.

Undfång, n. [T. empfang.] 1. Emot- 
tagande. Vidh Konung Gustaff steegh på 
landet, mötte honom Konung Christian medh 
vänligit undfång. Girs Gust. 1 kr. 181. sam
talet efter hälsningen och hvars annars kär
liga undfång. Joh. 3 kr. 141. Konung Bilis- 
tagis son hölt han genom vänlighit undfång 
(bemötande) och förähringar hoos sigh. 
Schroderus Liv. 484. — 2. Undfående, till 
deras välfärds undfång. Girs Joh. 3 kr. 19.

Undfägna, tr. Emottaga. (Se Fägna.) 
Grefve Edzard undfägnade sin husfru . . . 
sjelf personligen. S. Elofsson 125. när 
husbonden kommo tilbaka .. . (skulle hus
folket) möta honom och honom med vyrdnad 
och tienst undfägna. Svedberg Sabb. ro 
1:53. lärjungarne ... sungo Hosianna, och 
således undfägnade Christum för en Konung 
och Frelsare. 1:55. får hon (tungan) något 
sööt, tå ... Undfägnar hon thet väl. Spegel 
G. verk 250.- the undfägna hälst hvad verl- 
den skyr och fruchtar. Ders. (1745) 278. Icke 
pocka på sin macht, utan gerna undfegna 
friden, fast the hafva sverdet i handen. Sal. 
pred. 92.

Undföra, tr. Bortföra ifrån, enlevera. 
[Fsv. untföra, T. entführen.] han giorde kun
skap medh hans hustru, och war öffuer eens 
medh henne, at han henne sinom brodher 
vndföra skulle. P. Erici 3:133 a.

Undgå, tr. Gå ifrån. [T. entgehen.] han 
... badh, at om möghelighit wore, skulle then 
stunden vndgå honom. Marc. 14:35.

Undgälla, tr. Umgälla. [Fsv. untgiälda, 
T. entgelten.] Ach Mars! måst och the sim
ple element .. . Undgälla dit yrgalne raserij? 
Stjernhjelm Fredsafl 10 intr.

Undkomma, intr. Dauid skyndade sigh 
at vndkomma för Saul. 1 Sam. 23: 26. tu 
skalt för Herranom wårom Gudh intet vnd
komma. 2 Macc. 7: 31.

Undleda sig, refl. Leda ifrån sig, fria
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sig, frigöra sig, urskulda sig. [Fsv. unt- 
ledha sik.] monge sware (svåra) saker äre 
hannom förre lagde för hwilke han seg inge- 
Iwnde kwnde laglige wnledhe. Gust. 1 reg. 
3:223. thet manslag honum witis, och han 
mener kunne vnlede siig fore. 10: 279. kunde 
the . . . ey heller i nogen motto vndleedha 
sigh, att the hadhe jw wäret i rådh och dådh 
medh Måns Nielson vthi then stämplingh. 
Dipl. Dal. 2:218 (1534). kunde samme Her 
Peder Synnanwedher icke vnleda sigh a cri- 
mine lese maiestatis. Svart Kr. 75. (ingen 
menniska kan) vndledha sich så ther jfrå 
(från lekamliga ting) at the henne ingen 
skadha göra kunde. O. Petri 2 Post. 197 b. 
Ingen kan sigh från förtaal unleda. Mes- 
senius Blank. 70. den Gudh rikeligen haf- 
ver välsignadt, kan sig eij heller medh skähl 
undlede ifrån (undandraga) sådan nödvendig 
hielp. Stjernman Riksd. bih. 293 (1626). 
han i förstonne sökte til allahanda undflych- 
ter, viliandes sigh undleeda och uhrsechta. 
Girs Er. 14 kr. 98.

Undlöpa, tr. Undfly. [Fsv. untlöpa, T. 
entlaufen.] vndlöpa dödhen. Dav. ps. 1536 
68:21. vndlöpa vthu slachtingenne. Jer. 48: 
45. then ther rask är til at löpa, skal icke 
vndlöpa. Am. 2:15. Tå the nu j hopom föllo 
in til honom, vndlop han vppå mwren. 2 
Macc. 14:43. vndlöpa then ena dieffuulen, 
och falla then andra j hender. P. Erici 2: 
207 a. så ären j rätt andelige, och vndlopne 
werldenne. 4:52 a. Ingen förmår Guds hand 
undlöpa. Schroderus Uss. C 4 b. Und
löpa dödsens macht. U. Hjärne Vitt. 80.

Undraga, Utndraga, Omdraga, tr. och 
intr. [Fsv. undragha.] 1. Undandraga, vn- 
dragh migh thenna kaleken. Marc. 14:36. 
then slyrkia och hugswalelse som Christus 
skulle giffua oss . . . then vndragher han lijka 
som han intit wille halla thet han loffuat 
hadhe. O. Petri 2 Post. 92 a. icke gilla, 
at någon aff thessa twå delar (brödet och 
vinet) skal någrom ... thet ware sig leekmän 
eller andre, vndraghen warda. L. Petri Chr. 
pina F1 a. — Refl. Mine näste haffua vn- 
draghit sigh, och mine wener haffua förgätit 
migh. Job 19:14. tå the komo, vndroogh 
han sigh, och skilde sigh jfrå them. Gal. 
2:12. — 2. Fördraga, hafva fördrag med. 
Skolom och wij som stadughe äro vmdragha 
theras skröpligheet som swaghe äro. NT 
1526 Rom. 15:1. Warer idhra förståndare 
lydughe, och vndragen för them. Ders. Ebr. 
13:17. vndragha (hafva fördragsamhet) stil
lar mykit ondt. Pred. 9 (10:4). vndragher 
hwar annan, och förlåter hwar androm. Col. 
3:13. Vndraghandes then ene them andra 
j kärlekenom. Eph. 4:2. salighe äre the 
sachtmodighe som all ting lijdha och vn
dragha toleligha. O. Petri 2 Post. 189 b. tu 
... nådelighen vndraghit all min mootvillig- 
heet och öffuerdådigheet. Schroderus Ke

gel. 250. Haffuom wij wndragit ider medt 
thenn hielpeskatt, som war lagd på eder, for 
eders fatigdom skuld. Gust. 1 reg. 6: 55. olaga 
skatt haffuer hansz nåde ecke lagt på landit, 
wtan heller vmdragith then meneman thet 
han well med lagen motthe paa lagt hafft. 
6:150. och haffuer hans nådh .. . vndraget 
mett them Borgelegit. 8:246. them (pen- 
ningarne) haffwe wij skänekt och vmdraget 
medt honom. RR 26/7 1544. Inga menniskior 
kunna bliffua i vmgengelse med hwar annan, 
medt mindre then ene moste jw mykit lijdha 
och vndragha med then andra. O. Petri 
Kr. 172. .han wille icke omdragha medh ho
nom vtan gick bortt och kastadhe honom j 
hächtilse så lenge han betaladhe thet han 
war skyldogh. 2 Post. 162 a.

Undrom, dat. eller abl. pl. (af Under) 
som adj. Förundrad. När the thetta sågho 
wordo the vndrom, försoffadhe och häpne. 
L. Petri Dav. ps. 48: 6. — Stå undrom (råd
lös). Lind Ord. Se Rietz.

Undrycka, tr. [Fsv. untrykkia, Mnt. ent
rucken.] wndryethe syg Danmarcks rikitz 
inbyggere wndhan hans lydn ock herrewälle. 
Gust. 1 reg. 3:142.

Undrymme, n. Undflykt. han hadhe 
vndryme nogh, hadhe han welat fly vndan. 
L. Petri Chr. pina P4a. the Svenske ladhe 
them så hårdt effter, at the intet undryme 
hafva kunde. Kr. 29. när de Svenske sågo 
sig intet undrymme hafva, togo de sig det 
råd före att de i grund försänkte deras skepp. 
S. Elofsson 144. Jfr Un dan rym me.

Undspringa, intr. [Fsv. untspringa. T. 
entspringen.] han är vndsprungen såsom 
een Råå vthu nätet. Syr. 27:22.

Undstinga, tr. [Fsv. untstinga.] Undan
gömma. hon vndstack sin son. 2 Kon. 6: 
29. han wardt vndstungen ... j Herrans hws 
j sex åår. 11:3.

Undstå, Undstånda, tr. [Mnt. entstan ] 
1. Motstå. Soo snart vore skott komme fram 
aer vel gott hop at staden skal ecke lenge 
wntstande. Gust. 1 reg 1:230. — 2. Undgå, 
undvika. Thet later (underlåten) ingaledis, 
saa frampt j niwta wele eder frelse oc vnn- 
sta wor ogönst. Gust. 1 reg. 1:80.

Undsäga, tr. Hota. [Fsv. untsighia.] Om 
C. Mario läser man, honom halva hafft itt 
så stygt och grymt ansichte, at han ther medh 
lijka såsom undsade at förstöra stadhen Rom. 
Schroderus Albert. 1:61. är det sant, at 
en sådan skälm tör drista sig at undsäja 
eder? Lagerström Tart. 89. Han sade 
strax fram sin herres ordh, Undsade Konun
gen medh brandh och mordh. Hund Er. 14 
kr. v. 65. the wnsade migh både med lod 
och krwth. Rääf Ydre 3:409 (1594). han 
honom med döden undsagt. J. Werwing 
1:215. *

Undsägelse, f. Hotelse. [Fsv. untsighilse.] 
ty skildes han vidh them . .. medh hoot och
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myckin undsäijelse. L. Petri Kr. 75. the 
Lybske ... kraffde med trugh och vnseielse, 
att hwar the icke nu snarlige bekome theres 
betalning, wille the besökia landet medh 
mord och brand. Svart Kr. 152.

Undsägelsebref, n. Fejdebref. [Fsv. 
untsighilsa bref, Mnt. entseggebref.] ett 
undsäjelse bref ifrån Konungen i Danne- 
mark, at ... han skulle hemsöka de Svenske 
med mord, roof och brand Girs Joh. 3 kr. 9.

Undsägn, f. = Undsägelse. [Fsv. unt- 
säghn.] (the) honum feygda medt vndtsengen. 
Gust. I reg. 3:803. begynnar han nw paa 
nyth brwka sin gambla fwndh med hotth, 
trwgh och wnsägn. 4:15.

Undsätt, m. Undsättning. [T. entsatz.] 
(staden) Birsens vndset. Gust. Adolf Skr. 
501. Norlandh ... Uthrustar sin Herculem 
hasteligh Til at göra Tyskland undsätt. S. 
Brasck T. krig. A 2 b. han sigh rustar medh 
sin häär, Gör migh undsätt, som hielp be- 
gäär. Ders. D 2 a.

Undsätta, tr. Rädda. [Fsv. untsätia, 
Mnt. entsetten.] på berghit vnsett tigh at 
tu icke förgååsz. 1 Mos. 19:17. the (gräs
hopporna) skola vpäta hwadh idher quartt 
bliffuit och vndsett är för haghlena. 2 Mos. 
10:5. skynder idher bortt och vndsetter 
idhart lijff. Jer. 48:6. ingen skal vndsettia 
henne vthu minne hand. Hos. 2:10. Jagha 
effter ihem, tu skalt få them fatt, och vnd
settia (befria, återtaga) roffuet. 1 Sam. 30: 8. 
(the) dristade ingelund bliffua i landet vtan 
vnsettia halsen, rymandes aff hwardt the 
kunde. Svart Kr. 149.

Undvika, tr. och intr. [Fsv. untvika, T. 
entweichen.] 1. Afrika, nær noghon . .. vnd- 
wiiker wtaff thy ene Riikit wthi thet annedh. 
Gust. 1 reg 7 : 493. — 2. Undandraga sig. 
Huad ... forma ordinantia inneholler thet 
hoppes oss atj icke heller æn andre vntuika 
kwnne eller velen. Gust. 1 reg. 4: 270.

Undvikelse, f. Undanflykt, the slæppa 
icke gerna hwad the haffwa håndha maellom 
thet the kwnne med noghen forhalningh oc 
fort;gth vndwikilse beholla. Gust. I reg. 
4:106.

Undväg, m. finna hol och undvägar för 
hvart och ett hugg och slag. Rydelius 
Förn. öfn. företal § 10.

Unflåd, Unflåt, m. Se U m f 1 o d. våra 
unflåder, legoherdar A. Laurentii Hust. 35. 
i leffwarne gruffwelighe luchtande och groffwe 
vnflåter. Ernhoffer 108 a. Diogenes var 
en groff unflåt. Leuchowius 178. Så see 
nu til, att tu icke äst en vnflot och skrym- 
tare i Herrans Hwse. P. J. Gothus Skrift, 
sent. S 4 b. upblåste näsevijse kloklingar 
eller som man them på Latin kallar Stolidi 
inflati, på Svenske stolte unflåtar. J. Sig- 
FRiDi Företal b 3 a.

Unfläder, m. Pack, landstrykare. [T. 
unfläther.] att förloffwe them (de Tyske båts

männen) slätt aff landet på thenne tijd, äre 
wij icke till szinnes, medt mijnne ther äre 
någre vndfflädere och mytherii makere. RR 
7/j 1544.

Unflädig, adj. Orenlig, okysk. Jfr Um- 
flåtig. et unflädigt och slemt leffuerne 
föra. Ulfsparre C1 b.

Unflödig, adj. Jfr Um fiât ig. uthföra 
gösel eller andre stinckande och unflödige 
arbete göra. E. Erici B 8 a.

Ungling, m. Yngling. [Isl. unglingr.] en 
wittlös vngling. Sal. ord. 1536 7: 7.

Unglyde, m. Ungt folk, ungdom. [Isl. 
lyör, folk.] Dock är gement, iag vet ey hur 
thät kommer till, Att unge-lyden mäst till
sammans leeka vill. Rudeen 216. Unglyde. 
Lind Ord. 959. Rietz 409.

Ungälla, intr. [Fsv. un(t)giälda], Hafva 
fördrag, han haffuer lijdhit och vngullet 
medh them och seedt offta genom finger medh 
them. O. Petri 2 Post. 39 a. han seer 
offner, lijdher och vngeller medh woro (vår) 
skröpeligheet. Ders. 39 b.

Unna, tr. Bevilja, medgifva, förunna. Al- 
lenest bedher iagh tigh om itt, at tu vnner 
migh twå månadhe at iagh gåår nedher på 
berghen. Dom. 11:37. them wil iagh liflf- 
uet vnna. Jer. 49:11. Herre Konung, Gudh 
vnne tigh lenge leffua. Dan. 3:9. segh- 
ren icke kommer genom harnesk, vthan 
Gudh giffuer honom them han then vnner.
2 Macc. 15:21. Och all lustigh trää vnder 
iordenne vndte honom thet wel. Hes. 31:16. 
Wendt ifrå migh then falska wäghen, och 
vnn migh tijn Lagh. Ps. 119:29. han vn
ner oss ondt och är wår fiende. L. Petri
3 Post. 71b.

Unse-, Ynse-, Önseguld, n. [Mnt. unt- 
zegolt.\ Enseguld lärer varit arbetadt guld, 
eller något slags gulddragare-arbete, till pryd
nader på kläder. Hallenberg Mynt 142. 
(“Indseguld . .. synes at bemærke et Slags 
med Guldtraad omspunden, eller af slige 
Traade flettet Snor“. Molbech Gloss.) Un- 
seguld. Widekindi 325 (1615). ynsse gull, 
ynsse sölff. Tegel Er. 14 hist. 32t (1561). 
ynssegulldz border 1 pund 11 */» lodh. Hist, 
handl. 13. 1:3"3 (1567). Itt pund Önsegull 
70 mark. Stjernman Com. 1:193 (1566). 
Possementer, border, knyttning, knappar, lit- 
zer, polletter, flittrar, cantiljer eller annat 
slijkt arbete aff unsegull och sölfver giordt. 
2:313(1641). (Önsesilffuer. 1:585.)

Unska, tr. Önska. [T. wünschen.] iagh 
wil tigh fridh vnska. Ps. 122:8. alt thet 
mijn öghon vnskadhe lät iagh them få. Pred. 
2:10. Ah min vnskadhe son (mitt önske
barn). Ord. 31:2. mine käre och vnskadhe 
(efterlängtade) brödher. Philipp. 4:1. Jagh 
får ingen roo om then vnskade natten. L. 
Petri Jes. proph. 21:4. (Bib. 1541 : liwff- 
ua.) Jfr Vunska.

Unska, f. Önskan. Tu giffuer honom
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hans hiertas vnsko. Ps. 21:3. The rett- 
ferdighas vnska moste doch welgå. Ord. 
11:23. min Helghedom then ... idhor hier
tas vnska är. Hes. 24: 21.

Uppakting, f. Aktgifvande. [T. auf- 
achtung.] Så är tilseende och vpaktung 
fast förnödhen. RR 28/? 1543.

Uppala, tr. Uppföda. [Isl. ala.] foster, 
som födhes och op-ales effter ens boskap. 
Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat. A 4 b. 
opalar hundar. Ders. B 4 b.

Uppantvarda, tr. Öfverantvarda. [Fsv. 
upandvarpa, Mnt. upantworden.] sammæ 
slotzloffwen frij i hender opantwarda Jöns 
olffzson. Gust. 1 reg. 3: 427.

Uppantvardelse, f. Se Gen, adj. 1.
Uppas, dep. Yppas, then som sachtmo- 

digh är, lijdher til en tijdh, och sedhan vppas 
honom glädhe. L. Petri Sir. bok. 1:28. 
Jfr Yppa sig.

Uppassa, tr. Passa på, lura pä. [T. 
aufpassen ] Churfursten af Brandenburg... 
tilfällen oppassar til incommodera H. K. M:tt. 
Stjernman Riksd. 2:1297 (1658). stråtrö
vare ... tig uppassa. Hermelin C 7 a.

Uppbalka, tr. Förse med stängsel, vp- 
balke trägården. RR ,7/j 1546.

Uppbeka, tr. Förbruka beck. På detta 
fyrverk upbekades en tunna beck' och en 
tunna tjära. Adlersparre Afh. 249.

Uppbena, tr. Bena. hon upbeenar nett 
sit hår. Lucidor Pp 3 b.

Uppberges, adv. Uppför berget. Een 
quinna som haffuer en ond mun, är enom 
spakom manne lijka som diwp sand är gam- 
mals manz fötter, när thet bär vpberges. L. 
Petri Sir. bok. 25: 27.

Uppbjuda, tr. 1. Erbjuda sig att af stå.
1 haffuen korrat oss för edher egen herre 
oc konung, ther wij tog (dock) heldre .. . 
warit för wthan, som wij thet sedan offtha oc 
tiit opbudit haffue. Gust. 1 reg. 6:47. — 
2. Uppbåda. [T. aufbieten.] Tå nu theras 
Höffuitzman them vpbödh, stodho the vp, 
och slogho til fiendanar. 2 Macc. 14:16.

Uppbläsa, tr. Uppblåsa, iagh skal vp- 
bläsa minne grymheetz eeld. Hes. 21:31. 
man tilhopa samkar silffuer, koppar, jern, 
blyy och ten in vthi en vgn, at man må 
vpbläsa ther en eeld vnder, och smelta thet. 
22:20. smedhen som vpbläs kolen j eel- 
den. Es. 54:16. Förståndet vpblääs, men 
kärleken förbätrar. 1 Cor. 8:1. Kärleken 
. .. vpbläses icke. 13:4. j ären vpbläste, 
ther j mykit heller skullen haffua sörgdt. 
5:2. otroo, then dieffuulen altijd hoos onda 
menniskior meer och meer vptender och 
vpbläs. L. Petri Bot A 2 b.

Uppbläsning, f. Högmod, vpblesning.
2 Cor. 12:20.

Uppborga, tr. Upplåna. [T. aufbor
gen.] upborge eller lähne någre märkelige 
summor. Stjernman Riksd. bih. 186 (1560).

opborga så myckit mögeligit voro på K. M:ttz 
betalning. Landt. instr. 93 (1616).

Uppbrasa, intr. Uppblossa. Them syn
tes wel förfärligha eeldzloghar vpbrasa. L. 
Petri Sal vish. 17:6.

Uppbringa, tr. Tillvägabringa. [Mnt. 
upbringen ] frågade . .. hure myket folk then 
landzände offuan Longeheden kunde till thet 
högsta vpbringa? Svart Kr. 21. nogra 
szetlar ... szådant myterij vpbringa. Gust. 
1 reg. 10:30.

Uppbrista, intr. Uppvälla. tå vpbrusto 
alla stora diwpsens kellor. 1 Mos. 7:11. 
Tu läter kellor vpbrista j dalomen. Ps. 
104:10.

Uppbryta, tr. [T. aufbrechen.] 1. Bryta. 
Hoo är werdigh vpläta bokena, och vpbryta 
hennes insigel ? Upp. 5:2. — 2. Upphäfva. 
faste slott, som mächtige härar hafva måst 
belägringar före upbryta. Gust. Adolf 
Skr. 300.

Uppbräcka, tr. Bryta upp. [T. auf
brechen.] vpbreckia thet läger j Lund. Gust. 
1 reg. 10:272.

Uppbygga, tr. Fortplanta, legg tigh 
när minne tiänistaqwinno, at iagh doch til 
ewentyrs motte vpbygd warda aff henne. 1 
Mos. 16:2 (Luther: durch sie erbawet.)

Uppbyggelse, f. Uppbyggande, broons 
upbygelse. Stjernman Com. 4:619 (1684).

Uppbyggnad, m. Uppbyggelse. (det) 
skall lända tig til nytta och upbygnat. Her
melin E3b.

Uppbära, tr. Åtnjuta, göra honom tiä- 
nist for thet goda wij til forenne vpburit 
haffue. O. Petri 2 Post. förord 1 b.

Uppdika, tr. Uppgräfva? [T. auf dei
chen?] (han) Christenheten förstörer, Gudz 
ord, sacramentet och all Gudz ordning om
kull rifver, och j samma staden updikar 
förödelsens styggelse. J. Erici Dav. ps. 
104 b.

Uppdraga, tr. och intr. 1. Draga, låta 
uppstiga. Han vpdragher moln jfrå iorden- 
nes enda. Jer. 51:16. — 2. Bära fram, 
servera. [T. auftragen.] sin lekamen och 
blod, them han oss i sacramentet skeneker 
och updrager. Svedberg Sabb. ro 2:1174. 
vinet var... ett medel, med hvilket Christi 
blod sig förena skulle, och för natvardsens 
gester updragas at dricka. 2:1150. — 3. Draga 
upp, tåga fram. Förskingraren skal vpdra- 
gha emoot tigh, och beleggia festen. Nah. 2:1.

Uppdrömma, tr. Drömma till, the al- 
dra orimeligaste hypotheses, som någonsin 
kunna updrömas. Rydelius Förn. öfn. 124.

Uppduka, intr. och re fl. Se Duka 4,5. 
icke en aff förbenämde tyranner tordes up- 
duka för honom. Schroderus J. M. kr. 619. 
tå fans ingen vthi Swerige, som torde sigh 
emot thenne ochristelige ogerning vpduka. 
Gust. 1 reg. 1:23. ingen vart ther nu befunnen, 
som sigh yttermera för Kon. Haldan torde



Uppdyka — 911 Uppfinna

upduka. L. Petri Kr. 30. så hade han 
achtat gå med alla Sverigis inbyggiare till 
verka, at the alrig någon tid skulle sig up
duka. Ders. 150. de sig icke oppduka torde 
I vår broders tid, den grymme man. Carl 
9 rimkr. 62. theras macht var så platt för
svagat, at the icke tordes mera upduka sigh. 
SCHRODERUS Liv. 204.

Uppdyka, tr. Genom dykare upptaga. 
uppdyka varor från skepp som strandat el
ler äro förolyckade. Stjernman Com. 4:1022 
(1688). at dyka opp (det förolyckade) skiep- 
pet tillika med ladningen. M. Triewald 
Plägning 1.

Uppdägga, tr. Uppamma. Huruledz 
och aff hvilkom barnen varda updeggiade. 
L. Paul. Gothus Mon. pac. 727. Kärle
ken emellan fostret och then thet updeg- 
ger. Ders. 728. Vargungarne må ei med 
fåramiölk updäggas. Reg. Horol. 23.

Uppe, adv. Tå war Bacchides vppe (på 
benen, å färde, åstad) medh en stoor häär. 
I Macc. 9:60. Tå war Konungen hastigt 
vppe, at han thet vproor stilla måtte. 2 Macc. 
4: 31.

Uppeggelse, f. Eggelse. Hugsens . .. 
reetningar, upäggelser och anlopp. Stjern
hjelm Lycks. är. cartel.

Uppebåll, n. Vidmakthållande, alle 
dygders högmechtige beskärmerinna och the 
Parnassiske gudinnors uppehåld (uppehåller- 
ska) och milde fostermoder. Stjernhjelm 
Virt. rep.

Uppehålla, intr. och tr. [Fsv. uppehalda, 
Mnt. uplwlden, T. aufhalten.] 1. Hålla 
upp, upphöra (med). Såå warder nw thetta 
(det tredje) bodhet retzliga hollit, när men- 
niskian oppeholler aff sina gerningar. O. 
Petri Men. fall B 5 a. andeligha warder 
Sabbaths eller hwilo daghen hallen, när man 
vppehaller aff syndenne. 2 Post. 74 b. — 
2. Qvarhålla. wij .. . förlöpe såsom watn j 
iordena thet man icke vppehåller. 2 Sam. 
14:14. — 'A. Förhålla, undanhålla, vpholla 
våris herris lekamen för nogon som sig 
... beretta vil. Gust. 1 reg. 4 : 255. Ingen 
prest skal holle vppe gudz lichame för nå- 
gen menniskia om påskenn eller annen tidh 
om årett när almogen will sigh berätta. 6:306. 
— 4. Bibehålla, underhålla, vpbrenna wap- 
nen .. . och ther medh vppehålla eeld j siw 
åår. Hes. 39: 8. — 5. Refl. Underhålla sig, 
nära sig. drogh åt öknenne och vp i ber- 
ghen, och ther vppehölt han sigh ... medh 
gräs och örter. 2 Macc. 5:27. Jfr Upp- 
hålla.

Uppehållelse, f. Undanhållande, af- 
hållande (ifrån), oppehållelse om påska frå 
sacramentit. Gust. I reg. 5:156. vphollilse 
om påscha. 4:20.

Uppehälle, n. 1. Upprätthållande, vid
makthållande. [Fsv. uppehälde, Isi. upp- 
heldi.] then falkenet... ma han beholla tyl

(till) slotzens vphelle och forswar. Gust. I 
reg. 2:17. åkers och engesis vphælle. 4: 35. 
han skal köpe på våra vegna til rijkesins 
myntts oppehälle alt thet sölff han kan öff- 
uerkomma. 5:3. stadhen må oc skall vp- 
bära pola peninganar til broeness och bo- 
menss vppehelle. 6: 242. tu grömme An
tichrist, tina lemmar och vppehelle (upp- 
rätthållare) haffua redho fongit een brist. 
Psalmb. 1536 88. wij måghe haffua tröst 
och vppehälle (försvar, beskärm) emoot 
thenna starcka och almenneliga förargelsen. 
L. Petri 2 Post. 55 a. then lemmen som 
til menniskiors slechters vppehelle och för- 
ökelse skapat är. P. Erici 6: 31 b. Ach ! 
huru skal tijn hiord tig, Herre, vedergälle 
Tijn försorg, styrk och värn, titt milde uppe
hälle, Som tu oss hafver giort och än gör 
dagelig? Stjernhjelm Jubelsång. — 2. Till
handahållande. huar för nödhen ær. . . ath 
nogra skula vara som haffua faith salt och 
andra torffteliga varur... Skal (han) förordi- 
nere oc tilskicke så mange som behoff gö- 
ris oc icke here til forma torfftheliga varors 
vppehaelle. Gust. 1 reg. 4:344.

Uppenbar, adj. [Mnt. openbar, T. of
fenbar.] 1. Synlig för alla, ofördold. Vp-
penbara på wäghen och på stråtenne ståår 
hon (visheten). Ord. 8:2. — 2. Allmän, 
offentlig, vphengia (taflorna)... på itt vp- 
penbart rum. / Macc. 14:48. The skola 
thå mötas på en vppenbara platz ther tree 
wäghar kunna möthas. O. Petri Kr. 50. 
vppenbara spelplatzer eller skodoplatzer. Tob. 
com. A 2 b. — 3. Uppenbarad, röjd. skal
kar... måtte bliffue uppenbare och stå the- 
ris tilbörlighe straff. Stjernman Com. 1:179 
(1563). - 4 Öppen, leden som mann schall 
löpe inn aff openbare siön till Helsinge- 
fors. Fin. handl. 7:324 (1550). bruke the- 
ris fijskie j vpenbare haffwedt. 8:89(1551).

Uppenbariig, adj. Uppenbar, then store 
och vppenbarlighe Herrans dagh kommer. 
Ap. gern. 2: 20.

Uppenbarliga, adv. Tydligt, uppenbart, 
offentligt. Breffuet som j til oss sendt haff- 
uen är vppenbarligha läsit för migh. Esra 
4:18. predica vppenbarligha j Jerusalem. 
Jer. 1 (2:2). sadhe iagh til Petrum vppen
barligha för allom. Gal. 2:14.

Uppenbarning, f. Uppenbarelse. Gud- 
domligha vppenbarningar. P. Erici 1:82 b. 
Annorstädes äfven vppenbaringar.

Uppenbart, adv. Oförtäckt. Och be- 
gynte til at vnderwijsa them, at menniskion- 
nes Son skulle mykit lijdha,... och dödhas, 
och effter tree daghar vpstå igen. Och ta- 
ladhe han thet talet vppenbart. Marc. 8:32.

Uppfetalia, tr. Proviantera. Konung 
Cristiern all sijn skep påå nytt upfetaliet 
hade. HSH 2:16 (153 ).

Uppfinna, tr. Påfinna, igenfinna, the 
öffuergåffuo fårahwset, och ... fåå aff them
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wordo vpfundne och förde til fårahwset igen. 
L. Petri 2 Post. 113 a.

Uppfinnsam, adj. Uppfinningsrik, oqvä- 
dins ord . .. han ther på mechta upfmsam 
och riker är. Svedberg Försvar 112.

Uppflyga, intr. Gå upp. huus och 
heem i eld Upflogen är (T. im feuer auf- 
geflogen.] Stjernhjelm Fredsafl 9 intr.

Uppfläka, tr. Blotta, at han (Kristus) 
måtte oss, som uti synden lågo Bort döde, 
gifva lif och frälsa från vår plågo, Upflechte 
han sit bröst, lät hiertat genomstingas. Spe
gel G. verk 209.

Uppfodra, tr. Fodra, göda. [T. auffüt
tern.] wij wår kräseliga iunkar bwk medh 
nytteligh maat och dryck vpfodre. P. Erici 
2: 259 a.

Uppfordra, tr. Uppbåda. När krijgs- 
folcket blifver upfordrat. Stjernman Com.
1:637 (1615).

Uppfostra, tr. Fostra. Jagh är intet 
haffuande, iagh födher intet, så vpfödher iagh 
ock inga ynglingar, och vpfostrar inga iung- 
frur. Es. 23:4. och (jag) är vpfoostrat j 
linda medh vmsorgh. Vish. 7:4.

Uppfråga, tr. Uppspana genom frå
gande. [T. auffragen.] the (vise männen) 
thet nyfödda barnet aldrig genom skarpsin- 
nigheet och naturligit förnufftz liws funnet 
eller vpfrågat, om Gudh genom sitt ord och 
Anda icke synnerliga them vplyst. P. Erici 
1: 111 a.

Uppfråssa, tr. Uppäta, förtära. [T. 
auifressen.] vpfråsza änkiors hws. NT 1526 
Luc. 20:47.

Uppfräta, tr. [T. auffressen.] 1. Upp
äta, förtära, en oxe vpfräter gräset på 
markenne. 4 Mos. 22: 4. Landet... vpfrä
ter sina inbyggiare. 13:33. vpfräten aff mat
kar. Ap. gern. 12:33. The vpfräta änkiors 
hws. Luc. 20:47. vlffuen . . . skal icke få 
idher fatt och vpfräta. L. Petri 2 Post. 
49 b. — 2. Förgöra, tu äst itt hardnackat 
folck, iagh motte til ewentyrs j wäghenom 
vpfräta tigh. 2 Mos. 33:3. Tu skalt vp
fräta alt thet folck, som Herren tin Gudh 
tigh giffuandes warder. 5 Mos. 7:16.

Uppfröda, tr. Befrukta. Se Fröa. the 
(maskarne) gå in i egget och thet upfröda. 
Lindestolpe Matk. 73.

Uppfröda, tr. Uppfriska, upplifva? Ty 
skall ett ledigt sinne Och stundom frija dar, 
Me’n Gud mig lifvet spar, Upfröda mod och 
minne. Frese 114.

Uppfund, n. Uppfinnande, theras (af- 
gudarnes) vpfund (Vulg. adinventio) är itt 
skadhelighit Exempel på werldenne. Vish. 
14:12.

Uppfylla, tr. Fylla, fylla i. toogh han 
itt aff hans sidhoreff, och vpfylte kött j samma 
stadhen. 1 Mos. 2:21.

Uppfyllelse, f. Fullhet. hwilken (för
samlingen) är hans (Kristi) kropp och hans

vpfyllelse, som alt j allom vpfyller. Eph. 
1: 23

Uppfärda, Uppfärdiga, tr. Iståndsätta. 
vpferdadhe Herrans altare. 2 Krön. 33:16. 
vpferdadhe vmgången offuan på Templet. 
Syr. 50: 2. Simon ... förbätrade thet helga 
Hwset, och j sin tijdh vpferdade Templet. 
L. Petri Sir. bok 50:1. byggia eller up- 
färda såge- och andre qvarnar. Colerus 
1:12. reformera och vpferdiga Slottet igen 
thär thet war sönderskuttet. Svart Kr. 92.

Uppföda, tr. Göda. 1 haffuen leffuat 
j kräseligheet på iordenne, och hafft idhra 
wellust, och vpfödt idhor hierta, såsom på 
en Slachtedagh. Jac. 5:5.

Uppföda, f. Uppfostran. [Fsv. upfödha, 
{., Isl. upfoeöi, n.] hure hon (prinsessan 
Cecilia) osz löner för wår faderlig vmmach 
och vpföde, thett förbarme sig Gud öffuer. 
Adlersparre Hist. saml. 3: ?1 (1560).

Uppföra, tr. Upphöja, befordra? [T. 
aufführen?] I ære . ..then wij häffua högt 
wpsath och then wij haffue mesth lathit oss 
wpföre. Gust. I reg. 2:96

Uppgifva, intr. Ge öfver, kräkas, det 
gräsliga vijnet... reef migh starckt i magan, 
Att iagh medh hislig vemielse måste Otro- 
Iigh håårt upgiffva. U. Hjärne Vitt. 128.

Uppgint, adv. Raktupp. f Jfr Isl. gegnt.] 
hennes (örtens) sköne bladh och stielke alt 
vpgijnt j högden wexer. A. Simonis N ll b.

Uppglöda, tr. Göra glödande, upptända. 
förtal slokner genom föracht, men af förif- 
rande mera upglödes. Hermelin D 7 a.

Uppgnaga, tr. Nu warder thenna ho
pen vpgnaghandes alt thet om kring oss är, 
såsom en oxe vpfräter gräset på markenne. 
4 Mos. 22: 4.

Uppgripa, tr. [T. aufgreifen.] 1. Gripa, 
fasttaga. komme the (Tattarne) sedan igen, 
tå skole the upgrijpas och föras til näsle 
slott at ther arbeta i järnen. Stjernman 
Com. 2:333 (1642). — 2. Uppfånga, upp
snappa. de Polniske Commissarier ingen 
fullmagt hade at tractera och sluta, utan voro 
allenast komne till at mèrka ord, och mera 
upsökte till att upgripa något, än att de sa
ken afhandla ville. Lönbom Hist. arch. 
5:13 (1629).

Uppgro, intr. Uppväxa. Akermansens 
sädh ... icke upgroor. Forsius Esdr. 135. tå 
skal thet onda upgroo på iordenne. Ders. 193.

Uppgå, intr. Skjuta upp, uppväxa, ey 
någhon ört vpgåår. 5 Mos. 29: 23. Gräset 
är vpgånget. Ord. 27:25. ther äro black 
håår vpgången. 3 Mos. 13: 37.

Uppgång, m. iagh sågh en annan Än
gel vpstigha jfrå solennes vpgång (från ös
tern). Upp. 7: 2.

Uppgångsfisk, m. j then neder fårsen 
är gått stelle att bygge for all opgångs Risk. 
Fin. handl. 3:327 (1555). bygge små kaar 
for opgångz frisk, som ther (i strömmen) och
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noch wancker både siik, idh, braxen och 
nogen små lax. Ders. Se Utgångsfisk.

Uppgätta, tr. Upptänka, utfundera. (Se 
G ätta, gissa.) thet han (satan) sielff ey 
kan upjätta, Förmåår Jesuiten väl uthrätta. 
Messenius Ret. B 4 a.

Uppgöra, tr. 1. Tillgodogöra, förarbeta, 
förbruka, mykin wll warder årliga vpgiord 
j werldenne. L. Petri 2 Post. 244 a. huad 
saltpeter . .. som i Finland kann tilsiudes 
schall vpgöres vdi krutt her i Stocholm. 
HSH 27:112 (1565). upgiöra hudar till skor. 
Stjernman Com. 1:287 (1577). — 2. Upp
bädda, bädda. [T. aufmachen.] mijn säng 
är j mörkrena vpgiord. Job 17:13. — 3. 
Uppmana, sådant taal tienlighit är til at 
upäggia och til mootvilligheet upgöra krijgz- 
folcketz modh och sinnen. Schroderus 
Liv. 908.

Upphafva, tr. Uppföra. Så wordo alle 
Konungens wijse vphaffde (i palatset). Dan. 
5: 8.

Upphemta, tr. Upphinna, jagadhe han 
effter them (fienderna), och kunde icke vp- 
hemta them. I Macc. 12:30. straxt Kraf- 
velen fick up fåckan igen, bleff Michel (fien
dens amiralskepp) uphämptat. Girs Gust. 
1 kr. 153.

Upphissa, tr. Upphetsa. (Jfr Hitsa.) 
Rijke moot rijke, landh emoot landh Vij 
vilie uphijssa. S. Brasck T. krig. B l a. 
Hvilken som uphissar och styreker meniga 
man til olydno mot Konungen. Lag 1734 
M.B. 6:1.

Upphof, n. Uppståndelse. Strax vardt 
uthi heele stadhen ett stort uphooff och an- 
låpp. Schroderus Liv. 4G1.

Upphofsman, m. Auktor, författare. 
Han för en uphofs man vil aiment hälsad 
bli. Sv. nitet n. 1.

Upphugga, tr. 1. Borthugga, nedhugga. 
the ther grundadhe äro på iordenne,... warda 
vphugne. Job 4: 20. — 2. Upptimra. [T. 
aufhauen.] Timbermännerne skole ... kyre- 
kiorne och prästegårderne opå H. K. M:tz 
omkostnedt ophugge. HSH 39: 224 (1606). 
Birkarler som udj Lappemarcken handle 
wele, skole . .. ophugge een bodh på marck- 
natz platzerne. 39:226. Till prestegården ähr 
timber framkört, doch ännu inttet hus up- 
huggit. 39:248 (1607).

Upphvättja, tr. Hvässa. (Se H vätt ja.) 
sijn brinnande wrede skal han vphuettia til 
spiwt. L. Petri Sal. vish. 5:21.

Upphyra, intr. Hvälfva omkull? (Jfr 
H i ra.) är samma svalg (hafshvirfvel) under
stundom så starckt, at när ther komma skep, 
och icke hafva een godh dragande vind, 
blifva skepen ther mitt uppå ståendes, at 
the moste vända sigh, til thes the uphyra. 
Petrejus Beskr. 1:96.

Upphåll, n. [Fsv. uphald, Isl. upphald, 
Mnt. upholt.] 1. Uppehåll, thet (trädet) bär

frucht vthan vphåll. Jer. 17:8. hans öghon 
see vthan vphåll alt theras wesende. Syr. 
17:16. iagh vthan vphåld haffuer tijn åmin
nelse j mina böner natt och dagh. 2 Tim. 
1:3. then ringning som förhindrar Tidegär- 
den och tagher bortt kyrkioliwdh, .. . Item 
Vphåll (afbrott i ringningen, pausering) medh 
alla klockor, ... skal leggias aff. L. Petri 
Kyrkord. 50 a. — 2. Undanhållande, vphåll 
frå sacramentith om poscha. Gust. 1 reg. 
4:75. (Jfr U p p e h å 11 e 1 s e.)

Upphålla, tr. och intr. [Fsv. uphalda, 
Mnt. upholden.] 1. Hålla upp, hålla upp
lyft. Mose vphölt sina hender. 2 Mos. 
17:11. Itt siechte som ... sijn ögnahwarff 
högt vphålla. Ord. 30:13. — 2. Upphöra. 
På första daghenom skole j vphålla medh 
syrat brödh vthi idhor hwsz. 2 Mos. 12:15. 
Herrans wredhe skal icke vphålla, til tess 
han gör och vthrettar thet han j sinnet haff
uer. Jer. 23:20. O tu Herrans swerd ... 
huru kant tu vphålla (hvila). 47: 7.

Upphäfva, tr. 1. Upplyfta, höja. [T. 
aufheben.] han medt behendigheet all sswår 
tunge (tyngd) kan vphäffwe. HSH 26:2 (1554). 
Jagh vphäffuer mina hender til Herran. / 
Mos. 14: 22. Han vphoff sina hand, och 
kastadhe medh sliungo. Syr. 47: 5. tu ... 
vphäffuer tijn öghon til himmelen. 5 Mos. 
4:19. iagh tigh vthu stofftet vphäffuet haff
uer. / Kon. 15 (16:2). The äro en liten 
tijdh vphäffne, men the warda om intet och 
vndertryckte. Job 24:24. alt vphäffuet . .. 
skal förnedhrat warda. Es. 2:12. watuströ- 
manar vphäffua sina bölior. Ps. 93: 3. In
tet folck skal vphäffua swerd emoot thet 
andra. Micha 4: 3. och vphoffuo sina röst 
och greto. 2 Sam. 13:36; Så vphäff nu tijn 
böön för them. 2 Kon. 19:4. haffua vp- 
häffued (uppsatt) oc hyllatt en ... forrädhare 
siig tiil höffuetzman. Gust. 1 reg. 4:135. 
Refl. haffua med slige stycker vphæffued siig 
(svingat sig upp) för herrar. 4: 209. Magnus 
... sich för konung vphäffuit hade. O. Petri 
Kr. 64. Han haffuer vphäffuet (upprest) sigh 
emoot honom (Gud). Job 15:27. all hög- 
heet, som sigh vphäffuer emoot Gudz kund
skap. 2 Cor. 10: 5. på then wäghenom . . . 
vphäffuer sigh itt iemmer roop. Es. 16 (15: 5). 
en stoor storm vphooff sigh på haffuet. Jona 
1: 4. vphäffuer sigh (uppstår) itt spörsmål, 
ther Propheten swarar til. Försp. till Sach. 
förskreckelse vphooff sigh på jordenne. St. 
af Esther 5: 5. örlighe sig haffwer vpheff- 
widh emellan Erchebispen ... och doeter 
Vincentius. Gust. 1 reg. 6: 256. strijdhen 
uphooff sigh uppå månge åthskillighe ortar 
tillijka (på en gång). Schroderus Liv. 415. 
— 2. Förhäfva. at titt hierta tå icke vp- 
häffues, och tu förgäter Herran. 5 Mos. 8: 
14. Refl. Riket skulle ödhmiukat bliffua, och 
icke vphäffua sigh. Hes. 17:14. hans hierta 
vphooff sigh, at han wardt stolt och hogmo-
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digh. Dan. 5: 20. — 3. Prisa. [T. erheben.] 
man är plichtig Herrans vår Guds gåfvor 
och välgerningar högt at uphäfva. Gust. 
Adolf Skr. 178.

Upphöja, tr. Göra hög, höja, resa. vp- 
höyer dörerna j werldenne, at ähronnes 
Konung må ther indraga. L. Petri Kyrk
ord. företal 9 b. och vphögde grunden (till 
templet) dobbelt så högdt. Syr. 50:2. vp- 
höya wår Gudz Hws, och vpretta tess för
störing. Esra 9: 9. klempe när uphöyes {om 
det katolska bruket att ringa med klocka 
när hostian och kalken upplyftas vid natt
varden). Stjernman Riksd. bih. 242 (1593).

Upphör, n. Uppehör. Bed honom utan 
uphör. Hermelin B 2 a.

Uppipa, intr. Blåsa upp (ett stycke) på 
pipa. [T. aufpfeifen.] tu hafver länge nogh 
tilförenne uppipat, pipa och nu een gång för 
oss up. Petrejus Beskr. 2:185.

Uppisa, tr. Befria frän is. [T. aufeisen.] 
ett varmt stadigt töö upijste Atle-fiäll. Eu- 
RELIUS Vitt. 8.

Uppjaga, tr. Åstadkomma. [T. aufjagen, 
erjagen.] wora oppenbara fiender the Lub- 
ske ... föge ting bedriffuit eller vpjagat haffue, 
vtan haffua faatt affbruck och niderlag. Gust.
1 reg. 10:190. hwad kunnen j vpiagha medh 
idhor vmsorg? O. Petri 2 Post. 146 b. så 
snart han något ondt vpiagar och til wägha 
kommer. L. Petri 2 Post. 68 a. lätt nu så 
warat, att Christus vthi nattwardhen brukat 
haffuer mengt wijn,... hwad kan han (biskop 
Ofeg) thesta mehr thermedh för sina meningh 
vpiagha (att vatten kunde brukas i st. f. vin).
2 Sänd. 204. the (Judarne) lata Pilato klar- 
ligha förstå, at hwar han slepper Jesum, wilia 
the beklagha honom för Keysaren, lika som 
then ther icke troligha handlade j sijn be- 
falning, j thet han en sådana man, som 
öffuerliudt thoorde säya sigh wara Juda Ko
nung, icke wille straffa. Eller hwadh annat 
skulle man kunna här aff tagha, än at Pila
tus sielff något hadhe j sinnet vpiagha medh 
Jesu emoot Keysaren, elfter han bandt och 
gaff sig så hårdt j förswar för honom. Chr. 
pina. e 5 b.

Uppjätta, se Upp gä t ta.
Uppkasta, tr. och intr. 1. Uppsätta. 

wordo halsstijffue, och vpkastadhe en Höff- 
uitzman. Neh. 9:17. — 2. Refl. j Dalarna 
var en skalka hop som sig vpkastad (upprest) 
haffde emott hans nade. Gust. 1 reg. 4 : 252. 
itt stormwädher upkastadhe sigh. Ps. 107: 
25. Om sonehustron ... upkastar sigh emot 
sijn svära eller beteer sigh emot henne 
mootsträfvigh. Schroderus Albert. 2: 208. 
Konungen .. . skal vphäffua och vpkasta (för- 
häfva) sigh offuer alt thet Gudh är. Dan. 
11:36. Philippus hadhe sigh ther vpkastat 
(uppsvingat) för en Konung. I Macc. 6: 63. — 
3. Kasta upp, kräkas, är han (magen) öfver- 
full, så... upkastar han. Comentus Tung. 292.

Uppklappa, tr. Szå vele wij vbrotzliga 
holla them (fångarne) thet vilckor szom 
them tiilsagt är ... epter the haffua vpklappat 
oss sine fengxsell. Gust. 1 reg. 10:20. Se 
Klappa 3.

Uppklara, tr. Göra klar. Nu seer man 
icke liwset så clarligha på himmelen, men 
wädret blås och vpclarar thet. L. Petri 
Jobs bok 37:21.

Uppkomma, intr. och tr. 1. Komma 
upp, resa sig upp, uppstiga. Fröghda tigh 
intet mijn fiendska, at iagh nedhreligger, iagh 
skal åter vpkomma. Micha 7: 8. the warda 
jw altijdh vndertryckte, och kunna intet vp
komma igen. Bar. 2:5. Tina böner och 
tina almosor äro vpkompna j åminnelse för 
Gudh. Ap. gern. 10:4. — 2. Komma sig 
upp, komma till makt. När the rettferdighe 
haffua offuerhandena så gåår thet ganska 
wel til, men när ogudhachtighe vpkomma så 
warder een vmwendning j folckena. Ord. 
28:12. Herren haffuer så farit medh migh, 
at iagh icke meer vpkomma kan. Jer. klag. 
1: 14. Tu (Tyrus) så hastigt förgången äst, 
och kan intet meer vpkomma. Hes. 27:36. 
— 3. Komma i dagen, blifva känd. intet 
är fördoldt som icke warder vppenbarat, och 
intet lönlighit, som icke vpkommer. Luc. 
12:2. — 4. Åstadkomma, komma upp med. 
här Steens son .. . opkommet haffuer twe- 
dregt och obeståndt oppe i dalerna. Gust. 
1 reg. 5: 58. Hafva the upkommit haat och 
ovillie emellan K. Maij:t och H. F. Nåde. 
J. Werwing 2, bil. 159(1600). thet är icke 
någor menniskia som Döpelsen vpkommit 
haffuer, vtan thet är sielffuer Gudh. L. Petri 
Kyrkord. 14 b.

Upplag, n. Upplaga. [D. oplag.] Andra 
upplaget. Rydelius Förn. öfn. (titelbladet).

Upplagga, tr. Plagga på. en Præcep- 
tor som upplaggar våra händer. Verld. fåf. 
speg. 6._

Uppljudt, adv. Ljudligen, öfverljudt. 
hon vijdh sig sielf upliudt i sådant taal uth- 
brister. Nyman 3. Thet felte föga ting, at 
iag ei opliudt log. Rudeen 199.

Uppljumma, tr. Göra ljum. solen ... 
Upliummar hvad är dött, upfrisker kalla län
der. Warnmark 349.

Uppljust, adj. 1. Upplyst? [Jfr D. op- 
Ijuse Kalkar.] oss formoder well ati för
nummit haffue wthaff etth klart opliust rycthe, 
. . . hurwledis . . . Gust. 1 reg. 6:130. — 2. 
Utlyst, kungjord? [Fsv. uplysa, “lysa, kun
göra (öfverlåtelse af fast egendom el. afsigt 
att sådan afyttra); D. opljuse, fremlyse, gore 
bekendt Kalkar.] ett lagligitt, wenligitt och 
opliusth jorde skipte. Gust. 1 reg. 7:31. 
eth retwisth, skäligit och vpliwst jorde skiiffte 
eller heffde byte. 13:38. stadfeste ett gunste- 
ligit, fulkomligit och vpliust jorde skiffte. 
RR 17/e 1544.

Upplocka,jtr. den studerande läser böc-
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kerna och uthur dem i sin handbook det 
aldrabäste upplåckar (excerpit). Comenius 
Orb: pict. 201.

Upplossa, tr. Upplösa. 1 skolen icke 
mena, at iagh är kommen til at vplossa La- 
ghen eller Propheterna. Matth. 5: 17.

Upplycka, tr. [Mnt. upluken.] 1. Upp
låta, öppna, hon vplychte henne (kistan). 
2 Mos. 2:6. tu skalt vplyckia tina hand 
tinom brodher som trengder och fattigher är. 
5 Mos. 15:11. Jagh moste vplyckia mina 
leppar och swara. Job 32: 20. Frå werldenes 
begynnilse är icke hördt, ath någhor haffuer 
thess öghon vplyct som haffuer warit blind 
född. NT 1526 Joh. ev. 9:32. The purpur 
roserna, som solen nyss uplyckte. Spegel 
Öpp. par. 67. — 2. Tillkännagifva. han icke 
thet för os vplyckte eller oppenbårade ath 
han nogot vthåff sådant godz viste. Gust. 1 
reg. 4: 338.

Upplyfta sig, refl. Resa sig. hans böl- 
ior vplyffte sigh. Jer. 46: 7. haffuet vplyffter 
sigh medh sina bölior. Hes. 26: 3.

Upplåta, tr. 1. Yppa, tillkännagifva. 
the hållendirskes egith begæren som the för 
ij (2) år sedhan vplæthe gönum theris ful- 
myndogh sendebudh. Gust. 1 reg. 4: loi. 
wij skulle wel haffua vplathet eder vår me
ning om mong ærande. 4:306. Refl. Kom 
(Gust. Eriksson)... till Aren Pederson, trodde 
honom wähl, och vplätt sigh för honom. 
Svart Kr. 13. — 2. Refl. Utlåta sig, yttra 
sig. han wilde ingelunde vplathe sich för 
tich, föregiffwendes, att han gärne wilde 
sielfF ware till tals medt oss. RR 2a/i 1547. 
Thet tycker migh wel wara, at tu så est til 
sinnes j sakenne, som tu nu på thet sidzsta 
haffuer tigh vplatet. L. Petri Dial, om nattv.
I 3 b. — 3. Efterlåta. icke . . . latha them 
twinga oss til mere vilkors vplatilse på forme 
gærdh en wij vnth oc vplathet haffua androm. 
Gust. 1 reg. 4:139. — 4. Låta, mista, sätta 
till. Ther på vill jagh mitt liff oplåthe. 
Hund Er. 14 kr. v. 378. — 5. Läsa in, 
gömma, förvara? Vplat thetta breffuet så 
att ther icke går for mykin ord aff. Gust.
1 reg. 8:_ 268. —_ J fr U p p I ä t a.

Upplägga sig, refl. Uppresa sig, sätta 
sig upp, sätta sig emot. [T. sich auflegen.] 
Therföre äre wij . .. twungne, oss emot then 
ochristelige konungen at vpläggia. Gust. 1 
reg. 1: 24. the på sidstone nödgats sigh emot 
sine och Cronones förderffuare oplegge och 
wärie. Fin. urk. 1. 1:51 (1597). the emoot 
rijket practiceret och fiendtligen sigh uplagdt 
haffue. Stjernman Riksd. 1: 491 (1599). 
upläggia sig emoot R. Ständers enhellelige 
och allmennelige besluut. 1:596 (1605). om 
en häär upladhe sigh emoot migh, så fruchter 
iagh migh doch lijkväl intet. P. L. Gothus 
Tröstpred. A 4 b. Hertig Carl ... vid Litur- 
giam stygdes och emot den sig uppenbarligen 
och märkeligen uplade. Raimundius 106.

Then andre borgmästaren upladhe sigh häff- 
tigt emot sin embetes brodhers kostfriheet. 
Schroderus Liv. 85. Cato och Scipio . .. 
upladhe sigh här om (om Karthagos för
störing) emoot hvar andre medh mootsträfvige 
meningar. Ders. 919. the som strida emoot 
sanningena och sigh upläggia emoot een 
rättferdigh saak. Petrejus Ber. E2a.

Uppläna sig, refl. Uppresa sig. [T. sich 
auflehnen.] othaligha mykna vpläna sigh, 
till att fördempa titt helgha ordh. P. J. 
Gothus Bön. K 8 b. När ... våra Religions- 
förvanter sväffuade i största fahra, länte sigh 
vår S. Konung up emoot fienderna. J. Bot- 
vidi Likpred. A 4 a.

Uppläta, tr. Upplåta, uppläsa, öppna. 
Thenna porten skal biiffua tillyckt och icke 
vpläten warda. Hes. 44:2. Dauidz nyckel 
... vpläter. Upp. 3: 7. Klapper, och idher 
skal vplätas. Matth. 7:7. Han skal vpläta 
sijn öghon. Job 27:19. iagh mina leppar 
vplätit haffuer. Ps. 66:14. han thor icke 
vpläta sin munn. Ord. 24: 7. itt samman- 
wikit breff hwilket hon vplät. Hes. 2.10. 
bökernar wordo vplätne. Dan. 7:10. Och 
vpläto sina håffuor (förråd), och skenckte 
honom gull, rökelse och mirram. Matth. 
2:11. Refl. Haffua dödzens dörar någhon 
tijdh vplätit sigh för tigh. Job 38: 17.

Upplöpa, intr. Uppkomma, uppstå. [T. 
auflaufen.) han finner then hwita eller rödh- 
ligha sårnadhen vplopen på hans skallotta. 
3 Mos. 13: 43.

Uppmana, tr. 1. Uppbåda. [T. auf- 
mahnen.) the skulle så myckit folck, the 
uthi hast tilvägha komma kunde, upmaane. 
Schroderus Liv. 739. Fabius skulle up
maane uthaff the Latiniske förbundzbrödher 
fämtontusende til foot. Ders. — 2. Utkräfva. 
haffuer hann vpmant någre peninger emott 
lagen. Hist, handl. 13. 1:329 (1563).

Uppmanna, tr. animera, upmanna, 
upmuntra, styrckia. Svedberg Schibb. 249.

Uppmjölka, tr. Få, bringa att mjölka. 
man kan upmiölka een gålko, sedhan hon 
är sijnt igen, om hon offta och stadigt blefve 
molkat och dragen på hennes spenar. Co- 
lerus 2:12. Getter kan man upmolka, se
dan the äro igensijnta. 2:148.

Uppmoda, tr. 1. Uppmuntra, uppegga, 
ingifva mod. upmoda allmogen sigh til bij- 
stånd. Girs Gust, lkr.m. Desse ... up- 
modade konungen i Dannemark til krig emot 
de Svenske. Joh. 3 kr. 10. Konungh Håkan 
upmodade sitt folck (inflammavit animos) 
til krijget. Sylvius Er. Ol. 44. han måtte 
sitt förfärade och rädde krijgzfolck upmoda. 
Curt. 3. Alexander var nogsamt uthlärder 
soldaternes sinnen at friska och upmoda. 
Ders. 280. — 2. Refl. Fatta mod, ingifva 
sig mod. upmodade sigh (fiduciam accepit) 
ridderskapet ... at uthstängia Konung Oloff 
ifrån rijket. Sylvius Er. Ol. 91. The Dan-
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ska hade ... sigh medh folck och tilbehör 
så tilreedt och aldeles så upmodat, at the 
all then skada och spåt, som the tilförende 
lijdit hade, tå ville them Svenskom veder- 
gälla. Girs Er. 14 kr. 65.

Uppmutsa, tr. Utmåla, göra väsen af. 
[T. auf mutzen.) Thet them behagharthe högt 
vpmutzse. En liten Crön. E 4 b. huru kom
mer thet, att tu så högt upmutzar tina plåga, 
och tencker icke en gång up åth himmelen, 
hvad tu haffuer ther uppe til att venta, hvi 
upmutzar tu ock thet icke så högt? P. J. 
Gothus Tål. F7a. Göres amen j rådslag 
eller elliest någon lijten fault, den blifver 
altidh till dedh högste opmutzet. A. Oxen- 
stjerna (HSH 27:176). Alle små offenser, 
som krigedt förer med sig, blifva högt op- 
mötzede och oss tilreknede. Dens (Ders. 
24: 15). hålla sig på denne sidan stricte vid 
fördragen och pacterne, som giorde äre med 
våre naboer: ingen tilfogandes någon orett, 
icke heller alle små fel och irringar up- 
mutzandes. Stjernman Riksd. 2: «86 (1641).

Uppmynta, tr. Utmynta, blifver så vårt 
mynt (fördt till utlandet och) strax umsmält 
och upmyntet igen under theres stempler. 
Stjernman Com. 1:60(1540).

Uppmå, tr. Uppsamla, upphemta, berga. 
[Isl. md, E. mow, T. mähen. Se Rietz måa.] 
Vijngårdzmannen . . . upmåår vijnet (vinde- 
miat), lemnandes them fattigom effterhämt- 
ningen. Comenius Tung. 439. Upmå säd 
på åkern, das abgemähete Korn auf dem 
Acker auflesen und in Garben binden. Lind 
Ord.

Uppmärka, tr. [T. aufmerken.] 1. Ut
märka. all grund her emellen både jnnen 
skärs och vthan skärs medh Store qwaster 
och rysker... motte blitfue vpmerchte på 
både ender. Ein. handl. 8:375 (15 55). ähre 
någre heemlige grün och löhnn klipper, som 
jcke vpmerchte ähre. 9:360(1559). the schulle 
lathe mercke vp ssådane grün. Ders. — 2. 
Anmärka, anteckna, ath han anthwårdher 
jon byrgiason så myken spannamal aff skat- 
then j åkerbo hæradh som han behoff haff
uer til gårdzsens vphelle Grönö, och thet 
granligan vpmerker. Oust. I reg. 4: 129. en 
eller annan . . . hade det upmärckt antingen 
i kyrckioböckerna eller elliest. U. Hjärne 
Anl. 168. — 3. Uppmärksamma, gifv a akt på. 
Therföre skole wij ock thes better vpmerckia 
och lära förstå hwad Christi mening är i 
sakenne. L. Petri 3 Rost. 132 a. ved grent- 
zerne skal flijtelige upmärcht blifva, hvilke 
the äre ther med hvar annan handle och 
vandle. Stjernman Com. 1:143 (1555)

Uppmöka, tr. Uppmjuka. (Se Möka.) 
tu vpmöker henne (jorden) med regn. L. 
Petri Dav. ps. 65: ll.

Uppnam, n. Uppbörd, inkomst. [Isl. 
uppnåm, T. aufnahme.] Commerciernes 
myckenheet och deroppå fölliandhe tull gif-

uer migh något upnam, så att iag een gång 
kan sterckia crediten rätt. A. Oxenstjerna 
(HSH 25: 81).

Uppneder, adv. Hon vil all ting upneder 
vända. Dalin Vitt. 5:894.

Uppnya, tr. Förnya. [Fsv. upnyia.] Be- 
gäredhe hele brödherskapet vthi Skomakare 
Companiett, medhan theres embetz skråå 
war fast mörck, vthgammull och förnötht, . .. 
att theres skråå motte upnyess. Skråord. 35 
(1596).

Uppnämna, tr. Nämna. [Fsv. upnämna.] 
wpnembde all sijn barn huarvidh sitfnampn. 
Svart Kr. 108.

Uppnöta, tr. [Fsv. upnöta] 1. Förtära. 
Alt foder som på Prestabolet fallet är, höö 
eller halm, skal ock ther effter nödtorfften 
vpnöt warda. L. Petri Kyrkord. Tib. — 2. 
Utnöta, thesse två stater ... sine kraffter 
sielfve sigh emellan opnötte. P. Brask 
Puf. 277.

Uppqvicka, tr. Upplifva. Thenne (kär
leken]i låg heel förglömd uthi köld, försmächtat 
af hunger, Nu är ok han upquikt. Stjern- 
hjelm Parn. tr. 3:1. Solen med sin liufliga 
värma ... upqvickar bloden. Rudbeck Atl. 
1:«3. Rättferdighetzens sool... Skal ock til 
itt nytt lijf vår längst förfalna kropp, Ja till 
ett evigt lijf, qvick’ utaf jorden opp. Co
lumbus Vitt. 144.

Uppqvickna, intr. Upplifvas. Huru 
kunna konster upqvickna, om icke beröm 
och frikostighet vederqveckna deras idkare? 
Tessin Bref 1:57. vetenskaper och konster 
. . . upqvicknat. Höpken Skr. 1:251.

Uppreda, tr. Uppbreda, uppbädda, [af 
Isl. reida.] Jagh hafuer här een wngh dräng, 
Som väl kan tiena vidh tijn sängh, Then 
vpredha, och kammaren sopa. Jos. hist. 14. 
Hvar och en moste siel ff upreeda sin seng. 
Laurelius Påf. anat. 478.

Upprekteliga, Upprektig, se Upprik
teiiga, Uppriktig.

Uppreppa, tr. Upprepa, han offta vp- 
reppar . . . thet samma. Försp. till G. Test. 
Jfr R e p p a.

Uppreppa, tr. Komma något att repa 
sig? [T. aufraffen?] upreppa och sterckia 
rijket igen, medh folck, peninger och am
munition. A. Oxenstjerna (HSH 25:160).

Uppresa, tr. och intr. 1. Uppväcka, han 
vpreeste hennes son then ther dödher war. 
O. Petri 2 Post. 148 b. — 2. Mana fram, 
besvärja. Tå sadhe quinnan, Hwem skal 
iagh vpresa tigh? Han sadhe, Rees migh 
Samuel vp. 1 Sam. 28:11. — 3. Uppresa 
sig. Folk warder opresandes moot folk, och 
rijke emoot rijke. NT 1526 Luc. 21:10.

Upprikteiiga, adv. Redligt, ärligt. Tyd- 
ske knechter, hwilke sigh och som hieltar 
vprechtelige bewijste. Svart Kr. 39. the 
sig szå vprächtelige bewijst hade och giord 
Seffrin Norby så manligit motstånd. Ders. 44.
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På the första twå månader bewijste Höwitz- 
mannen sigh ganska vprechteligen,! hölt hwar 
dagh skermytzell medh ftendener. ' üers. 81.

Uppriktig, adj. [Mnt. uprecht, uprichtich.] 
1. Duglig, tillförlitlig, redlig, en förstondig 
och vprächtig krigxman. Svart Kr. 3. Arff- 
uid Wäsgöte, hwilken han strax förskickade 
till Östergötland, göra ther fiendener affbreck 
och besteila Stäkeborg, hwilket han och som 
en ärlig vprechtigh man wähl vträttade. Ders. 
30. the Norskes krigzöfverste ... en uprich- 
tigh hielte. Petrkjus Krön. 15. ibland the 
onde finnes undertijdhen mången uprichtigh. 
Sch rod brus Liv. 359. — 2. Ärlig, äkta, 
god, oförfalskad, uprichtig och skälig han
ded och vandell. Stjf.rnman Com. 1:99 
(1546). the Swenske ... vti all vprächtig krig 
hade iu altijdh öffuerhondenne. Svart Kr. 4. 
hvadh som i gull och silfver blifver förar
betat må vara oprichtig efter Ordningen. 
Stjernman Riksd. 2:1263 (1655). i Sverige 
fans ett stoort feel på fremmande värior, the 
som infördes voro intet så gode som the 
vara borde, och således dyra lijka som up- 
richtige [lika dyra som de af godt arbete). 
Widekindi 10. upriktiga runestenar. Vere- 
lius Run. 6. oprichtigt och osvaflat Franskt 
vijn. U. Hjärne Surbr. 70. At göra en 
behörig åthskilnad emillan det duglige och 
uprichtige, och det som odugse och onyttigt 
är. Vatt. 11. man en falsk vahro säljer för 
god och uprichtig. Svedberg Schibb. 162.

Uppriktighet, f. Äkthet, man intet altijd 
kan vara försäkrad om (/Cma-)barkens godhet 
och uprichtighet uthi thesse bedrägelige tij- 
der. Lindestolpe h'ross. 52.

Upprop, n. Rykte, ath inthet vprop be- 
spredis bland simpel almoge om forme for- 
ræderes bedriffuelse i dalarna. Gust. 1 reg. 
4:107. them som thet vprop formeredt och 
bestyrckt haffue her j vestergöthland om 
then Ewangeliske lærdoms forachtilse. 4: 308.

Uppropa, tr. Utropa, utsprida, gifva 
tillkänna, haffua vpropat eth lygnachtugh 
rykte. Gust. I reg. 4 : 206. befructandis att 
sanningen skulle vpropas och beuisas ho- 
num vthöffuer. 4: 327. berögde och opropade 
them som förme stämpling mäst åstadt kom
met haffua. 5: 53.

Upprorare, m. Upprorsstiftare. [T. auf- 
riihrer.\ vprorare bådhe emoot Gudh och 
Keysaren. L. Petri Chr. pina C 6 a. vp
rorare emoot Gudh och hans helgha ord. 
Ders. b 0 b. the höllo honom för en Sama- 
rijt, oprorer, kettare. A. Andreæ Försp. till 
Uti. pä Dan. c 1 a. menedige uprorare. Hert. 
Carls slakt. Gg 4 a.

Upprorsk, adj. Upprorisk, then vpror- 
ske mannen war Her Steens son. Svart 
Kr. 110. Absolon och hans uproorska an- 
hang. P. J. Gothus Rel. art. 28«.

Upprusta, tr. Rusta, utrusta, han til 
frimodigheet vprustar swagmodige Christi tie-

nare j ordet. A. Andrew Försp. till !.. Fetri 
Kyrkost. C 6 a. — Reft, är storligen för nö- 
dhen . .. atuj huar i sin stad vpruste oss 
mett alle magt, szå well tiil vatn som tiil 
landh. Gust. I reg. 11: 55. the som sig met 
theris egne hester och harsk (harnesk) vp- 
rusta kunne. Fin. handl.ö-.m (1542). Kdle 
och Oädle frijt at uprusta sigh medh een 
häst, tree, fyre eller fleere. Tegel Gust. I 
hist. 2: 72.

Upprustning, f. the Danske och Holster 
vore medh the Lybeske uthi förbund och 
uprustning emot honom (kon. Kristian). 
Tegel Gust. 1 hist. 1:44.

Upprycka, tr. 1. Upphäfva. Ty ryckte 
de Muskovitiske up belägringen och foro 
nesligen derifrån. Girs foh. 3 kr. 21. beläg
ringen uprycktes vid Rewel. Ders. — 2. 
Uppegga. Jesuviterne skulle taga tillfelle af 
dhe Svenskas oenigheet och upryckia ko
nungen till religionens förändring. Gust. 
Adolf Skr. 90.

Upprymma, tr. Göra fri, ledig (från 
hvad som fyller rummet). [T. aufräumen.] 
Fienden . . . wpfylthe gången emillån båda 
Porthar, att man icke wthan mykyn fålck 
spilning then wpryma kunde. HSH 38:68 
(1590).

Uppråkad, p. adj. Ùppràgad. (Se Råke.) 
Achab . . . straffader för sina upråkada ondska. 
P. J. Gothus Rel. art. 132.

Uppränna, tr. Uppsticka, the med ett 
spiut uprände hans (Kristi) velsignade sido. 
Svedberg Sabb. helg. 367

Upprätt, adj. Upprättstäende. [Fsv. up- 
rätter, Isl. uppréttr.\ The äro nedherstörte och 
falne, men wij stå vprette. Ps. 20:9. man 
them (afgudarne) vpretta någhorstädz setter. 
Dar. 6: 26.

Upprätta, tr. Uppresa. [T. aufrichten.| 
föll hon (Judith) för honom nedh och tilbadh 
honom, Och Holofernes badh åter vpretta 
henne. Judith 10:20. Vprett tigh på tina 
fötter. Ap. gern. 14:10. Nehemias . . . the 
nedherlagda mwrar vprettadhe igen. Syr. 
49:15. Slåår thetta Templet nedher, och j 
tree daghar wil iagh thet vpretta. /o/t. ev. 
2:19.

Upprätta, tr. [Mnt. T. anrichten.\ i. An
rätta, framsätta rätter. Abacus, bord ther 
som vprettas vppå. Var. rer. vo c. G 7 b. — 
2. Förrätta, utföra. På samma tijdh vp- 
rettade Peder Fredagh ett behendigt krigx- 
stycke. Svart Kr. 64.

Upprätting, f. Upprättelse, målsägan- 
den fick wel vpretting för sin skadha. 
O. Petri Kr. 40.

Upprödja, tr. Rödja ren, fri. Gudz Son 
. . . vprödde för oss wäghen, som tilförenne 
med syndenne igen brottat war. L. Petri 
2 Post. 78 b.

Uppröja, tr. Röja, yppa. hwar han wiste 
att then fatige almogen hade gömt sine ägor
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och maat i skogen, vprögde han thet för 
fiendener. Svart Kr. 24. en vpröyer för 
Prestenom alla sina synder. L. Petri Kyrk
ord. 26 a. the icke vele hvar andre upröye, 
hvilke the äre som våre förbud och stadger 
öffuerträde. Stjernman Com. 1:338 (1580). 
Herren haffuer medh flijt ransakat idhra gär
ningar och skal idher alle upröija. Forsius 
Esdr. 198.

Uppröra, tr. 1. Sätta i rörelse. Han ... 

vprörde sönnan wädher. Ps. 78: 28. — 2. Refl. 
Komma i rörelse. Herren är Konung, ther- 
före wredhgas folcken, han sitter på Che
rubim, therföre vprörer sigh werlden. Ps. 
99:1. Och när han kom in j Jerusalem, 
vprörde sigh hele stadhen. Matth. 21:10.— 
3. Uppväcka, åstadkomma, the Dalekarle 
nogen twisth, twædrekt och obestånd vpröre 
vele. Gust. I reg. 4:177. paeder Canceller 
med sijt partij vprörde eth nytt forræderj 
vppe j Dalarne. 4:178. Refl. hvadh difficul- 
teter sig upröra (yppa sig, uppstå), så moste 
man .. intet latha aff ded som fäderneslanded 
ähr til tiänst. A. Oxenstjerna Bref 2:326.

Upprörare, m. Upprorstiftare. (Jfr U p p - 
ro rare.) Uprörare altijd äre vordne straf
fade. P. J. Gothus Hust. 149. mytema- 
kare och mootsträffvige uprörare. Phrygius 
Agon 24

Upprörelse, f. Uppväckande, obeståndz 
vprörilse. Gust. I reg. 4: SM.

Upprorisk, UpprÖrsk, adj. Upprorisk. 
thet upröriska myterijt. P. J. Gothus Hust. 
151. Doomen ... måste gåå öffuer alla up
röriska. Ders. 152. undersåterne . . . varda 
uprörske emoot öffuerheetena. Rel. art. 285. 
the uprörskas rådslag. Ders. 280.

Uppsanka, tr. Uppsamla. [Fsv. upsanka.} 
man vpsanckar öffuergiffuen ägg. L. Petri 
Jes. proph. 10:14. j skolen vpsancka watnet 
vthi then nedra dammen. 22:9.

Uppsatt, n. 1. Uppsats, presterskapet. .. 
ville låta inkomma deras underdåniga förslag 
och upsatt. Stjernman Riksd. bih. 380 (1660). 
ett skriffteligit opsatt. Civ. instr. 330 (1661). 
hafver iagh så korteligen uppå en godh dehl 
fattadt ett upsatt. HSH 16:152 (16671. — 2. 
Insats. Gott spela uthan uppsatt, i. e. uthan 
äfventyr och vågande. Grubb 272.

Uppse, intr. Se upp. the vpsågho j him
melen. Ap. gern. 1:10. then högt vpseer och 
högferdigt hierta haffuer. Dav. ps. 1536 101:5.

Uppseende, n. [T. aufsehen.] 1. Upp
syn, utseende, the (djuren) med theres för- 
skreckeliga vpseende dräpit them. Sal. vish. 
1536 11:20. — 2. Uppsigt, tillsyn, omvård
nad. titt vpseende bewarar min anda. Job 
10:12. han haffuer itt vpseende på sina vth- 
koradha. Vish. 3:9. Så skal nu en Biscop 
haffua vpseende med alla the som äro vnder 
hans befalning. L. Petri Kyrkord. 75 b. — 
3. Akt, uppmärksamhet. Jagh förmanar idher, 
at j haffuen vpseende på them som twist

och förarghelse åstadh komma. Rom 16:17. 
Thet folck, som ther tilstädes var, gaaff icke 
så stoort upseende uppå de speel, som ther 
öfvades,. . . såsom uppå thet rooff uthi Macé
donien föröfvat var. Schroderus Liv. 904.

Uppsigt, f. 1. Uppsyn, en jungfru vred 
ansicktet öfver begge axlarne med en styf 
upsikt. Dalin Arg. 1, n. 13. hvar och en, 
som jag rörde vid, benådade mig med en 
hvass upsickt. Ders. n. 21. Barclajus var 
af en ... from upsickt. Malmborg (företal), 
hans muntra upsigt. /4s. Ban. 2:7. — 2. 
Uppmärksamhet, aktgifvande. K. M. aff 
Sverige är then, på hvilcken alle, eho the 
och äre som krigsmen vara velie och skole, 
skole hafva sin störste och högste upsicht. 
Gust. Adolf Skr. 248.

Uppsinna, tr. Upptänka. [T. ersinnen.] 
Huad nu här emoth skall vara för remedia 
till att upsinna. A. Oxenstjerna (HSH 
35: 178).

Uppsjuda, intr. Uppvälla. [T.aufsieden.] 
Tu läter kellor vpsiuda j dalanar. Dav. .ps. 
1536 104:10.

Uppskeppa, tr. Lossa, urlasta. [Mnt. 
upschepen.] alle the sigla in till Aabo .. . 
skulu theres godz qwart latha blifua i thera 
skeep och intid vpskipa innen eth dygn. 
Gust. 1 reg. 2:149. Skall och ingen uthi 
skäären någott upskeppe, eller medh båther 
til staden eller annorstedes före låthe. 
Stjernman Com. 1:127 (1552). skole intet 
fördriste anten lijtet eller mycket att sellia 
eller upskippa aff theris farkost för än the 
tullenärens sedel... hafve. 1: 284 (1577). frem- 
mande motte förbiudas oppskeppa deras godz 
i käller, boder eller annorstädes. Riksd. 
2:1097 (1647).

Uppskjufva, se Uppskufva.
Uppskott, n. Uppskjutande, uppskof. [Isl. 

uppskot ] thenne vår siöötull skal .. . uthan 
alt borgande eller upskott straxt blifva til 
tullnären aflagd och betalt. Stjernman 
Com. 2:191 (1638).

Uppskrift, f. Påskrift, utanskrift. [T. 
aufschrift.] Ibland andra breef uthur Sverige 
ähr mig i desse dagar ett tilhanda kommit, 
dess upskrifft lydde till Hertig Jören af 
Lüneburg. A. Oxenstjerna (HSH 35:159).

Uppskrifva, tr. Skriftligen uppsäga. 
[Mm. upschriven.] Landsens inbyggiare hafwa 
honom (kon. Kristian) vpscrifwith hulskap 
mandzskap ok troe tiænesth. Gust. 1 reg. 
1:98. och scriffuo honom (kon. Hans) vp 
huldskap och mandskap. O. Petri Kr. 297. 
(Jfr under Uppskufva 2.)

Uppskuf, n (?). Uppskof. [T. aufschub, 
m] vthan vpskuff och all drögsmål. Uti. 
på Dan. 248.

Uppskufva, tr. (Se Skufva.) 1. Upp
skjuta. Antiochus wille . . . lata vpskuffua 
saken. Uti. på Dan. 537. the upskoffue och 
förhalade tijdhen. Tegel Gust. I hist. 2: 31.
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vår böön varder visseliga hörd, ändoch hiel- 
pen stundom . . . länge varder upskuffuin. 
P. J. Gothus Rel. art. 334. then menniskia 
... som vpskiuffuer sina omwendelse in vthi 
ålderdomen och til sina dödzstund. Synd. 
sp. E 8 b. — 2. Hemskjuta, hänskjuta. swåre 
saker eller ärender nemplig liiffz saker eller 
andre slige ... skall han alle samens ... re
mitiere eller vpschuffue (orätt står vpscriffue) 
in för oss. Thyselius Handl. 2:169(1541).

Uppskufvig, adj. Upprorisk. Gregorius 3 
giorde keijsarens vndersåtare vpskuffuige och 
affellige. Om päfvarne försp. 20 a.

Uppskära, tr. Medelst skära uppteckna. 
the wilia offta godz borga och läta på een 
stycko (sticka) vpskera ena redeliga summo. 
P. Erici 2:321b. Jfr S k å r s t i c k a.

Uppskärpa, tr. Skärpa, göra skarp, svår. 
Medh thy han sägher, j haffuen dräpit Lijff- 
sens Första, vil han på thet aldrahöghsta 
upskärpa theras synd. P. L. Gothus 7 Uti. 
N 4 b.

Uppskörd, f. Uppskärande, skörd, ingen 
plögning eller vpskörd skal warda. 7 Mos. 
45:6.

Uppskörta sig, ref). Uppfästa kläderna 
(för att kunna gå ledigare). [T. aufschürzen.] 
Han skal vpskörta sigh, och läta them sittia 
til boordz, och han skal tå gå och tiena 
them. Luc. 12:37. (Öfv. 1882: omgjorda.) 
vpskörta tigh, och tiena migh medhan iagh 
äter och dricker. 17: 8. Här står iagh såsom 
en wäghfarande och wandrare . . . vpskörtat 
til at wandra jn j thet ewigha lijfuet. P. 
Erici 3: 27 a. kan sigh ingen menniskia i 
thenna verld så högdt upskörta, at hon må 
kunna undlöpa syndena. A. Laurentii 
Hust. 63.

Uppslag, n. 1. Stillestånd. [Fsv. apslagh, 
Mnt. upslach.] fred ok wpslagh mellan swe- 
rige ok norghe i tw eller try aars dagh. 
Gust. 7 reg. 1:102. thet motte komma i dagh 
och vpslagh til några wekor. 6:247. sådane 
splijt... affstille, att thet motte komme i vp- 
slag eller dagtingen. RR 2!/e 1542. — 2. 
Uppgörelse, öfverenskommelse. ther med 
bleeff saken forlijkt och kom til itt gott 
vpslagh. O. Petri Kr. 28.

Uppslagsmössa, f. the nyssupfundne 
calotter, som utan nödfall af högferd brukas, 
huilcka presteståndet mechta otienlige äro, 
såsom och upslagz myssor, til at draga på 
gator och i kyrckian,... varda här medh alf- 
uarligen förbudne. Laurelius Kyrkord. 325. 
På reesor må man vel bruka ... lagom up
slagz myssor. Ders.

Uppsleka, tr. Uppslicka. (Jfr Sleka.) 
Herrans eeld . .. vpsleekte watnet j graff- 
uenne. 7 Kon. 18:38. dreggen aff dwala 
kalken haffuer tu vthdrucket och vpsleekt 
droppanar. Es. 51:17.

Uppsluka, tr. Hon vpsluker och stryker 
sigh om munnen. Ord. 30: 20. the siw maghra

axen vpslukte the siw stora och fulla axen. 
7 Mos. 41:24. dödhen skal platt vpsluken 
warda. Es. 25: 8. vpsluken warda vthi för- 
mykin bedröffuelse. 2 Cor. 2: 7. the wordo 
... aff Leyonen vpsluckne. Drak. i Babel 41.

Uppsluta, tr. Läsa upp, öppna. [Mnt. 
upsluten, T. aufschliessen.] dödz fengsle 
haffuer han brutit, och lijffzens dör vpslutit. 
Psalmb. 1536 71. Äro dödzens portar vp- 
slutte för tigh. L. Petri Jobs bok 38:17. 
om qvällen ... haffua sin port stängd, och 
icke vpsluta honom för Husan dagh. Schro- 
derus Hoff. väck. 25. alle tempel och gudha 
hus uthi hele staden skulle strax upslutas, 
på thet at folcket måtte hela dagen ther uthi 
spassera. Liv. 374. hvilket (guldet) nästan 
kan upsluta hvart och itt lås. Albert. 1:150. 
sluta up kistan och uttaga penningerne. 
Stjernman Com. 1:812 (1622). Hon sluter 
altid up then liusa dagens dörar Och sluter 
åter til, när sool i skogen körer. Spegel 
G. verk 169. jordens kopparportar ... upsluta 
sig. Ders. 360.

Uppslutning, f. Öppnande. [T. aufschlies- 
sungi] Brokikeren för boom upslutningen 
skal aff hvart skip bekomme två öre. Stjern
man Com. 1:459 (1602).

Uppslå, tr. och intr. [Mnt. upslan, T. 
aufschlagen.] 1. Drifva bort. Straxt kom 
Ryssen ... i mening at upslå de Svenske 
ifrån belägringen. Girs Joh. 3 kr. 14. — 2. 
Bryta upp. the läger för Köpenhaffn eller 
j Lundh måtte icke aldeles vpslagne bliffwe. 
Gust. 1 reg. 10:273. — 3. Uppsätta, upp
bygga. upslå och utrusta ett skiepp. Stjern
man Riksd. bih. 298 (1629). — 4. Slå upp, 
uppstiga, röken aff stadhenom vpslogh. Dom. 
20: 38. — 5. Stiga i pris. huar kopparen vp- 
slår. får man doch inthet mehra, och om 
han blifuer i sitt prijs bestående eller slår 
aff, ähr skadan så mycket merckligere. A. 
OXENSTJERNA (HSH 32: 264).

Uppsmida, tr. Smida, utsmida. Tå skola 
the vpsmidha sijn swerd j ploghiern, och 
sijn spiwt j liyar. L. Petri Jes. proph. 2: 4.

Uppsmocka, tr. Smycka, utsmycka, är 
han en syndare, at wij (må vi) thå vpsmocke 
honom med wår rätfärdugheet och froom- 
heet. O. Petri 7 Post. 121a. Nw gåår största 
hopen til och smockar sich vp medh sina 
gerningar. Ders. 135 a.

Uppsparra, tr. och intr. 1. Uppspärra. 
upsparra munnen. L. Petri Jes. proph. 57:4. 
upsparrat gaap. Comenius Tung. 187. Helff- 
vete sparrar vidt upp sin gaap. U. Hjärne 
Vitt. 83. — 2. Gapa. the upsparradhe medh 
sin mun så vijdha. P. L. Gothus Tröst- 
pred. F 1 a.

Uppspringa, intr. thet rykte ... som op 
sprungit är om peder gröms tilkommilsse in 
i dalerna. Gust. 1 reg. 5:4.

Uppspörja, tr. Uppspana, utforska. [Fsv. 
upspyria.] wpspöria . .. silffbergx eller koper-
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bergx strick. Gust. 1 reg. 1:210. han må 
vttkreffia Jören helsingx gæld ee hwar han 
hans gellenærer kan vpspörgie 4:2. Jagh 
wende mitt hierta til at förfara och vpspöria 
och vpsökia wijsheet. Pred. 7:26.

Uppstalla, tr. Uppgöda. [T. aufstallen.] 
de munkestutars drifter, Den hiord, som 
stallas up i feta klösterstifter. Kolmodin 
Qv. sp. 2: 422.

Uppsteg, n. 1. Uppstigande, uppgång. 
Solens upsteegh uthaff bergen. Rudbeck 
Atl. 2:222. — 2. Uppkomst, befordran, the 
ther wel tiena, förwerffua sigh itt gott vp- 
stegh. 1 Tim. 3:13. David kom til hofvet, 
der igenom han sedan meer och meer kom
mer upp, blifver namnkunnig och fårupstegh 
til regementet. J. Rudbeckius Kon. reg. 399.

Uppsticka, Uppstinga, tr. [Mnt. upste- 
ken.] 1. Slå upp (vinfat o. d. 1, upptappa.
ingen fremmande drick skall upstingas eller 
uthtappas, förr än . .. dryckerna af them (fog
den och borgmästaren) skiäligen satte äro, 
hvad kannen . . . giälla skall. Stjernman 
Com. 1: 263 (1576). — 2. Stegra (eg. om pri
set på upptappade dryckesvaror), schole 
innge Schreddere höghre vpsticke theris ar
betes löhn, änn som skiäl kann ware. 
Skråord. 120 (1571).

Uppstiga, intr. Uppstå, theras förderff 
skal medh hast vpstijgha. Ord. 24:22. skal 
mijn wredhe vpstijgha vthi minne grymheet. 
Hes. 38:18.

Uppstigning, f. Stegring, the utlendzske 
varers upsättning och upstigning. Stjern
man Com. 1:109 (1550).

Uppstinga, se Uppsticka.
Uppstinnas, pass. Blifva stinn. The som 

dricka hastigt, hafva ther vid thet besväret, 
at magan i hastighet upstinnes och uthtän- 
gies. Lindestolpe Surbr. fråg. 15.

Uppstryka, tr. 1. Stryka, hvässa, en 
gamul väria til at bereda och vpstrykia. 
Skråord. 330 (1574). — 2. Uppskörta, pungslå. 
Soldatescan hafuer plundrad uth landed .. . 
och mången till månge tusend opstruket. 
A. Oxenstjerna (HSH 35:203).

Uppstudsa, tr. 1. Göra uppstudsig, upp
resa, uppegga, (vi) Vele . . . hela verlden moot 
honom upstussa. Messenius Ret. B 2 a. the 
medh ovilia och uproor voro emoot theras 
Konungh upstutzade. Girs Gust. I kr. 126. 
Engelbrecht hade aldrig giordt migh thetta 
förtreet, om icke 1 hade honom thertil up- 
stutzat. Sylvius Er. 01 431. til tvedrägt up- 
studsa menniskor. Malmborg 505. varnades 
att. . . hvarken själfve visa obehörigt miss
nöje eller uppstudsa andre. Hallenberg 
Hist. 4: 72t. — 2. Stegra, förstora, han un- 
drager (förtalet) tolsamligen; heller förrin
gandes thet, än upstussandes (exaggerans). 
Comenius Tung. 891.

Uppsturtig, -sturtsig, -styrtig, adj. 
Uppstudsig, upprorisk. Thet heela land

skapet Emporia ... giorde konung Masanissa 
upsturtigt emoot the Carthaginenser. Schro- 
derus Liv. 515. fan han them alle så up- 
sturtzighe, at somlighe aff them vore ... uthi 
vapn och värio emoot honom. Ders. 488. göra 
landed upstyrtigt. A. Oxenstjerna (HSH 
38: 347).

Uppstylta, tr. Sätta stöd under, upp
stötta. Jesuiterne ... förnämligen arbeta, at 
the skola upstyllta Påvens stool. Bureus 
Påv. stämpl. A 2 b. vijnrankorna icke bära 
någon frucht, så framt man icke upstyltar 
och häftar them vidh stenger. Schroderus 
Albert. 3: 20.

Uppstånd, n. [T. aufstand.] 1. Uppstån
delse (de dödas). Paulus vthmålar wår vp- 
ståndelse elfter allahanda vpständer (uppstån
delser, som skola föregå vår). P. Erici 
5: 305 a. — 2. Uppståndelse, upplopp, uppror. 
Ständerne eller gemene man tvingas till 
ovillie och upståndh. A. Oxenstjerna (HSH 
24:243). motus, upstånd. Svedberg Schibb. 
285. muterie, upstånd, upror. Ders. detta 
upstånd snart allestädes i ett allmänt upror 
utbrustit. Malmborg 805.

Uppstäkare, m. Dolk? [Jfr D. opstinger, 
opstikkerkniv Kalkar.] (Jfr Stä k a m e ts.) 
tog stockeknekten till en upstäkere och 
stack emot hans hjerta. Lön bom Uppl. 1: 34 
(1567). En klingsmedz mästerstycke skal vara 
... tre opstäkere. RR 6 i 1607 (Jfr Stjernman 
Com. 1: 519).

Uppställa, tr. Utsätta, utlägga, theras 
foot är fången j nätet som the vpstelt hadhe. 
Ps. 9:16.

Uppstöt, m. Uppresning, uppror. [Mnt. 
upstot, T. aufstoss.] hanss nade schwlle 
wenttha siigh nogen wpstööt.. . wtaff hanss 
eghen almoge. Gust. I reg. 2: 80. förraedhare 
. . . bedriffua theris skalkheth lygn oeh hae- 
rendskedth til feygd vpstöth och twædrekt. 
4: 84. manga stemplinger och vpstöther . .. 
emott h. n. skedda våre. 4:227. skall han 
. .. hafva strax giordt een väldigh upstöt 
emoot Konung Hotbrodh. L. Petri Kr. 23. 
Jfr Svedberg Schibb. 394.

Uppstöta, intr. Uppstiga, slå upp. [T. 
aufstossen.) Bulorna upstöta på kroppen. 
Co ler us 2:290.

Uppstötelse, f. Uppstigning, magans up- 
stötelse. A. Månsson Ört. 93. then sura 
eller bittra upstötelsen och rapande. U. 
Hjärne Surbr. 24.

Uppstötig, adj. Upprorisk. [T. aufstössig.\ 
the vpstöttige offuan Longheeden (i Dalarne). 
Svart Kr. 158.

Uppstötning, f. vpstöthninger, opror och 
obestånd. Gust. 1 reg. 4 : 223. göre vpstöt- 
ningh eller reszning emote oss theris rette 
herre. 7:142.

Uppsvifta, intr. Sväfva upp, fladdra upp. 
[Jfr Svifta, Svifva.) Lågan i luften up- 
svifta(de). Peringskiöld Heimskr. 2: 210.
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Uppsvälja, tr. Uppsluka, eens dåras lep- 
par vpsuelgha honom. Pred. 10:12. iorden 
öpnadhe sin munn och vpswalg them. 4 Mos. 
26:10. iorden . . . vpswalgh strömen. Upp. 
12:16. Om Herren icke medh oss wore, 
när menniskionar sigh emoot oss settia, så 
vpswolghe the oss lefFuandes. Ps. 124:3. The 
äghodelar som han vpswolghet haffuer. Job 
20:15. Dödhen är vpswolghen vthi seghren.
1 Cor. 15: 54. thet dödheligha måtte vpswol
ghet warda aff lijffuet. 2 Cor. 5:4. Jach är 
Christus som .. . fordrängt och vpsuolghit tina 
synder vthi mina rätfärdugheet. O. Petri 
I Post. 89 b.

Uppsvälla, intr. Blifva uppblåst, för- 
häfva sig. the förachta them som liggia j 
syndena, och vpswälla vthaff then gåffua 
som the haffua. O. Petri 1 Post. 123 b. 
Lucifer . .. upsvall i högmod och stolthet. 
Raimundius 57.

Uppsyn, f. och n. [Fsv. upsyn, f ] 1. Upp- 
sigt, tillsyn, på thet ock des större opsyn 
må vara. Gust. Adolf Skr. 10. — 2. Blick. 
om hoon honom ville begunstiga medh ett 
enaste milt upsyyn. U. Hjärne Vitt. 30.

Uppsynsman, m. Uppsyningsman. Chri
stus hafver satt oss tii upsynszmän uthi sin 
försambling. Laurelius Rel. speg. tilleg- 
nan 4 a.

Uppsåt, n. [Mnt. upsat.} 1. Afsigt, me
ning. hwad vpsååt hon (den hel. skrift) 
haffuer, thet är icke annat än at wij motte 
bliffua salige. O. Petri 2 Post. förord 3 a. — 
2. Åsigt, sats, påstående, wij nw såå haffue 
begrundat (grundat) wort vpsåt ath echte- 
skapet icke måå någhrom forbudhit warda. 
O. Petri Äkt. B 4 a.

Uppsåtsk, adj. Som sätter sig upp (mot), 
upprorisk. [T. aufsässig, aufsätzig.] de icke 
affstå ville sin vpsåthske mening och an- 
slagh. Fin. urk. I. 1:147 (1597).

Uppsäga, tr. Af säga sig, af stå ifrån. 
än thå at han så offta vpsade rikit, så stoodh 
han doch hwarken widh ordh eller eedhar. 
O. Petri Kr. 90. ingalunda tilstädia någon 
embetzman flere embeter uppehålla och idka, 
än ett,... utan hvar i sin stad låta sig åt ett 
embete nöija, ho thet eij giöra vil, då må 
han et upsäija och annat vedertaga. Stjern- 
man Com. 1:262 (1576). man skal tusende 
gånger heller låta helsan, ja sielffua lijffuet, 
än j otijdh upsäija sin kallelse och fly och 
alla them, som vår lära. tröst och hielp be- 
höffua, undfalla. P. L. Gothus l Uti. Ila.

Uppsätta, tr. 1. Sätta, tillsätta, them 
wil iagh vpsettia idher för höffuitzmän. 
5 Mos. 1:13. vpsett Domare och Laghmän, 
som alt folcket döma mågha. Esra 7:25. 
— 2. Sätta på spel, våga. the wille hålla 
sigh alt till honom, vpsettiandes med honom 
lijff. blodh, löst, fast och alt thet the åtte i 
werldenne. Svart Kr. 140. Han . . . ville 
hafva för Lifland upsatt all sin keyserliga

mackt, ja ock, hvar så gälde, sielfva lifvet. 
Girs Joh. 3 kr. 19. — 8. Uppskjuta. [Fsv. 
upsättia.] vpsatte vj samme möte ... in til 
en maanad epther pascha. Gust. 1 reg. 1:188. 
thet ærendhe skal plath vpsaeties til laengre 
beradh. 4:101. wij vpsath haffue på thenne 
tijd then findska rese. 4: 147. (om) then 
yttersta dagen något länger upsattes eller 
fördrögdes. P. L. Gothus Undervisn. 11.

Uppsättning, f. 1. Påbud, menniskiors 
stadgar eller vpsätningar. O. Petri 1 Post. 
41 b. — 2. Uppresning, the nu intith mere 
torde biuda till någen vpsätning emoot Ko
nung Cristiern. Svart Kr. 42.

Upptaga, tr. man vptagher (antager, in
förer) en ny troo. Gust. I reg. 4: 20. Vprett 
Zion igen, at titt ord må ther åter vptaghas. 
Syr. 36:16. the vptogho allahanda affgudherij. 
47:31. vptagha (antaga, anskaffa) krijgs- 
folck. I Macc. 10:8. vptagher hwar then 
andra, såsom ock Christus haffuer vptaghit 
(antagit sig) oss. Rom. 15:7.

Uppteckna, tr. Utmärka, vptechne all 
grundh ... både jnnen skärs och vthan skärs 
medh store qwaster. Fin. handl. 8: 275 (1555).

Upptena, tr. Upptina. (SeTena.) Spe
gel G. verk 33.

Upptigga, tr. Tigga nåd för, tigga nå
gon fri. Plägsedh är, när een man til sitt 
straff gåår, At een qvinna honom uptiggia 
fåår. Chronander Bel. Dia.

Upptussa, tr. Upphetsa, uppegga, han 
optusat hafver almogen att the eij uthgiöra 
skulle the 4 öra sölfuerm:th. Rääf Ydre 
3:185 (1645).

Upptåg, n. Procession, kavalkad. [T. 
aufzug.] hölt Hans Furstelige Nåde Hertigh 
Carl uptog (som dhe kallat) på rennare ba- 
nen. HSH 22:221 (16501.

Upptäcka, tr. [T. aufdecken.] 1. Af- 
täcka, blotta. Tu skalt ock icke vpstigha 
på trappor til mitt altare, at tijn skam icke 
skal ther bliffua vptäckt. 2 Mos. 20: 26. 
vpteckia (aflyfta) sins fadhers teckilse. 5 
Mos. 22:30. tina ondsko du dotter Edom, 
skal han heemsökia, och vpteckia (blotta, 
uppenbara) tina synder. Jer. klag. 4: 22. nu 
speglas j oss allom Herrans klarheet medh 
vpteckt (aftäckt) ansichte. 2 Cor. 3:18. — 
2. Meddela, yppa, tillkännagifva. wette wij 
icke om her Eric haffuer vpthekt for ider 
samma breff, hwar thet icke skedt är, må 
j än nu late her Eric läsa samme breff for 
ider. Gust. I reg. 10:268. iagh mine tanc- 
kar öfuer the puncter, som I på näste rijkz- 
dag achta medh Ständerne förhandla, eder 
optäckia (må). A. Oxenstjerna (HSH 30:14). 
Jag skulle fuller mine skäl öfver hvar punct 
opteckia. Dens. (Ders. 34: 21). Kongl. Maij:tz 
nådigste breef . . . optäckte mig fulikomme- 
ligen, huruledes hans Kongl. Maij:t... hade 
måst fatta ett sådant consilium. HSH 31: 340 
(1662). Hvadh ... uthj detta General Gou-
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vernementet föreföll och krafde förändring 
och förbättring . . . det bleef med breef be- 
tienterne optäckt. 31:344. Kongl. May:tt ... 
hafver gott och rådsamt pröfvat oss tilsam- 
man att fordra... så ock derjemte uptäckia 
någre anlägne ährender, som .. . behöfva at 
i acht tagas. Stjernman Riksd. 3:1982(1686).

Upptälja, tr. Förtälja, omförmäla, upp
räkna. hwadh iagh seedt haffuer, wil iagh 
vptälia för tigh. L. Petri Jobs bok 15:17. 
Hvem kan nu altsammans uptälia, Som the 
emoot vår Påve säija? S. Brasck Förl. 
sonen H 3 b. många andra fiendtligheeter, 
som ... i H. K. M:tz skrifvelse ... uthför- 
ligare uptalde äre. Stjernman Riksd. 1:813 
(1629).

Upptända, tr. Tända, antända, itända. 
[T. anziinden, entzünden.] han vptender 
lamponar. 2 Mos. 30:8. vptenda rökelse. 
Luc. 1: 9. Sij, en liten eeld huru stoor 
skoogh han vptender. Jac. 3:5. Jagh skal 
vptenda hans städher medh eeld. Jer. 50: 32. 
eeld hadhe sigh vptendt ibland them. 4 Mos. 
11:3. mistenckio anden vptender honom. 
5:14. Tå nu Herren thet hörde, wardt han 
vptend (förtörnad). Ps. 78: 21. Tå wardt 
Konungen ganska wredh och vptend j grym- 
heet. Esther 1:12. han war vptend medh 
begärelse til henne. Judith 12:16. See icke 
effter pijghor, at tu til them icke vptend 
warder. Syr. 9:5. een wredhsam menni- 
skia vptender kijff. 28:11.

Upptändelse, f. vatnet . . . svalkar alle
handa inflammationer eller uptändelser. U. 
Hjärne Under. 7.

Upptära, tr. Förtära. [T. auf zehren.] brö
dhet är allaredho vptärdt vthu wår maatsäck. 
I Sam. 9: 7. Tå föll eeld aff himmelen, och 
vptärde honom. 2 Kon. 1: 10. iagh skal 
sticka eeld på muranar j Damascon, at han 
Benhadadz palatz vptära skal. Jer. 49:27. 
the (gräshopporna) . . . vptärde alla fruch- 
tena på theras åker. L. Petri Dav. ps. 
105: 35.

Upptömma, tr. Förse med tömmar, tyg
lar. [T. aufzäumen.] komme medh så månge 
godhe och wälvptömede hester som i kunne 
hafwe rådh till. HSH 34:93 (1585).

Uppunder, prep. Under, paa thet ath han 
(påfven) och hans partij skwlla holla vpp- 
undher siig hela werldena. Gust. 1 reg. 4: 20. 
the (biskoparne) slaa all tingh vppundher 
siig. Ders.

Up pusta, tr. Klappa upp, gifva en pust 
(kindpust). Brukar tu mund tin stoore fä
hund? Jagh skal uppusta tin käcka mund. 
S. Brasck Förl. sonen G 2 b.

Upputsa, tr. the Påueska .. . theras Messo 
offer så högdt rekna och vpputza, at the 
them sälia folcke lika som itt werd och lösn 
för synder. L. Petri Chr. pina C l b.

Uppvaka, intr. Uppvakna. [T. aufwa- 
chen.] Noah vpwakadhe aff sino wine. 1 Mos.

9: 24. enom hungroghom drömer at han äter, 
men tå han vpwakar, så är hans siäl än nu 
toom. Es. 29:8. the skola ... soffua en ewigh 
sömpn, aff hwilkom the aldrigh vpwaka skola. 
Jer. 51:39.

Uppvakt, f. 1. Uppsigt, tillsyn, värd. 
then barnslige ålderen tarfvar meera skötzl 
och vpvacht, än at en Praeceptor, som en 
hoop barn hafver til at försörja, skal thet 
kunna hinna uthrätta. Schroderus Mod. 
sk. 151. företänckt omhugsan, och opvacht 
(aktgifvande) Uppå all handel och händelse. 
Stjernhjelm Lycks. är. 1 intr. — 2. Upp
vaktning. Vij edert ridderskap ... til eder 
opvacht stå. Stjernhjelm Fredsafl 20 intr. 
titt hemliga Råd skal mästra (förestå) titt 
hof och all upvacht (uppvaktande personal). 
Here. 121.

Uppvakta, tr. Betjena, vårda, opvackta 
och skiöta sine gamble och bräckelige för
äldrar, ... så länge de lefva och slik opvackt- 
ning behöfva. Stjernman Com. 4: 625 (1685). 
Ej ringa magt påligger, att en patient blifver 
utan försummelse uppvaktad. Med. ordn. 
so/io 1688.

Uppvaktning, f. Päpassning, skötsel. 
embetets trägna upvachtning. Svedberg 
Schibb. 309. Se vidare under Uppvakta.

Uppvarta, tr. [T. aufwarten.] 1. Upp
vakta. då E. K. M. iagh allerunderdånigst 
kan upvarta. Adlersparre Hist, saml 5: 48 
(1658). — 2. Tjena, betjena. Han hafver 
mig tiänt nu j tw åhr, och till en deel up- 
vartat j correspondencerne och mine privat 
saker. A. Oxenstjerna Bref 2 : 482.

Uppvartare, m. Tjenare. [T. aufwär- 
ter.] Hertigen aff Mechelnburg . . . sende 
hijt en sin upvartare medh ett breff. A. 
Oxenstjerna (HSH 37:230).

Uppvattnes, adj. Som höjer sig öfver 
vattenytan, ankargrundet, medh stoora up- 
vatnes steenar på. J. Månsson 31.

Uppvatts, adv. Mot strömmen. Se Ne- 
d e r v a 11 s.

Uppveka, tr. Uppmjuka. [T. aufweichen.] 
ett fruchtsampt regn nu fuchtar och upveekar 
thetta, nu ett annat land. P. J. Gothus 
Rel. art. 240. Hans hierta är förhärdat så
som en hård flinta, och kan icke upveckt 
varda. A. Laurentii Verld. speg. 390. gu- 
darne måtte upveka tyrannens hiärta. As. 
Ban. 1:301.

Uppverka, tr. Upptaga, bearbeta, (gruf- 
vorna) å nyo äre upverkade. Verelius Herv. 
(tillegnan).

Uppvexla, tr. Vexla till sig, invexla. 
opvexle alt thet gamble mynt, som han kan 
opspane. Stjernman Com. 1:214 (1571). så 
snart Vij kunne late upvexle klippingerne, 
tå vele Vij late förmynte runde marek styc
ker. 1:240 (1574).

Uppvikla, tr. Uppvigla, de foro til Ly- 
beck och Mekelburg, sökande at upvikla
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mot K. Gustaf alt hvad de träffade. Dalin 
Hist. III. 1:207. upvikla almogen. III. 2: 845.

Uppvreda, tr. Uppreta, reta till vrede. 
upvredade djur. Tessin Bref 2:354.

Uppvräka, tr. Hämnas. (Se Vräka) 
wij wele j jngen måtte vpwreckia hwad som 
skett är. Gust. 1 reg. 6:102.

Uppväcka, tr. 1. Låta uppstå, låta upp
komma. Jagh skal vpwäckia them en Pro- 
pheta. 5 Mos. 18:18. Herren vpweckte them 
Domare. Dom. 2:18. Herren vpweckte them 
en frelsare. 3: 9. Och vpweckte honom Gudh 
en fienda. 1 Kon. 11:23. Herren skal vp- 
weckia (låta uppfyllas) sitt ord som han 
offuer migh talat haffuer. 2:4. iagh skal 
vpweckia (låta uppväxa) them ena berömda 
planto, at the icke meer skola lijdha hunger. 
Hes. 34: 29. — 2. Uppvigla, min son haff
uer vpweckt min tienare emoot migh, at 
han skal gå migh effter. 1 Sam. 22: 8. vp- 
ueckia bönderna emoot rikesens rådh. O. 
Petri Kr. 270.

Uppvälla, tr. och intr. [Fsv. upvälla.] 
elffuen skal vpwella (uppkasta) paddor. 2 Mos. 
8: 3. lijka som een kella vpweller sitt watn, 
så vpweller (uppkokar) ock hans ondska. 
Jer. 6: 7. Jfr Vä 11 a.

Uppväxt, f. Tillväxt, förkofran. [Isl. 
uppvöxtr, T. aufwuchs.] någhre feel och 
brister, som rijkzens inbyggiare synes tryckia 
eller hindra theres godhe näring och upväxt. 
Stjernman Riksd. 2:949 (1638). bedia Gud, 
at han styreker Hans Kongl. Maj:t och förer 
alla dess råd .. . til sin heliga kyrekios och 
församlings beskydd och oppväxt. Riksd. 
bih. 352 (1657).

Uppälska, tr. Befordra, främja, beskydda. 
[D. opelske.] j ære benegne til ath elska 
skalka och rikitsens forrædhare op hoss 
edher. Gust. I reg. 4:64. Jfr Älska.

Uppämna, tr. Tillreda, tilldana, ut
bilda. En pottomakare är begrepen i sitt 
arbete och hafver en tilbrukad och upemnad 
lerklimp på skifvonne för sig. Svedberg 
Ödn. 193. Gud hafver honom med sin an
das gåfvor upemnat och utrustat. Catech. 
företal c 5 b. När Gud vil hafva någon til 
ett besynnerligit vercketyg, . . . then låter 
han först pröfvas, försökias och frestas och 
upemnas. Sabb. ro 2: 920. Si thet (lidan
det)i var scholen ther Paulus skulle läras, 
beredas och upemnas til at vara Gudz tienare. 
Ders. så vardt han upemnad och skickelig 
giord at predika. Försvar 100. Angantyr mot
tog nu Adalrik ... at upämna honom til 
sina fäders ähra och mandom. Mörk Ad. 
1: 76.

Uppäska, tr. [Mnt. upeschen.] 1. Upp
fordra (till kapitulation). Nhär feltöffuersten 
är kommen för slottedt, då schall thett effter 
krigzbruk bliffue vpäskett. Adlersparre 
Hist. saml. 2:83 (1566). Sedan sände han 
... en hoop ryttare och knechter til at up-

äska Wardbergz stadh. Girs Er. 14 kr. 69. 
de slott och städer voro intagne uti Herti
gens namn, som hade bordt blifva uti Stor
förstens namn under våld och lydno up- 
äskade. Joh. 3 kr. 67. — 2. Uppmana. Borg
mästaren Pub. Valerius hadhe upäskat the 
Latiner och Hernicer til hielp. Schrode- 
rus Liv. 97.

Uppösa, tr. Göra uppöst, uppsväld. röök 
af tobac . . . up-pösar them så at the näär må 
sprikka. Spegel G. verk 238.

Uppösa, tr. Ösa läns. wpöösza kals- 
bergx gruffwe. Gust. 1 reg. 3:278.

Ur, m. och n. Urväder, storm. [Fsv. ur, 
Isl. år, n.] Uren drifver noran (nordan). 
Sv. forns. 1:107. thett... hårde wäder, som 
i någre dager medh sniö och vhr waritt 
hafwer. HSH 36: 255 (1580). See, dit blom
strande lööf skall hvarken af hetaste tårka 
Eller af häftigast’ uhr ell’ slagrägn skakas 
ell’ afgå. D. Wallenius B 3 a. Snö og 
uhr og köld. Dens. B 4 a. När man med 
bistra ur (plur.), med is och snöglopp käm
par. Geisler 379. Oss lefvande mång bistre 
uur bedröfva. Dens. 392.

Urdela, intr. Bedöma. [Fsv. =, Mnt. 
ordelen, T. urtheilen.] viseliga urdela, med 
hvad vett och klokhet alt slikt... må vara 
idkat. Björner Kämp. (tillegnan). Det vil 
eljes vara något svårt at urdela, huru myc
ket hvardera ... haft at säga. Brovallius 17.

Urfejd, Urfejde, f. Fredsförsäkran, löfte 
att ej hämnas för något.. [Fsv. urfegdh, 
Mnt. orvede, orveide, T. urfehde.] han . . . 
skall ware oss och wore effterkomende erff- 
uinger huldh, trogen och vdij alle motte 
retrådig, effter som then forplictelse eller 
Orpheedh, han oss ther opå giffuit haffuer, 
ytterligere formelder. Gust. 1 reg. 12: 16. 
vrpheijdh eller reuersz breff. 12:107. han ... 
frij och sächer bliffua må och skall, dog på 
then scrifftlig vrfegde och godwillige forplic- 
ting, som (han och hans fader).. . besworitt 
och forseglatt haffua. 12:232. den urfeid är 
stäld, som I (Nils Sture) göra skulle. HSH 
4:107 (1566). Ett bref eller urfäjde som sal. 
Gref Svantes ... förvanter och vänner hafva 
gifvit Konung Erich den fjortonde. 4: 162 
(1567). moste kon. Magnus andtvarda all 
slot ... i kon. Albrechts hender, och göra 
honom en urfeygde, at han här på alrig 
saka eller vrekia skulle. L. Petri Kr. loo.

Urfjell, n. Urberg. Herren bygde sielf, 
af urfiel giorde mark. Spegel Opp. par. 4.

Urgyttja, f Slöseri. [Fsv. urgytia.] Och 
vällust hafver så omsider välde fått, Ät then 
för kraslare och armling skulle skattas, Som 
lät i någon ting en slik urgyttia fattas. Spe
gel Öpp. par. 41. Jag vil ei heller then 
ur gyttian länge lasta, Ät han (Salomo) som 
i ett haf lät stora medel kasta. Sal. vish. 35.

Urhane, se Orhane.
Urin, n. mitt urin. Hesselius Zal. 1.
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Urkrysta, tr. Drufvan varder med vijn- 
pressen urkryst. Comenius Tung. 440.

Urkänd, p. adj. Ökänd. Esau ... af mo- 
derlifvet var luden och urkend. Svedberg 
Ödn. 141.

Urmaka, adj. Makalös. Så kan och him- 
melen af oss ej rätt besinnas, Ej heller nå- 
gor thess uhr-maka skapnad minnas, Om 
man ej rum och loft och kreetzar sig in
billar. Spegel G. verk 61.

Urminnes, adv. Från urminnes tid. the 
hafva uhrminnes hafft sin egendom i fridh 
och bodt i godh roligheet. Laurelius Opusc. 
8: 01.

Urmodisk, adj. Urmodig, en urmodisk 
klädning. Sv. nitet. n. 3.

Urne, se Orne.
Urnöt, n. Urus, vrnööt. wildoxe. Var. 

rer. voc. P8b. Vrnööt. 5 Mos. 14:5.
Urqved, m. then klimp af uhrqvedz liu- 

set I the try första dygn (innan solen och 
månen skapades) bestrålat himla huuset. 
Spegel G. verk 34.

Urrig, adj. Okammad. Stora urriga huf- 
vuden. Hedborn 1:13. Rietz 783 a.

Urroder, n. Pendel. Uhr-rodret vender 
sig. Spegel G. verk 166.

Ursak, Ursaka, se Orsak, Orsaka.
Ursakan, f. Ursäkt. [Fsv. =] (the) intet 

kunna til sin ursakan invända. Stjernman 
Riksd. 2:1746 (1675). — (om then nya trona 
haffwe wj scriffwit then menige mann til, 
görandis wara redelige vrsekn. Gust. I reg. 
4:17. giöre sin redeliga orsagningh ther före. 
4: 24.)

Ursinna, adj. Afvita, förryckt, iagh sadhe 
til löyet. Ästu vrsinna? L. Petri Sal. 
pred. 2: 2.

Ursinneliga, adv. Ursinnigt, handena 
som han så vrsinneligha brukat hadhe. 
2 Macc. 15:33.

Ursinnig, adj. och skalt vrsinnogh (från 
vettet) bliffua för sådana syyn som tijn 
öghon see skola. 5 Mos. 28:34. Tilsiyare 
wara vthi Herrans Hws offuer alla vrsinnigha 
(förryckta) och spåmän. Jer. 29:26. Pro- 
pheternar äro galne, och the Andelighe äro 
vrsinnoghe (förryckte). Hos. 9: 7. wordo the 
aff ond lusta til henne vptende, och bleffuo 
vrsinnighe (galne, kollrige) ther offuer. Sus. o. 
the som befengde blefvo (af pesten), blefvo 
strax ville och ursinnige (vansinnige). Sved
berg Dödst. 573.

Ursinnighet, f. Herren skal slå tigh 
medh vrsinnogheet (vanvett). 5 Mos. 28:28. 
Wij galne höllom hans leffuerne för vrsin- 
nigheet (galenskap). Vish. 5: 4.

Ursint, adj. Ursinnig, then vrsinte An- 
tiochus. Uti. på Dan. 467. O gruflig svår- 
heet att en ursint kiärlek dämpa! C. Gyl
lenborg Andr. 1 1 a.

Urskuld, f. 1. Oskuld, the ... båro wit- 
nesbörd om Jesu vrskuld. L. Petri Chr.

pina e 8 b. — 2. Urskuldande, ursäkt. [Fsv. =] 
Riksråden . . . begiärte Konung Sigismund 
ville om den saken giöra deras urskuld med 
ett bref till sin herr fader. J. Wf.rwing 
1: 80. Sigismund igenom ett sådant bref 
giorde sin urskuld hos konung Johan. Dens. 
på åtskilliga ställen (t protokollet) det fuller 
anföres, som länder till dess (hans) urskuld, 
men icke med ett ord nämnes, hvaruti be- 
skyldningen bestådt. Hist, handl. 4:139(1708).

Urskulda, adj. Urskuldad, oskyldig. 
Thesse synda ock owetande, men the äro 
ther medh icke orskulda. L. Petri 3 Post. 
42 a. Största skullen är wel när them, lik- 
uel synes migh at j icke heller ären vrskulla. 
Dial, om mess. 77 a. Om han än warder 
wrongwijst dömd, Så är doch hans rett ey för
glömd, Vrskulla Gudh honom haller. Psalmb. 
1572 26 a.

Ursky Id, f. Oskuld, han må frij felig 
oc säker för alt öffueruåldt och oreth komma 
hijdth in i vårth rijke . .. Ther han må och 
stånda och suara them til rätta ... och sedhen, 
om hans vrskyldt kan finnas, frij, säker och 
felig komma vtåff rijkit igen. Gust. 1 reg. 
5: 30.

Urskyldig, adj. Oskyldig. [Fsv. urskyl- 
dogher.] Belatta tigh intit medh thenne vr- 
skyllugha mannen. NT 1526 Matth. 27: 19.

Urspejel, se U lspegel.
Urspringa, intr. Hafva sitt ursprung. 

att en prest måå tagha hwstru ... ther aff 
stoor förargelse och skadha förorsaakas och 
vhrspringha. Ernhoffer 102 b. thesse äre 
the en fällige (enkla) kroppar, aff hvilke the 
förmängde urspringa. Comenius Tung. 28.

Ursprång, n. Ursprung. Wij kunne icke 
nogsampt förundra, huar vtaff sådana hedzsk- 
heet haffwer sitt vrsprång. RR '”/n 1543. 
kranckheterna, som theras vrsprång haffua 
aff syndenne. L. Petri 2 Post. 286 b. hoff- 
uudh dygder, aff hwilka alla andra haffua 
theras vrsprång. Krön. pred. D 6 a. den he
liga Skrifts höga ursprång. Dalin Hist. III. 
2:254. Gud är dygdenes ursprång. A. Ni- 
CANDF.R Vitt. 147.

Ursäkt, f. Saklöshet, oskuld, wel we- 
tandis ... woor wrsecth för alle the stycke 
oss forraedeliga paa förde wore. Gust. I reg. 
2:115. flere lögnactughe stycker, ther wort 
elskelige riikitzs raadt och then menigeman 
... wel wisthe waare wrsecth wthinnan ath 
ther inghen sanningh meedt folgdhe 2:117.

Ursäkta, adj. Saklös . Ther bliffuer drå
paren för Gud ingalund vrsechta. L. Petri 
Mandr. B 5 b.

Urveln, f. Hopplöshet, misströstan. [Jfr 
Isl. örvilnan.] Haffuer iagh söndt fattighom 
thet the haffua begärat aff migh, och latet 
enkionnes öghon (genom vrweln) försmechta? 
L. Petri Jobs bok 31:16. Jfr Vein.

Urvelna, Urvälna, adj. Hopplös, miss
tröstande. Christus länge drögde medh sinne
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hielp, til thes hwar man wardt vrwelna. P. 
Erici 1:245 b. hon nu war om helsona 
vrwälna, och alle läkiare ... wordo på henne 
til skam. 2: 338 a.

Urvrak, n. Vrak, afskrap, afskum. vara 
afgrundz fångar Och helvetes urvrak. Spe
gel Tillsl. par. 111. Det urvrak af ert kön 
nu i sin vanfrägd lämnas. Geisler 384.

Urv&dershatt, m. -hätta, f. Karpus, ur- 
värshatt, urvärshätta, galerus. Comenius 
Tung. index. Karpus, en uhrväders hätta, 
så lång, at han icke allenast hufvudet väl 
bevarar, uthan och bröstet täcker. Walle- 
nius Gram. A 8 a.

Uråld, adj. Uråldrig. [T. uralt ] Tyska 
och Svenska, två fullbördige systrar af een 
then ur-ålde Japhetiske Skytiske modern 
födde. Stjernhjelm Bac. Carol. 183.

Urâlder, m. Ost-Indiska handelen ... af 
urålder (T. von uralters, från urminnes tid) 
gick ifrån Ostindien genom Arabien til Alexan
drien i Ægypten. Lönbom Hist. märk. 2:104. 
(1722).

Uråldrig, adj. Utlefvad. de lvtte, bröc
kelige och uråldrige, hvilka intet arbete giöra 
kunna. Stjernman Com. 4: 727 (1698). 
Mången har nyligen proppat hela sin maga 
full, och vil straxt ther på äta igen, som 
barn och uhråldrigt folck offta göra. Linde- 
stolpe Surbr. fråg. 20.

Usel, adj. hwadh skal vsall (Vulg. homo 
lividus) göra medh penningar? L. Petri 
Sir. bok 14:3. (Bib. 154U karigh vszling)

Usla sig, refl. Uslas, dep. Klaga, be
klaga sig, sörja. [Fsv. =] O hur eländigt 
då den tiggarn uslar sig. Kolmodin Qv. 
sp. 2: 451. Nidh hijt i verlden lägsta Olyd- 
nan dreff them tu (Adam och Eva), Slik 
nödh få barnen frästa, Som usloms här än 
nu. Bureus Nym. 111:11.

Uslig, adj. Usel. then uslige kroppen. 
Ung B l b. rim i uslig mening. Bellman 
2: 61.

Usling, m. 1. Tiggare? Hans barn fare 
hwswill och tigge, och söke berning såsom 
vslingar. L. Petri Dav. ps. 109:10. Jfr 
Cavallin Herdaminne 5: 67. — 2. Gnidare? 
hwadh skulle godz och penningar enom 
karighom vszling? Syr. 14:3. om en ka
righ vsling talar hele stadhen illa. 32 (31:29). 
(L. Pétri : en armling.) — 3. Olycklig, nöd- 
stäld menniska. En usling klagar här sin 
nöd. H. C. Nordenflycht 92. Hvar helst 
en usling fins, är han min vän, min bror. 
Lidner 1:107. Usling, äfven dig en skatt 
är qvar, Äfven dig en makt, förtryckte Ne
ger. Valerius 1: 5. Lasarettet.. . denna till 
uslingens räddning . . . anordnade kristliga 
inrättning. Wistrand Med. förf. 49(1798).

Utaf, prep. Ifrån, ur. vthaff Eden gick 
en ström. 1 Mos. 2:10. Tins brodhers blodz 
röst ropar til migh vthaff iordenne. 4:10. tu 
driffuer migh j dagh vthaff landet. 4:14.

han . . . rymde vthaff hwset. 39:12. The vthaff 
Persia, Lydia och Lybia woro titt krijgsfolck. 
Hes. 27: 10.

Utan, 1. prep. Utom, utanför, hans bo
ning skal wara vthan läghret. 3 Mos. 13:46. 
fyre spittelske män woro vthan porten. 2 Kon. 
7: 3. vthan stadhen södher vth war en brunn. 
Judith 7: 6. — 2. konj. a) Om ej, utan att. 
thet köp . . . skal stondandis bliffua,. . . wthan 
the siigh annerlwndhe . . . fordragha. Gust. I 
reg. 1:203. Vthan en warder född aff watn 
och Andanom, kan han icke ingå j Gudz 
Rike. Joh. ev. 3: 5. Vthan j seen tekn och 
vnder, troon j icke. 4:48. han krönes icke, 
vthan han redheligha kempar. 2 Tim. 2: 5. 
— b) Utom, undantagande, haghlet... sön- 
derslogh all trää på markenne, vthan allena 
j thet landet Gosen. 2 Mos. 9:26. och är 
ingen Gudh vthan tu. 2 Sam. 7:22. Jagh 
är Herren, och vthan migh är ingen Frel- 
sare. Es. 43:11. tu skulle jw ingen annan 
Gudh kenna, vthan migh. Hos. 13:4. — 
c) Mer än, annat än. Haffuer tu tå icke 
vthan ena welsignelse, min fadher? I Mos. 
27:38. Tå wende folcket til baka,... så at 
icke vthan tiyo tusend bliffuo quarr. Dom. 
7:3. then fattighe (hade) icke vthan itt litit 
fåår. 2 Sam. 12:3. Är thet doch icke vthan 
lögn hwadh the Scrifftlärde giffua oss före. 
Jer. 8:8. ther war icke vthan een wegg 
emellan migh och them. Hes. 43:8. thet 
hadhe icke warit them vtan en barnaleek, 
är thet nw så swårt? O. Petri 7 Post. 
65 a. menniskligh fornufft är intit vtan blind 
och dödh för gudhi. Ders. 105 a.

Utanefter, adv. Utifrån, döttrar toogh han 
vthan effter (från ett annat land) til sina 
söner. Dom. 12:9. alt thet vthaneffter in
gåår j menniskiona, ...thet gåår icke in j 
hennes hierta, vthan j buken. Marc. 7: 18. 
(detta ljud) höres een fögho ting vthan effter 
in j öronen. L. Petri Om nattv. C 2 b. 
han skulle icke settia them någan fouta 
(fogde) hedan vtan effter aff sine hoffmen, 
vtan någen aff them ther vppe bodde. Svart 
Kr. 160.

Utanfoder, n. Vår kropp är annat ei 
än siälens utanfoder. S. E. Brenner Dikt. 
2: 9.

Utangårds, adv. Utom gården. [Fsv. 
utangards, Isl. åtangarös.] han i sith Hwsz 
tolamodh lärdhe, huru han wtangårdz andhra 
lijdha och wndragha skulle. L. Pet. Go
thus 60a.

Utanom, prep. Utanför, her gick en 
mwr vthan om Hwset alt om kring. Hes. 40: 5.

Utanskans, m. en redoute eller liten 
utanskans. Hallenberg Hist. 4:654.

Utanslag, n. Omslag, kuvert, han öfver- 
lemnade prinsen några bref, som han fått 
under sitt utanslag. As. Ban. 2 : 362.

Utantill, adv. Utanför, bliffua ståndan
des vthan til widh porten. Hes. 46: 2.
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Utapad, p. adj. Utspökad. Hofvudet är 
pudrat och krusat, eller utapat med frem- 
mande longt hår. Svedberg Sabb. ro 1:169.

Utarbeta sig, refl. Arbeta ut sig, trötta 
ut sig. aldenstund footfolcket hadhe uth- 
arbetat sigh, skulle the (ryttarne) tå stiga aff 
sina hästar och fulföllia strijdhen. Schro- 
derus Liv. 68.

Utbedja, tr. och intr. Sluta att bedja. 
[T. ausbeten.] tå Salomo hadhe all thenna 
böön och begäran vthbidhit för Herranom, 
stoodh han vp jfrå Herrans Altare. I Kon. 
8:54. tå Salomo vthbidhit hadhe, föll en 
eeld aff himmelen. 2 Krön. 7:1.

Utbena, tr. Bena. Den gyldne drotning, 
klädd i guld och ädle steenar, Uppå en guld- 
troon hög sitt blanka håår utbenar. Eure- 
Ltus Herden företal.

Utbida, tr. 1. Bida till slutet pä något. 
han töffuar ther (i kyrkan) och vthbijdar 
predican. L. Petri Kyrkost. 18 a. wij gla- 
dheligha och medh itt frijtt moodh måghe 
ock ansee wåra Antichrister, Tyranner och 
Kettare, och vthbijdha theras stora hoot och 
tråtzan, warandes wisse ther vppå, at the icke 
skola lenge så driffuat. Försp. till 1 Macc. 
för än han haffuer uthbijdat sina tienståår, 
vil han haffua een hustru. Leuchowius 
365. Det skulle blifva långa orationer, dem 
han ståendes eij kunde uthbida. Adler- 
sparre Hist. saml. 1:241 (1641). — 2. Af- 
bida. the ogudhachtighas siälar ... varda 
förde til bestemdt och vist rum ... och måste 
ther uthbijdha then förskreckeligha dome 
daghen. P. L. Gothus Undervisa. 324. then 
rätte tijden moste uthbijdas. Stjernman 
Riksd. 2: 996 (1642). Saken blifver för kyrckio- 
retten framhaffd, men the (instämde) uth- 
bidde icke domen. Laurelius Påf. anat. 464.

Utbita, tr. Bortfräta, bortrensa. [T. aus- 
beissen.] medh een skarp alwn theras gruffue- 
ligha boldar och såår vthbita. P. Erici 3: 
140 b. han theras dödheligha böld vthbiter 
och ränsar. 3:143 b. Medh thet skarpa Lag- 
zens wijn vthbijta syndena. 5:194 b.

Utblomstra, intr. 1. Utblomma. Käre 
låter Moab blomstras, han skal vthblomstrat 
haffua. Jer. 48:9. — 2. Slå ut i full blomst- 
ring. Hon (svenska skaldekonsten) har ännu 
icke utblomstrat i alla de behageligheter, 
hvarmed en ung Skönhet ådrager sig hela 
verldens ögon. Dalin Vitt. II. 6:192.

Utblöda, intr. [T. ausbluten.] Presten 
skal . .. wrijdha thy (offerdjuret) halsen aff,
.. . och läta vthblödha blodhet på altarens 
wegg. 3 Mos. 1:15. låta thet blodhet som 
offuer är, vthblödha på altarens botn. 5:9.

Utbolna, intr. Utbulna. sin ondska . . . 
låta utbolna när tiden skulle låta komma 
hänne til mognad. Ehrensten (Lönbom 
Sv. arch. 3: 94). såren voro ännu rätt friske, 
onde materien var ännu intet utbålnad.. Dens. 
(Lönbom Anek. I. 5:91).

Utborga, tr. Lemna på borgen; utlåna. 
[T. ausborgen.] han icke hade någon reken- 
skaps book eller register på thet han vth- 
borgade. P. Erici 2:208 a. — Utborgad, 
part. Utblottad genom att lemna på borgen. 
en arm och vthborgat Köpman. L. Petri 
2 Post. 61 a.

Utborgad, p. adj. Utsläppt ur fängelse 
mot borgen. [Mnt. utborgen, T. ausbürgen.] 
en som för en bedrifvin missgärning skul 
hafver varit fängzligen inhächtat, och åter 
igenom een försäkring uthborgat. Schro- 
derus Kors. 630.

Utborgare, m. Långifvare. En vthbor- 
gare (bör få) troheet och sanning aff gelde- 
nären. P. Erici 4:70 a.

Utbreda, tr. han vthbredher itt näät för 
hans fötter. Ord. 29: 5. Vthbreedh tina god- 
heet öffuer them som kenna tigh. Ps. 36:11. 
iagh vthbredher fridh ther widh såsom en 
ström. Es. 66:12.

Utbringa, tr. Utgöra, uppgå till. under 
rijkzdalers nampn och skeen åtskillige grofve 
myntesorter aff sölfver införes i rijket, som 
doch dess värde icke utbringa. Stjernman 
Com. 2:353 (1643).

Utbrista, intr. 1. Utbryta, frambryta. 
igenom molnet vthbrister hans liws. Job 
37: 11. thet (hafvet) vthbrast såsom vthu 
modherliffue. 38:8. Alt tå skal titt liws vth- 
brista såsom en morghonrodhe. Es. 58:8. 
hwar kärleken och gerninganar icke vthbrista 
och effterfölia, ther är icke then sanskylligha 
troon. Försp. till N. Test. Och sådana skrym- 
terij är nw vthbrustet och oppenbart wordet.
O. Petri Klost. F 2 b. hon (ilskan) vthbri
ster j ord och gerningar. L. Petri 2 Post. 
180 a. än tå the onda hiertans begärelsen 
icke så altijd brista vth j gerningen, så äro 
the likwel ther. Ders. 103 b. Götha nampn 
mfckit uthbrast och sigh förvidgade. Kr. 6. 
en Christen j sitt stand och kall, såsom itt 
fruchtsamt trää, . . . medh frucht vthbrister.
P. Erici 1:74 b. Aff thelta första ståndet 
(bondeståndet) äre än tree andre stånd ibland 
menniskior uthbrustne och uthflutne. R. Foss 
företal A1 b. Björken var här mindre ut
slagen, ... så at man här knapt fann et enda 
hanblomster utbrustit. Linné Sk. resa 20. 
— 2. Komma ut, utspridas, hwad wij scriffue 
ider tiil j saa måtte, thaa lather thet jnga- 
stedz briste vtt anten hoss thee Danske, 
Tyske eller några andre. Gust. I reg. 10: 232.

Utbränna, tr. Genom brand uttorka. [T. 
ausbrennen.] siöghanar (äro) vthbrende. Jer. 
51: 32.

Utbullra sig, refl. en toordön vthbullrar 
sigh j regnet. Syr. 41 (40:13).

Utbundig, Utbyndig, adj. Förträfflig, 
utmärkt. [Mnt. utbundich, T. ausbündig.] 
så haffuer han ... arbetat i thetta Universitet 
... medh sina uthbundiga lectionibus och 
scriffter. P. J. Gothus Likpred. öfver Chytr.
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C 3 a. — Adverbialt: hügligen, öfvermåttan. 
Han är en uthbundigh godh gesell. R. Foss 
486. Then som begärar at giffta sigh, skal 
ingalunda ther på see, at een qvinnesperson 
är uthbyndigh skön. Schroderus Albert. 
2:22. en utbyndigh godh Musicus. 4:161.

Utbya, adj. Som tillhör en annan by. 
utbya fänad. A. Nicander Vitt. 238.

Ütbyndig, se Utbundig.
Utbyta, tr. 1. Byta. roffuet aff stadhe- 

nom vthbytte Israel emellan sigh. Jos. 8: 27. 
— 2. Göra till byte. han thet (folket) skinna 
och vthbyta skal. Es. 10: 6.

Utbåd, n. Uppbåd. [Isl. litboö.] lät göra 
itt vthbodh j sitt hela Rike, och fick een 
stoor macht tilhopa. 1 Macc. 3: 27.

Utbåda, tr. Påbjuda. Keysaren Augustus 
läät vthbodha ath all werlden skulle be
skattat warda. O. Petri 2 Post. 12 a.

Utbörd, f. Börd, härkomst, förqväfft all 
dän artighet, man af hennes utbörd kunde 
hava förmodat. Hermelin D 8 b.

Utbördes, adv. Utrikes, vår guarnison 
(i Stralsund) ähr icke så stark, att han kan 
allena vara sakerna mechtigh, hvar antingen 
något inbördes obestånd, eller inbördes och 
uthbördes tillijka, ändtstå (uppkomma) skulle. 
Gust. Adolf (HSH 25: 59).

Utbösta, tr. 1. Piska. Klädher mosthe 
man offta wthbösta, annars kommer ther 
maal in. L. Pet. Gothus 50 b. — 2. Ut
piska. axen på kläde uthbösta, men intet på 
logen medh slagan uthtröska. Risingh 24.

Utböta, intr. Afsluta botgöring. [T. aus- 
bässen.] När en nu altså hade giordt boot 
i hundrade åhr, så hade han doch icke . . . 
fulkommeliga nook uthbött. P. J. Gothus 
Rel. art. 468.

Utdamma, intr. Utdunsta. [T. aus- 
dampfen.] vrede ... är en dryckenskap, an- 
gripandes vårt sinne, och vårt förnufft med 
gifftigare fuchtigheter förvillandes, än de som 
af vinet utdamba. Hermelin C 8 b.

Utdela, tr. Dela, skifta. [T. austheilen.] 
tin åker skal medh snöre vthdelat warda. 
Am. 7:17.

Utdissa, tr. Se Diss a. thenne anden 
... uthdissar den bästa miölken. Colerus 
2: 29.

Utdjup, n. afgrund eller uthdiup. U. 
Hjärne Anl. 45. det i sig sielft är ett godt 
lefvandes vatn, som så mycket möyeligt 
kommer uthur sielfva uthdiupet, och intet 
af dagg- eller regnvatnet, som sig uthi jor
dens öfversta skorpa församblar. Ders. 12.

Utdraga, tr. och intr. 1. Utgöra, erlägga. 
then hielp och gærd til rikitzens geldz och 
sculders bettalningh som alle ... offuer hela 
rikit nw haffua vthdragit. Gust. 1 reg. 4: 83. 
Och ær thenne pålagde gærdh mesthe par- 
then vthdraghen j reedhe paeningar. 4:114. 
j ecke betröste vdtdraga then tilnämpde 
summa. 5: 104. Krigzfolckett... hafue till

att kräfie 21 fine gull och 40000 daler, thet 
... den Polniske Crone icke är mächtig till 
att udhdrage. Hallenberg Handl. 59 (1613). 
— 2. Draga ut, uttåga, tu vthdragher vthu 
läghret emoot tina fiendar. 5 Mos. 23: 9. 
sedhan Israels barn woro vthdraghne vthu 
Egyptj land. 4 Mos. 33: 38.

Utdragning, f. Uttåg. Och (Rubens 
stam) skola wara the andre j vthdragnin- 
genne. 4 Mos. 2:16.

Utdricka, tr. Dricka ur. vthdricka hwadh 
inskenckt är. Ord. 23: 30.

Utdrägt, f. Gärd, utgift. (Jfr Utdraga 1.) 
then tyranniska öffuerheet, som . . . sugha 
them (undersåtarne) vth medh odrägheligh 
beskatning och vthdrägt. P. Erici 2:145 a.

Utdämma, tr. Medelst dammar uttappa. 
The Pomptiners siö bleff... uthdämmat och 
ther uthaff giord en åkerfiäll. Schroderus 
Liv. 917.

Utdämpa, tr. Dämpa. [T. ausdämpfen.] 
min skaldkonst är försvunnen, Ok Hippo- 
crenens krafft utdämpat ok bortrunnen. Lu- 
CIDOR Gib.

Utelycka, tr. Utestänga. [Fs\. utelykkia.] 
Thet är ingen menniskia, som kan vthe lyckia 
... allahanda omsorg. L. Petri I Post. B 6 a.

Utelåta, tr. Utelemna. [T. auslassen.] 
then tridie och fierde Esre Böker.. . j then 
Tydska Biblien vthelåtna äro. Försp. till Bar.

U testå, intr. [Fsv. utestanda, Mnt. ut- 
stan.] Hafva något utestående med 
någon, hafva något att af göra med, hafva 
något obyit med, hafva sak, tvist med nå
gon. han aldrick viste siigh nogoth vthe- 
ståndandis j ordh eller gerninge med then 
som slickt forraederske stycke brwchade på 
honum. Gust. 1 reg. 4:123. wij haffua intit 
annat än got vtestondendis med them. 10:13. 
then eller then, som wij äre wredhe vppå, 
och haffue noghot vtestondandes med. O. 
Petri Ed. B la. Giter någhor idhra som 
någhot haffuer vthe ståndandes medh en an
nan, sigh döma låta vnder the oretferdigha, 
och icke heller vnder the heligha? 1 Cor. 
6:1. Han ingalunda på den tid kunde någon 
feigd emot Ryssen företaga, aldenstund han 
viste sig intet hafva utståendes med honom. 
Tegel Er. 14 hist. 5. bilägga det utestående 
som vi hafva oss emillan. Ehrenström 73.

Utetsa, tr. Gravera, rista, uthugga. [T. 
ausätzen.] En skrifft uppå stenen uthetzat 
... Medh bookstäfver artighe store. R. F'oss 41.

Utfalka, tr. Hålla fal, utbjuda till salu. 
sine varur at uthfalcka. Stjernman Com. 
2:579 (1649). konor som medh bara bröst 
gå, så at man ofrågat må veta, hvad för saker 
the hafva at uthfalka. Laurelius Påf. anat. 
128.

Utfeja, tr. [T. ausfegen.] 1. Bortfeja, 
bortrensa, iagh skal vthfeya the afffelligha. 
Hes. 20:38. Euangelium vthfäyar alt affgu- 
dherij. Försp. till 1 Macc. synden genom
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döden warder vthfäyat. L. Petri 2 Post. 78 a. 
han (Luther) genom Euangelij lära begynte 
i försambljngenne först rensa och vthfeyia 
then Påweske flettia. Uti. på Dan. 596. så
dana drängia fruchtan ... skal then H. Ande 
j oss vthfäya. P. Erici 3:73 a. — 2. Ren
göra, rensopa. På vår gamle Adam är intet 
gott, blifver ey heller något gott af honom, 
medh mindre han blifver väl uthfäyat, ther 
til måste Gudh hafva en skarp luut. Schro- 
derus Kors. 92. hans kappa är skrynkiot 
och illa uthfeijat. Hoflef. 137. qvastar at 
uthfäija losementen. Ders. 169.

Utfetalia, tr. Utspisa, proviantera. [Mnt. 
utvitallien.] att han szender wår n. herris 
skip ... wäl bemannade och vtfettaliet. Gust. 
1 reg. 8: 254. för:de Galleijder .. . äre så vt- 
fetaliede och bespijsede, thet the kunne be- 
hielpe sich på någre weker. RR maj 1544. 
fetalie, till atth vtthfetalie wår skepzflothe 
medh. Fin. handl. 8: 379 (1555).

Utfjädrad, p. adj. Fjäderprydd, ther 
skal wara stoor lempa och konst, ja list och 
skalckheet til, så bekrefftiga eller fergha lög
nen, at hon allom menniskiom skal kunna 
behagha, Ja siw andra lögner wel vthfiedrade 
skal man här til wel behöffua, effter som 
man säya pläghar. L. Petri Chr. pina V 4 b.

Utfladdra, intr. [T. ausflattern.] the hållat 
therföre, att Anden eller Siälen vthfladrar aff 
menniskionne såsom ett tundt wäder. P. J. 
Gothus Leiser A 5 b.

Utflia, Utflya, Utfly, tr. [D. udfly Kal
kar, Mnt. utvlien, utflyen.] 1. Utrusta. 
dugelige karler till foott, med gode wärier 
well vttflijdde. RR */« 1545. skole samma 
skep väl vara uthflijet medh skytt, kruth, 
lodh och annan tilbehörningh. Tegel Gust. 1 
hist. 2: 16. skep . . . uthflydde och beredde 
medh skytt. Ders. (Gust. 1 reg. 9:21 har 
för båda sistnämnda ex. wtflytt.) lathe edertt 
skiip bliffue aldelis wäl vtflidt. Gust. 1 reg. 
11:167. wåre Schip schole i tijdh nödtörffte- 
ligenn bliffwe vtflyedhe. Fin. handl. 10: 108 
(1564). vij acthe ... vår skip vthflye til siös, 
hwar wij forfare kwnne the mesth behoff 
gores. Gust. 1 reg. 4: 46. ett skepp .. . var 
till deras behof utfliat. S. Elofssön 231. 
— 2. Utställa. Guldsmederne . . . waritt 
trengde iffrå the rum, som the aff ålder haffue 
waritt wane att haffue på torghen, till att vt- 
fly och selie theris sölffuer smide. Skråord. 
171 (1585). Jfr Fl i a.

Utflimma, tr. Se Flimma, Beflimma. 
man finner allastädes många Sodomitiska och 
Gudz försmädande Christspottare, hvilke om 
Gudz Sons stoora domadag alzintet hålla, 
uthan honom uthlee och uthflima. P. J. 
Gothus Fastapred. 9. Med glijs och kalt 
löije en god att uthflimma, Så omild är mån
gen båd’ man och så qvinna. Törnevall 
C 5 b.

Utflög, n. Utsjö, ebb. [Jfr Mnt. utvloien,

utströmma.] ther så hände, att vidh Stock
holm vore sådane uthflogh eller lijtet vattn, 
att skeppen ey kunde flyte igenom strömmen. 
Stjernman Com- 1: 417 (1594).

Utflukt, Utflykt, f. [Mnt. utvlucht.] 1. 
Tillflykt, utväg, all wor fortienst är vteluct, 
wij haffuom ingen annor vtfluct, til nådhen 
moste wij falla. Psalmb. 1536 54. wj . . . 
komtpe tiil eth blått och vtharmadt Rijke 
mett thoma hender, wethendis oss inghen 
vthflyckt, hwar wj oss ecke om sådana (pen
ningar) besörgdt haffde. Gust. 1 reg. 4:131. 
— 2. Undflykt, undskyllan, invändning, 
förevändning. Vichen vnder Norgis Crone 
vtan alt yterligere påskut vtfluckt eller lengre 
forhaling motte nw strax restitueres. Gust. 1 
reg. 7 : 484. utan all insage eller utflucht. 
Stjernman Com. 1: 76 (1546). wij loffue 
och svärie, huldskap, troskap och manskap 
altijdh stadigt, fast och obrotzligen föruthan 
alt medel eller uthflucht at holla. Riksd. 
1:181 (1544). på fiendens sijda sökes alle
handa uthflychter och uthvägar at upskiutan 
(fredsunderhandlingen). 2:967 (1640). vtan 
alt skotzmåll eller vtflucht komme tijll städe. 
Thyselius Handl. 2:325 (1548). folket wil 
nödigt wara j twång, och söker allehanda 
vthflycht. P. Erici 5: 38 a.

Utfluss, m. Utflöde. [T. ausfluss.] monge 
Philosopher i alla tider hafva hållit liuset för 
at vara något spirituelt och lefvande, ja ock 
en afföda eller utfluss af Guds egit väsende. 
Rydelius Förn. öfn. 277.

Utfly, Utflykt, se Utflia, Utflukt.
Utflyktig, adj. Flyktig, landsflyktig. [T. 

ausflüchtig.] ther hertigen aff Pryssen icke 
affstode til at hägna the uthflychtige af Sve- 
rigis rijke. Girs Gust. 1 kr. 180.

Utflyta, intr. aff troonne vthflyta godha 
gerningar. L Petri 3 Post. 15 b. Aff sådana 
grund och orsaak synes thenna book vth- 
fluten wara. Försp. till Vish.

Utflögd, f. Fluster. (Jfr Inflögd.) The- 
ras (binas) utflögd skal icke vändas emot 
nordanväder. Colerus 2:85.

Utfnysa, tr. Hans ande vthfnyser glö
dande kohl. L. Petri Jobs bok 41:12.

Utfråga, tr. Utforska, utröna, utspana, 
utransaka. [Mnt. utvragen, T. ausfragen.] 
om Gotlandt .. . giffue wj edher tiilkenna 
athuj ther om inthit haffua förfaret .. . ey 
heller kwnne wij thet wtfraaga j thenne 
resszo. Gust. 1 reg. 3:122. iagh vthfråghar 
j morghon och offuermorghon, at thet ståår 
wel til medh Dauid. 1 Sam. 20:12. Salomo 
giorde all thenna tyghen ganska mong, så at 
wighten aff then koppar icke vthfråghas kunde. 
2 Krön. 4:18. vthfrågha, bespana och be- 
speya landet. 1 Krön. 20 (19:3). Gudh är 
stoor och okend, hans årataal kan ingen 
vthfrågha. Job 36: 26.

Utfräsa, intr. Tu skall icke daglig med 
bannor uthfräsa. Törnevall B 6 b.



Utfylsa — 929 — Utglepa

Utfylsa, tr. Utskälla. [T. ausfilzen.] han 
haffuer migh så bannat och uthfyllast(!), at 
iagh icke är värd at see tina ögon. Petrejus 
Beskr. 2: 249.

Utfå, tr. Utgifva, utlemna. [Fsv. utfa.] 
wort then helgha scrifft och tidhegierden oss 
fången ... på latina, thet doch wäl hadhe 
boort sigh ath vthfåås skulle på hwars land- 
sens eghit tungomåål. NT 1526 Försp. 4 a. 
att wårt breff ... wtfåss them i hendher. 
Gust. 1 reg. 6:78. Then sina penningar icke 
vtfår på ocker. Dav. ps. 1536 15:5. ther 
äre machte dråpelige och swåre summer vt- 
fongne vdaff wår Cammer. RR ,e/i 1544. tu 
skalt . .. icke vthfå tin spijs på fordeel. 3 
Mos. 25:37. han haffuer vthfååt itt swerd 
til at feya, at man thet tagha skal. Hes. 
21:11. Han skal komma och förgöra thenna 
wijngårdzmännenar, och vthfå wijngården 
androm. Luc. 20:16. huad som helst man 
vthfår medh then högra handenne, thet taga 
the medh then wenstra. L. Petri Kyrkost. 
75 a. om the (fattigas barn) så store äro, 
at the förmå på något sätt tiena sin födo, 
skola the uthfåås till tienst åå landet, eller 
i städerna. Emporagrius 376.

Utfärd, f. [Fsv. utfärfi.] 1. Uttåg i fält, 
krigståg, monga beswärliga krigs rustningar 
och uthfärder bådhe hema innan grentzerne 
och annorstädz vthan om. Uti. på Dan. 69. 
vara medh uthi uthfärdh och uppå andre 
resor. Brahe Oecon. 67. — 2. Likfärd; 
likstol. [Isl. åtferS, Mnt. utvart.] när hustru 
eller bonde åffgångne äre, wele presterne ... 
haffua en koo j vthferd. Gust. 1 reg. 8: 206.

Utfärda, tr. Affärda. Han utrustade och 
utferdade them (apostlarne) til thet embete, 
hvar til the voro kallade, neml. at predika 
evangelium för alt folck. Svedberg Sabb. 
ro 2:1612. ändteligen utfärdas han hufvud- 
stupa genom dörren. Dalin Vitt. II. 6: 39.

Utfärdig, adj. Resfärdig. förfordra vort 
folck, szom och forszatthe (drifna i land) 
äre ... atthe motthe bliffua vtfärdige igenn, 
szå atuj motthe fåå vor skiip veil igenn. 
Gust. 1 reg. 10:6.

Utfärdiga, tr. Utfärda. [T. ausfertigen.] 
Der och Kongl. Maij:t vore på någon resa 
stadder, ... då skall den secreteraren, som i 
föllie är, göra och uthfärdiga hvadh honom 
af Kongl. M:t så i een som annan saak på- 
lagdt och befalt blifver. Civ. instr. 326 (1651).

Utföda, tr. Framföda, frambringa, före- 
hafva. vil iach ... affstilla epther myn ytgr- 
ste makt alla stemplinger ... om iach noger 
stædz them förnimmer vthfödes mott rikit 
eller eder nade. Gust. 1 reg. 4: 436.

Utföra, tr. Utropa, berykta, wij . .. äre 
hoos them misstänkte och illa vthförde. Gust.
1 reg. 1: 24. Någhon skull kan han wel haffua 
hafft, men ganska illa haffuer han wordet 
vtförd. O. Petri Kr. 130. han falskeligh uth- 
förder var. Messemus Ret. D 2 b. hätzske-

liga uthfööra theras svagheeter, feel eller 
brister. P. J. Gothus Rel. art. 253. han 
sin hustru haar uthfört, ... Then han skulle 
skyla medh rätt, Och förfächta effter alt sätt 
Hennes ähro. R. Foss 24. the til thet värste 
uthföra sine jämnlikar. Schroderus Hoff, 
väck. 8. til thet värsta uthföra hans godha 
nampn och rychte. Ders. 113. vår tro och 
christeliga lära varder ... hos andra religions 
folck illa utförd och försmädat. Svedberg 
Sabb. ro 2:1102. uti det bref som ... var 
ankommit, vore han med de aldrastörsta för- 
smädelser utförd. Malmborg 545.

Utförhärda, intr. Framhärda, the oboot- 
ferdige syndare vthförhärda bådhe j falska 
läro och ochristeligit leffuerne, til thes the 
aff Gudz wredhe på sidstonne bortkastade 
warda P. Erici 2:49 a.

Utföring, f. Utförd vara. Se I n f ö r i n g.
Utförkunna, tr. Förkunna, kungöra. [T. 

auskunden.] thette påbådh uthförkunnadh 
vardt. Schroderus Liv. 836. vardt för me- 
nighe man uthförkunnadt, at . . . Ders. 880.

Utförse, tr. Utse, bestämma, vm Gud 
haffuer thett szå vtförseedt, att wij till rege
ringen vdi Engelandh kommendes wardhe. 
HSH 27: 6 (1561). Så är ... Stockholm som 
then lägligste plats her i Sverige ... uttför- 
sedt och upbygdt. Stjernman Com. 1:435 
(1595). Gud ... mig hafver uthförsedt och 
ährnat, långt förr än iagh födder war, till 
en arffherre till thetta rijket. Gust. Adolf 
Skr. 197.

Utgammal, adj. [Fsv. utgamal.] 1. Ut- 
lefvad. Uthgammal, decrepitus. Helsin- 
gius. skonadhe ... hwarken åldroghom eller 
vthgamlom. 2 Krön. 36:17. vthgamla men- 
niskior. Syr. 42:8. — 2. Urgammal, ett 
vthgammeltt permantzbreff. Hist, handl. 13. 
1:18 (1562).

Utgifta, tr. Bortgifta. [Fsv. utgipta.] 
Then nu vthgiffter henne (jungfrun), han gör 
wel. 1 Cor. 7:38. theras barn eller närskylte 
släckt och fränder uthgifta. Stjernman Com. 
3:726 Ü 668).

Utgifva, tr. [Fsv. utgiva.] wår wisthws 
... spijsning vthgiffua kunna. Ps. 144:13. 
han sold och gåffuor vthgaff. I Macc. 3:30. 
iagh wil vthgiffua mitt lijff och leffuerne för 
mina fädhers Lagh. 2 Macc. 7:37. — Refl. 
Sij, han haffuer wel slaghet berghklippona 
at watn vthflööt, och becker sigh vthgåffuo 
(utströmmade). Ps. 78: 20. — Dep. hans vsle 
buker reffnade sönder, Ther hans inelffwer 
vthgåffuos widh. O. Petri Jesu pina Dia.

Ütgj'ord, p. adj. Förgjord, förbannad. 
the uthgiorda trollkonor. Tempeus ill.

Utglepa, tr. Omtala, utsprida (hvad som 
bör hållas hemligt). Tig ther med stilla Och 
icke uthglepa hvad han har giordt illa. Tör- 
nevall C 6 a. Var ey en fleper, Som alting 
utgleper Det du förr hörde. Husspegel A 2 a. 
Se Gleppa.
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Utgnaga — 930 — Utgästa

Utgnaga, tr. Bortgnaga. han vände sig 
tilbaka til Rom, och hvad han fan för (förut) 
vara qvarlemnat, thet utgnagde han lika som 
när gräshoppor fräta landet. Peringskiöld 
Jord. 69.

Utgnistra, intr. begynthe theras antände 
afvundh mehr och mehr utgnistra. Nyman 20.

Utgnälla, tr. Afvunden utgnall honom i 
alla vinklar såsom en egennyttig förslags- 
makare. Dalin Arg. 1, n. 23.

Utgrafva, Utgräfva, tr. 1. Uppgräfva. 
Seer ... vppå brunzgropena tädhan j vth- 
graffne ären. Hs. 51:1. — 2. Utskära, gra
vera. [Fsv. utgrava; T. ausgraben.] Ce
la t or, then som med graffstikel vtgraffuer. 
Var. rer. voc. D 2 b. Så sendt migh nu en 
wijs man til at arbeta på guld, silffuer, kop
par, iern, ... och then som kan vthgraffua. 
2 Krön. 2:7. vthgraffuen aff steensnidhare 
huar thera (ädelstenen) medh sitt nampn. 
2 Mos. 28:21. een gyllene dörr, hwilkens 
halffue deeler wåre .. . medh konstelighit 
arbete vthgraffne. Lælius Res. 1:30. Bref 
... förseglade medh Sturens signete, thet the 
honom ovitterligen hade låtit uthgräfva. Girs 
Gust. 1 kr. 140.

Utgrafvare, m. Sculptor, vtgraffuare. 
Var. rer. voc. D 2 b.

Utgranska, tr. Utransaka. att wtgran- 
ske, ransake oc ... forfare, huad som ret- 
tast och sannest ther om finnas kan. Gust. 
1 reg. 9:24. Nu hade samma aerende we
nt paa 3 herratzting, och inghen beuiss eller 
kundscap kunde tha ytterligare endt tilfornn 
wtgranskas. HSH 29:133 (1542).

Utgreda, tr. Utreda, utveckla. [Isl. 
greiöa.] qvinnans egg . . . allenast behöfde 
af mansens säd upqvickas, at thet seder
mera kunde sina dehlar hvar effter annan 
uthgreda. Undestolpe Fross. 2.

Utgrena, tr. 1. Låta utgrena sig. Vijn- 
gårdzmannen planterar the unga vijnträän 
och medh ymptåghar uthgreenar them. Co- 
MENius Tung. 439. — 2. Utspärra. Sitia 
medh uthgrenta knän. Hambræus Dia.

Utgrund, n. Grund. [Isl. utgrunn.] är 
och den sijdhan ... som åth siön vetter, aff 
långe uthgrundher förolempadh. HSH 35: 357 
(1659).

Utgrunda, tr. / grund lära känna, ge
nomforska. [T. ausgründen.] och warder 
ey heller någhon tijdh then henne (vishe
ten) vthgrunda kan. Syr. 24: 38.

Utgråta, tr. och intr. 1. Förlora, för
störa genom gråt. och sijn öghon så när 
vthgråtit haffuer. Bar. 2:18. — 2. Upphöra 
att gråta. Tå hon vthgråtit hadhe. 2 Sam. 
11:27.

Utgräfva, se Utgrafva.
Utgå, intr. aff hennes mun vthgåår een 

beplictelse. 4 Mos. 30:7. han stack ho
nom ther medh (med svärdet) j buken, så 
at hans inelffuer vthgingo (runno ut) på ior-

dena. 2 Sam. 20:10. blomstren äro vth- 
gången (utslagna, utspruckna) på markenne, 
wåårtijdhen är kommen. H. vis. 2:12.

Utgåfva, Utgäf, f. Utgift. [T. aus- 
gabe; Isl. utgjöf, pl. utgjafir.] nödtorfftige 
uthgåfver. Brahe Oecon. 98. vij haffue 
... till dagelige uthgåfver satt oss j tämme- 
ligh skuldh. HSH 32:284 (1634). bo vdi 
wår köpstad Nycöping, frij för all stadzens 
tunge och wttgäffuer. RR ls/i 1547.

Utgång, m. Utgång och ingång ut
märker i bibeln handlingssätt, företag, tin 
vthgång och ingång medh migh j härenom 
behaghar migh wel. 1 Sam. 29: 6. han är 
kommen ... at han må bespeya tin vthgång 
och ingång, och få weta alt thet tu gör. 2 
Sam. 3:25. Herren beware tin vthgång och 
ingång. Ps. 121:8.

Utgångsfisk, m. för åål och all wtgångs 
fiisk skall settis en lane. Fin. handl. 3:327 
(1556). Jfr Uppgångsfisk.

Utgäf, se Utgåfva.
Utgäld, n. Utskyld. [Fsv. utgiäld, Isl. 

ütgjald, n.] biscopbordens landbor ee huad 
the helst göra til affrad och vthgaeld. Gust. 
1 reg. 4: 288. Öffuerheeten offta trenger til, 
öffuer lagha vthgeld, på leggia nyia gerder 
och hielpeskattar. L. Petri Krön. pred. 
E 8 b. giffua skatt, toll och allahanda vth
geld. Ders. G 2 a.

Utgälda, tr. Utbetala, tå utgalt jarlen 
til konungen sextio marker gull. Pering
skiöld Heimskr. 1:531.

Utgärd, f. Utskyld. [Fsv. utgärf.] then 
skatt och vthgärder som aff landet vthgick. 
O Petri Kr. 165. Afrad, id est åhrlig uth- 
gärd, som en landbo eller åbo för jordägan- 
den. Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat. 
B 2 b. Salomo bödh vppå een vthgärd (ut
görande af dagsverken) offuer hela Israel, 
och j vthgärdenne (de arbetsskyldige) woro- 
tretiyo tusend män. 1 Kon. 5:13.

Utgärdsbonde, m. -folk, n. -knekt, m. 
det (krigsfolket) var störste parten icke an
nat än utgiärds bönder. Tegel Er. 14 hist. 
267. thet wdtgärdz folck, som bönderne medt 
wärijer och tre månadz kosth vtgiöre skole. 
Fin. handl. 8:359 (1555). skole the (pres- 
terna) och blifva förskonedhe medh the uth- 
gärdz knechter, som the förre giort hafve. 
Stjernman Riksd. 1:420 (1594).

Utgärdshäst, m. hwart åhr bliffwer aff 
wåre vndersåther en hoop vthgärdzhester 
vthgiorde, både til Archelijedh och elliest 
till krigzsakernes förfordringer. HSH 36:281 
(1581). Adlersparre Afh. 137.

Utgästa, tr. Genom gästning utarma. 
the (Danske och Tyske) wthgesthe presther, 
köpstadtzmen och böndher. Dipl. Dal. 2: 58- 
(1525). the arme stackere (bönderna) bliffue 
så öffuermåttens fortungade och vtgeste aff 
eder... mett thenn daglige lenszmandz gest- 
ning. Fin. handl. 5:350 (1537). biude wij,



Utgäta — 93! Uthökra

ati dannemän alle wele komme wårtt folck, 
ther the framdrage, med en mögelig kost
gärd till hielp och vppehelle, på thet att the 
som på almenne wägerne boendes äre, icke 
måge vskäligen fortungade bliffue eller vt- 
gestes. RR'I» 1542. thet landh, hvilket... 
fiendens armee hade härjadt och ... uthgäs- 
tat. Sylvius Curt. 241.

Utgäta, tr. Uttyda. (Se Gätta.) Jagh 
wil settia idher ena gåto före, om j thet 
vthgäte. Dom. 14:12. Hoo kan thetta taal 
utgäta? Spegel G. verk 29.

Utgöra, tr. Utskickä, vidtala, beställa 
(till något). [Mnt. utmaken, T. ausmachen.] 
forne skalk (Daljunkaren) haffuer sielff be- 
rymdt siig ath han forueth siigh wel paa 
godh bestandh, tilnepnandis (omnämnande) 
. .. Here her j rikit som honum skulle haffua 
vthgiorth. Gust. 1 reg. 4:140. blef skuten 
ihiäl vtaf en som Konungen så oförmärckt 
hade låtit vtgöra på honom. Brahe Gust. 
1 kr. Den karlen ... måste hafva varit en 
spion, som hennes fader utgiort. Missförst. 
51. de voro af fienden utgiorda, at på ett 
mordiskt sätt hielpa Adalrik utur verlden. 
Mörk Ad. 2:440.

Uthackad, p. adj. Utskuren eller utklippt 
i uddar, spetsar o. d. (pikerad). Konungen 
icke skulle draga så mong främande och 
vtlendske sätt medh vthackat och brokot 
cläde. Svart Kr. 110. med lettferdig kläd- 
nat, vthackade hosor och tröyo. L. Petri 
1 Post. M 2 b. klädd uti stackotte, brokotte, 
uthackade och förbremmade kläder. Schro- 
derus Kysk. speg. G 5 a.

Uthafva, tr. Utbekomma, wår jernskat 
ther går aff landith ... uj (vi) gerna vthade j 
järn eller en (hellre, än) j peninge. Gust. 
I reg. 6: 64.

Uthandla, tr. Afsluta en förhandling, 
uträtta. Och mycket annadt wardt ther ta
lat och swarat. Effter vthandlat war begä- 
rade Dalekaraner . . . Svart Kr. 110. tå 
Presten alt bådhe om scrifftermå! och an
nat haffuer vthandlat medh them siuka, må 
han giffua honom Sacramentet. L. Petri 
Kyrkord. 58 b.

Uthemsk, adj. Utländsk. [Mnt. uthemsch, 
uthemisch; T. ausheimisch.] skepp, de vare 
sig Kongl. Maj:ts undersåtare ... eller ut- 
hemske och fremmande tilhörige. Stjern- 
man Riksd. bih. 468 (1698). uthemiske se
der effterapa. Hermelin A 3 b.

Uthemta, tr. Helt och hållet, i grund 
inhemta. om iagh ... all theras hemligheet 
som the scriffuit haffua om hiertans inwer- 
tis lydno emoot Gudh, och all kunskap hwadh 
the lärdt haffua om vthwertis handel emoot 
wår nästa vthhemtat hadhe. P. Erici 4: 93 b.

Uthinna, tr. Öfvervara till slutet, haf- 
ver mig varet svårt nog denne sijdst för- 
rettade Danske tractat at bijvistas och ut
hinna. A. Oxenstjerna Bref I. 4:219.

Uthjelpa, tr. Frigöra, frälsa. [T. aus- 
helfen.] han sig förer j stor gäld ther han 
sig aldrich vthhielpa kan. Gust. 1 reg. 4:228. 
Han begärar migh (häller mig kär), ty wil 
iagh vthhielpa honom. Ps. 91:14. Vthhielp 
tigh såsom een Råå vthu handenne. Ord. 
6:5. Är icke thetta en brand vthu eelde- 
nom vtholpen (utryckt) är? Sach. 3:2. Tröst 
vppå Gudh, så warder han tigh vthielpande. 
Syr. 2:6. hon (almosan) skal vthielpa tigh 
jfrå all olycko. 29:15. han vthielper them 
som äro i bedröffuelsen. L. Petri 1 Post. 
P6a. han haffuer oss freist, och vtholpit 
ifrå then margfalleliga wilfarelse. Ders. c 1 b. 
jag vil uthielpa honom utur alsom största 
fahra. Svedberg Dödst. 590.

Uthugga, tr. [Fsv. =; T. aushauen.] 
Mose vthhögg sigh twå steentafflor. 2 Mos. 
34: 4. vthugna brunnar som tu intet vthug- 
git haffuer. 5 Mos. 6:11. Itt ögha som be
spottar fadhren,... thet moste korpanar widh 
becken vthhugga (uthacka). Ord. 30:17.

Uthungra, intr. Förhungra. [T. aus- 
hungern.] siälanar vthungradhe och för- 
smechtadhe (derföre) at them fattadhes then 
saligh görande sanningen. P. Erici 1:220 a.

Uthuses, Uthyses, adv. Utomhus, ur 
huset, see till, at hwadh som lefwes elfter 
hwar måltijd icke bärs uthuses: Brahe 
Oecon. 85. skal granneligen sees till, at 
intet dragés ifrån måltijden (för arbetsfol
ket) uthyses. Ders. 79.

Uthålla, tr. Hålla ut med. [T. aus- 
lialten.] han skal vthålla Herranom tijdhen 
til sitt löffte. 4 Mos. 6:12. thet een strijdh 
är, then tu icke vthålla kant. Job 41 (40:27).

Uthäfva, tr. efftergif häller något af tin 
rätt, än gå för domaren. Om någon invän
der dig således skola uthäva (bortkasta) titt 
goda at fylla en annans snålhet, så (akta 
det icke). Hermelin D 7 b. På hans dyra 
namn han uthof (utöste) mycken hån. Kol- 
MODIN Qv. sp. 2:256.

Uthärda, intr. Framhärda, wij gen- 
störtige vthärde j wilfarelse och synd. P. 
Erici 4: o b.

Uthärdeliga, adv. Med framhärdande. 
han kan icke synda, nemligha wetande och 
vthärdeliga til fördömelsen. P. Erici 1:264 a.

Uthärdig, adj. Uthållig, härdig. Rys
sar äro på en befästning gode och uthär- 
dige. Girs Joh. 3 kr. 45. han allestädes 
anförde sine soldater sielff, och förmedelst 
ett stadigt och idkesampt arbete giorde them 
uthärdige. P. Brask Puf. 10.

Uthärja, tr. Förhärja, wij kommo tiil 
ith blooth och wthæriedt riiche. Gust. 1 
reg. 3 : 236.

Uthökra, tr. Utmångla. [T. aushö- 
kern.] de, som något partie tobak ... hafve 
sigh tilhandlat, och thet alt här til icke hafve 
kunnat uthhökra och försälja. Stjernman 
Com. 2:376 (1643).



Uti — 932 — Utkänd

Uti, prep. Warde liws wthi (på) himme
lens fäste. 1 Mos. 1:14. Gack vthu titt 
fädhernes land ... vthi (till) itt land, som 
iagh tigh wijsa wil. 12:1.

Utjaga, tr. Genom jagande uttrötta, en 
vthiaghat hiort trengtar effter watnet. L. 
Petri Om nattv. E 5 b.

Utkalla, tr. Kalla, utse. thet (Lammet) 
är... en Konung offuer alla Konungar, och 
medh thy äro the vthkalladhe och vthko- 
radhe och troghne. Upp. 17:14.

Utkallelse, f. Kallelse, legger idher 
heller winning om ath j gören idher vth- 
kallilse och vthkorilse wissa. NT 1526 2 
Pet. 1:10.

Utkast, n. Utkastande, fördrifvande. 
hvilket svettande hoos them eij annat kan 
vara än en crisis naturce eller naturens uth- 
kast af en hoper ondt och odugligt blod i 
kroppen. Lindestolpe Surbr. frag. 34.

Utkasta, tr. 1. Utdrifva, fördrifva. all 
land, tijt tu oss vthkastat haffuer. Dan. 9:7. 
hwar och een siäl som icke hörer then 
Propheten, hon skal vthkastas jfrå folcket. 
Ap. gern. 3: 23. — 2. Göra utkast till. tagh 
en teghelsteen, then legg för tigh, och vth- 
kasta ther vppå Jerusalems stadh. Hes. 4:1. 
breff...så lydhandes som han sielff hade 
thet vthkasta låtit. O. Petri Kr. 103.

Utkastning, f. Urkast. the warppe- 
högher, vtkastninger och soffringa hoper 
som tilförende vtwaskede äre widh Sale 
grwffuene. Gust. 1 reg. 7: 24.

Utkesa, tr. Utvälja. [Fsv. =, Mnt. ut- 
kesen, T. auskiesen.] Uti hvar stad skola 
två borgare utkesas til stadsens byggmestare. 
Stjernman Com. 1:735 (1619). Ther effter 
uthkeestes Marcus Genutius ... til borgmä
stare. SCHRODERUS Liv. 141.

Utkladda, tr. 1. Uttränga. (Se Kladda.) 
Gudh hafver täkts vårt rijke Sverige ... medh 
åthsktllige vahrur mildeligen at välsigna, af 
hvilke våre undersåtare ... kunne åtniuta en 
märkeligh nähring och förkofring, der alt rätt 
anställes och så tilvärkat varder, at thet medh 
andre land lijka godt, hvar icke bättre göres, 
och thet ena thet andra icke uthkladdar. 
Stjernman Com. 2: 525 (1648). de gamble 
messingsbruk ... icke kunna hålla marknaden 
medh the andre, uthan måste nödvändigt uth- 
kladdas och blifva ruinerade. 3:777 (1669). 
det hot .. . undertiden göres vår bergsnäring, 
som lupe den fara at blifva af andra folkslag 
utkladdad. Tessin Bref 2: 298. — 2. Kladda 
ner. Så plär man utomlands om Svenska 
saker drömma, Man vet ej hvad här fins, 
man kan derom ej dömma; En Hübner 
stackars man, när han vår målning gör, Ut- 
kladdar så sig sjelf, at man det ömka bör. 
Dalin Vitt. 3:23.

Utklyfva, tr. förvijtelser, som af ett för- 
bitrat sinne och een arg tunga utklufne vore. 
Verelius Run. 3.

Utkläda, tr. Afkläda. [T. auskleiden.] 
lät han honom naken uthklädha. Petrejus 
Beskr. 2: 81.

Utknåda, intr. Knåda slut, knåda till
räckligt. [T. auskneten.] en bakovgn then 
bakaren heel gör, när han vthknodhat haff
uer. Hos. 7: 4.

Utkomma, intr. iagh wil til tigh tu Ty- 
rus, och skal läta monga Hedhningar vth- 
komma offuer tigh. Hes. 26:3. Gudz ord 
(skall) wijdha vthkomma. Micha 7: 11.

Utköra, tr. mijn tildréght (är) bätre än 
vthkorat (renadt) silffuer. Ord. 8:18.

Utkorlig, adj. Utkorad. Konung Dauid 
... war en så heligh man och Gudz vthkor- 
lige bådhe Konung och Prophet. L. Petri 
Skyld. D 6 a. monger dräper.. . sin vthkor- 
ligha godhe wen. Dryck. B 8 b. helga Gudz 
menniskior och vthkorligha wener. Ders. 
F 3 a. tine vthkorlighe dalar. Jes. proph. 
22: 7.

Utkrafsa, tr. Utplåna, then H. Ande 
hade them (de vise männen) thet elskeliga 
barnet så starckeliga målat j hiertat och för- 
siglat, at intet. .. kunde tagha them thet bort 
eller vthkraffza. P. Erici 1:114 a.

Utkrigad, p. adj. Genom krig utblottad. 
Hans Kon. M. var en uthkriget herre och 
var stadd uthi svår gäldh. Tegel Gust. 1 
hist. 1: 85.

Utkrona, tr. = Utkröga? (Månne af 
krona, krans, hvarmedelst krögare utmärkte 
sina försäljningsställen? Se Krans 2.) 
Kröijare ... äre en nu monge som wpköpa 
bode spannemoll och annett som onytteliga 
warder förtärth och wthkronatth. Fin. handl. 
6:289 (1545).

Utkrysta, tr. Urkrama. [Fsv. utkrista.] 
wahrbölder, them man intet vthkryst. L. 
Petri Jes. proph. 1:6.

Utkräftad, p. adj. Beröfvad all kraft. 
Sij skyn, sij jord, sij siön uthkräftad, makt
lös kuider. Lucidor Bb 4 b.

Utkröga, tr. Utskänka. Krögare ... som 
starkt öhl uthkröga. Stjernman Com. 3:300 
(1664).

Utkunskapa, tr. Utspionera, utspana, 
utforska. [T. auskundschaften.] the skulle 
bliffua förspeiade och uthkunskapade aff sina 
fiender. Petrejus Beskr. 1:93. för än han 
något om kring sigh om fienden uthkunska
pade. Schroderus Liv. 393. Kongl. Mayst. 
hade uthkundskapat theras tergiversation och 
skrymtande. Widekindi 63. utkunskapa 
hvad som utletandes voro af konungens före- 
hafvande. Peringskiöld Heimskr. 1:507. 
jag vill utkunskapa belägenheterna, innan 
jag nalkas fästningen. J. Wallenberg 252. 
uthkundskapa then siukas tilstånd. Linde- 
stolpe Fross. 6.

Utkänd, p. adj. Igenkänd, ökänd, af- 
skild. våre egne brefdragere ... ett besyn- 
nerligit vartekn hafue skole, på thet the ifrå
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the andre ... kunde vare utkände. Stjern- 
man Com. 1:333 (1584). på thet the skulle 
vara uthkände ifrån andra, rakades theras huf- 
vud. Girs Er. 14 kr. 67. öffuerseet the 
gamla slächtregistren, på thet Hedningarne, 
som voro genom ächtenskapsband medh 
Israels almoga förmängde, theste bätre uth- 
kende och affzindrade vordo. P. J. Gothus 
Rel. art. 10.

Utköp, n. Försäljning, haffue the Lybe- 
ske vti theres inkiöp oeh vtkiöp fyredubbel 
fordel, men thetta rike och tessz vndersotter 
haffue skadan bode j theres inkiöp och vt
kiöp. Fin. handl. 2:289 (1550).

Utlada, tr. Utlasta, sina vahrur uth- 
lada uthur skeppet. Stjernman Com. 2: 754 
(1653). så skal icke något godz för solenes 
upgång . . . in- eller uthladas. 2:262 (1640).

Utlading, f. Utlastning. skips forlås- 
ningh eller vthlading. Gust 1 reg. 4: 418.

Utlat, adj. Genomlat, stocklat. Den uth- 
late skälmen, han iss sig ey båcka, och ar
men uthräckia. Husspegel A 6 b.

Utle, tr. Göra åtlöje af. the bespåtta 
och uthlee theras älendigheet som tvungna 
och öfvervundne äro. Gust. Adolf Skr. 
69. Bry ingen med skämt, på dät du icke 
giver orsak at därnäst siälf bliva åtlöje, och 
med titt glentz gör honom, som du utler, til 
vederdeloman. Hermelin E7a. utle icke 
den vanskapelige. Frese 365.

Utleda, tr. 1. Afleda. om något vain 
stannar på engen, skal thet om hösten uth- 
Ieedas. Colerus 2:17. — 2. Härleda. Göt- 
skan ofelbart är ibland de äldsta huvudspråk, 
af hvilken många andra kunne utledas. 
Hermelin A 3 b. — 3. Refl. Leda ifrån sig 
(en beskyllning). Vijtes någon thet, och är 
eij baar åtagen, doch så at ther äre tekn 
eller gissningar til, tå utlede sigh medh godh 
skääl effter sielff sins edhe. Stjernman 
Com. 1:643 (1615).

Utlefva, tr. 1. Lefva ut, lefva till slut. 
Nu moste iagh icke meer see menniskior, 
när them som theras tijdh vthleffua. Es. 
38:11. — 2. Upplefva. han then iemmer- 
ligha Jerusalems stadz förstöring ich vth- 
leffuat och seedt hadhe. P. Erici 3:17 a2. 
vij . . . hafva uthlefvadt verldennes sidsta tijdh.
P. L. Gothus Undervisa. 28. — 3. Öfver- 
lefva. En gammal och tung Utlefver en 
ung. Dalin Vitt. I. 1:4.

Utlega, tr. Uthyra, bodar j staden ... 
skula them (borgarena) wthleias för skæligh- 
het. Gust. 1 reg. 1:243. planteradhe en 
wijngårdh ... och vthleegde honom wijngårdz- 
mannom. Matth. 21:33.

Utlest, p. adj. Utvald, (efter T. auslesen.] 
thet beste och vtleste krigzfolck. Gust. I 
reg". 10:146. thet besta vthlesta folck. 10:147. 
gott ock wtleszett krigzfolk. 12:120.

Utliggare, m. fremmande köpmän och 
uthliggiare.. . intet motte tilstädias att längre |

i stapelstäderne liggia än sex veckor. Stjern
man Riksd. 2:1097 (1647).

Utlista, tr. Utspana. [T. auslisten.] han 
hade leeft en af sine tienare der quarr ef- 
ther sigh, som skulle uthliste vår beskeed. 
HSH 39:239 (1607). H erodes skulle sökia 
effter barnet ... til at uthlista aff hvadh för
äldrar thetta välsignada barnet födt var. P. 
L. Gothus 1 Uti. Hl b. uthlistandes (up- 
spanandes) hvad hemligen håls. Comenius 
Tung. 837.

Utlofva, tr. Lofva, tillåta, the sigh för
bannat haffua, at the icke skola äta eller 
dricka, til tess the haffua dräpit honom, Och 
nu äro the redho och wenta, at tu (höfvits- 
mannen) thet vthloffua skalt. Ap. gern. 23:21.

Utlofven, f. Lofven, löfte, war (vår) 
försägling och dagtinge breff som wij ... 
vtsenth haffue epther then vtloffwen wåre 
fulmectighe ... giort hadhe på wåre weghna. 
Gust. 1 reg. 6:102.

Utlopp, n. 1. Utvandring. [Fsv. utlop.] 
wij göra jtt litet vthlop eller spaseregong. 
O. Petri / Post. 128 b. Så skall eij heller 
Vijborgs Borgere tillåthes något landzköp 
eller vthlop iblandh allmogen i Kexholms 
lähn. Landt. instr. 168 (1620). uthaf vårt 
rijke ... åhrligen åhrs uthdraga myckit folck 
... och sättia sigh nider i ... fremmande 
landskaper och städer, ... sådant uthlopp af 
rijket ... må blifva afskaffat. Stjernman 
Com. 1:758 (1620). (ingen må) löpa medh 
tiggerij kring landet ... (si framt ej) någhon 
skiäligh orsaak vore een eller annan ett ut
lop at förunna. Riksd. 2:1009 (1642). — 2. 
Afvikelse från ämnet. [T. auslauf] Och 
gör han ther medh någhor vthlop til nyttigha 
lärdomar. Försp. till 1 Cor. — 3. Ut so t. 
the bekomma uthlop och varda löslijfvade. 
Colerus 2:122.

Utlucka, tr. Utelycka, utesluta, uthaff 
samma förbundh ville the uthlucka Kon. Mt. 
aff Sverige. Tegel Gust. 1 hist. 2:10.

Utlåta, tr. Utsläppa. [T. auslassen.] han 
som vthlater fångar j rettom tijdh. L. Petri 
Dav. ps. 68:7. en lijten pilt, som blåser 
och uthlåter i luften bubblor. Stjernhjelm 
Virt. rep.

Utlägga, tr. Utlemna. the dandemän .. . 
skola sielffue wdtlägge the skaleka och for- 
rädhare som sådantt vplop begynt. Gust. 1 
reg. 4: 217.

Utläggning, f. Utgift, utbetalning, then 
store wmkosth och wtlægningh som oss paa 
hængth hafwer. Gust. 1 reg. 1:100.

Utländare, m. Utländing. [T. auslän
der.] uthländare altijd snarare vitzord (än 
inländske) i nya saker vunne. U. Hjärne 
Vatt. 6.

Utländes, adv. Utomlands, utrikes. [Fsv. 
utländis, Isl. attendis.} en man then vth- 
ländes foor. Matth. 25:14. Konungen skulle 
sökia gifftermoell vthlendes. Svart Kr. 162.
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segle uthländes. Stjernman Com. 1:421. 
Vi söka nu utländes dät vi hemma havom. 
Hermelin A3a.

Utländninge, m. [Fsv. =] Jaghär wor
den en vthlendninge j fremande lande. 2 
Mos. 18:3.

Utlära, tr. Lära känna i grund. Then 
haffuer icke warit til som henne (visheten) 
vthlära kunde. Syr. 24:38.

Utläse, n. Utanlås, hängläs. Link. bibl. 
handl. 1:87.

Utläska, tr. Utsläcka. [Mnt. leschen, 
T. auslöschen.] skal man henne (vreden), 
för än hon. sigh vijdare inrijtar, medh för- 
nufftzens vatn uthläskia. Sparman Sund, 
sp. 181.

Utlöpa, intr. 1. Rinna ut. ther skalt tu 
slå helleberghit, och iher skal vthlöpa warn. 
2 Mos. 17:6. — 2. Förrinna, såsom en beck 
wthlöper och förtorkas. Job 14:11. Elffuanar 
skola vthlöpa. Es. 19:6. — 3. Se Häste
lopp.

Utmager, adj. Utmagrad. all diur, som 
spis och föda leta, Få mer och mindre hull, 
utmagre blifva feta. Spegel G. verk ( 1745) 
140. at förvända hela denna utmagra slätten til 
den präktigaste jordmon. Linné Sk. resa 96.

Utmakta, se Ut mäkta.
Utmana, tr. Utkräfva. [Fsv. =, Mnt. 

utmanen.] Ländzmän, som skole uthmane 
hoos allmogen den skatt, the utgöre skole. 
HSH 32:13 (1600). uthmane thet låfvat och 
tilsagt var. Schroderus Liv. 572.

Utmartla, tr. Utmatta, utmergla, utpina. 
[T. ausmartern.] skälfua (frossa) förtärer 
och uthmartlar en siukan. Schroderus 
Pac. 108. Konungarijket Hispania igenom 
inbördes krijgh ... hadhe sielff uthmartlat 
och försvagat sigh. Ders. 279. uthmartla och 
medh oendelige krijgstågh uthtrötta menige 
man. Liv. 148. så uthmartlas en discipel 
uthi almennelige scholor ..., han plågas och 
förbijstras medh monga olijka lexor. Ratich. 
C 5 b. han fräter och uthmartlar sigh sielff. 
Sparman Sund. sp. 241. een uthmartlat 
helsa (valetudo enervata). Comenius Tung. 
293. hvarföre skulle han så qvällia och uth
martla sigh för henne. U. Hjärne Vitt. 43. 
Aff een osläcklig lust till härska, råda, regera 
(han) Ligger och martlar sigh uth. Ders. 140.

Utmed, prep. gick på gatonne vth medh 
(förbi) itt hörn. Ord. 7:8. satte sigh vth 
medh (vid) haffuet. Matth. 13:1.

Utmeda, tr. ? Fast j migh dräpa ville, 
Then hämpd hon vore ganska ring, Som i 
på migh uthmedde. R. Foss 147.

Utmerga, tr. Utmergla. skinna, skaffuå 
och vthmeerga vndersåterna. Uti. på Dan. 
520. uthmärga och utharma thet eländige 
Götharijket. Sylvius Er. Ol. 382. Tyran
ner, hvilke hafva sigh ther om aldeles vin
lagt, Sverige at uthmärga, utblotta, och göra 
thet til ett ödeland. Ders. 410.

Utmergla, tr. förtalde olycker hadhe ... 
plågat, uthmargelat och frå sin förre kraft 
bracht thetta konungarijke. Gust. Adolf 
Skr. 171.

Utmutsa, tr. Utsira, utsmycka. [T. aus- 
mutzen.] när een Poete sådana ord (biord 
eller epitheta) updicktar, seer han och ther 
uppå, at han med them kan uthmutza och 
förhöya hvadh omtalas. A. Arvidi 27. som- 
lige sellsame och ovahnlige ting medh många 
undersamma och osanna omständigheter for
meras och uthmutzas. U. Hjärne Anl. 389. 
Jfr Uppmutsa.

Utmynt, p. adj. Bronchus, vtmyndter, 
ther som mwn och tänder stå longt vth. 
Var. rer. voc. Gib.

Utmåka, tr. Renskotta. (Se Må k a.) 
Hercules begynte vthmåka och reensa thet 
stoora och träckfulla Augiæ oxastall. Svart 
Ärepred. 22.

Utmåla, tr. Afmäla. läto the vthmåla 
ansichtet... och giorde itt skönt belete effter 
then herligha Konungen. Vish. 14:17.

Utmåla, tr. Utmäta. [D. udmaale.] lathe 
vthmåle, så och vthstake plauzen, ther som 
staden skall på bygdh bliffue. Hist. bibi. 
2:149 (1571).

Utmånga, tr. Utmångla. (Se Många.) 
the skola thet som the så köpa icke vth- 
monga the fattighe j hender ... them til tunga. 
Gust. 1 reg. 8: 33. the predica theras egna 
och andra menniskiors förtienst, then the 
sedhan vthmonga sigh til förkoffring och for- 
deels. L. Petri 2 Post. 34 b. the falskt aflat 
... vthmongat. Ders. 74 a. (han) på torghet 
vthmånghat them (fiskarne). P. Erici 2:179 b.

Utmäkta, Utmakta, tr. Göra maktlös, 
utmatta, försvaga, utmergla. undersåtherne 
äre alf skattningar och pålagor... försvagade, 
thet sidsta Danske krijget hafver them än 
meer uthmächtat. Gust. Adolf Skr. 116. 
våre ryttarehestar ... af siön och thenn sandh 
vij nu liggia uppå så uthmächtas, att innan 
kort vij rytterlösa vara skole. Ders. 488. är 
hans kropp lijka såsom medh trååsiuka blef- 
ven uthmächtat. Schroderus Liv. 70. Lan
det var uthmächtat fast Uthaff then svåre 
tung’ och last. Olfson Christiern 153. Jord
månen . .. uthmechtat är aff förre åhrsens 
drägter. Risingh 26. the äre aff arbete uth- 
mächtade. Comenius Tung. 790. ängslan 
Altijdh (skall) din usla siäl utmechta. U. 
Hjärne Vitt. 96. En tyran ... utmachtar them 
(undersåtarne) med onödiga krijg. Ulf- 
sparre C 5 b. Mine köör och fåår hafva 
the slachtat, Jagh fattige bonde är slätt uth- 
macktat. S. Brasck T. krig. Dia. ther 
igenom (genom åderlåtning) vorde ntenni- 
skiones lijf förmycket uthmächtat och för
svagat. Colerus 1:269.

Utmäla, tr. Förmäla, som thet forplic- 
telse breff han ther på giffuit haffuer ytter- 
rnere vthmeller och förclarar. Gust. I reg. 8:77.
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Utmäia, tr. Utmäta. (Se Mäla, mäta.) 
Gudh ... uthmäler således korszet, at thet 
icke varder oss försvårt. P. L. Gothus 
Tröstpred. 11 b.

Utmärka, tr. Then andre timbrar på trää, 
och mäter thet medh snöre, och vthmerker 
thet medh krijto. Es. 44:13.

Utmärke, n. Ögonmärke, syftemål, hon 
(försigtigheten) är en dygd i förnufftet, läran
des huru vi lofligen skole nå vårt upsåtz 
önskeliga utmärke. Hermelin D3b. at 
leva i frid och sämja med andra ... bör vara 
vårt endaste utmärke i dät borgelige leverne. 
Dens. E 5 b.

Utmäta, tr. [T. ausmessen.] 1. Afmäta, 
afskilja. huilken ther giorde then andra 
noghon skadha eller orätt, aff hans husom 
skulle vthmätas, stundom itt heelt hwsz, 
stundom itt halfft, ... och the hwsz som så 
vthmettes skulle brennas. O. Petri Kr. 49. 
— 2. Skingra? thet folck som här och ther 
vthmätit (T. ausgemessen, Lat. expectantem) 
och förtrampat är. Es. 18: 2.

Utmätig, adj. Mätbar, therföre kallas 
thet itt evight lijff, at thet ä och ä i evigheet 
vara skal, och ther uthi skal ingen uthmätigh 
eller omskiffteligh tijdh vara, hvarken dagh 
eller natt, hvarken åår eller timar, icke tu
sende eller hundrade åår. P. L. Gothus 
Undervisn. 195.

Utnimma, tr. Uttaga. [Mnt. utnemen, 
T. ausnehmen.] Och såsom Adam medh 
sitt fall Haffuer oss vnder dödhen kommet, 
Så haffuer Jesus Christus oss all Medh sin 
dödh ther vthnommet. Psalmb. 1572 96 b.

Utnämna, tr. Nämna, utsäga, ingen 
ting j hela verldenne är så mödhosam och 
älendigh, om man thet älles medh ordom 
uhnämpna kan, at menniskian thet samma 
jw icke lidha måste. P. L. Gothus Tröst
pred. B 4 b.

Utnäs, n. Udde. [Fsv. =, Isl. dt nes.] 
Ther uddar, her små sund, ther utnääs, gaap 
och vikar. Spegel G. verk 90. skeer ofta 
at en häftig storm löser en udd eller uthnäs 
ifrån fasta landet. U. Hjärne Anl. 393.

Utnödga, tr. Framtvinga. [T. ausnö- 
ihigen.] intet ting i längden bestå kan, som 
fruchtan eller nödhtvång haffver uthnödgat 
och uthtvingat. R. Foss företal A 4 a.

Utockra, tr. [T. auswuchern.] 1. Ut
pressa genom ocker, the tiene för tryskere, 
tagandis alleneste udj theris tröskare lönn 
spannemåle och icke penninger, ther egenom 
the en stor dell aff bondans sädh uthåkra. 
Stjernman Com. 1:80 (1546). — 2. Utarma 
genom ocker. Ockrare, som then fattiga 
Lazarum vthockra. P. Erici 2:145 b.

Utoffra, tr. Sluta att offra, tå Dauid 
hadhe vthoffrat brenneoffer och tackoffer. 
2 Sam. 6:18. til tess uthoffrat war. Ap. 
gern. 21:26.

Utom, prep. Vara utom något, vara

angelägen, mån om. huru mild tin Herre 
Christus är, och huru mykit han ther vth 
om är, at han må komma tigh vthu wilfarel- 
sen. L. Petri 2 Post. 155 b. (Judarne) wore 
ther vth om medh alla macht at the måtte 
sådana lärdom om Christum slett vthrota. 
Ders. 318 a. tu obehindrat må wara vth om 
tina näring. 3 Post. 108 b. Man är allenast 
nw vth om Wellust, pråål och rikedom. 
Psalmb. 1572 91 a. jag hafver så varit utom 
min fördel at jag ther öfver offta hafver för- 
sumat the fattiga. Svedberg Casa 205. the 
samla myket penningar och äro på alt sett 
utom sig (om sig). Ders. 203.

Utpena, tr. Utsmida. (Se Rietz pena.) 
förmåtte iag (af smältstyckena) utpena så 
många plåtar, att thet hinte till en liten ut- 
vägning. Verelius Herv. (tillegnan.) thet 
rödha gull, som för Vulcano på städet måste 
uthpändtoch bladh-.slaghen varda. Francke- 
nius B 6 a.

Utpersa, tr. Utpressa. [Mnt. utpersen.] 
The ... vthpersa olio. L. Petri Jobs bok 24:11.

Utpickering, f. Pikering, [af F. piquer.] 
brokot klädedrächt hafver fordom hoos the 
Svänska för vidunder hållen varit, huilken 
nw räknas för then yppersta, sampt medh 
theres lättfärdige uthringning och uthpickering 
(pétulantes scissures vestium), ifrån främ
mande land infördh. Tempeus 190. Jfr 
Uthackad.

Utpipa, tr. Genom blåsande på pipa, 
trumpet utkalla. Domaren (på yttersta da
gen) ... måste tå lenge trumeta, förr än han 
kunde uthpijpa the förmultnada och förråt- 
nada menniskiorna uthu graaffvenne. P. J. 
Gothus Fastapred. 68.

Utplikta, tr. Genom lödning undersöka. 
Kusterna äro afmätne, peylade och utpliktade. 
J. Månssons sjömärkesbok, utg. af Hahn 
(företal).

Utplåga, tr. I grund plåga, wordo the 
. .. medh så gräseligha mykin matk vthplå- 
ghade. L. Petri Sal. vish. 16:1.

Utporsa, intr. Utbrista. (Jfr Porsa, 
se Pörsa.) Skönier och flyktigan röök, uth- 
pårsand’ aff halmtäkte byar. Leyonstedt 33.

Utprunka, tr. Bepryda. Monsieur Baron 
... sin l’Art Héraldique med the Franska 
herrevapnen uthprunkat. Bechstadius 5.

Utprång, n. Utprångling. (Jfr Prång.) 
haffua ... waro (varor) till nogot wtprång. 
Gust. 1 reg. 4: 263.

Utpucka, tr. Utplundra. [Mnt. utpuchen, 
T. auspochen.] uthpucket och röffuat byar 
och städher, Tegel Gust. 1 hist. 1:200.

Utpunga, tr. Tömma pungen (för), pung
slå. the (advokaterna) them, som the sigh 
at försvara antagit hafva, skatta, hydha och 
uthpunga. R. Foss 389.

Utpusad,p.adj. Pösande,pussig. Bucco, 
then som haffuer vtpusat kindbeen. Var. 
rer. voc. C1 b.
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Utputsa, tr. Putsa, utsmycka. [T. aus- 
putzen.] någhre jungfruer intet annat göra 
än sigh smyckia och uthputza. Schroderus 
Albert. 4:100.

Utpåta, tr. blottat theras inelfver, uth- 
dragit the främste tarmarna, och de andre 
medh stickor uthpotat. Schroderus J. M. 
kr. 612.

Utqvalming, f. Utdunstning. [T. aus- 
qualmen.] då svaflet uthur kiesen begynner 
vittra och osa, löser thet kalken tillijka til 
een uthqvalming. U. Hjärne Anl. 79.

Utqvartera, tr. Herbergera. bleff i Dan- 
marck väl undfången, och aff hvart herberge 
frij uthqvarterat. Girs Gust. I kr. 127.

Utransaka, tr. 1. Genomsöka. På then 
tijdhen skal iagh vthranszaka Jerusalem medh 
lychtor. Zeph. 1:12. — 2. 1 grund fatta, 
begripa, then barmhertigheet som tu vth- 
loffuat, är omäteligh, och kan icke vthran- 
szakas. Man. bön 6.

Utrasa, intr. Rasa ut, upphöra att rasa. 
[T. ausrasen] så bestellat medh the gambla, 
at the töffuadhe medh sitt Doop ... til thes 
the vthrasat hadhe. L. Petri Om nattv. 
A 3 a.

Utreda, tr. 1. Utrusta. [Fsv. utredha, 
Mnt. utreden.] wthreda siith folk ... med 
hestar harnisk och weryor. Gust. 1 reg. 2: 
189. Juda barn som sköll och spiwt båro, 
woro sex tusend och ottahundrat wel vth- 
reedde til strijdh. 7 Krön. 13 (12: 24). hestar 
och män, hwilke alle wel vthreedde äro. 
Hes. 38:4. — 2. Refl. Befria sig. sökia 
legenheet hure han sigh vtreda kunde vthur 
thet oretwisa fängelse. Svart Kr. 8.

Utredning, f. Utstyrsel, när fröken i 
Pålen skulle giftas,.. . vij thå uthöfver Svirge 
henne brudhskatt gifva skulle och annan 
uthredningh. Gust. Adolf Skr. 296.

Utredsel, f. 1. Utrustning, hvad til ett 
feltlegers utredzel behöfves. Gust. Adolf 
Skr. 68. krijgzfolcksens uthredsel. Stjern- 
man Riksd. 2:969 (1640). — 2. Utstyrsel, vor 
... dotters brudskatt och uthredsel. Gust. 
Adolf Skr. 298.

Utremma, tr. Utmärka genom remmare 
{prick), itt grund är uthremmat. J. Måns
son 6.

Utresa, f. Krigståg, utmarsch. [Fsv. =, 
Mnt. utreise.] Expeditio, häärfärdh, vt- 
resa. Var. rer. voc. L 2 a. vederreda,... til 
att åffuergia vårtt och rijkesens skada och 
fördarff, medt edt tal folk til vdtreser. Gust. 
1 reg. 5: 63. huad szwår tunge then menige 
mann ... hafft haffue med månge szwore vt- 
reszor emot rikisens fiender. 10:138. the 
Dannemänn i Dalerne, haffwe altijd warit 
rede till vthresser e när them bleff tilsagtt. 
Dipl. Dal. 3:158 (1554). örligitt med många 
vtreesor warade lenge. O. Petri Kr. 141.

Utresig, adj. Benägen för utflygter, flyg- 
tig? [T. ausreissig?] Änkior äre mykit olijke,

och månge varda funne aff them, som icke 
äre eensamme, uthan mykit uthreesige. P. 
J. Gothus Hust. 378.

Utridare, m. Ridande tjenare, budbärare 
eller tillsyningsman. [Mnt. utrider.] han .. . 
är nu vor sjuka stuffvo utriidare. Fant 
Handl. 1:24 (1536). betröste wij oss icke 
heller szå offörtencktt att wara theris (Ly- 
beckarnes)... tijänare eller vthridhare. Gust. 
1 reg. 8: 261. på dedt allmogen icke af Be- 
fallningzmennerne genom reesor måge blifue 
betungede, då skall han (ståthållaren) icke 
tillstädie dem att hafue Here utridere, än 
dem äre, huaar i sin befallningh, af H. K. 
M:tt bestådde. Landt. instr. 109 (1616). the 
månge uthrijdere, som härtill hafver varid 
i bruk,... här efther skole afskaffes, och i 
samme stadh holles lakeijer, som löpe till 
footz uthi slotzens ährender. Ders. 121 (1618). 
hvar stad i rijket skal må hafva sine visse 
uthrijdare ... at efterslå och upspana alt olaga 
landzköp. Schmedeman Just. 290 (1650). 
Stjernman Riksd. 3:2271 (1719).

Utrifva sig, refl. Slita sig lös. ett vildiur, 
när thet kommer j jägharens näät... ju meer 
thet vill medh våll uthriffua sigh, ju meer 
thet sigh inveffuar. P. L. Gothus Tröst- 
pred. H 2 b.

Utringa, tr. Urringa, ett slagz krigz- 
kiortlar .. . ofvantil så ypne och uthringade, 
at the skuldrorna icke väl öfuertächte. 
Tempeus 185.

Utrista, tr. Kommer han hijt, jagh skall 
honom krista Och tarmar och hierta slätt 
uthrista. S. Brasck T. krig. D4a.

Utrop, n. 1. Kungörande, tillkännagif- 
vande. thet vthroop och anskrij är nw kom
met j werldena, ath wij haffue fått fridh och 
syndernes forlatilse. O. Petri 2 Post. 87 b. 
— 2. Auktion, jag kom på ett utrop, ther 
böker utbiudas och säljas til mest biudande. 
Svedberg Schibb. 466.

Utropa, tr. Kungöra, förkunna. [Fsv. =, 
T. ausrufen.] skalt tu thenna laghen läta 
vthropa för hela Israel. 5 Mos. 31:11. Thet 
war icke itt ord som Mose budhit hadhe, 
thet Josua icke lät vthropa för hela Israels 
menigheet. Jos. 8: 35. Konungen lärde kenna 
Gudh, och lät scriffteligha vthropa offuer 
hela sitt Rike hans loff och prijs. Försp. 
till Dan.

Utrota, tr. vij öfvervunno och uthrotade 
then mächtige Cyrum. Schroderus J. M. 
kr. 77.

Utrycka, tr. Herren . . . skal vthryckia 
Israel vthu thesso godha landena, som han 
theras fädher giffuit haffuer. 7 Kon. 14:15. 
Herren skal then som så gör, vthryckia vthu 
Jacobs hyddo. Mal. 2:12.

Utrymd, f. 1. Rymd. Hafvets utrymd. 
Rudbeck Bords. 8. —2. Utrymme. Än söks 
beskydd af berg, än utrymd af en slätt. 
Ders. 17.
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Utrymma, tr. 1. Utvidga, gruffuan motte 
vdtrymas, til tess man kunde komma til 
retta strikit jgen. Gust, t reg. 7: 34. titt hierta 
skal vndra och vthrymma sigh. L. Petri 
Jes. proph. 60:5. — 2. Undanrödja. [Mnt. 
utrumen, T. ausräumen.] thet gamble af- 
guderij . .. icke så brått och genom så ringa 
arbete kunde uthrymdt och afdrifvit varda. 
L. Petri Kr. 54.

Utrymme, n. 1. Jordrymd. borgarene 
(i Lödöse) hade stortt brist til äng, och 
kunne ecke väl behiälppa sig medt mindre 
än them vorde någon mark och vdtryme 
tillagt til engebool. Gust. 1 reg. 5:148. — 
2. Undanrymmande, undflykt. [Fsv. utryme] 
han förnam sigh ey hafva någhot uthrymme 
til siöös. Schroderus Liv. 495. — 3. Till
fälle. att the icke vti någon motte medh 
nogon arglist eller falske stemplinger kunne 
hafwe vtrymme til theres förräderij. Fin. 
handl. 8:183 (1554). — 4. Rymlig tid. Jag 
thet (Schibboleth) endteligen . . . effter trettijo 
åhrs frist och utrymme, som thet nu är, 
fullbordat. Svedberg Schibb. e 1 a.

Utrymning, f. Jordrymd (upphöjd mark?). 
the skole niuthe, bruke och beholle the stadz 
ägor och vttrympninger vthen för theres stad. 
Fin. handl. 10:2 (1546).

Utryska, tr. Upprycka. (Se Ryska.) Storm
väder susar och brusar, omkastar och uth- 
rysker trään uthu jordenne. P. J. Gothus 
Poll. X 7 b.

Utråda, tr. Uttyda, utgrunda. [1st- råda; 
T. errathen.] kunne j icke vthrådha henne 
(gåtan). Dom. 14:13. råka uppå och utråda 
diupsinniga ting. Svedberg Ungd. reg. 156. 
han utrådér och förklarar mörka meningar. 
Ders. 455. så är meningen mörk och svår 
at utråda och förstå. Gram. förspr. 11. Han 
(Gud) hafver något heligt råd före, thet ingen 
menniskia veta eller utråda kan. Catech. 530.

Utråda, tr. Rålägga, förse med råmär
ken. uhrfiällar, uthjorder, torp eller uth- 
ängiar, som under byägorne antingen af- 
sijdes, eller och någre mijhl dher ifrån, 
på allmenningar och andre skogar belägne 
och för sig sielfve uthrådade äro. Civ. instr. 
275 (1688).

Uträkna, tr. Räknande utlemna. Konung 
Cores j Persen fick them (tempelkärlen) vth 
igenom Mitherdath Rentomestaren, och vth- 
reknadhe them Sesbazar Förstanom j Juda. 
Esra 1: 8.

Uträtta, tr. [T. ausrichten.] 1. Förrätta, 
besörja, embetzmän som .. . alla sytzlor vth- 
rettadhe. 1 Kon. 9: 23. han vthrettadhe brenne- 
offer. 8: 64. vthretta titt embete redheligha. 
2 Tim. 4: 5. Presterna ... vthrettadhe Gudz- 
tiensten. Ebr. 9:6. — 2. Utföra, föröfva. 
iagh mina grymheet vppå them vthrettat 
haffuer. Hes. 5: 13.

Utrödja, tr. Utrota, the af latinen här
komne ord, som länge sedan äre för svenske

gode erkände,... hvilke numera så diupt äre 
inrotade, at the medh ingen flit stå til at 
utrödja. Stjernhjelm Bac. Carol. 183.

Utröja, tr. Röja, upptäcka, förråda, så 
snart then tiuffwe hoop komme ther i byn, 
vtrögde och öffuerantworde the them wårtt 
och alt thet härremendz godz, som ther war. 
RR 18/a 1543. om tu någhot aff thenna wår 
ärende vthröyer. Jos. 2:20. fördöl the för- 
dreffna, och vthrögh icke the flychtigha. Es. 
16:3. han ... icke spar vthröya hwad som 
helst tigh kan wara til skam. L. Petri Sir. 
bok 6:9. Then såsom (som) vttröjer een 
sådane (en Dansk anhängare) schall... warde 
therföre lönedt. HSH 27:73 (1563).

Utse, intr. och tr. 1. Se ut, hafva ut
seende. all ansichte jemmerligha vthsee. 
Hes. 7:18. — 2. Se ut, blicka ut. widh hon 
nu på samma rwm (på berget) effter honom 
vthsågh, fick hon see sin son longt bortto. 
Tob. 11:6. — 3. Förutse, andre humani ca
sus kunne upväxa, dem vij ähnnu inthedh 
kunne uthsij. A. Oxenst,|erna (HSH 37: 280).

Utseende, n. Afsigt. Gud offta här i 
verlden haar annat utseende mäd oss, än 
oss är gifvit at vetta. Columbus Poet. skr. 
O 4 b.

Utsigt, f. 1. Utkik, skola i synnerhet alle 
de lotsar, som bo vid yttersta inloppen, 
städse hafva utsickt till siöss. Stjernman 
Com. 5: 598 (1696). — 2. Afsigt. desse condi
tioner annan uthsicht icke hafva, än Kongl. 
M:tz och rijkzens säkerheet. Stjernman 
Riksd. 2:1458 (1664). — 3. Syn. De väl pas
sade färgor i deras lätta kläder ... gåfvo åskå
darenas lystna ögon en behagelig och för- 
nöjelig utsigt. -4.S. Ban. 2: 488.

Utsinna, tr. Upptänka, utgrunda. [T. 
aussinnen.] han kan ey öfvervinnas Aff nå- 
gen olycksstorm, hur stoor han kan uth- 
sinnas. Lucidor Ff4b. utsinna alt hvad 
sålunda fördolt hålles. HSH 30:825 (1718).

Utsittare, m. Abo, arrendator på ut
socknes hemman. Adelen (i Skåne)... fuller 
aldra hälst sågh sijne uthsittiare att blifva 
förskonte (för bidrag till krigsmaktens un
derhåll). HSH 31:366 (1662).

Utsjunga, intr. Upphöra att sjunga, om 
helgedagar skola the gåå till bordz när vt- 
sungett är (gudstjensten är slutad) ij by- 
kyrkian. Gust. 1 reg. 8: 296. man . . . klepper 
(klämtar) vthsunget eller pro pace. L. Petri 
Kyrkord. 50 a.

Utskaffa, tr. Utdela, meddela, ministrera 
eller vthskaffa sacramenten. O. Petri 1 För
man. B 2 a. iach thin helga ordh, nådh och 
barmhertigheet vthskaffa skal. 2 Post. 43 a.

Utskaffare, m. Se Skaffare. Och skal 
predicaren i all stycke beskedeligh wara, 
som en förståndigh och troogenn wtskaf- 
fare, vetandes föregiffua huad som huariom 
tienar. Nov. ord. eccl. 186.

Utskeppa, intr. Segla ut. [T. ausschijfen.]
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Och toogh han ... then stadhen Joppe in, 
och hampnena ther widh, ther han vthskepa 
kunde til haffs bortt åt öyanar. 1 Macc. 
14: 5.

Utskicka, tr. Anordna. [Mnt. utschicken.] 
samma peningar wel kwnna wthskickes j 
betther mottho en som han sielff (t sitt te
stamente) skicket hade, som ær ath meste
delen aff peningha skickades then menige 
man tiil godho. Gust. 1 reg. 3:261.

Utskifta, tr. Utdela, fördela, presterna 
äre Christi tiänare til ath vthskiffta hans sacra
ment. O. Petri Svar till P. Galle D 1 b. 
han genom sijn ord och sacramente wil 
vtskiffta alt thet godha som han haffuer 
actat giffua menniskione. Sal. E 3 b. han vth- 
skiffte hwariom och enom . . . itt stycke brödh. 
1 Krön. 17 (16: 3). Hoo haffuer vthskifft regn- 
skwrenne sitt lopp. job 38: 25. Månen moste 
j allo werldenne skijna j sin tijdh, och åt- 
skilia Månadherna, och vthskiffta året. Syr. 
43:6.

Utskiftelse, f. Utdelande, then helgha 
Andas vthskifftelse. Ebr. 2: 4.

Utskilja, tr. Urskilja, lögn uthskilia ifrån 
sandt. Messenius Ret. B 4 a.

Utskjuta, intr. och tr. [Fsv. utskiuta, T. 
ausschiessen.] 1. Skjuta, och giorde j Jeru
salem brystwern konsteligha, som skulle 
warå på tornen och hörnen, til at ther vth
skiwta medh pijl och stora stenar. 2 Krön. 
26: 15. iagh them (pilarne) vthskiwta skal 
til at förderffua idher. Hes. 5:16. — 2. Ute
sluta, utdrifva. then som sich icke bätra 
wil måå vthskiutas aff then Christeliga for- 
samblingene. O. Petri Svar till P. Galle 
Fla. leekmennena äre vthskotne frå blodhet 
i wijnet. Sakr. 18 b. The skola vthskiwta 
jdher aff Synagogonar. joh. ev. 16:2. Men 
nu vthskiuter tu och förkastar ... tin Smoorda. 
L. Petri Dav. ps. 89: 39. Erchiebiskop Gö- 
staff. .. aldrigh effter then dagh skulle innan 
Sverigis grentzer blifva lijdhen, uthan aldeles 
uthskuten til evärdeligh landzflychtigheet. 
Girs Gust. 1 kr. 41.

Utskott, n. [T. ausschuss.] 1. Utskjutande 
del. Uddar, som medh sine uthskått hvar 
emoot andre uthi haafvet giorde och inslutto 
skepzhamnen. Schroderus Liv. 594. — 
2. Afdelning. blef ett annat utskott från 
Danska krigshären ... öfverfallet. Hai.len
berg Hist. 2:439. — 3. Afskrap, afskum. 
et uselt och förakteligt utskott af allmänna 
folkhopen. Tessin Bref 2:101.

Utskrapa, tr. Utplåna, vthskrapa them 
aff jordenne. 2 Mos. 32:12. han vthskrapar 
theras åminnelse aff iordenne. Ps. 34:17. 
Vthskrapa them vthu the leffuandes book. 
69:29. iagh skal icke vthskrapa hans nampn 
aff lijffzens book. Upp. 3:5. hans skam skal 
intet vthskrapat warda. Ord. 6:33. almosor 
...vthskrapa synderna. Tob. 12:9.

Utskria, tr. [T. ausschreien.] the sine

missgerningar, såsom the aff Sodorna, uth- 
skrija och ganska oförskemt uptäckia. Schro
derus Albert. 1:91.

Utskriare, m. en baakdantare och en 
syndz uthskrijare. Schroderus Albert. 4: 334.

Utskrielse, f. Fördommelsen och uth- 
skrijelsen såsom kättare hafver varit uthaff 
Christo och hans Apostlar brukat. Schro
derus Hunn. 556.

Utskrift, f. Afskrift. [Fsv. utskript, Isl. 
åtskript, Mnt. utschrift.] sender oss vt- 
scripter aff the breff som the haffua på 
forme theris tiende. Gust. 1 reg. 1:186. en 
vtscrifft, lydendis ord frå ord szom breffuet. 
10:101. Och toogh thet försiglda köpbreffuet 
til migh ... och een öpen vthscrifft. Jer. 
32:11. Wij sende idher een vthscrifft aff itt 
breff som wij til wår fadher . . . scriffuit 
haffue. 1 Macc. 11:31.

Utskrifva, tr. Afskrifva. uppskrifva. 
[Fsv. utskriva, T. ausschreiben.] Mose hadhe 
all tesse laghsens ord vthscriffuit j een 
book. 5 Mos. 31:24.

Utskrifvelse, n. pl. Skrifvelser. Och op- 
rette wårt gode ricthe igen för then mene 
man, thet i medt breff, tal oc wtscriffuelsse 
margföllige besmittat haffue. Gust. 1 reg. 
6: 81.

Utskrufva sig, refl. 1. Lösgöra sig. tu 
tin flijt använder, thet tu hofftiensten väl 
och nyttigt bruka kan, och i framtijdh uthan 
tin skadha och nachdeel tigh ther ifrå igen 
uthskrufva. R. Foss 284. — 2. Styra ut sig. 
ovåligt hon klä’r sig i stufva, Och uthe hon 
lyster sig granner uthskrufva. Törnevall 
A 4 b.

Utskudda, Utskydda, tr. Utskaka, ut
tömma, utgjuta. [Fsv. =, Mnt. utschudden, 
T. ausschiitten.] Han skal vthskydda koll 
{kol) offuer them. Dav. ps. 1536 140:11. Een 
böön then fattighas, tå han bedröffuat är, 
och vthskyddar sitt taal för herranom. 102:1. 
han haffuer vthskuddat offuer them sina 
wredhes grymheet. Es. 42:25. så skal han 
wisseliga emoot oss vthskudda sigh på sid- 
stonne medh all nådh. P. Erici 1:208 b. 
han medh alt thetta icke än alla sina för- 
mågho och rikedomar vthskuddadhe, vthan 
behölt mykit mera qwart. 1: 221 b. dieffuulen 
... sina gruffueligha ondsko vthskuddar på 
alla trogna Christi tienare. 3:136 a. tu vppen- 
barar och vthskuddar tina misgerningar för 
Gudi. P. J. Gothus Catech. R 3 a. the 
christne uthskudda theras hierta för Gudi. 
Rel. art. 13.

Utskuld, f. Utskyld. [Mnt. utschult.] 
j icke macht haffuen at leggia någhon vth- 
skuld, toll, eller årligha rento på någhon 
Prest. Esra 7:24.

Utskum, n. Afskum. der (i London) bor 
utskummet af alla nationer på jorden. J. 
Wallenberg ill.

Utskumma, tr. [T. ausschäumen.] Haff-
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zens willa wåghar, som sijn eghen skam 
vthskumma. Jud. 13. (Öfv. 1882: uppkasta 
sina egna skändligheters skum). — Utsku- 
mad skalk, ein abgefäumter Schalck. Lind 
Ord.

Utskuren, se Utskära.
Utskydda, se Utskudda.
Utskylling, f. Utskyld. the wtskyllingar 

som i årliga vtgöra skole. Gust. 1 reg. 6: 251.
Utskyndelse, f. Utsändande, samma 

breffs vthskyndilse oss ær vitherlige. Gust. 
1 reg. 4: 308.

Utskyring, f. Förklaring. [Isl. åtsktjring.] 
Egill Skalla Grimsons vijsor, hvilka then 
lärde och uti skalldekonsten förfarne Biorn 
Jonson på Skardså med en noga utskyring 
hafver uttydt. Verelius Run. 5.

Utskämma, tr. Förderfva. Tin häst han 
mon rijda, tin’ ökar så köra, Att the blij 
uthskämde, förmå sig knapt röra. Törne- 
vall B 7 b.

Utskära, tr. [Fsv.=] Utskuren skrift 
(charta partita, dentata) kallades under 
medeltiden en skriftlig handling, som blif- 
vit ituskuren i ändamål att båda styckena, 
mottagna af skilda parter, skulle, vid hand
lingens företeende inför rätta, befinnas 
passa emot hvarandra, (se Molbech Gloss. 
Udskaaren. — Schiller-Lübben Wört. 
U tsniden: “utgesneden sedel, literæ inden- 
tatæ oder indentura. Form der Urkunde für 
zweiseitige Rechtsgeschäfte. Man schrieb 
beide Exemplare dergestalt auf ein Blatt, 
dass zwischen beiden ein leerer Raum blieb, 
auf welchen einige grosse Buchstaben oder 
andere Schriftzeichen gesetzt wurden. Dann 
wurde das Blatt durch diese Buchstaben 
(oder zwischen denselben) in einer Wellen
linie zerschnitten und jedem von beiden 
Theilen ein Exemplar ausgehändigt.) Be
nämningen synes sedermera hafva varit 
använd för afskrifven eller i utdrag med
delad handling, schal han ... giöre reken- 
scap för al then deel som han en nw paa 
slotthit inne medh sig haffuer som thet wth- 
skorne registher ther paa inneholler. Gust. 
I reg. 3:72. then vthskåren scrifft then j 
oss sænde lydendis vppå vår kære moder
mors testament. 4:349. Szå haffue wij nw 
warith öffuer ens mett honum, ath han 
thetta eptenna niwta och beholla må och 
skall, siig tiil vppehelle ... som the vtskorne 
skriffter, ther på giorda äre, ytermera vt- 
uisza. 11:179.

Utskölja, tr. Skölja, skölja ren. Och 
skal vthskölia Jerusalem såsom man vthsköl 
diskar. 2 Kon. 21:13.

Utslag, n. Utgång, slut. [T. ausschlag ] 
komma til ett gott och säkert uthslagh medh 
thenne feigde. Stjernman Riksd. 2: 968 
(1640).

Utsleka, tr. Alldeles uppslicka. (Se 
S 1 e k a.) draggen aff raghekalcken haffuer

tu drucket, och vthsleekt droparna. L. Petri 
Jes. proph. 51:17.

Utslita, tr. Slita, afgöra. förhöre och vt- 
slijte alle the clagemål och ärender, som 
vdj the religions saker ther förefalle kunne. 
Thyselius Handl. 2:344 (1550).

Utslå, tr. och intr. [T. ausschlagen.] 1. 
Slå bort, slå ifrån sig. War om tigh och 
tijna fattigha siäl mykit omhogse, och vthslå 
säkerheetena. P. P. Gothus Z8a. ähr aff 
nödhen, att du godhe rådh ... intet uthslår 
i vädret. A. Oxenstjerna Bref I. 1:19. — 
2. Afslå, afstå ifrån, förvägra, förkasta. 
gudh icke wille for then skuld vthslå sina 
nådh och godha tilbodh, ath iudarne thet for- 
achtade. O. Petri 2 Post. 158 b. the hadhe 
vthslaghet all barmhertigheet. L. Petri Chr. 
pina d8a. theras obillige anfordran them 
uthslogz. Girs Gust. I kr. 45. Då utslogo 
de Påler de Svenskas tilbud. Joh. 3 kr. 88. 
then dygdesamme qvinnan aflfwijste honom 
och uthslogh hans begäran. Schroderus 
Kysk. speg. E 8 b. hon uthslagit mijn bön. 
Messenius Signill. 20. Du kan med inte 
skiäl uthslå så billig bön. Lindschöld Vitt. 
208. Bediom och ytterligare, hvar möyelig 
voro, man kunde ännu bijläggia saken medh 
godo ... att H. K. M:tt ther till inga billiga 
medhel uthslå ville. Stjernman Riksd. 1:813 
(1629). the så nesligen tractaten uthslogho. 
1:824 (1631). der någon redelig fred söktes, 
den icke uthslås, uthan antagas borde. 1:830 
(1631). du fult och fast satt dig före at al- 
deles utslå hans frieri. C. Gyllenborg 
Sprätth. 91. med fräckhet utslå keisarens 
tilbudna nåd. 4s. Ban. 2:555. nye tiänster 
heller commissioner... anten acceptera heller 
slå uth. A. Oxenstjerna Bref 2:526. Jfr 
Slå ut, se Slå 4. — 3. Uppsäga, thet 
Skåneske rådh och adel hadhe ... uthslaget 
then hyldningh, som the hadhe giordt Her- 
tigh Christian til Holsten. Tegel Gust. 1 
hist. 2: 35. — 4. Slå fram, framkasta, fram
ställa. Thetta haffuer iagh så grofliga .. . 
most vthslå och föregiffua, för the groffua 
och oskickeliga Christna skul, åom icke 
kunna tenckia longt om kring. L. Petri 
Om nattv. F1 b. — 5. Utgjuta, screff S. 
Paulus til them thenna Epistel... ther vthi 
han them alt sitt hierta vthslår. P. Erici 
5: 268 b. — 6. Upphöra att slå, sluta en 
strid. Och the gingo vth, och slogho j sta- 
dhenom, Och tå the vthslaghit hadhe, war 
iagh än nu quarbliffuin. Hes. 9:8. — 7. Slå 
ut, hafva till följd, till utgång. Victorien 
...ville Gudh låthe uthslå till en hugnelig 
och säker fredh. A. Oxenstjerna Bref I. 
4:48. at sådant stillestånd ändtligh til een 
evig fredh uthslå motte. Stjernman Riksd. 
2:937 (1635). om thet (ovänskapliga förhål
landet) til krijg uthslåå skulle. 2:1453(1664). 
små motus eller sammanlopp sig hafva i 
landet förorsakat,... hvilka om de icke sacht-
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modeligen och i tijd hade varit dempte, 
skulle lätteligen hafva kunnat uthslå til en 
stor brand. Riksd. bih. 301 (1639). — 8. Förslå. 
synes den (utskrifningen), hvar hon skulle 
hafva blefvet af oss til een karl af hvar 
tijonde prästegård bevilliat, icke stort velat 
uthslå. .Stjernman Riksd. 2:1285 (1657).

Utsläcka, tr. theras troo war ganska ringa, 
och fögho bättre än vthsluken. L. Petri 
1 Post. P 3 a. thet war ... såsom itt swagt 
liws vthi theras hierta vthsloket. Ders. T 7 a. 
(Jfr Isl. slokinn.)

Utslätta, tr. Utplåna. [D. udslette.] den 
affection Eders M:t (drottning Kristina) för- 
verfvat, hafver Eders M:t genom det E. M. 
är catolisch vorden, heelt utslett. HSH 16:158 
(1667).

Utslösa, tr. Förslösa. Een diupan brundh 
kan man uthösa, Een tunna guld och snart 
uthslösa. S. Brasck Förl. sonen C 4 a.

Utsmucka, tr. Utsmycka. (SeSmucka.) 
medh Gudz nampn vtsmucka the sigh, the 
låtas såsom the platt intet annat sökia än 
Gudz ähro. L. Petri 2 Post. 189 b.

Utsmäkta, tr. Utmatta. [Fsv. =, Mnt. 
utsmachten.] En vägfarande ... när han sigh 
så heela daghen haffuer uthsmechtat. Kem- 
ner 17. wårt folk haffua förtagit them til- 
förningen så at the bliffua så vthsmactadhe 
at the bliffua dödhe j hunger, swalt och 
köld. Gust. 1 reg. 8: 62. uthsmächtat aff 
hunger. Tegel Gust. 1 hist. 1:301. vardt 
besättnings folket in uthi stadhen aff idke- 
sampt arbete, och vakande bådhe natt och 
dagh, såsom och aff undfångne såår uth
smächtat. Schroderus Liv. 423.

Utsnara, tr. Utsätta, utspänna (rep) till 
snara (för djur), haffuer han ... latet hugga 
ett longt rååhagh, och til tuhundrade reep 
uthsnart. Tegel Gust. I hist. 2:298. Jfr 
Råhag, Rårep.

Utsnida, tr. Utskära, tillskära, skulp
tera. thet som ... är krokot och quistugt, 
thet vthsnijdher (Vulg. sculpat) han. L. Petri 
Sal. vish. 13:13.

Utsno sig, re fl. Jfr Sno. vinna så mycken 
tijd, det man sig utur det Tyska väsendet 
uthsnor. Stjernman Riksd. bih. 304(1639).

Utsofva, tr. Sofva af sig. [T. ausschla- 
fen.\ Sedhan Alexander Magnus hadhe wijnet 
vthsoffuit, ångradhe honom... Lælius Res. 
1:229. the Poler lågho ... uthi theras bäste 
sömpn och uthsuffuo the ruus som the da
ghen tilförende hade drucket. Petrejus 
Beskr. 2:177. sedan ruset var utsufvit. Sved
berg Sabb. ro 2: 932.

Utsopa, tr. 1. Bortsopa, iagh ... skal 
vthsopa Jerobeams hwsz effterkommande, 
såsom man träck vthsopar. 1 Kon. 14:10. 
— 2. Rensopa. Jagh skal senda kastare til 
Babel, huilke honom kasta skola, och vth
sopa hans land. Jer. 51:2.

Utspana, tr. Utspionera, utforska, han

skal vthspana och bespeya stadhen. 2 Sam. 
10:3. Gudh . . . vthspanar migh en wägh 
vthan brist. 22:33.

Utspanna, tr. [T. ausspannen.] 1. Ut
spänna, utsträcka, hvilken .. . korssvijs (på 
ett kors) uthspand och bunden bleeff. Te
gel Gust. 1 hist. 2:299. — 2. Uppspänna; 
utstaka, man tält och vijde läger Ut span
nar. Eurelius Vitt. 39.

Utsparra tr. Utspärra, uppspärra, vth- 
sparra öghonen och see epter thet högdt är.
O. Petri / Post. 46 a.

Utspisa, tr. Utdela (eg. om spis). [Mnt. 
utspisen.] han haffuer taghit sich noghro 
befalningesmen ther til, som thenna fö
dhona, rene gudz ordh, vthspisa skole for hans 
fåår. O. Petri 2 Post. 90 a. vtspijsa gudz 
helligha ord. Psalmb. 1536 86. Wår wist- 
hws må wara full, så at man ther rijkeligha 
vthspijsa kan både itt och annat. L. Petri 
Dav. ps. 144:13. Skal ingen rätt grunde- 
ligha troo sin ovän, om än han fast mång 
godh ord, . . . månge stoora tilsäyielse och 
lyffte förehölle och uthspijsadhe. R. Foss 
37. på wårt skep Suanen . .. wii honom be
trodde wm att wtspijsze lodh och kruth, 
kost oc therningh. Gust. 1 reg. 6:36. 
anamme allehånde wärier aff prester och 
ländzmän, och spisse them sedan wt eblandt 
knechtterne. Fin. handl. 4:257 (1556). Szå 
hadhe hann och effter ordningenn latedtt vtth- 
spiissse till fyllesth höö på fänedenn. 10:126 
(1565). Mild är hon (min käresta), och spij- 
sar ut det hon sielf hvart (hvarken) äger ell’ 
åtte. Stjernhjelm öfverskrifter.

Utspisare, m. Utdelare, wij äre j tesse 
werldenne icke annat än skaffare och vth- 
spisare til the gåffuor som gudh oss här 
forlänt haffwer. O. Petri 2 Post. 133 b.

Utspitad, p. adj. Utspetad, utspänd, 
utspärrad, handelen ... är så konsteliga 
steldt och lempat, at icke Argus ... medh 
alla sina vthspitada ögon skal kunna honom 
merkia. A. Andreæ Försp. till L. Petri 
Kyrkost. B 4 a.

Utsprida, tr. Utbreda. Thetta är nu 
Noahs barnas afffödha, vthi theras slechter 
och folkom, Aff huilkom vthsprijdhat är fol
ket på iordenne. 1 Mos. 10:32. tijn sädh 
skal warda såsom stofftet på iordenne, och 
tu skalt warda vthsprijdder, wester vth, öster 
vth, norr vth, och södher vth. 28:14. Pres
ter äre skickadhe ther til ath the vthsprijdha 
. .. skole gudz oordh. O. Petri Svar till
P. Eliceela. Euangelium skal vthsprijdhas 
offuer heela werldena. 2 Post. 94 b. Apost- 
lanar skulle . . . vthsprijda Christi nampn 
öffuer alla werldena. L. Petri 3 Post. 7 a. 
— Refl. hans godz haffuer vthsprijdt sigh 
j landena. Job 1:10. the vthsprijdha sigh 
lijka som floghmatk. Nah. 3:16.

Utspridelse, f. Utbredning. Christen 
troos vthsprijdelse. L. Petri Krön.pred. B 2 a.
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Utspringa, intr. 1. Utspridas, utgå. j 
lathe prænthe visor och latha vtspringa off- 
wer menige rikith. Gust. I reg. 4:32. eth 
almennigth tall och ryckte ær vthsprwnget 
bland then menige man. 4: 74. i latet vdt- 
springe fortal och rykte p& oss i fremande 
landt. 5:31. warandes Hennes May:tz her- 
kompst af högt och i verlden välbekandt 
Kongl. blodh utsprungen. Stjernman Riksd. 
3: 1913 (1683). — 2. Utspricka. een vth- 
sprungen roos. I Kon. 7: 26.

Utsprung, Utsprång, n. Ursprung, upp- 
hof, härkomst, månge begynthe tiill att we- 
dersacke them (klippingarne)... huilkith för- 
sthe uttsprungeth haffuer hafft, at the Ryt- 
tere begynthe att förstt förachte them. Gust. 
I reg. 1:128. någoth tal och knur (knorr) 
. .. kommit blandh almoghen om ewange- 
lium ... kan tw med nagon lempe forfara 
hwar thet haffwer sijt vttsprung, thet vin- 
legh tijg. 4: 5. Gudh haffuer skapat men- 
niskiona aff jordennes stoofft. Therföre, när 
vij tenckiom på vårt uthsprung, så bliffuom 
vij icke stålte. P. J. Gothus Rel. art. 116. 
Fyllerijt... är ett utsprung til allahanda odyg
der. Verldsl öfv. 57. the Romare ... hadhe 
theres vthsprång aff the Troianer. Lælius 
Res. 2:93. lärer konungh Davidh oss rätt 
huad som synd är, huadan hon kommer och 
hafver sitt uthsprångh. J. Erici Dav. ps. 
71 b.

Utspråk, n. [T. aussprache.] 1. Uttal. 
pronunciation eller utspråk. U. Hjärne 
Orth. 3. reglor til det sanskyllige Svenska 
uthspråket. Ders. 12. —• 2. Tal, målföre. 
om hon (den af vrede rasande menniskari) 
genom utspråket oss sin art icke uptäckte, 
skulle man snart hålla henne för et villdiur. 
Hermelin C 8 a. Han hade ännu god maga 
och tämmelig hälsa, fast den högsta åldren 
försvagat ben, utspråk och nerver. Linné 
Sk. resa 271. — 3. Uttryckssätt, ton. tu 
måste aldrig tala hårdt, starckt, med hastig 
röst eller hitziga åthäfvor, utan låta titt ut
språk likna sinnets blygsamhet. Rydelius 
Sed. 61.

Utsprång, se Utsprung.
Utspränga, tr. 1. Utsprida. [T. aus- 

sprengen.] Konung Sigismundus . . . inka- 
stadh och uthsprängdt een hoop nye patenter. 
Stjernman Riksd. 1: 702 (16 1 6). sqvaller 
. . . af vrångvijsa menniskor .. . uthsprengt 
blifver. Gust. Adolf Skr. ill. sprengdehan 
åter uth ett rychte. Ders. 133. allehande 
vidrige snack begynner uthsprängies. HSH 
24:317 (1633). the tidender, som på någre 
vekur äre uthsprängde om ett stilleståndh. 
30:36 (1634), Här sprängies elliest utt att 
Konungen j Danmarck starckt värffver. 32:131 
(1634). där någon kommer, som annadt ähn 
redligitt ville om oss vthsprengia. A. Oxen- 
stjerna (HSH 35:207). — 2. Utprångla. 
köpmen ... på then dyresth penningh thet

(klädet) vthsprenghe. HSH 27:107 (1565).
Utsprängelse, f. Utspridt rykte, vrånga 

utsprängelser. Lönbom Sv. arch. 2: 61 (1624).
Utsputa, tr. Utspruta. the dåras munn 

vthsputar alltijdh galenskap. Ord. 15:2. han 
(fisken) vthsputadhe Jona in vppå landet. 
Jona 2:11. iorden ... vpswalgh strömen som 
Draken aff sin munn vthsputat hadhe. Upp. 
12:16. Så mycken list och gift, som Satan 
dagelig Utsputer öfver alt. Spegel Tillsl. 
par. 156.

Utspänga, tr. Se Spän ga. then rijke 
Purpurjungkaren, then . . . sigh onytteligha 
här j verldenne uthspängde, måste nu dragha 
en eeldrödh och medh svaffuel och beeck 
välbesnörat klädhning uthi heluetet. Phry- 
gius 1 Likpred. E 1 b.

Utspänstig, adj. Spänstig, uttänjelig, 
elastisk, lungorne ... af en särdels uth- 
spänstig materia äre sammansmidde. Lin- 
destolpe Pest. 16. När vädret länge med 
flijt hålles i lungan, blir det lätt, varmt, och 
mister sin uthspänstiga krafft. Ders. 20. puls
ådran ... är både uthspänstig och samman
dragande. Surbr. 15.

Utspänstighet, tr. hindra hiertat i sin 
uthspänstighet och sammandragande. Lin- 
DESTOLPE Fross. 50.

Utspörja, f. Utfråga, utforska, then 
saak iagh icke wiste, vthsporde iagh. L. 
Petri Jobs bok 29:16.

Utsqvallra, tr. uthsqvaldra alla theras 
hemligheeter. Laurelius Påf. anat. 415.

Utstådd, p. adj. Utkommen. Aldrig var 
jag värr’ uthstadd Och med större skam be- 
ladd. Moræus 449. Dock är ey ringa frögdh 
Vara sin egen herre Och haa sin frijheet 
qvar — Uthstadder är den värre, Som elaak 
maaka haar. Lindschöld Vitt. 216.

Utstaka, tr. Staka ut, skjuta ut. medh 
bärlingar aff sandrefflar och klippor uth- 
staka (fartyget). Comenius Tung. 464.

Utsterra, intr. Spritta ut? han slår 
åder medh en lijten knijf, der bloden uth- 
rinner, uthsterrar. Comenius Orb. pict. 155.

Utsticka, tr. 1. Utgräfva. [T. ausste- 
chen.] tracten hafver många släta kiärr och 
myror, som kunde utstickas och sedan både 
til åker, äng och andre ägor nyttias. Stjern
man Com. 2:473 (1646). — 2. Refl. Sticka 
ut, spricka ut. Hon (solen) gör alzintet 
meer än milda strimor skikkar, Strax kom
mer rosen fram och lillian sig utstikker. 
Spegel G. verk 32.

Utstiga, tr. vtstiga (gå upp) rågången. 
Dipl. Dal. 3:88 (1548).

Utstinna, tr. Göra stinn, slemm, hvil- 
ket ådrorna uthstinnar. Linpestolpe Fross. 
25. ådrorna ... äre fulle och uthstinnade af 
vatn. Surbr. frag. 38.

Utstippa, tr. Utsticka, brodera. [Mnt. 
stippen.] enn swart sametz tröija vtstijppatt 
i ruthewerck. Hist, handl. 2: 34 (1553). ett
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swartt sijdhen atlask öffwertogh, bremet med 
swart samet sticket med gull och sölff vt- 
stippat. Ders.

Utstirra, tr. Utspärra, slängia uth hän
derna och uthstirra fingren. Laurelius 
Påf. anat. 637. Jfr Vendell Ordb. öv. 
ösisv. dial, stärra.

Utstoffera, tr. vij vele hafva vår rust 
tienst färdig och tillredz, så uthstofferadh 
(ordnad) som lagen och privilegierne förmå. 
Stjernman Riksd. 1:761 (1624). alt thet 
Tyrannij som Konung Cristiern ... bedriffuit 
hade, thet vtstofferade (utmålade) han så 
för Dalekaraner att them brast thårer aff 
ögonen. Svart Kr. 16.

Utstryka, tr. 1. Utplåna. Jagh vthstry- 
ker tijn offuerträdhelse. Es. 43:25. Jagh 
vthstryker tina misgerningar såsom itt moln, 
och tina synder såsom ena dymbo. 44:22. 
vthrota them, och vthstryka theras nampn 
på iordenne. 1 Macc. 12: 54. —2. Utföra, 
utveckla. [T. ausstreichen.] man kunne 
wäl medh flere puncter thenne materie wth- 
stryke. L. Pet. Gothus 3 b. han såsom 
vthi en korta summo författar hela lärona 
... sedhan han thet... rikeligare och widh- 
lyfftigare förclarat och vthstrucket hade. P. 
Erici 5:116 a.

Utsträcka, tr. 1. Räcka, räcka ut. Hon 
vthstrecker sina hender til then fattigha. 
Ord. 31:20. — 2. Utspänna. Han allena 
vthstrecker himmelen. Job 9: 8. The högh- 
ferdighe settia migh snaror, och vthstreckia 
migh reep til näät. Ps. 140:6. itt skäär j 
haffuena, ther man vppå vthstrecker fiska
garn. Hes. 26:5.

Utströ, tr. Utsprida, sprida, then högh- 
ste vthskiffthe folcken, och vthströdde men- 
niskiors barn. 5 Mos. 32:8. The wijsas 
munn vthströör godh rådh. Ord. 15:7.

Utstudera, intr. Studera ut, sluta sina 
studier. [T. ausstudieren.] Then som här 
icke wil wara itt fåkunogt barn och en 
Abcdarius, vthan later sigh tyckia, at han 
haffuer vthstuderat. P. Erici 4: 98 a.

Utstufta, intr. Fara ut som stoft, han 
gör hohl på säcken och bias ther in, så at 
thet vthstufFtar och bortflygher. Försp. till 
Hagg.

Utstupa, tr. Stupa, afstraffa. [T. aus- 
stäupen.] en Mördare, när man honum 
medh rijss wthstwpar, tagher han thett gerna 
för goth, ty han weth well, ath han stegel 
och hiwll förtient hadhe. L. Pet. Gothus 
13 b.

Utstädes, adv. Utom staden bosatt, om 
nogra bodar æro j staden, som wtstædhers 
(!) folk ... tillhöre. Gust. 1 reg. 1:243.

Utstädja, tr. 1. Föra från stället, utföra. 
[Mnt. utstaden, utsteden.] Vij ock icke 
heller kunne tilstädie, at hoffmänz hester 
eller och stood skulle uthstädies (ur riket). 
Stjernman Com. 1:180 (1563). vm man

oxer, boskap och andre ätende varor skulle 
uthstädie. 1:185. skulle ingelunde . .. någet 
godz, som the Lybeske tilhörde, här aff rij- 
ket uthstadt bliffua. Tegel Gust. 1 hist. 
2: 275. — 2. Tillstädja att utresa. Så skole 
ock alle så monge som någen seglatz vele 
bruke häden aff riket... vare förplictede, för 
än the uthstädies, svärie och göre theres edh 
för våre tilförordnede tullenärer. Stjernman 
Com. 1:209 (1570). — 3. Gifva utstyrsel. 
[T. ausstatten.] Hertigen ... höll bröllops- 
kosten och fröken utstadde. S. Elofsson 145.

Utstörtning, f. Ugjutelse. [Mnt. utstor- 
tinge] Blodz wtstörtning. Gust. 1 reg. 9:19. 
blotz wtstörtning. 9:192. Jfr Blodstört- 
ning.

Utsufva, tr. Utsuga, the äre snart sagt 
alldeeles uthsufvade och uthmerglade. HSH 
32:268 (1634). Se Sufva.

Utsuga, tr. Uppsuga. The små tarmar- 
nes ådror uthsuga then smälte maten och 
dragan til leffren. Comenius Tung. 268.

Utsupa, tr. Uppsupa, dricka och vth- 
supa dreggena. Ps. 75: 9. hans godz skola 
the torstighe vthsupa. Job 5: 5. thens Älz- 
mechtighes ... grymheet vthsuper allan min 
anda. 6:4.

Utsvälja, tr. Uppsvälja. the skola vth- 
supat och vthswelghat, at thet skal wara lijka 
som ther aldrigh någhot warit hadhe. Obad. 16.

Utsvälla, intr. Uppsvälla. Mitt ansichte 
är vtswollet aff gråt. L. Petri Jobs bok 16:16.

Utsvärma, intr. ryckten som i Påland 
utsvärmade. Lönbom Sv. arch. 2: 97 (1625).

Utsäga, tr. Förra än iagh nu sådana 
ord vthsagdt hadhe j mino hierta (slutat att 
säga för mig sjelf). 1 Mos. 24:45. han 
vthsägher (uttyder) oss gåtona. Dom. 14:15. 
iagh ... wil vthsäya (uttala) mijns siäls be- 
dröffuelse. Job 7: 11. vthsäya (fälla) för- 
smädhelsens doom. Jud. 9.

Utsätta, tr. 1. Sätta i pant. [Fsv. ut- 
sätia, Mnt. utsetten, T. versetzen.] Lät oss 
vthsettia wåra åkrar, wijngårdar och hws, 
och tagha sädh j thenna hårda tijdhen. Neh. 
5: 3. — 2. Blottställa, våga. the män, som 
sina siälar (sitt lif) vthsat haffua för wårs 
Herras Jesu Christi nampn. Ap. gern. 15:26. 
Förgätt icke tins loffuitzmans welgerning, ty 
han haffuer vrhsatt sigh sielff för tigh. Syr. 
29:21. —Part. Utsatt, utkommen. Så aere 
wij gandska illa belåtne medh then ofor- 
nomstogh oc olydegh hop (Dalkarlarne) oc 
icke nw bether vthsätte med them æn wij 
våre then tijdt thet herramöthe stod j ves- 
teråss, ther j... hörde oc såge hwad platz 
oc bekymbringh wij haffde med them. 
Gust. 1 reg. 4:139. — 3. Utesluta, han 
skal på en tijdh longt vthsättias aff kyrkion. 
L. Petri Kyrkord. 8 b. såsom barnsbörden 
är Gudz värk och ordningh, så må ock in
gen qvinna therföre af hans församblingh 
uthsatt varda. Emporagrius 46. Hwilka
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(de apokryfiska böckerna) någre platt ogil
lat och aff Biblien vthsatt haffua. Falck 
145 a. — 4. Öfversälta. late vtsaethe pa 
swenske nogen breff. Gust. I reg. 3:313. 
en stor deel åff then helga scrifft på vårt 
eiijt tungamål vdtsätt är. 5:156. — 5. Upp
sätta, affatta. the gambla laghböker ... äro 
ganska små och eenfaldeliga vthsatta, at 
man må dragha så snart thet ena forstondit 
ther vth som thet andra. O. Petri Kr. 49. 
Så haffuer man nw här vthsatt på rijm... 
Tobie historié. Tob. com. A 2 b.

Utsättning, f. Öfversättning. Tesse ord 
göra... stundom bekymmer i vthsettningenne. 
Dav. ps. 1536 försp. Och hafuer syntz lij- 
kast wara alt som mest epterfölia then tyd
ska vtsetningena. Syr. bok 1536 försp.

Utsöndra, tr. Afsöndra. [T. ausson- 
dern.] Konungen ... lät vthsöndra thet rw- 
met och fridhkallat. 2 Macc. 1:34. tu Is
rael jfrå alla Hedhningar vthsöndrat. St. af 
Esther 2: 5.

Utsörja, intr. Upphöra att sörja. [T. 
aussorgen.] Och sedhan Juda vthsörgdt 
hadhe (eftersin aflidna hustru). 1 Mos. 38:12.

Uttackla, tr. Tackla, upptackla. lathe 
vttakle och färdiige göre flehre wåre örligz 
skipp. RR 8/4 1548. Bildl. Hvarföre be- 
smycke och uthtackle j så öffuermåtton idhre 
dödhelige syndakroppar... medh fremmande 
och vanskaplighe klädhe sedher. Phry- 
gius 1 Likpred. E l b.

U ttaga, tr. och intr. 1. tu haffuer vth- 
taghet (frälsat) mina siäl vthu dödhenom. 
Ps. 116: 8. Aff hans (Davids) sädh haffuer 
Gudh vthtaghit(uppi'å'c/ct)IsraelsFrelsare. Ap. 
gern. 13:23. om thet hadhe möghelighit 
warit, hadhen j idhor öghon vthtaghet (rifvit 
ut) och giffuit migh. Gal. 4:15. — 2. För
märka, sluta till, förmoda. Förundrar oss 
storliga at saa skeer ... aff huilke wij... 
moghe wth tagha hvat lyth (lit) wij skole 
settia tiil then siden. Gust. 1 reg. 1:212. 
the haffue slagit vår breff på kyrkedören ... 
huar man til skodande i then mening... 
att ther åff måtte vdttagas att vij vår leijgde 
ecke hållet hadhe. 5:159. Jfr Aftaga.

Uttala, intr. och tr. 1. Tala till slut. 
Herren gick bort sedan han hadhe vthtalat 
medh Abraham. 1 Mos. 18:33. Tu skalt 
icke döma förr än tu sakena förhördt haff
uer, och lät folck först vthtala. Syr. 10(11:8). 
Elihu hadhe bijdt så lenge (till dess) Job 
hadhe vthtalat. L. Petri Jobs bok 32: 4. — 
2. Omtala. När tu haffuer vthtalat all strijd- 
zens handel medh Konungenom. 2 Sam.
11:19.

Uttalighet, f. Frispråkighet. Både Schrö
derheim oeh hans hustru voro qvicka. In
gen af dem skrädde ord, och den uttalighet, 
vid hvilken fru S. vant sig, gjorde slutligen 
hennes olycka. L. v. Engeström Minnen
1:65.

Utteckna, tr. Utvisa, utmärka. [Fsv. 
uttekna, Mnt. uttekenen, T. auszeichnen.] 
Horologium, seiyarewerk eller annat som 
vtteeknar tijmar. Var. rer. voc. Pia. then 
haffuer han vthteknat medh sitt finger. O. 
Petri 2 Post. 7 b. Gudh hadhe än nu 
granna acht och wårdning om sijna, och för- 
bödh thessa plåghor, så länge (till dess) han 
sina eghna, som skulle ostraffadhe warda, 
vthtecknat hadhe (om det tecken, som sattes 
på Israels barns hus, 2 Mos. 12:13.) P. P. 
Gothus Dia.

Utterfin, n. Mycket fint ylletyg eller 
kläde från Flandern. (Outrefin, superfin.) 
Murberg Kläd. ill.

Uttorka, tr. Förtorka, itt bedröffuat
sinne vthtorkar benen. Ord. 17:22.

Uttryckt, part. Uttrycklig, ther på hade 
the Gudz eghen vthtryckta och strenga be- 
falning. L. Petri 3 Post. 5 a.

Uttrysta, tr. Utpressa. (Se T rys t a.) 
aff vijndruffuor safften uthtrystas. KemnerS.

Uttränga, tr. Änkionnes tårar flyta wel 
nedher åt kindbenet, men the ropa vp åt 
offuer honom som them vthtrengt haffuer. 
Syr. 35:19.

Uttull, Utförselstull. Uthtullen skal här 
effter erläggias anten medh rijkzdaler eller 
ducater in specie. Stjernman Com. 2:403 
(1645). Hallenberg Hist. 3: 350.

Uttvia, tr. Bespotta, skälla ut. (Se T v i a.) 
(hustrun plägade) uttvija honom, at han icke 
var så mykit värd för henne, at en hund 
skulle tagha en beta bröd aff honom. Balck 
Esop. 30.

Uttvinga, tr. [Fsv. utthvinga, utpina, ut
märgla, utktama, plåga.] X. Uttänja(?) Så 
varder Christus sträkt, uttvungen, pint och 
slagen. Frese 50. — 2. Tvinga, utmergla, 
utmatta. Gudh moste medh korsset och 
allahanda motegång persa och vthtwinga them, 
Ellies wordo the... alt förtiocka och feta. 
L. Petri 2 Post. 137 b. tu tigh medh åter- 
håld och streng fasto förswaghar och vth- 
twingar. Ders. 265 b. han vthtwingar mijn 
krafft på wäghen, och affstecker mina dagar. 
Dav. ps. 102:24. han vttwingar sin krop. 
Sir. bok 31:1.

Uttvätta, tr. Berykta. [T. auswaschen.] 
the Jesuiter, hwilke the på thett wärsta sätt 
vthtwätta och affmåla. Ernhoffer 46 b.

Uttyda, tr. Öfversätta. scrifften .. . wardt 
på Syrisk vthtydd. Esra 4: 7.

Uttydeliga, adv. Klart, tydligt. På thet 
ock then som eeden sväär må... förstå hvad 
och medh hvad omständigheeler han skal 
sväria, är honom aff nödenne, att samma 
eedh varder honom tilförenne uthtydeliga 
och långsamliga föreläsin. P. J. Gothus 
Edsvärj. A 6 a.

Uttydelse, f. huars theras dröm hadhe 
sijn vthtydhelse (olika tydning). 1 Mos. 40:5. 
förstå Ordspråk och theras vthtydhelse. Ord.
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1:6. han begynte på Mose och alla Pro- 
pheterna, och giörde vthtydhelse för them j 
alla Scriffter, som woro om honom. Luc. 
24: 27.

Uttåg, n. Utdrag, sammandrag. [T. aus- 
zug.] extract, uttog. Svedberg Schibb. 
271. Symbolum Apostolicum ... är ett kortt 
uttog och begrep af Apostlarnas läro. Catech. 
173. Et uttåg, et begrep af alsköns liuflighet.
S. E. Brenner Dikt. 1:74

Uttåga, tr. Tömma, uttömma. [T. aus- 
ziehen.] min röö-måla skåål, den ingen kan 
uttåga, Fast om i hvijlor tree. Eurelius 
Vitt. 58.

Uttågsbyxor, f. pl. Långbyxor, panta
longer? the långe uthtågs byxor (Lat. orig.: 
laxarumcaligarumusum; Lauritz Christen
sons danska övers.: pluder Buxer) icke 
allenast aff Iandzknechter, uthan ock aff bor
gare och ungersvenner begynte uptages. A. 
Laurentii Verld. speg. 359. Jfr Ö fv e r t o g 
1 slutet samt Troels Lund Dagligt liv 
Klædedragt 70—80.

Uttfigt, f. Uttagande, uppbörd. Crono- 
betiente, som kyrckiotijondes uttäckt kan 
vara anförtrodd. Stjernman Riksd. 3:2160 
(1723)..

Uttänja, tr. [Fsv. utthänia.] Somlighe 
wordo vthtande (lagde på sträckbänk). NT 
1526 Ebr. 11:35.

Uttära, tr. och intr. [Mnt. utteren, T. 
auszehren.] 1. Förtära, tära till slut. miölet 
j skeppona skal icke warda vthtärdt. 1 Kon. 
17:14. — 2. Upphöra att förtära, när tu 
dödher är, så haffuer tu vthtärdt. Syr. 14:17. 
— 3. Utöda. bleeff jw Westergötzland platt 
vthtärdt och forderffuat. O. Pe^ri Kr. 110. 
war och landet ther om kring så vthtärt at 
ther inghen rådh war til berning. Ders. 113.

Utu, prep. Gack vthu Arkenom. 1 Mos. 
8:16. iagh wil tagha idher vthu idhar tunga 
j Egypten. 2 Mos. 6:6. the Egyptier icke 
kunde dricka watnet vthu elffuenne. 7:21. 
förlossat vthu nödh. Ord. 11:8. Thet är fallet 
migh vthu minnet. Dan. 2: 8.

Utukläda, tr. Afkläda. Han haffuer vthu- 
klädt migh mina äro. Job 19: 9.

Utur, prep. Öfver, utöfver. [Mnt. liter,
T. ausser.] äro the orden vthur måtton 
fröstelig. L. Petri Bot A 7 b. wara vthur 
måtton skamlöös. Skyld. F1 b. een vthur 
måtton stoor frögd. Chr. pina n 7 a. [Mnt. 
utermaten, T. aussermassen.]

Utval, n. Urval. [T. auswahl.] itt vth- 
wal aff alla bootferdiga siälar. P. Erici 
2:237 a. then bäste kämen och vthwalet af 
alla menniskior. 3: 39 b.

Utvaska tr. 1. Rentvätta, afskölja. iagh 
twådde tigh medh watn, och vthwaskadhe 
tigh aff titt blodh. Hes. 16:9. — 2. Öfver- 
skölja. han fruchtade at hustrun skulle medh 
skarpa lut utvaska honom. Balck Esop. 24.

Utveckla, tr. Lösgöra, befria. [T. aus-

wickeln.] om någor haffuer några hemliga 
besväring i samvetet, uthu hvilka thet icke 
kan uthvikla eller uthreeda sigh. P. J. Go
thus Rel. art. 306.

Utvefva, tr. Lösgöra. Dieffuulen inveeff- 
uar them .. . medh förtvifflelsens näät, uthu 
hvilko the icke kunna . .. uthveeffua sigh. 
P. J. Gothus Rel. art. 811.

Utverka, tr. [T. auswirken.] 1. Till
verka. deras handel ... til sådane vahror 
allenast uthsträckia, som hoos them uth- 
värckias. Stjernman Riksd. 2:1536 (1668). 
— 2. Verkställa, uträtta, ehuru lyckeligen 
du kan hava utvärckat en sak, är medlet än 
då olofligt, om du genom lögn til titt ände
mål är kommen. Hermelin D 3 b.

Utvertig, adj. Utvertes. [T. auswärtig.] 
then menniskia kallas andelighen, som all 
ting handlar effter andan, än doch hon vn- 
derstundom medh aldra vthwertughasta ger- 
ningar vmgår. NT 1526 Rom. försp. 3 a.

Utvida, tr. Utvidga. [Fsv. utvidha.] twr- 
ken ... haffuer merkeligit tilfelle vtwiide sin 
makt. Gust. 1 reg. 3:313.

Utvippa, tr. Vid vägning afskilja (det 
lättare från det tyngre). [Mnt. utwippen, 
T. auswippen.] Allmogen sigh besvärer, att 
them varder thet uthvippade lätteste koppar
myntet, när the sine varur förytre, tillräck- 
nat. Stjernman Riksd. 1:794 (1627).

Utvisa, tr. 1. Utpeka, han med sitt 
finger vthwijste honom. L. Petri 1 Post. 
B 8 b. the som Haman ... vthwijsande war
der ... förgöras skola. St. af Esther 1:6. — 
2. Uppvisa, uppgifva. the kunde icke vth- 
wijsa sina fädhers Hws, eller ock sina sädh 
(sin härkomst), om the woro aff Israel. 
Esra 2:59.

Utvissa, tr. 1. Utlofva, tillförsäkra, then 
•gærdt szom the ... wthuisszat hade. Gust. I 
reg. 2:166. the oxar the oss årliga vthuis- 
sadt haffue för theris förlaeningh. 4:321. vij 
lathe oss vel nögie åth then deel the oss 
tilsagde och vdtuissade på Cronones vegna. 
4:892. iche vilie giffua Konungen i Dan
mark tre tunnor guld, som uthvissat var 
i fridzförbundet. Hallenberg Handl. 24 
(1611). utviszade hann at giffua der utaff 
(af hemmanet) ett mark smör åhrligen. Ders. 
100(1615). låfve vij at villia på nest kommande 
mötte K. M. utvissa ther til (till Elfsborgs 
lösen) ytterligare hielp. Gust. Adolf Skr. 
232. — 2. Lemna som säkerhet, the 150 
marek som vtwisset äre för edher booskap, 
ther giffue vi edher quith oc frii före. Gust. 1 
reg. 6: 203.

Utvittra, tr. Vädra upp, utforska. [T. 
auswittern.] man lemnar thetta . . . them 
skriftlärdom at uthvittra och förklara. Lin- 
destolpe Surbr. 3.

Utvittrad, p. adj. Genomdrifven i kon
sten. En konung på sin sotesäng, omgif- 
ven med utvittrade läkare. Tessin Bref 2: 83.
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Utvräka, tr. then the tilförenna, vthwre- 
ken och bortkastat, höllo för spott. L. Petri 
Sal. fish. 11:15.

Utvåga, tr. 1. Våga att släppa ut, gifva 
lös. vthwågha sin smeligha tungho emoot 
sin Herra och Gudh. L. Petri 2 Sänd. 221.
— 2. Våga, sätta på spel. Föra krigh, är 
fiskia medh en gyllene metekrok, Ty man 
fast mera vthwågar, än han kan winna. 
Falck 181 b.

Utväg, m. Väg att komma undan. [Isl. 
åtvegr.] besatte och igenstängde för honom 
alle uthvägar. L. Petri Kr. 17.

Utväljelse, f. Utkorelse, första vphoffuet 
och begynnelsen til menniskionnes saligheet 
är gudz vtwelielse. O. Petri Sal. C 3 b.

Utvändig, adj. Utvertes. förnufften kan 
ingen annan fredh begripa vtan then werdzliga 
och vthwendiga fredhen. O. Petri 1 Post. 31 b.

Utånga, tr. Utdunsta, vatnet af eldens 
hetta förskingres och utånges. U. Hjärne 
Anl. 141.

Utäska, tr. 1. Utkräfva. [Mnt. uteschen.] 
vppa alle thenne förme stycker ransaka oc 
utäskia (böter) giffue vj fulle makth vora 
fogter. HSH 16:27 (1526). Klocker och an- 
net . . . szom ... af Kirkerner vtäskadt är. 
Dipl. Dal. 2:180 (1531). then gerd j vteskie 
skulle aff Tijheradz lag. Gust. I reg. 11:4
— 2. Utvälja, kalla. Allom them som j 
Rom äro gudz kärestom vtheskadhom hel- 
ghanom. NT 1526 Rom. 1:7.

Utäta, tr. Äta ur, äta upp. Daniels 
owener moste sielffue vthäta, thet the för 
honom insoppat hadhe. Försp. till Dan.

Vacera, intr. Vara vakant. the prebender 
ther wacera j Schara. Gust. I reg. 8:277.

Vack, m. Vank. hiertat är vtan wack 
(trol. tryckfel för wanck). P. Erici 3: 93 b.

Vacka, f. Vacka, Skäppa, Modius, Schef
fel. Schroderus Lex. 26. Torr mått (eller 
sädesmått) äre . . . vacka, halffvacka. Co- 
MENIUS Tung. 764. Vakka, aflång tina eller 
annat käril til at förvara säd eller miöl uti. 
Spegel Ord. Se Rietz vakke.

Vacker, adj. Bra, duglig, god. en vac
ker, hederlig man. U. Hjärne Orth. 7. för
näme, myndige, lärde, vackre och heders 
män. Svedberg Försvar 9. han i all ting 
var en mechta foglig, vacker och berömlig 
man. Schibb. 157. Thet förtienar efftertenck- 
ning, ... om vi Svenske icke skulle antaga 
Latinska bokstäfver, så vel som mongt an
nat vackert folck i Christenheten. Ders. 33. 
en vacker lärare, Tertullianus vid namn. 
Sabb. ro 1: 658.

Utöda, tr. Ther skal itt östan wädher 
... vthödha (uttorka) hans kellor. Hos. 13:15. 
och skal iagh vthödha (tillintetgöra) all thes 
belete. Micha 1:7. nu moste han (skatten) 
platt affhemtat och vthödd (uttömd) warda. 
Nah. 2:10. en rikedom then icke vthödhas 
kan. L. Petri Sal. vish. 8:18.

Utöfvad, p. adj. Grundligt öfvad. ingen 
vardt fordom dagar hållen för poët, med 
mindre han var utöfvad i all philosophi och 
werldzlig vijsheet. Spegel G. verk 1.

Utöfver, prep, ware knechter vthi Finn
land för förledne åhr 51 theras lhön be- 
kommitt hafue ... Szå förnimme wij att thu 
icke sielff haffuer waridt vttöfuer (varit när
varande vid, lagt hand vid) sådana betal
ning, icke heller hafuer thu haft någre we- 
derhäfftige männ vtaf Adelen ther vttöfuer. 
Fin. handl. 8:106 (1552).

Utökna, tr. Ödelägga, lägga i ödesmål. 
hemmanen ... af vaanskötzell förderfvas och 
uthöknas. HSH 40:67 (1664).

Utösa, tr. Uttömma, utblotta. wår dres- 
sel eller Cammergodz platt förtärt och vttöst 
äre. Fin. handl. 7:110 (1544). han hade 
aldeles vthöst alla sina äghodelar. Schro
derus J. M. kr. 595. Sveriges rijke ... så 
förarmedes och uthöstes, at ganska ringe 
här tilstädes bleff. Stjernman Riksd. bih. 
85 (1547)..

Utösning, f. Slöseri, then odygden som 
kallas Prodigalitas eller Profusio, then wij 
på Swensko måghe nempna vthösning eller 
förspilling. L. Petri Krön. pred. D 6 a.

Vackerhet, f. Fägring. Alle förundrade 
sig öfver hans vackerhet. Dalin Vitt. 3: 319.

Vackert, adv. När han seer, at barnen 
genom långt lijff skola förförd warda, och 
bedröffua sina föräldrar, så förekommer Gudh 
och tagher them wackert bort j eenfalliga 
troo. P. Erici 1:106 b. man steker them 
vackert långsatnpt och sachteligen på eld. 
Colerus 1:291.

Vad, n. Sätta i vad, sätta på spel. 
[Jfr Fsv. väj), Isl. ved.] iagh sätter mitt 
lijff i vadh. Prytz O. Skottk. B 3 b. vij vår’ 
halsar för een tärna skul I vad och våda 
skole sättia. Stjernhjelm Fredsafl 5 intr. 
För eer skull lijff och blodh Vill iagh väll 
settia i vadet. U. H|ärne Vitt. 112. Jfr Väd.

Vad, m(?). En hästsjukdom (rots). Vaad 
på hästar, som Tyskarna kalla Rossigheet, är 
en annan kranckheet än qvarkan. Colerus 
2:241. När hästen myckit svullnar under 
buken aff vaad. 2:243.
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Vad, m. Mullvad. Vaad, Talpa, Maul- 
worf. Schroderus Lex. 57. vi kräkie här 
i mullen såsom vadar. Spegel G. verk 163.

Vada, f. Vad, tjockben. Lind Ord. byltet är 
så tjockt som en god vada. Dalin Vitt. 5:105.

Vada, tr. Öfvervada. warnet är botna- 
löst, och läter intet wadha sigh. L. Petri 
1 Post. H 2 a.

Vadato, n. Väfnader. [Isl. våd, väfdt 
tyg, vadmal; tå, ull.] then meneman j mark 
(Marks härad) affgifft aff theris vadha tho 
... som the vthaff gambla siduenio vthgöra 
plægade. Gust. 1 reg. 4: 297.

Vadlöpare, m. Kapplöpare. [Jfr Isl. 
vedhlaup. T. wettläufer.] Fordom läto sigh 
the förfarne fächtare väl benöija medh sijn 
vinst, och missunte ey heller vaadlöparna 
theras. Schroderus Hels. beg. skattk. 78.

Vadmal, n. Hans Nådz Maiesteet skulle 
så låta stöta them i wanmalet (ge dem, Dal- 
karlarne, på pelseri), at icke en foet skulle 
komma igen vp om Borstade ferio. Svart 
Kr. 117.

Vaffla, f. Våffla. [T. waffel.] vafflor. 
Dalin Vitt. 5:119. Lind Ord.

Vagant, m. Lösdrifvare, landstrykare. 
Siung icke, dieffuulens Vagant, lät icke the 
otuchtiga verldzvijsor aff tigh hörde varda. 
P. J. Gothus Poll. Y 6 b. lettingar och 
kringstrykande tiggiare och vaganter. Sved
berg Casa 11.

Vagenskott, Vågenskott, n. Ekbräde. 
[E. wainscot. Mnt. wagenschot, “ausge
suchtes, feines, astfreies, zu Brettern von 
verschiedener Länge (gew. sieben Fuss) ge
spaltenes Eichenholz, zu feineren Arbeiten, 
bes. Vertäfelungen, gebraucht“.] ett bordh 
vthaff gott Wågenskått. Skråord. 255 (1575). 
itt hundradhe wåghenskott. Gust. 1 reg. 8: 66. 
två tolffter gode vågenschoter. Stjernman 
Com. 1:275 (1577). Adelen, som ekeskogh 
haffver, bliffver effterlåtit att hugga vagnskott. 
RR 5/s 1633.

Vagga, intr. Väga, vackla. Deras tank
lösa sinnen göra ju ej annat, än vagga Stun
deligen emellan små falska nöjen och tusende 
qval? Dalin Vitt. 1. 1:26.

Vaggegods, n. skämtsamt: Vaggbarn. 
Skal jag tåla sura miner? Buller, harm och 
ordakrig? Vaggegods, som illa hviner? Nej! 
jag vil ej gifta mig. Dalin Vitt. 4:136.

Vagla, Vaggla, intr. Gå med vaggande 
gång, vackla, ragla. [Mnt. wagelen, wag- 
gelen. Isl. vaga.] Ruus ... vagglar här om, 
fullstinner. Stjernhjelm Here. 349. Vagla, 
vacillare, våga på ymsa sijdor och villia 
falla. Ordl. till Here. Omsijder kom och 
fram een stinder, tiocker sälle, Rödbrusot, 
vaglande, kund’ föga gå uhr ställe. Rosen- 
feldt Vitt. 238. Een, som full ähr aff silf- 
ver, gull och kostliga håfvor, Vagglar tråt- 
ziger an medh digr’ och istrige våmmen. 
U. Hjär ne Vitt. 79.

Vagle, m. Vagel, hönsstång. [Fsv. vaghli.] 
Om nätterna skal han (påfågeln) sittia ne- 
der och icke på någon vagla upflyga. Co- 
LERUS 1:390.

V agndrifvare, m. Kusk. [Mnt. wagen- 
driver.] skall hon (Carl 9:s dotter Katarina) 
hafva städes hoos sig uthi Churfurstens hoff 
... een hängsterijdare, een vagndrijfvare, een 
stalldräng. Stjernman Riksd. 1:617 (1605).

Vagnmästare, m. Som har tillsyn öf- 
ver någons vagnar. [T. wagenmeister.] Ras
mus din (Joh. Oxenstjernas) vagnmästare. 
A. Oxenstjerna Bref I. 4:146.

Vagnsrep, n. Draglina till vagn. Wee 
them som kobbla sigh tilhopa medh få- 
fengeligh band til at göra orett, och lijka 
som medh wagnsreep til at synda. Es. 5:18.

Vagnväg, m. Körväg, emellan Arbogha 
och Norreskogha motte en wångwägh rödiett 
och giortt bliffwe. RR J1/i 1545.

Vak, Vaker, adj. Vaken, vaksam. [Fsv. 
vaker, Isl. vakr.] Och biude wij tig . . . 
attu vdj alle motte äst wak och wederrede, 
och seer tig wäll och wijseligen före. Fin. 
handl. 6:219 (1542). sittie wake och weder
rede, met theris rustninger. 6:228 (1542). 
Han är ey sömnugh, uthan vaker, Och hörer 
väl om alle saker. J. Sigfridi K 2 b. Kät- 
tian är vacker och vaker och qvick uppå 
rolet, i vänding. Stjernhjelm Here. 110. 
När theras tiänst behöfz, är hvar och een 
rät vaker. Spegel G. verk 48.

Vaka, intr. Vakna. Jagh wakar bittijdha 
vp. Ps. 119:148. Waka vp tu som soffuer. 
Eph. 5:14 Jfr Uppvaka.

Vaknatt, f. 1. Genomvakad natt. hans 
nade vinlegger siig dag och natt om rikisens 
besta, bær ther sorg och manga vachonatt 
före. Gust. 1 reg. 4: 205. vij hafve haft och 
än hafve monge vakenätter, at påvens lögn 
och bedrägerij, så och falska läro, icke skal 
taga öfverhanden uthi vårt käre fädernes
land. Stjernman Riksd. bih. 263 (1609). — 
2. Nattgille, leijofolcket bådhe j städherne 
och på landzbygden gärna tiena på then 
stadh, som the få loff gå j lekestuffua och 
vakunätter. E. Erici C 6 b.

Vaknhus, Våkenhus, n. Förhus; va
penhus. [Fsv. vakn, vapen.] Jesus gick j 
templena j Salomonis waknhws. NT 1526 
Joh. ev. 10:23. woknhuset. O. Petri Svar 
till P. Galle B 4 b. Presten, som ... predi
kade, vi i våkenhuset hörde, medan jag intet 
ville ingå (i kyrkan). U. Hjärne (Nya sv. 
bibi. I. 2: 267).'

Vakning, f. Uppvaknande. När iach 
tenkte vppå tich j mino leghre, så war mitt 
taal om tich j wakningenne. Dav. ps. 1536 
63:7.

Vakstufva, f. Ställe, der nattgille hålles. 
spassera, dansa och j vakestuffur gå. E. 
Erici C 2 a. skulle Öffuerheeten medh rätta 
affskaffa danss och vakustuffuer. Dens. C 6 b.
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Vakt, f. iagh ... ståår j (på) minne wacht 
alla nätter. Es. 21:8.

Vakta, intr. 1. Passa på, lägga försåt. 
Han wachtar j hemligh rwm såsom itt Leyon 
j kulonne, han wachtar effter at han må 
grijpa then elända. Ps. 10:9. The hålla til- 
hopa och wachta, .. . huru the mina siäl 
gripa mågha. 56:7. The ogudhachtighe wachta 
vppå migh at the mågha förgöra migh. 119:95. 
wij wilie wachta effter blodh. Ord. 1:11.— 
2. Stå på lur. Nu är hon vthe, nu på ga- 
tonne, och wachtar widh all hörn. Ord. 7:12.
— 3. Gifva akt på, afvakta. Somlighe tiya, 
therföre at the icke kunna förswara sigh, 
somlighe tiya och wachta vppå sin tijdh. 
Syr. 20: 6.

Vaktmästare, m. 1. Förman för vakt. 
Vachtmästare, tagh thesse män. Och sätt 
them j fengelsen. Jos. hist. 25. Ja, hyt haf- 
ver oss (soldater) vachtemästaren satt, att 
vy skola här vachta i natt. Tisbe 42. Vacht- 
mästaren skal 3 resor gå kring slottet, nämb- 
ligen när 11 slår för midnat, item natten, 
och 5 om morgonen. Hert. Johans hof- 
artiklar 1618 (Lönbom Sv. arch. 1:228). — 
2. Inom regementerna motsvarade titeln af 
Vaktmästare den af Major, hvilken senare 
omkring 1626 började blifva allmänt antagen. 
Hamilton 44. Befälet på fästningarne till
hörde ståthållare och kommendanter, hvilka 
senare den tiden vanligen kallades Chargent 
Major eller Öfverste Vaktmästare. Dens. 48.

Val, n. Och the satte twå j walet (på 
förslag). Ap. gern. 1: 23. Apostlanar, när the 
skulle insettia en j Jude Ischariots stadh, 
. .. stelte twå j walet. L. Petri 3 Post. 7 a. 
Took som thet versta taar när han haar gott 
i valet. Spegel G. verk 124. Mina tankar 
stå i valet, Och det är det värsta qvalet. 
Dalin Vitt. 5:152.

Vald, n. Välde. [Isl. vald, n.] Hvad är 
emoot mijn (Mars’) macht hin’ andres fattige 
gudars Magre bestånd, inbildade vald och 
rijken i verlden? Stjernhjelm Fredsafl 
l intr.

Vald, m. Skog. [T. wald.] Arduenna 
(Ardennerna), Then vida villa vald. Spe
gel Öpp. par. 30.

Valen, adj. 1. Stel af köld, domnad. 
[Fsv. valin.] Stå the icke och kunne ey 
händerna röra, Even såsom the vaine voro? 
S. Brasck T. krig. C 3 a. Tu seer . .. Thess 
kinn af dödsens moln och mörker öfvertäkt, 
Tu seer thess valna bröst. Lagerlöf 42.
— 2. Förryckt? (J fr D v a 1 e 3, D v a 1 e r i.) 
Står han här icke och vill göra migh galen? 
Han biäbbar medh munnen som han vore 
valen. S. Brasck Ap. gern. 13 a.

Valete, n. Farväl, afsked. Bispen är 
inne, vij vete, At biudha kungen valete. 
Prytz O. Skottk. E 4 a. Matöl drucko de 
sen, en sup til sidsta valetet. A. Nicandf.r 
Vitt. 219.

Val ka, tr. [Fsv. =; jfr Isl. vålka, velkja.] 
1. Älta, knåda. Tag en koka aff åkeren ... 
valka henne såsom deeg. Colerus 1:86. 
Bildl. thet tiänar intet att en gammal gubbe 
skall söla och valka så väna mö. Verelius 
Götr. 74. — 2. Rulla, hopveckla, swette- 
duken ... Lågh ther samman walkat. O. 
Petri Jesu pina G 2 a. samman valkat, så
som itt vptaghet Heerda Pawelun. L. Petri 
Jes. proph. 38: 12. Refl. Rulla ihop sig, 
krypa ihop, kura. Then skälmen valckar 
sig til språng, som katt på lur. Kolmodin 
Qy. sp. 1:120. — 3. Hvälfva i sinnet, öfver- 
väga (volvere animo). och valkade the så
ledes thetta ärendet mycket länge sin emellan. 
Peringskiöld Heimskr. 1:691. Thetta äh
rende var uthaff stoort betänckiande, och 
förnämbligast ther uthi valkades, om konun
gen then nya storfursten ... titelen för zar 
... effterlåta borde. Widekindi 208. — 4. 
Vräka, effter thet the ett dygn uthi stormen 
valkatz hade, blefve the dreffne til Elffznab- 
ben. Widekindi 104.

Valkare, m. en Walkare eller Bleekare 
ett orent och slemt klädhe wasker, påå thet 
ath thett må bliffwa reent, huit och fagert 
igen. L. Pet. Gothus 33 a.

Valkhufva, f. En qvinlig hufvudbonad. 
walck hwffuor. L. Petri jes. proph. 3:19.

Valkstycke, n. ? Pleureuser, smäckar, 
snip och valkstycke (persedlar hörande till 
sorgdrägt). Dalin Vitt. 6:131.

Valla, intr. Irra omkring. [T. wallen.] 
at Änkiedrottningen (afvikit från Sverige)
... och så heller skulle vele valla i främ
mande land, än blifva hos sin ende dotter 
och ved sitt . .. lifgeding, det hade ingen 
kunnat förmoda. Stjernman Riksd. 2:984 
(1641). Vij vill- ok valla här, han (den 
aflidne) har een säker borg. Lucidor 
X 2 a.

Valla, tr. och intr. Göra vall, skansa. 
medh skantzar valla kring sigh. Comenius 
Tung. 704. vallade städer. Leyonstedt 17.

Valland, n. Italien, then nyligha kom
men war aff Walland, Ap. gern. 18:2. segla 
til Walland. 27:1. Idher helsa brödherna 
vthi Walland. Ebr. 13:24.

Valland, m. Satan. [T. valant, walant.] 
Men när hans (Josefs) brödher finge honom 
see, Hey, wallandh sadhe the, Nu kommer 
then drömaren. Jos. hist. 4. Gudharnar äre 
oss nw blijdh, Wallan, begynnom nw then 
strijdh. Messenius Svan. 11.

Vallare, m. Vallhjon, vallare och fää- 
herdar. L. Petri Kr. 19.

Vallareman, m. Pilgrim. [Isl. vallari.] 
Sv. folkv. 1:236.

Valle, adv. I vall. en tienare gongandes 
widh ploghen eller walle. NT 1526 Luc. 
17:7. En större drift och hiord är aldrig 
valle körd. Spegel Öpp. par. 58.

Vallgås, f. Grågås. Intet finne vij nu
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honom här, Medh vallgässen han bortflugen 
är. S. Brasck Ap. gern. F 2 a.

Vallmästare, m. Som uppförer fäst
ningsvallar, som är kunnig i befästnings- 
konst. Vrban Walmestere, som then Wald 
ther (i Vadstena) leggie skulle. RR 88/s 1545. 
j någen walmestere ifrå Lijffland eller Tys- 
land . .. förscriffwe och förskaffe wille. Fin. 
handl. 8: 128 (1553). Schall Walmar Val- 
mestere ... haffue alle yxer, spader och skoff- 
ler vdi befalningh. 8:297 (1555).

Vallra, intr. Vandra, våre (Helsingarnes) 
fårfädher fynghe the frijhethenna ath the 
fynghe fara och wallra kyöpstadom i mällen 
inrijkes och bytha ware waror. HSH 14:96 
(1531).

Valsk, adj. Italiensk, en Höffuitzman aff 
then skaran som heet then Walske. Ap. 
gern. 10:1.

Valslunga, f. = Blida (se d. o.). [Isl. 
valslönga, valslöngva.] knallande valslun
gor. Björner Kämp. tillegnan.

Valstad, m. Valplats. [Mnt. walstede.] 
och funnes the bådhe döda på valstaden. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:64. en af den Danske 
adel . . . bief på valstaden. Er. 14 hist. 128.

Valta, intr. Råda, styra, förvalta. [T. 
walten.] en vårdslös öfverherre låter andra 
valta. Tessin Bref 2:235.

Vamb, f. Vàmb, mage, buk. [Fsv. =, Isl. 
vömb.] man skal giffua Prestenom boghen 
och bådhen kindbenen, och wambena. 5 
Mos. 18:3. Här ligger som vamben aff een 
stut. Rondeletius 39. Rietz.

Van, adj. j ondt wane ären (vane vid 
ondt, att göra det onda). Jer. 13:23.

Van, adj. Tom. [T. wahn ] hvad vij haf- 
vom anseet... för fult (fullt), är toomt och 
vaant. Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat. 
företal 2 a.

Vanalug, adj. Kinkig, grinig, trilsk. [Mnt. 
ardich, artad.] Olåtige och vannaluge barn. 
Palmberg ll. Jfr Unardig, Vanartig.

Vanansad, p. adj. Vanskött, vanansad 
jord. Tessin Bref 2:290.

Vanart, f. Vanartigt slägte. theras fäder, 
een genstörtigh och olydigh wanart. L Petri 
Dav. ps. 78:8. the woro itt wrongt siechte 
och een infödd wanart. Sal. vish. 12:10.

Vanartas, dep. Urarta, väderet vexte 
och vaanartades uthi een storm. Gust. 
Adolf Skr. 487.

Vanartig, adj. Oartig, butter, vresig. 
The Svenske och besynnerligh Uplänningar 
äro mästedeels ... uthi umgänge vanartige 
(conversatione distorti). Tempeus 95.

Vanbruk, n. 1. Missbruk, sådane wan- 
bruuk medt messe haldningh på thet Swenske 
tungemål. Gust. 1 reg. 7 : 544. — 2. Van- 
häfd. De helge stadgar där i vrak och van
bruk lågo. Frese 49.

Vanbruka, tr. Missbruka, bryta emot. 
[Fsv. =, Isl. vanbruka.] vanbrwke thee ret-

the bergx preuilegiar. Gust. 1 reg. 4: 97. 
wij wele aldrigh waanbruka thet förbundh 
och christeligha broderskap såsom wåre för
äldrar för oss giort haffve. 7: 533.

Vanbrukelse, f. Missbruk, then van- 
brukilsse som kijrkenes personer en tijdh 
brukat haffua medt theris ränttis vdtkräffuilsse 
vtåff theris soknabönder. Gust. 1 reg. 5: 2.

Vanbrukning, f. Missbrukande, theris 
frihethers oc priuilegiers vanbrukningh. 
Gust. 1 reg. 4:75.

Vanbörd, f. 1. Missfosters framfödande. 
Diuren vanskaplige foster framburit hade . .. 
lijka såsom naturen hadhe ifrån sitt rätte 
kynne kommit igenom vilfarelse til vaan- 
byrd. Schroderus Liv. 399. — 2. Miss
foster. Ther födes (dock the må een van- 
byrd heller heta) Meteora. Spegel G. verk 66. 
— 8. Oäkta börd. [Mnt. wanbord.] Attalus 
intet burit något skyy therföre, at förvijta 
Alexandro hans vanbyrd och skändelige fö
delse. Sylvius Curt. 50.

Vanbördig, adj. Vanskaplig, vaanbyr- 
digt fooster. Schroderus Liv. 399.

Vand, m. (?) Vånda, skada. [Fsv. vande, 
Isl. vandi, m.] Förlossa oss gud wor syndha 
band, at the aldrich oss göra wand. Psalmb. 
1536 X. Jfr Vån de.

- Vand, adj. Svår, full af vånda. [Fsv. 
vander, neutr. vant, Isl. vandr.] Ach ve 
Ac ve huad migh är vant, Vij farom illa 
thet vett iagh grant. Myst. 18.

Vanda, tr. Dressera. [Jfr Isl. vanda.] 
Gamble hundar äro onde til at vanda. A. 
Laurentii Hust. 298.

Vandel, m. 1. Godtgörelse, vederlag. 
[Mnt. wandel] Joan Smålendingh motte 
vidherfarîs retth och faa vandher(!) pa then 
oforuinneligh skadhe honum giorth aer. Gust. 
1 reg. 4:49. — 2. Näringsfång. [T. wandel.] 
att wij wår nästas pänningar eller gods icke 
taghe, ey heller (hans) wandell till oss komme. 
Ernhoffer 8 b.

Vandelbar,adj. Föränderlig,förgänglig. 
[T. wandelbar.] Den vandelbara verld. Lu- 
CIDOR A 1 b.

Vandersbroder, m. Medvandrare, föl
jeslagare. wanders brödher och medh deel- 
achtighe til thet ewigha fäderneslandet. P. 
Erici 5: 269 b. gunsten hafuer altijdh aff- 
uunden til en vandersbroder. Schroderus 
Hoff. väck. 228.

Vandeslös, adj. Som ej våndar, liknöjd. 
the höra Predican, och g åå doch så wandes- 
lösa ther ifrå, lijka som the intet haffua 
hördt thet, och kommat icke en gång j hogh. 
A. Simonis E6a. Rietz vandslaus 791b.

Vandla, tr. och intr. [Mnt. wandelen, 
T. wandeln.] 1. Förvandla, förändra, oss 
jcke stonder til att aff leggie honum (jern- 
skatten) eller wandle i peninge. Gust. 1 reg. 
7: 91. eder nade haffuer . .. vandlat stadhen 
(stället) till Vesteraars om thet möthe i Su-
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dercöping beramat var. H. Brask (Gust. 1 
reg. 4: 417). the thessa stadgar med itt gott 
samwett kunna hålla, laga och wandla effter 
lägenheten. L. Petri Kyrkord. försp. 5 a. 
Den timlige sorgen I evig frögd vandias i 
himmelska borgen. Törnevall D 8 b. dhen 
i vijn ehrt vatn offta vandlat. Wexionius 
Sinn. E 3 b. Refl. Lyckan hon vandlar sig, 
kan sällan bliva. Lucidor Ss2a. — 2. Af- 
hjelpa, godtgöra. forma brister wij alle gran
neliga offueruoge . . . huru the best botas och 
vandias kwnne. Gust. 1 reg. 4: 228. hues 
ther vdinnan är forsymedt motte bliffue vand
lat. 4:381. — 3. Vandra, man hafver... en 
god deel af verlden igenom vandlat. Stjern- 
hjelm Lycks. är. cartel.

Vandra, intr. hans (Samuels) söner wan- 
dradhe icke vthi (på) hans wäghar. 1 Sam. 
8: 3. j wandren j minom stadhgom. 3 Mos. 
26: 8. j wandren migh emoot, och icke wilien 
höra migh. 26:21. wij wandradhe j lösach- 
tigheet. 1 Pet. 4: 8.

Vandrift, f. Vanskötsel, bärgvärkens van
drift. Dalin Hist. III. 1:119.

Vane, m. Vana. [Isl. vani.] Wän tigh 
icke widh lögn, ty thet är en skadheligh 
wane. Syr. 7:14.

Vanfrägen, adj. Vanfräjdad. berychtade 
och wanfregne män. L. Petri Kyrkost. 71 a.

Vanfräjd, part. Vanfräjdad. af vanfrägd 
ätt härkommen. Frese 367. Se till du van- 
frägt sällskap flyr. Dens. 368.

Vangla, intr. Ströfva, flacka omkring? 
[N. vangla.] Fåren, som hela åhret vangla 
ute, utan at hvila under tak om nätterna. 
Linné Gotl. resa 272

Vangömd, p. adj. Vanvårdad. [Jfr Fsv. 
vangöma, vanvård.] Protocollet... fann (han) 
igen bland andra vahngömde papper. U. 
Hjärnf. Orth. 7.

Vanhopp, n. Misströstan, förtviflan. 
[Fsv. vanhop, Mnt. wanhop.] förwara oss 
jfråå twiffuelachtigheet och wanhopp. O. 
Petri Men. fall G 4 a. förtwifla och falla j 
wanhopp. L. Petri 3 Post. 120 b. hvadh för 
hopp eller vanhopp man sigh ännu ther uppå 
(på fredstraktaterna) göra kan. Stjernman 
Riksd. 2:950 (1638). Men fast alt svårt seer 
ut, lät dock eij vanhopp råda. Granaten- 
flycht 33. Then falska lyckan, som the 
veeka sinnen röjer, Them snart till högfärd, 
snart till vahnhopp åter böijer. Rudeen 249.

Vanhoppa, adj. Misströstande, hopplös. 
tu öffuergiffuer bidia, och bliffuer wanhoppa 
til Gudh. L. Petri 1 Post. Y l a. Wel är 
honom, som icke haffuer itt förtwiflat moodh, 
och icke är wanhoppa worden til Herran. 
Sir. bok 14: 2. mestaren i thet Svenska 
språket (Verelius).. . ei fant honom (grunden 
för språkets skrifning), och giorde så alla 
andra ther om vahnhoppa och förtviflada. 
Svedberg Schibb. e 4 b.

Vanhoppas, dep. Misströsta. [Fsv. van-

hopa(s), Mnt. wanhopen.] Aff huilko lyffte 
the wordo tröstade, och wanhopades ecke, 
vtan satte ther troo och lijt til. O. Petri 
Men. fall C 7 b. skal ock ingen för then 
skul wanhoppas på en, at han strax icke är 
så fulkomlighen. L. Petri Chr. pina q 4 b. 
han aldeles wanhoppas på Gudz nådh. Falck 
116 b. underrättas ... (om) fredztractaterne, 
huru vijda man ther uppå hoppas eller 
vanhoppas kan. Stjernman Riksd. 2: 949 
(1638).

Vanhopplig, adj. Hopplös. Såwanhoplig 
war tå then man. En liten Crön. G 2 b. 
Effter han (den i en farkost gripne dom
prosten föran) kunde doch icke mera göra 
i samma wahnhoplige harm, rychte han alle 
sijna gullkeder aff halsen och kastade them 
midt i siöen. Svart Kr. 142.

Vank, m. Vankelmod. [T. wank.] han 
i ord oc gärningar låter altidh således lysa 
sin stadigheet, at man ingen hveekachtigheet 
eller vanck theruthinnan see eller spörja 
kan. Schroderus Pac. 200.

Vanka, intr. 1. Gå, fara fram, omkring. 
pestilentie som j mörkrena wankar. Ps. 91:6. 
ther skal pestilentia och blodh wanka jbland 
tigh. Hes. 5:17. salthit ... dyrt warith j tys- 
land ther aff at hollenderne, som salthit plega 
föra, haffua icke saa wanckath for offridhen 
skuldh som the tilförenna giordt haffua. 
Gust. 1 reg. 2: 4. mykit onyttugt tall haffuer 
wanckath j thetta forlidtna aar j blandh then 
menigeman. 2: 41. Konung Oloff håller sigh 
i medlertijdh undan ... medh ett lijtet skepp, 
och vanekar ther medh hijt och tijt. Syl
vius Er. 01. 92. — 2. Vankas, intit finna 
the (munkarne) wäghen tijt then fatighe lig
ger siwk, ty ther wankar jntit testamente. 
O. Petri Klost. E3a. ther ord icke wilia 
hielpa, skola the läta hugg och slagh waneka. 
L. Petri 2 Post. 162 a. här wil waneka lij- 
dande. 3 Post. 113 a. then spijsning ther 
wonkade. Svart Kr. 6. jag hädan tijt kallas 
som papper och tryck vånka. Messenius 
(Bring Sami. 1:8). Så vanka stryk och gås- 
sen skrek. Dalin Vitt.S-.U3. — 3. Vackla, 
vara vankelmodig. [T. wanken.] Hielp att 
wij jw icke waneka, eller drijffuas aff alla- 
handa wädher. P. J. Gothus Bön. H 1 a. 
statt migh trooligha bij, så att troon icke 
wankar i migh. Ders. k 1 b. konung Johan 
... vanekade uthi religionen. Gust. Adolf 
Skr. 79. hveka, vanka kommer ... lättfärdig- 
heeten til. Comenius Tung. 897.

Vanka, tr. Hindra, mota? (Jfr Aasen.) 
haffue ett nöge ihnseende, så atth ... Ju- 
therne (som innästla sig i Stockholm) måtte 
blijffue wanchhede vdi huartt rum. HSH 
29:162 (1565).

Vankel, adj. Vacklande, ostadig. [T. 
wankel.] Lyckans vanckla klot sig städz 
omsvinga må. Verld. fåf. speg. 35.

Vankelaktig, adj. Vankelmodig. Doch

v



Vankelaktighet - 950 Vanskaplig

var theras tro ännu nog svag och vankel- 
achtig. Svedberg Sabb. ro 1:659.

Vankelaktighet, f. Vankelmod. Thetta 
är nu thet krafftigaste, som man stödier sig 
vid, när man förnimmer någon vankelach- 
tighet. Svedberg Sabb. ro 2:1161.

Vankelbar, adj. Vacklande, vankelmo
dig. vårt sinne är ofta så vankelbart, at täd 
i dömandet vacklar som en vågskål, där som 
ingendera vickt n visst rår. Columbus Or- 
desk. 37.

Vankelsint, adj. Vankelmodig, obeslut
sam. vachta sigh, at the icke äre uthi sine 
saker antingen för hastighe eller vankelsinte. 
SCHRODERUS Hoflef. 51.

Vankert, adv. Osäkert. (Se Rietz vån- 
kert.) thet är medh menniskionne alt owist 
och wankert. P. Erici 1:165 b.

Vankfri, adj. Utan vank. intet menni- 
skeligit ting vore så puurt och vanckfrijt, at 
ju något olämpeligit vidhängde. Girs Gust. 1 
kr. 177.

Vankla, intr. Vackla. [T. wankeln.] på 
det han Ryssen (som då hade begynt at 
vanckla) måtte än ytterligare bedåra. Gust. 
Adolf Skr. 133. nu begynte lyckan vanckla. 
Sylvius Curt. 381. Skulle min tro vanckla. 
Svedberg Dödst. 137.

Vankredit, m. Misskredit. Geld och skuld 
och vancredit. Gust. Adolf Skr. 209.

Vanlytta, tr. Vanskapa. mer än ofta en 
ovig tunga ofanteligen vanlyttat örats ljud 
(neml. efter ljudet tillskapat vanstälda ord). 
Tessin Bref 2: 241.

Vanmal, se Vadmal.
Vanmod, n. Klenmodighet. af een laat- 

heet och couardise tiggia eller kiöpa friden : 
huilken, så frampt man itt sådant vaanmodh 
betygede, (man) ickie heller skulle kunna 
nåå. A. Oxenstjerna (HSH 25:29).

Vanmått, n. Undermål, falskt mått. [T. 
wahnmass.] thet förfång . .. som mongom 
skeer förmedelst vahnmått medh miöhl och 
höö. Stjernman Riksd. 2:1035 (1643). orätt 
vigt och vahnmått. Com. 4:447 (1681).

Vanmäkta, intr. Vanmäktas, dep. Blifva 
vanmäktig, försmäkta. [Fsv. vanmakta(s), 
D. vanmæktes Kalkar.] Helsingius. de 
vanmägtade och förgingo i elände. Tessin 
Bref 1:38. så mången torftig vanmägtar af 
hunger. 1:106. lijdher ock hunger til tess 
han icke meer förmå, dricker ock icke heller 
watn til tess han wanmechtas. Es. 44:12. 
jag måste vanmäcktas och taga af. Dalin 
Arg. 1, n. 17. när Magter vanmägtas. Vitt. 
3: 223.

Vanmäktan, f. Vanmakt, the för trött- 
heet och vanmechtan skull icke skulle mächta 
göra Fienden motstånd. Schroderus Liv. 213.

Vanna, f. Kar, så. [T. wanne.] så måste 
patienten intet i någon heet badstugu låta 
bereda sitt badh, uthan hafva en tiänlig vanna 
eller ett kaar. U. Hjärne Surbr. 54. Så

omögeligit thet är, at vachta een l'eel vanna 
medh loppor, så at the icke springa bort; 
äfven så omögeligit vill thet falla eh man, 
at tagha vahra på sijn hustru. Schroderus 
Albert. 2:275.

Vanpris, n. Vanheder. Haffuer icke en 
pottomakare macht ath göra aff enom klimp 
itt kaar till prijs, och thet andra till wanprijs? 
NT 1526 Rom. 9: 21. honom til wanprijs 
och försmädelse. O. Petri Sal. G 2 b.

Vanrykt, f. Vanskötsel. [Fsv. vanrökt■] 
vår konungx gordh . .. ær til achtars kom
men mett hwse retthe, åkers och engesis 
aather lagning och anner vanrykt. Gust. 1 
reg. 4:35. ath then sågoquern må bliffua 
wijd magth oc ey för vanrykt forderffuas. 
4:151. tilskicke någre gamble qwinner till 
the siwke knechters behoff... opå thett att 
the icke måtthe sså döö bortt vdi vanrychtt. 
Fin. handl. 8:355 (1555).

Vanse, adj. Van. våra soldater äre moot- 
sträfvighe och olydighe, effter som the äro 
vidh ingen tucht vaanse. Laurelius Rel. 
speg. 344. Itt folck som intet vanse är til 
fridh, uthan til buller och uproor. Opusc. 
4: 58.

Vansfärd, f. Ofärd, (the) theres nästa 
allahanda plågho och wansferd vndska (ön
ska). L. Petri 2 Post. 220 a. komma på 
skam, skadha och wansferd. Ders. 220 b. Om 
iagh haffuer gladt migh widh mijns hatares 
wansferd. Jobs bok 31:29. see widh theras 
(syndares) wansferd och bätra sigh j tijdh. 
Chr. pina m 3 b.

Vansigt, f. Synvilla, så förorsakas uthaff 
den fuchtigheet och dam som stijger opp 
uthur siön, at sohlen och stiernorna synes 
tå lijtet högre än the uthi sanningen äre, 
och sträcker sig sådan vansicht til 32 gr. 
öfver horizonten. Rosenfeldt Nav. 49.

Vansinnad, Vansinnig, adj. Sinnesyr. 
Een drucken och vansinnat quinna . . . weet 
icke skyla sijn eghen skam. L. Petri Sir. 
bok 26:11. En galen, fladrot och wansinnigh 
quinna haffuer satt sigh för sins hwss dör 
... på thet hon må locka them som ther 
fram om gåå. Sal. ord. 9:13.

Vanska, tr. 1. Förvandla. Solen bärgas, 
och hvar dag vanskar hon liuset i mörker. 
Stjernhjelm Here. bi. — 2. Förkasta, rata, 
klandra. At vanska vårt egit, och et frem- 
mande upsätja, är en svaghet uti de fläste 
Svenska gemöten. Hermelin A 2 a. — Van
skas, dep. Förderfvas, förskämmas. Hvad 
är mera förgängeligt och mera beqvämt at 
vanskas än smör? U. Hjärne Anl. 273. 
Jfr Förvanska, Förvanskas.

Vanskapa, tr. Vanpryda, misspryda, in
tet trää eller brädhe är så reent och slätt, 
som icke hafver någre remnor, som thet 
vanskapar. Schroderus Hoflef. 83.

Vanskaplig, adj. Ful till utseendet. Se- 
'dhan sågh han annor siw nööt vpstigha aff
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elffuenne wanskapelighen och magher. / 
Mos. 41: 3.

Vanskicklig, adj. Oskicklig, okunnig. 
Han grundar sigh på lösa och orimliga reg- 
lor, deels af honom sielf updichtade, deels 
af vanskickelige novatores sammanraffsade. 
U. Hjärne Orth. 134.

Vansklig, adj. Förgänglig. Fägring vand- 
skelig är, så väl som pengar och höghet. 
A. Nicander Vitt. 184. Kroppen vandskelig 
är, han bör ej gödas i vällust. Ders. 228.

Vansklighet, f. 1. Förgängelse, crea- 
turen (de skapade tingen) äro wanskelig- 
hetenne vnderkastat. Rom. 8: 20. Han är nu 
matkars spijs, ett grafvens offer, ett, Jag veet 
ey hvad, aff stanck upfylt och vanskligheet. 
Lagerlöf 33. — 2. Föränderlighet. Månens 
vandskelighet vi mänskjor dagliga likne. A. 
Nicander Vitt. 150.

Vanskrifning, f. Vanstäld stafning. ca- 
cographie eller vanskrifning. U. Hjärne 
Orth. 106.

Vanskrift, f. Skrift med vanstäld staf
ning. då Sal. Kongl. Rådet Her Edvard Ern- 
steen var Hoffcantzeler, inhändigades honom 
een skrift, som en Cantzellist efter den nagel
nya tokota skrijfarten hade uthprentat, hvilket 
den Sal. Herrn så misshagade, at han mycket 
misslynt frågade, ho den var, som hade för
dristat sig sådan vanskrift at upsättia. U. 
Hjärne Orth. 9.

Vanskötenhet, f. Vanskötsel, der nå
got af samma kyrkio skrud igenom prästens 
wanskiötenhet fördärfvades. Bidrag 1: 15 
(1583).

Vanskötsla, f. Vanskötsel, det, som 
här til under okunnighets stoft legat begraf- 
vit och förqvafdt af vanskötzla. U. Hjärne 
Anl. företal.

Vanslägtig, adj. Vanslägtande. [Fsv. 
vansläktogher.] the holle the Gallogreker 
för vaanslechtighe och sådana som igenom 
Asie landz vällust äre blödighe vordne. 
Schroderus Liv. 671. ibland arffvelighe 
adhelspersoner finnas ... understundom en 
part vanslächtighe. L. Paul. Gothus Mon. 
pac. 400. Hon är et alster af... ädel här
komst, men vanslächtig. Hermelin D8a.

Vanslägting, m. 1. Vanbörding. Och 
såsom H. F. N. af högh slecht och konungs- 
ligh familie på begge sider utsprungen vaar, 
så var och visserligen Hans F. N. ingen 
vanslechtingh. Gust. Adolf Skr. 95. Vist 
måtte iag vara en stor vanslächting, och 
hvad hielper mig at iag är kommen af för
näm slächt. Peringskiöld Vilk. 44. — 2. 
Bastard. Vaanslächtingar, aff Greker och 
Gallier sammanmengde, . . . varda kalladhe 
Gallogreker. Schroderus Liv. 646.

Vansnäll, adj. Okunnig. Vill man . .. 
förmana tigh, Fattigh och rijk, gammal och 
ungh, Högvijs och vansnäll, snar och tungh, 
... At tu gör tin register reen, Så at j them

fins ingen meen. Phrygius Svarts Åre- 
pred. 102.

Vanstygg, adj. Vederstygglig, theras 
sedher och wandel. .. öffuermåtton wanstygge 
äro. A. Andreæ Försp. till Uti. på Dan. 
a 5 a. Kräfvetan plägar fräta thet kötet. . . 
theruthi hon hafver satt sigh, och göra thet 
vanstygt. Schroderus Albert. 1:95.

Vanstyggelig, adj. Vänskaplig, des (fo
tens) tåår äro fem, och alle öfvermåttan store 
och vanstyggelige. Peringskiöld Heimskr.
1: 498.

Vanstyrka, f. Vanmakt, dhe monge och 
differente siöhampner, som en och annan, 
ja fremmande, emot lagh . . . besegla och 
bruka, till städernes, enkannerligen stapel- 
städernes total ruin och rijkzens svagheet 
och vahnstyrckie. A. Oxenstjerna (RR 
u/i* 1636).

Vanstyrkt, p. adj. Vanmäktig, kraftlös. 
Warde ... theras höfft så wanstörckt, At the 
icke mechta stånda. Psalmb. 1572 34 b.

Vanstäda, tr. Ostäda, vanställa, upp
lagan var vanstädad af många tryckfel. Hal
lenberg Hist. 4:856.

Vansynlig, adj. Osynlig, föga märk
bar, oansenlig. [Jfr Fsv. vandsyn, svår att 
se.] then förnämsta Sveriges och Göthes 
domkyrckia var på itt vansynlighit (despectus) 
och trångt ställe belägen. Hammerus 70.

Vante, m. Huru kommer til at näsan 
är så lång på tig, vist hafver tu tapt bort 
tina vantar. Chronander Bel. H 8 a. Up- 
stiga som en sol och som en vante falla. 
Dalin Vitt. 5:18.

Vantmakare, m. Klädesväfvare, klä
desfabrikör. [af Mnt. want, T. gewand.] 
Konungen hade nu (1560) egna vantema- 
kare, hvilke förarbetade den ull, som föll vid 
kungsladugårdarne. Murberg Kläd. 122.

Vantmakeri, n. Städherna, som bruka 
vandtmakerij, äro reeda anmodade om und- 
sätningh på klädhe. Adlersparre Hist, 
saml. 2:138 (1643).

Vantrifvas, dep. hans handel och van
del vantrefs. Tessin Bref 1:68.

Vantro, f. Falsk lära. munekar och 
diecknar vpfunne dagliga någre finantzier, 
som icke annadt war än wantro, till att be- 
röffua then menlösa almogen theras godz 
och ägor ifrå. Svart Kr. 126.

Vantrolig, adj. 1. Vantrogen. itt sken- 
deligit, wantroligit och affgudeskt leffierij. 
L. Petri Kyrkost. 70 b. — 2. Otrolig, my- 
kit wantrolighit är om honom vpdichtat. P. 
Erici 3:112 b.

Vantröst, f. Misströstan. [Fsv. =, Isl. 
vantraust.] theris inbyggiare til tröst och 
hugnat, och theris fiender til wantröst och 
nedherleggelse. Gust. 1 reg. 7:473. wan
tröst och förtuiflan. L. Petri 2 Post. 35 a. 
du . .. gifver mig om dig vaantröst. A. Oxen
stjerna Bref 2: 357.
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Vantröst, adj. Misströstande. The frome 
rädhas och äro wantröste, Therföre tröster 
wår Herre them. L. Petri 1 Post. B 5 a. 
hiertat är wantröst. Sal. vish. 17:18. Wee 
them som haffua wantröst hierta. Sir. bok 
2:14. konungen wardt häpen och wantröst. 
Uti. på Dan. 165. Gudz ansichte giffuer 
alla wantrösta och förskrecta lijff och tröst. 
P. Erici 2:120 a. anfechtningar, som oss 
kunde göra ... wantrösta. 3: 63 a.

Vantrösta, intr. och tr. 1. Misströsta. 
then som wantröster vppå sitt embete, hoo 
wil hielpa honom? Syr. 10:32. fiendener 
... wantröste om liff och wälfärd. Svart 
Kr. 28. iagh wil icke wantrösta på min 
Gudh. P. Erici 1:191 a. vij uthi intet korss 
vaantröste eller förtvifle. A. Laurentii 
Hust. 192. — 2. lngifva misströstan, owe- 
ner, som honom wille wantrösta påå Gudz 
nådh. O. Petri Men. fall M 2 a. — Van- 
tröstas, dep. Misströsta, at wij icke wan- 
tröstes om gudz mildheet j syndenes anfech- 
tingar. O. Petri Sakr. la.

Vantröstig, adj. Misströstande, wan- 
tröstigh på Gudh. Falck 14 b. Ett stolt 
och vahntröstigt eller försagdt ting ... är 
hiertat. Svedberg Sabb. ro 2:1274.

Vanvett, n. Omedvetet tillstånd, känslo
löshet. En vederqvecknings drick blir ho
nom sedan skiänkt,... Bemirrat vin, hvar
med man honom döfva tänkt, På det han 
såleds i ett vanvett måtte falla. Frese 55.

Vanvettig, adj. Oförståndig, thet (få
ret) är ock så eenfalligt och wanwettigt, at 
hwar thet råkar komma jfrå hopen, weet 
thet icke aff sigh sielffuo dragha sigh ther 
til igen. L. Petri 2 Post. 112 a.

Vanvyrd, f. Missaktning, vanvärde. [Jfr 
Fsv. vanvirdha, f.] Thet Svenska myntet 
kom ock nu i vahnvyrd, at två marek Sven
ska räknades emoot en marek Lübesk. Girs 
Gust. 1 kr. 214.

Vanvyrda, tr. Missakta, ringa akta, 
hålla i vanvärde. [Fsv. vanvirfa, Isl. van- 
virda.] Lea wardt wanwyrd. I Mos. 29:31. 
Han war then alra förachtadhaste och wan- 
wyrdeste. Es. 53: 3. itt wanwyrdt och vselt 
faat. Jer. 22:28. eedher äre så wanwörde 
bliffne, at man brukar them widh hwart ord. 
O. Petri Ed. C 4 a. Vanvyrda icke min 
befalning. Hermelin E l a. the fremmende 
köpmän . . . mykitt förachte och vanvyrde 
the varer som falie udi thesse try rijke. 
Stjernman Com. 1:155 (1557).

Vanvyrdelig, adj. Vanhederlig, förakt
lig. en wanwyrdeligh ålderdom. L. Petri 
Sal. vish. 3:17. Ther äro någre ibland men- 
niskio barn ähron werde ... Så äro ock wan- 
wyrdelighe menniskior. Sir. bok 10:23.

Vanvyrdeligen, adv. Till vanpris. (va
rorna blifva) wanwyrdeligen sålde. Hist, 
handl. 8. 2:87 (1566).

Vanvyrding, m. Vanvördig person ?

En som vanhedrar sig? han (David) en 
wanwyrding worden war och genom hoor 
och mord mist sitt ewigha arffuegodz. P. 
Erici 4:39 a.

Vanvyrdning, f. Vanvårdande, mode
rens wanwyrdning är barnen til håån. L. 
Petri Sir. bok 3:13.

Vanälska, tr. Kärlekslöst behandla. Nw 
pläghar jw ingen hata och wanälska sin 
eghen lekamen. O. Petri 2 Post. 34 b. hon 
. .. sedhan hon är gifft, warder wanelskat aff 
sin man. L. Petri Sir. bok 42: 9. förtryc- 
kia och vanelska sijn kära syskane. Stjern
man Riksd. 1:288 (1569). en gudfruchtigh 
menniskia at vaanvörda, vaanälska .. . ther
före at hon är fattigh. Schroderus Kors. 483.

Vapenfirmur, adj. Vapenför, stridsdug
lig. [Isl. våpnfimr.] Ej någon ryttare så 
vapn-firmur spörjes, När drabningen gåår 
an . .. Som een beriden häst, ty han heelt 
kiäk och häfver Går fram moot fienden. 
Spegel G. verk 231.

Vapenkress, m. Kors på vapensköld. 
[T. wappenkreuz.] Täckenet (till sängen) 
af rödt sammet öfverströdt med vapnkressar 
och i perlestickare arbete. Lönbom Uppl. 
4:83 (1581).

Vapensynare, m. Vapensynsförrättare. 
i skwle ... edher presentera meth idra be
sta rostningh hesther och harnisk för osz 
eller hwem wj paa wåre wegna till wapne- 
synere tilskickandis wardom. Gust. 1 reg. 
3: 318.

Vapla, f. [Fsv. =] Se Spottvapla.
Var, adj. [Fsv. =, Isl. varr.] 1. Varse. 

The skola warda thes war. Es. 23:1. han 
så lönligha foor medh sinne saak, och hölt 
henne så fördolda, at ingen kunde bliflfua 
ther wahr widh. L. Petri I Post. A 2 a. 
Han försetter berghen förr än the warda ther 
wahr widh. Jobs bok 9: 5. The Danske 
fulle in i Vestergötland . . . För än någre 
blefvo thet vare. Hund Er. 14 kr. v. 212. 
Den vijdt faar, blijr myckit var. Grubb 95. 
— 2. Omtänksam, varsam, försigtig. bethre 
wara fore war, en epter snar. Gust. I reg. 
3:182. thet är icke uthan orsaak aff them 
gamblom sagdt, Matrem timidi flere non so- 
lere, en moder som hafver en vaar son plä
gar intet öfver honom fälla tårar. J. Rud- 
beckius Kon. reg. 262. Han är ock blif- 
ven så vahr af detta fallet, At han sin Pe- 
gasum har alt jämt in på stallet. Palm- 
felt Vitt. 368.

Vara, tr. [Fsv. Isl. vara.] 1. Åtvarna, 
uppmana. Man warar the rika widh theras 
förderff och ewigha skadha,... at the gerna 
skola hielpa the fattiga. L. Petri 2 Post. 
136 a. — 2. Refi. Taga sig till vara, akta 
sig. Wara tigh och blijff stilla, fruchta tigh 
intet. Es. 7:4. wara tigh, at tu honom . .. 
ingalund förachtar. L. Petri Sir. bok 3:15.

Vara, intr. Taga vara på, vakta, akta.
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[Fsv. =; jfr Mnt. waren.] en . . . krijgs- 
knecht aff them som waradhe på honom. 
Ap. gern. 10:7.

Vara, hjelpverb. Gudh sij (vare) ther 
fore claghat. O. Petri 1 Förman. B 3 b. 
gudh sie loffuat. / Post. 143 a. Vara om, 
vara åt, se Om 3, Åt.

Varaktig, Väraktig, adj. Som kan värja 
sig, stridbar, duglig, krigsduglig, vapenför. 
[Mnt. iveraftich, werachtich-, T. wehrhaft] 
göre oss vnsetning med gott weractigt folk. 
Gust. I reg. 8:6. j skolen gå för idhra 
brödher wäpnadhe alle the som wärachtughe 
män äro. Jos. 1: 14. gott och wärafftigt 
krigzfolk. RR 1J/s 1543. slotten ther i lan
det motte nottorffteligen medt gott, förstån
digt och warafftigt folk ... försörgdt bliffwe. 
Fin. handl. 7:113 ( 1544). han icke hade på 
slottet varacktigt krigsfolk öfver femtio man. 
Girs Joh. 3 kr. 37. af hvarje tiugu gårdar 
... skulle utgöras en varachtig karl. Ders. 
168. varafftig rustning. Tegel Er. 14 hist. 
155. godhe och warafftige schytt. HSH 
27:130 (1565). — Kejsarens bud ... at und- 
fånga och upp till konungen hafva, Erik 
Sparre, som då var nyss vorden warhafftig, 
. .. befaldt bief. S. Elofsson 175. giorde 
Hertig Carl sin broders son Hertig Johan 
varaktig i Stockholm . .. (med) de vid sådane 
tilfällen på den tiden vanlige ceremonier. 
J. Werwing 2:104. (månde Konung Carl 
offenteligen förklara sin son Hertig Gustaf 
Adolph, som nu hade ingådt sit siuttonde 
ålders år, at vara så kommen til mans . .. 
det han kunde bära harnesk och vapn, dem 
han ock då uti samtelige Riksens Ständers 
åsyn sig uppåtog. 2: 222.) konungen giorde 
migh warachtigh i Calmarna på wallen, och 
blef iagh thå hans K. Ma:tz småsuen. Rääf 
Ydre 3:414 (1594). Varachtig man . . . be
stod theruti, att när någon beskedligen och 
iroget tiänt en förnäm adelsman och riddare, 
så gjordes ett stort samqväm, och herren i 
huset hölt ett tahl om then trohet, som han 
spordt hos denne sin betjänte, och att han 
skattade honom verdig att härefter bära värja, 
och till slut gaf han honom ett mechta ör
fil och sade, att thenne skulle blifva then 
sidsta, som han någonsin skulle uppbära, 
så länge han hade en varm blodsdroppe. 
Sedan sattes han i högsätet och hedrades 
then dagen af alla både herrar och fruntim
mer. Thetta var i bruk till 1661, tå Gref 
Magnus introducerade thet tå brukliga Fran
ska maneret, att alla herredrängar skulle 
bäta värjor. Link. bibi. handl. 1:310. Se 
Stjernhöök De jure Sueon. 154.

Vardböte, Vålböte, m. och n. Vård- 
kase. (Se Schlyter Ord. Böta varjter.) 
Lät han göra vardböter (eldkassar) på höga 
berg och sättia vacht derom, som vetarna 
uptända skulle, när ofrid vore på färde. 
Verelius Götr. 22. gien akt uppå våhlbö-

ten, som ved stranden stå, Hvis eld långt 
in i siön blier sedd Och viser skeppen på 
god redd. Lucidor Qqla. En vålkasse 
eller vålböke (!) stod jämte vägen, ...han 
var bygd på egit sätt af en hög perpendicu
laire stång med en trefot inunder, som stödde 
på alla sidor. Linné Öl. resa 61.

Vare (blott anträffat i oblik form: vara), 
m. Akt. [Fsv. vara (oblik form), Isl. vari, Mnt. 
ware.] tagh tigh wara at tu icke meer kom
mer för mijn öghon. 2 Mos. 10:23. iagh 
wil tagha migh wara, at iagh icke syndar. 
Ps. 39:2. Then kloke seer thet onda, och 
tagher sigh wara. Ord. 22:3. Hwar och en 
taghe sigh wara för sinom nästa. Jer. 9: 4. 
man icke tagher tijdhen wara. L. Petri 4 
Post. 31 b. the skola tagha wara på (sköta) 
tijn tienist. 4 Mos. 18:3. tagha wara på 
embetet. 18: 6. tagh wel wara vppå (gif 
akt på) hwadh iagh tigh wijsa wil. Hes. 
40 4. en krukomakare, han moste tagha 
wara på sitt arbete. Syr. 39 (38:32). the 
... läto tagha wara (lura) på honom j stadz 
portenom j hela nattenne. Dom. 16:2. wach- 
tarenar woro för dörenne, och togho wara 
på (bevakade) fängelset. Ap. gern. 12:6. 
huar... Söffuerin nogit obestondt begynne 
will, schall ther wel taghas wara paa. Gust. 1 
reg. 3:57. the togho wara på honom (Jesus), 
om han skulle bota honom (den ofärdige) 
om sabbatzdaghen, på thet ath the skulle få 
beklagha honom. NT 1526 Marc. 3:2. Och 
alla så gåfvo de på djuret vara. Sv. forns. 
2: 314.

Vare(?), m. Varande, vistelse? [Fsv. 
vara, Isl. vera ] Ær och wår vilie atj latha 
tilpyntha salen ther oppo gorden med glass- 
fenster och annat huad ther behoff görs, på 
wan vare (under vår dervaro ?) om wij ther 
kommandis varda j jwl. Gust. 1 reg. 4: 325.

Varelse, f. 1. Varande, vistelse, din 
varelse däruthe fuller ähnnu eert tijdh blijff- 
ver. A. Oxenstjerna Bref 2: 479. — 2. 
Tillvarelse, lif. förgöra vthaff iordenne alt 
thet som warilse haffuer. 1 Mos. 7: 4. the 
som medh henne (visheten) j selskap äro, 
haffua een ewigh warelse. Vish. 8:17. Drö
mer äre icke annat än belete vthan warelse. 
Syr. 34: 3. j honom leffue wij, röroms, och 
haffue warelse. Ap. gern. 17:28. Laghen 
haffuer skuggan aff thet tilkommande godha, 
och icke sielffua warelsen. Ebr. 10:1. tu 
haffuer skapat all ting, och för tin wilia skul 
haffua the warelse, och äro skapt. Upp. 4:11. 
— 3. Väsende, egenskap, gudz son är ens 
medh gudh fadher j guddoms warelse. O. 
Petri Svar till P. Elite f2b. Brödh och 
vijn behålla theras substantia och varelse 
uthi them heliga natvardenom. P. J. Go
thus Rel. art. 220. then rette och sanne 
Guden ... är en i varelsen och tree i per
sonerna. Ders. 330. fäst tu thet (guldet) än 
hundrade gånger uthi smältugnen inkastade,
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så mister thet doch alzintet aff sijn varelse. 
Comenius Tung. 96. heela varelsen af ade
lens ståndh består af tapperheet, dygd och 
ähra. Stjernman Riksd. 2:1434 (1664).

Varesmål, n. Varsel. Kan och wähl 
wara troligit att Söffrin haffuer giffuit them 
någen waresmåell, effter honom tyckte ware 
omenniskligit att dräpe så margt oskyldigt 
blodh, som han hade .. . fåed Konung Cri- 
stierns scrifftelige befalning vppå. Svart 
Kr. 45.

Varf, n. Skeppsvarf. [T. werft.] Skep
pet bygges på et värf. Dalin Vitt. 6; 449. 
Värf, skjeppsvärf. Lind Ord. 2: 984.

Vargerning, f. Hvad som förvaras för 
kommande behof, reserv, (jfr AAolbech 
Gloss, varegierd.) Haffuandis alle szaker 
vdhi godh tilsynn, forrodh och vargerningh 
när så behoff giordis. Fin. handl. 2: 256 
(1547). (hemta) Saht i förrådh ifrå Stocholm 
. . . hwilckitt tu kunde haffwe liggendes till 
waregärningh vdi the siöbodher. 10:20(1561). 
gör tappen (att bruka vid förstoppning) som 
tigh synes, läggen (lägg honom) til wargerning 
j linolio. B. Olavi 68 b. the Danske nu 
mehra tviflade, om man försvara måtte the 
orther, som aff them intagne voro, alt ther- 
före läte the til een vargiärning afföra alle 
klåckorna uthur staplarna med annat mehra, 
som kunde löst brytas hvilket the til Dan- 
marck bortsände. Widekindi 111. Under 
det den ena fänikan stormade, skulle de 
andra vara i vargerning och i sin ordning 
förnya anfallet, om den första blef afsla- 
gen. Adlersparre Afh. 400. der schall uthij 
Frankerijke vara på 3 orther öffuer 40000 
.man på foot, som konungen håller i vard- 
gierningh. Hallenberg Handl. 141 (1623).

Vargmo, f. Varglo? Men hvad för 
dryga ord skal man om mödrar säja, Som 
banna bort sin barn? jag tror de haft til 
déjà En vargmo. Kolmodin Qv. sp. 1:88.

Vårhus, n. stundom blijr uthi then svul- 
nade niuran en abscessus eller vahrhuus. 
Lindestolpe Surbr. 38.

Varkunnas, dep. Varkunna sig. wij 
warkunnas öffwer eder fatigdom. Gust. 1 
reg. 6: 235.

Varlig, adj. Varsam, försiktig. [Fsv. 
varliker, Isl. varligr.] en varlig ... vandel 
i thenne onde verlden. Törnevall A 1 b. 
måste en vara mycket varlig uthi sådana af- 
förande läkedomars intagande. U. Hjärne 
Under. 51.

Varma, intr. Värma. Först varmar tu 
(luften) så vi slå fönster op och dörar, Seen 
kyler tu igen och oss baak ugnen körer. 
Spegel G. verk 65.

Varmoder, f. Den en böld omslutande 
hylsan, livarur varet utflyter. (Bildl.) boet 
och nästet, vthi huilko sigh retta waarmod- 
ren och försåtet medh fagert skeen fördöll. 
A. Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost.

B 2 a. våra sinnens bevekelser genom sitt 
oskick äre en var-moder til alla odygder. 
Hermelin B 6 a. lastande och förtal... äre 
tvenne förgifftige ting, och var-mödrar til 
alt vårt förttet, som de til kif och trätor 
esomofftast giva orsak. Dens. D 3 b.

Varmstuga, f. Badstuga. Johannes .. . 
wille gå j warmstugw. Lælius Res. 2: 68.

Varmtak, n. Innantak, tak öfver ett 
rum. Se Ka 11 ta k.

Varna, tr. Afhålla, afstyra. [Fsv. Isl. 
varna.] skole vij . . . all skadha och forderff 
vthi tijdh varna, förhindra och affväria. Te
gel Gust. 1 hist. 2:217 (1544).

Varnagel, se Vårdnagel.
Varp, n. Notvarp, thetta rika warpet 

och fiskafenget. L. Petri 2 Post. 166 b.
Varpa, tr. Kasta. [Mnt. warpen, wer- 

pen; T. werfen.] när man skulle tage tiil 
fettalien, dhå wille thet huarken hunder eller 
swin ätha, och motte så warpas öffuer bord. 
Gust. I reg. 11: 11.

Varpa, f. En längd af 12 alnar, håller 
hvar sochn (på Gotland) sin präste stombns 
samt klåckares huus och gård vid macht, 
uppgiärdar och årligen 3 varper thun. HSH 
29:398 (1654). Årligen för hvar hel gård 
stänga 3 varpor gärdesgård, utgörande en 
längd af 33 alnar. Handl. ang. Visby stifts 
pastorers aflöning (tr. 1813), s. 1. Rietz 
831 b.

Varpa, f. Varp (sjöt ). Varpa, Tråtz (trass), 
Prymnesium, Schiffseil, Kardeel. Schro- 
derus Lex. 34. lett (lät) han .., föra vth 
warpor, achtandes trådza sigh in till en 
holma. Svart Kr. 63. Lind Ord.

Varpotråss, m. Remulcum, warpo- 
tråtz. Var. rer. voc. P 4 a.

Vars, adv.? Varse, när iach gaff ther act 
vppå medh öghonen, wort iach warsz och 
fick see. NT 1526 Ap. gern. 11:6.

Varsa (varse?), tr. Varsna, bli varse. 
Så frågen om någon haffver Judas varseedt. 
Rovdeletius 49. Jfr Rietz varsa 793 b.

Varsker, adj. Försigtig, klok? [Fsv. var- 
sker, klok, uppmärksam Schlyter Ord] 
Var... ärbar och varskär uti tin handel. 
HermelinD 7 b. Rietz 793 b. JfrVasker.

Varskufning, Varskufving, f. Tillkänna- 
gifvande, åtvarning, varsel. [Mnt. warschu- 
winge.] Och wore wäll theris acht, nw strax 
vtan all warskuffning att giffua sig tiil fegde 
mett oss. Gust. 1 reg. 9:122. the göre oss 
huarken någen redelig warskuffning eller 
forwaring. Ders. ath våre vtliggere haffue 
giort nogot angriip på the Lubske j sziön 
vtan redelig varskwffwing. 10:58.

Varskug, Vårsky, adj. Varskodd, breeff 
. .. ther egenom the giorde honom varskugh, 
att hvar han någre fleere knechter skulle 
tagha an, tå ville the besökia them fiendt- 
ligen. Tegel Gust. 1 hist. 2:86. han bleff 
intet aff then oferd waarsky. Uti. på Dan. 472.
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Varskuga, tr. Varsko, underrätta. [Mnt. 
warschuwen.] jag vil tiga, af fruchtan at 
säija eder något som kunde förtreta eder. 
Jag varskugar eder allenast af en saak, som 
är at hafva mig hellre til vän än til ovän. 
ÖSTERLING 3: 337.

Vart, Värt, Vårt, adv. [Mnt. i samman
sättningar: -wart, -wert, -wort.] at han... 
skyndhar the landtzknecther ... wtaff landit 
tiil liifflandt eller annen warth. Gust. 1 reg. 
2:63. Men när man tå skal försökiat, kom
mer han ingen wart ther medh. L. Petri
1 Post. Q 8 b. the skola wara flijtige ... så 
framt the någhon wart skola kunna komma 
med theras wärff. 4 Post. 36 b. lycken lop 
fast annan vart. Hund Er. 14 kr. v. 68. 
Huar någhen effther nodtorffthen någhen 
wärtt droge. RR 13/i 1545. Amate, du skall 
ey gå din koos någen värt, uthan blif här 
hoos. Tisbe 24. Kraffuelen ... kunde ingen 
verdt undkomma, ty thet var stilla vädher. 
Tegel Gust. 1 hist. 2: 40. han ingen verdt 
skall röra sigh. Doct. Simon 8. iag vill ingen 
vårt fara. Reenhjelm 55.

Vartaga, tr. 1. Taga vara på, bevara. 
alle platzer och orter (md blifva) väl var- 
tagne och besatte. Adlersparre Hist. samt. 
4:14 (1631). — 2. Gifva akt på. de vartaga 
intet, at då de straffa (klandra) vår poet, de 
ock jemväl straffa Nevius, Plautus och 
Ennius, hwilke alle hafva giordt det samma 
som han. Österling 1:9.

Vartecken, n. Kännetecken. [Fsv. var- 
tekn, Mnt. warteken, T. Wahrzeichen.] våre 
egne brefdragere ... ett besynnerligit vartekn 
hafue skole, på thet the ifrå the andre . . . 
kunde vare utkände. Stjernman Com. 1:333 
(1584).

Vartepenningar, m. pl. Väntepenningar. 
[T. wartegeld.] hvad til krijgzfolcketz af- 
danckande, belöningar, pensioner och varte
penningar ... vil vara af nöden. Stjern
man Riksd. 2:1384 (1660).

Varustuga, f. Vaktstuga, vaktrum? Dom- 
proesten bleff satt i fengelse på Stocholms 
Slott, doch vti ett nådeligit och ärligit fen
gelse, alenast vti een godh warustugu. Svart 
Kr. 142.

Vase, m. Knippa. [Fsv. vasi, Mnt. wase.] 
Sedan leet han hämpta en sammanbunden 
vasa aff pijlar, och befalte them then ene 
effter den andra samma kärfve sönderbryta. 
R. Foss 561.

Vaska, tr. och intr. [Mnt. T. waschen.] 
1. Tvätta, han waskar sijn klädher. L. Petri
2 Post. 285 a. Behöfve ey meer tvååll och 
sååpa, Eller at vaskes och göres reen. 
Olfson Tre vise män C 3 a — 2. Prata, 
sladdra. Han kunde ock wäl både Huge 
och waske. En liten Crön. G 7 b.

Vasker, adj. Rask, modig, djerf. [Isl. 
vaskr.] Then bullersamme Mars, een rät 
orolig sälle, Käck, vasker, trätedryg och

stränger i sit välle. Spegel G. verk 168. 
en kyn och vasker däka. Kolmodin Qv. 
sp. 1:242. Rietz 799 a.

Vaskerska, f. Tvätterska. [Mnt. was- 
schersche, T. wäscherinn.] een waskerskos 
såpa. Mal. 3: 2.

Vaskogryta, f. Moab är mijn wasko- 
gryta. Dav. ps. 1536 108:10. (Bib. 1541: 
twättekaar.)

Vass, interj. Förekommer i förening med 
åtskilliga ord, t. ex. Hvas blätten, vaa icke 
det en snålhunder. Beronius F4a. Vass- 
herra, hjertat må väl spritta. Dalin Vitt. 
4:171. Varsherra, om jag nu möter honom, 
hvad blodz utgiutelse skall då icke skie! 
Missförst. 70. Vas Härra nåppa koo tre 
(kors, trä). Tidfördrif B 4 b. Vas män! Gud 
gifve jag vore väl hemma! Lagerström 
Mad. Apr. 89. Vass mänken! C. Gyllen
borg Sprätth. 39. Hvas nopper, iag har icke 
nylig kändt bätter (bränvin). Beronius F4a. 
vill hon i sällskap höflig vara, På någon 
vänligt sij, då står hon uti fara; Vass pocker! 
då, kan tro, då har hon illa giordt. Keder 
372. Vasstri! hur ondt det giör. Kolmodin 
Qv. sp. 1:122. Men nu är könet vårt, vas- 
tri, helt annars lärde. Palmfelt Qv. skol. 6. 
— Se Rietz vass, vasserra tre, vass männ.

Vassig, adj. Vassbevuxen. en vassig 
strand. Creutz 11.

Vasslas, dep. Vattnas. Så snart något 
thet alraringesta grand kommer i ögat, så 
ömer thet, så vasslas thet. Svedberg Dödst. 
336. Hur mån tin fagra växt och mörcka 
skuggor draga Min lystnad, at jag tig med 
vassland’ ögon såg! Kolmodin Qv. sp. 1:5. 
Han vasslades i munn. 1:309.

Vast? schall man icke allenest förfordre 
att schytter motte warde gottne, vthen och 
ther till lathe göre föresteller, lador, block- 
wagner, häffuetygh, wastter. HSH 27: 45 
(1563).

Vattenbol, n. Vattenhemtningsställe, 
brunn. [Isl. vatnsboL] Godt är ther at boo 
som godt vatnbool är, och när vidh handen 
både til folck och booskap. Colerus 1:85.

Vattenbössa, f. spruta, watn bössa. Var. 
rer. voc. I 4 b.

Vattensdrägt, f. Vattenuppfordringsverk. 
j bespörgia vele huar nogher foLståndigh på 
vatns drekter finnes kan, then som kunne 
med piper eller annath godh læmpelig på- 
fundh draga stilla vathn vthur thenne diwpe 
malmegruffwr. Gust. 1 reg. 4:145.

Vattentelning, m. Vattenskott, vatt- 
skott. skadeliga watnteelningar affskära, aff- 
blädia och rensa. P. Erici 1:169 b.

Vattenvändig, adj. Ostadig, föränderlig 
som vatten. Lät oss jw icke lijknas widh 
them watnwendighom och ostadighom, hwilka 
alleena till en tijdh bestå. P. J. Gothus 
Bön. G 6 b. (Jfr T. wetterwendisch.)

Vatterduk, m. Vattradt tyg? Örnegått
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aff vatterduck. HSH 37:19 (1548). hyende ... 
wnder medt rödh waaterdwck. 37: 28.

Vattubläder, f(?). Vattenbläddra. Ther 
är och folk som lefver utaf väder Och kan 
förnöyas med een pust och vattubläder. 
Spegel G. verk 238.

Vattubula, f. Vattenbubbla, vattenbldsa. 
[Isl. vatnsböla.] Huru kan thet skee at en 
menniskia skal födt warda aff watn och aff 
them helga anda, ja ther wille wel warda 
en watubula vthaff? O. Petri I Post. 105 b.

Vattufart, f. Vattendrag, the fara öfver 
then trånga vattufarten, som kallas thet 
Gaditaniske sundet. Peringskiöld Jord. 73.

Vattuflitter, n. Andmat (Lemna L.). 
Comenius Tung. 134.

Vattufull, adj. in watufult land. Syr. 40 
(39: 23).

Vattufång, n. Cistern, brunnsbäcken. 
Utur thenna källan kom vatnet så smånin
gom rinnandes in uti itt kaar eller vatufång. 
Schroderus J. M. kr. 361.

Vattukonst, f. Vattenledning. Sedan för- 
togh Bellisarius them vatukonsten, som lopp 
in i staden. Schroderus J. M. kr. 321.

Vattulös, adj. [Isl. vatnlauss.] ther watu- 
lööst haffuer warit, ther skola rinnande 
kellor wara. Es. 35: 7.

Vattuman, m. Dykare. Vattumän (L. 
urinatores, T. Täucher) vada genom alle
handa diuup. Comenius Tung. 474.

Vattunöd, f. Vattenbrist. [T. wassernoth.] 
theras fiskar illa luchta för watunödh skul, 
och bliffua dödhe aff torst. Es. 50: 2.

Vattusjuk, adj. Vattusiktig. Christus 
giorde thenna watusiuka mannen helbregda. 
L. Petri 2 Post. 255 a. Corpral Boman, som 
låg så vattusjuk. Bellman 3:128.

Vattuskifte, n. P.g. vatteriskilnad; far
vatten. ähr till Ålandh kommen Swen Hal- 
lenszfar, och haffwer giffwet sigh vtöffwer 
Watwskiffthet hijtt till Åbo. Fin. handl. 
9: 156 (1556).

Vattusotig, adj. Vattusiktig. Löök är 
them vattusotighom myckit godh. A. Måns
son Ört. 109.

Vattustorm, m. Störtskur. [T. wasser- 
sturm.] en watustorm then starkeligha in
faller. Es. 28: 2.

Vattuöst, m. Vattenösning, vattenupp
fordring (ur grufva). [Isl. austr.] skall wår 
fogte och befalningxman regera om alla rym
ninga och watw öster. Gust. I reg. 7:142.

Vaxtamp, m. Vaxstapel. Om tu vidh 
lius studera vil, så är vaxtamp (stapel) bättre 
än talghliuus. Comenius Tung. 743.

Ve, se Röd.
Veck, n. Brätte, hattar med motteligit 

vek. Emporagrius 218.
Veda, intr. Skaffa ved. [Isl. vida.] latha 

flux khola och weda vdi tijd. RR l3/a 1544.
Veda, tr. och intr. [Fsv. vepa, Isl. veida ] 

1. Fånga, begynte the Lagkloke och Phari-

seer ... listeligha frågha honom om mong 
stycker medh försååt, sökiandes effter at the 
någhot weedha (uppfånga) kunde aff hans 
munn, ther the måtte beklagha honom före. 
Luc. 11:54. — 2. Jaga Leyonet weedher 
effter diwret. L. Petri Sir. bok 27:11. Then 
som åstundar ogudachtighetena, han weedher 
effter skadha. Sal. ord. 12:12. Veed’ och 
fälla stålte diur. Stjernhjelm Fångne Cup. 
2 intr.

Vedbränd, p. adj. Vidbränd. Suppan ved
bränd blef. Kolmodin Qv. sp. 1:271. Jfr 
Vederbränd.

Vede, f. [Isl. veiöi, f.] 1. Fångst (vid
jagt ) Isaac hadhe Esau käär, ty han plä- 
gadhe äta aff hans weedhe. 7 Mos. 25: 28. — 
2. Jagt, såsom tu slepper foghlen vthaff 
henderna, så mister tu ock wenen, och fåår 
honom aldrigh medh någrahanda weedhe 
igen. L. Petri Sir. bok 27: 22.

Vedehund, m. Jagthund. [Fsv. vedhe- 
hunder, Isl. veiöihundr.] En weedhehund 
medh starcka lender. Ord. 30: 31.

Vedemark, f. Jagtmark, jagtskog. [Isl. 
veidimörk.] the vnga Leyoners weedemark. 
Nah. 2:11.

Vedemess, m. Jagtknif. [Mnt. weide- 
mest.] En wiedemesz, som är ett sinterör, 
beslagen mett sölffwer och förgyftt, mett itt 
belle (fans i Gustaf 1 :s förråd). Hist, handl. 
2: 30 (1548). En skarp veed-mesz i mijn hand, 
Jagthorn hängiand’ å min hals. Stjernhjelm 
Fångne Cup. 2 intr.

Vederbrinna, intr. Blifva vidbränd. 
merghstycken wedherbrinna (i grytan). Hes. 
24:10.

Vederbränd, p. adj. Vidbränd, en så
dana gryta ... j hwilko thet wedherbrenda 
wedherlodher. Hes. 24: 6. thet är alt för- 
mykit wedherbrendt. 24:12. vår gröt ... är 
antingen för litet kokad eller vederbränd. 
Lagerström Jean 00.

Vederdel, m. Vederpart, motpart, fiende. 
[Mnt. wedderdel, T. widertheil.] vederdeelen 
sig genom tractat ville beqvemma. Stjern- 
man Riksd. 2:1452(1664). Han (Kristus skulle) 
pijnt och dödat blij, men vederdelen slippa. 
Liljenstedt Christ. A3 a.

Vederdop, n. Lind Ord.
Vederfara, intr. [T. widerfahren.] idher 

icke wedherfara skal then plågha som idher 
förderffua må. 2 Mos. 12:13. tigh wedher- 
fare barmhertigheet. 2 Sam. 15:20.

Vederfå, tr. Återfå, få ersättning, godt- 
görelse för. Väl är min skada vederfången. 
Columbus Vitt. H6.

Vederfång, n. Vederfående. Patientens 
lyckeliga vederfång. U. Hjärne Vatt. 51. 
Medicus kallad alt förseent, hvilket hindrar 
mångens vederfång. Par. 14. jagh så dagh 
från dagh, så natt från natt skall dvälliu 
Och uthan vederfångh mitt hierta bry och 
qvällia. G. Cederhjelm 89.
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Vederfäkta, tr. Strida emot, bekämpa. 
[Mnt. weddervechten, T. widerfechten.] Om 
sigh så begåffue ... att vij eller ett aff thesse 
try rijker thenna vår Christelige Confoe- 
deration och Bundzhielp medh gärningerne 
aff försått vetterligen vederfechta. Tegel 
Gust. I hist. 2:145.

Vedergro, intr. Fastgro. the äro . . . 
dumbar, lika som theras tunga wore weder- 
grodd. P. Erici 2:235 a.

Vedergäld, n. Vedergällning. [Mnt. wed- 
dergelt, T. widergeld.] hwadh skulle ock 
tå thet wara för werd och wedhergeld, som 
widh eenne menniskios lijff medh retto 
måtte lijknat warda? Penningar, guld och 
silff, är thet iw icke. L. Petri Mandr. E 8 b. 
Theras boord warde för them een snara, 
til wedhergeld och til een fello. Dav. ps. 
69:23. det vedergäld man gifver igen för 
det misstaget är af annars mans åker. 
Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat. B 4 b.

Vedergälla, tr. Såsom iagh nu giordt 
haffuer, så haffuer Gudh wedhergullit migh. 
Dom. 1:7. Herren haffuer Nabals ondsko 
wedhergullet in på hans hoffuudh. 1 Sam. 
25:39. Doch wedhergalt icke Hiskia effter 
som honom giffuit war. 2 Krön. 32:25.

Vedergärd, f. Vedergällning. Vasa ... 
öfver fadrens död och modrens fängsle 
bitter, Blir gruflig i sin hämd, om den han 
taga gitter. Til vedergärd för alt eld, bilor, 
bast och band, Med mer hvad nesligt är, 
bör väntas af hans hand. Celsius Gust. 
Vasa 177. det mycket ohyggeliga öde, som 
en stor del af de Svenske fångar. .. moste 
undergå, såsom vedergärd för hvad de Dan
ske fångar i Sverige under kriget ledo. 
Er. 14 hist. 186.

Vedergöra, Vidergöra, tr.' Vedergälla. 
[Fsv. vidhergöra.] Vi med liiff oc makth 
thet vidergöre viliom . . . pa them, ther cri- 
stendomen oc sitt rette fæderness riiche för- 
nidra vilia. Gust. 1 reg. 1:51. straffa ock 
wedergöra thet honn (hån) falskheeth ock 
forræderij. 2:155. nödgoms wij ... thet hog- 
moodt och fortreedt ath widhergiöra. 2:287. 
Tha Konung Eric i Danmark sådana dråpelig 
skadha fått hade på sitt land, tenkte han 
til huru han thet wedergöra skulle. O. Petri 
Kr. 87. Mon tigh .. . wara loff giffuit hemp- 
nas och wedhergöra? L. Petri Mandr. D8a. 
han giorde mong öfverdådig stycke . .. till 
thes Marsken nödgades till at vedergörat. 
Kr. 118. the thenna fiendtlighe gärning skulle 
vedhergöra. Schroderus Liv. 50.

Vedergörelse, f. Vedergällning, the skole 
haffue theris mödhe ospara til eders skades 
vedergörilsse. Gust. 1 reg. 5: 4.

Vedergörlig, adj. Vedergällande, åter
gäldande. man förment hadhe, att Hennes 
May:tt . .. Fru Christina . . . skulle af Rijk- 
zens Rådz och samptliga ständernas vidh 
denna tijdh förde comportemente och för-

hållandhe vara heel satisfait och förnögdh, 
och deremot betygat något teckn af nådhe 
och vedergörligh sentiment. Stjernman 
Riksd. 2:1371 (1660).

Vederhafva, tr. Tillhålla. Bleefjf strax 
wederhaffd aff sijne föräldrar til at lära 
book. Svart Ärepred. 50.

Vederkomma, Viderkomina, tr. 1. 

Komma vid, vidröra, träffa. Honom är 
någhot widherkommet at han icke är reen. 
1 Sam. 20:26. the som teknet haffua på 
sigh, ingen aff them skole j widherkomma. 
Hes. 9:6. en som aff itt wedherkommet 
aasz oreen är. Hagg. 2:14. Migh motte nå
ghot ondt wedherkomma. 1 Mos. 19:19. — 
2. Vidkomma, röra, angå. hwadh titt embete 
intet wedherkommer, ther war icke förwitten. 
Syr. 3:24. Ellies skal han icke orena sigh 
på någhon som honom är wedherkommande. 
(närskyld, anhörig) ibland hans folck. 3 Mos. 
21:4. —3. Komma åt, kunna åstadkomma. 
(the) som icke jern (såsom skatt) göra meck- 
the eller wederkome, scolle och måge geffue 
osz peninge. Gust. 1 reg. 6: 65. the (påfviske) 
them som medh them i troon oeense äre, 
med allehanda tyrannij esom offtast och 
alltijdh, när de sin möda wederkommit 
(kunnat utföra sitt bemödande), förfölgdt. 
Gust. Adolf Skr. 144.

Vederkänna, tr. Vidkännas, bekänna, 
erkänna. [Fsv. viperkänna, Isl. viörkenna.) 
låto döpa sigh ... wedherkennandes theres 
synder. NT 1526 Matth. 3:6. iagh skal we- 
dherkenna hans nampn för min Fadher. 
Upp. 3: 5. wij skole wederkenna oss haffua 
syndat. L. Petri 2 Post. 153 b. af them alla 
jag för ypperst vederkändes. Kolmodin Qv. 
sp. 1:590. vederkänna för efterträdare til kro
nan den äldste af förstens söner. Roman 76.

Vederkännas, dep. Återtaga, återfordra. 
ath han bespaner hwem vthaf frelset the 
nyss optagne gårder och ägor til sig ägnedt 
hafwer, och them vnder Cronone weder- 
kennes. RR *‘/u 1545.

Vederkännelse, f. [Fsv. vidherkännilse.]
1. Igenkännelse. och skal det (myntet) på 
den ena sidan til en tilbörlig vederkännelse 
med Konungens afkonterfeigning och bild- 
nus vara präglat. Tegel Er. 14 hist. 22. —
2. Bekännelse, syndabekännelse. Huar ock 
then siuke alla sina lijffzdagar haffuer fördt 
itt ogudachtigt leffuerne, skal Presten icke 
än tå förtwifla om hans bättring och sa- 
ligheet, vthan skal winleggia sigh ther om, 
at han må än nu komma honom til een 
rett wederkennelse. L. Petri Kyrkord. 59 b. 
— 3. Erkänsla. Gudi synnerligen til een 
tacksam wederkennelse för then segher och 
triumph honom (konungen) wederfaren war. 
Uti. på Dan. 219. — 4. Afgift. j wore med 
oss öffuereens huad wedherkennilse j oss 
giffua skulle aff idhart fiskerij. Gust. 1 reg. 
8: 37. uthaff alt godz som uth och in j landet
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föres, pläger giffues een tilbörligh veder- 
kennelse och toll. Stjernman Com. 1:454 
(1600). — 5. Vidkännande, plikt, straff, dhe 
måge hafva een vederkennelse för det dhe 
sig emoot rijket försedt och brutet hafva. 
Stjernman Riksd. 1:609 (1605).

Vederkännelseskrift, f. Så skal och 
Skiparen för hvar och een som något godz 
i hans skip lastar, undertekna trenne veder- 
kennelse-skriffter,som cognoscementerkallas. 
Sjölag 1667 Skipl. B 1.

Vederkänning, f. Tillkännagifvande, an
visning, utvisning, språng ock Petrus vthaff 
thetta fårahwset, tå han nekadhe Christum, 
och kunde icke heller finna wägen tijt igen, 
för än Christus then rette Heerden sågh til 
honom, och gaff honom wederkenning och 
rettelse. L. Petri 2 Post. 113 a. han bedher 
så om Döpelsens Sacramente til een wedher- 
kendning och wist tekn, at han vthaff alz- 
woldighan Gudh ifrå dieffuulens fördömda 
rike förlossat är. Exorc. A 7 a.

• Vederkänsel, Viderkänsel, f. Afgift, 
godtgörelse. [Jfr Fsv. vidherkännilse.] er- 
läggia til staden til viderkiäntzel (för bur
skap) 10 daler. Stjernman Com. 1:748(16 1 9). 
så månge publique bryggehuus må blifva 
upsatte, att alle kunne sigh däraff til huus- 
behoofz bryggande betiena, emot en lindrig 
vederkensel och betalning. 3:299(1664). een 
vederkänssell för det biståndh vij hafve giordt 
dem Evangeliske ständerne i detta krigedt. 
Riksd. 2: 930 (1635).

Vederkänsla, f. 1. Afgift. Frälseman 
uthaf det som han sielfver aflar den 30:de 
dehlen bör gifva til vederkientzlo. Stjern
man Riksd. 3:1921 (1683). — 2. Erkänsla. 
[Fsv. vidherkänsla.] hon lärer betyga min 
son sin vederkiäntzla. Österling 3:341. han 
ville ... för denna deras möda visa dem all 
uptänkelig vederkänsla. /Is. Ban. 2: 410.

Vederköp, n. Återköp. all the gotz som 
clostrith tiil panttha sthaa eller tiil weddher- 
köp köptha æra. Gust. 1 reg. 3: 386. the godz 
som med köp, pant heller gåffue komne ære 
vnder kirkier. . . skwlle igen komma tiil sine 
retthe Byrdemen ... til vedderköp. 4: 274.

Vederlag, Viderlag, n. 1. Gemenskap, 
kamratskap, han haffuer. . . nagre medbröder 
eller them ther nogoth widerlagh medt ho- 
num hafft haffua. Gust. I reg. 3: 218. Then 
som hafver vederlag med en tiuf. Schme- 
deman Just. 40 (1560). — 2. Handelsförbin
delse, handelsrörelse. (JfrScHiLLER-LöBBEN 
wedderlegginge.) skole i ... besökie vår stadh 
Narffuen eller elliest ther i kunne förnimme 
Rydzerne udi våre städer kunne haffue theris 
vederlagh, opå thet i .. . måtte framför andre 
haffue then nytte och fördel som monge 
fremmende och uthlendske medh then Ryd- 
zke handel uthen tviffuel.. . sökiandes varde. 
Stjernman Com. 1:325 (1583).

Vederlagsbroder, m. Bolagsman, han-

delskompanjon. (Jfr Vederlag 2.) Mon 
wedherlags brödherna kunna huggan (Levi- 
atan) j stycker och delan vth ibland köp
män? L. Petri Jobs bok 40: 25. (Bib. 1541: 
selskapet.)

Vederlagssven, m. 1. Kamrat, stall
broder. Judas (Iskariots) Wederlags swener. 
A. Andreæ Tillegnan af L. Petri Dial, om 
mess. A 8 a. then trappedragaren Doegs ve- 
dherlags svenner (se 1 Sam. 22). L. Lau- 
rentii Nyârspred. F 2 a. — 2. = Vederlags
broder? [D. vederlage(s)svend, “ung mand, 
der har del i en kobmandsforretning“ Kal
kar.] Landsköpmän och vederlags svenner. 
Stjernman Com. 1:267 (1577). inge veder- 
lägnings svänner skulle i städerne anammas, 
eij heller någon köpsvän tillstädies. 1:600 
(1614).

Vederlig, adj. Misshaglig, motig, mot- 
sträfvig, illvillig. [T. widerlich.] spörja fast 
vederlige och misshagelige tiender. Lön bom 
Sv. arch. 2:56 (1624). hafuer jagh .. . ickie 
heller sökt, mädan jagh förstodh thet vara 
them vederligitt, nogor accord (med ryttarne). 
A. Oxenstjerna (HSH 24:172). sij till omm 
vij facto ipso alle vederlige consilia för
hindra kunne. Dens. (Ders. 29: 259). Vederligt 
procedere hafver och en vederlig uthgång. 
Dens. (Ders. 34:31). förekomma vederligtt 
snack och ded som ondha menniskior hadhe 
uthsprengtt aff ilvilie. Dens. (Ders. 35: 66).

Vederlik, Viderlik, adj. Lik, jemlik, 
jemgod. [Fsv. viperliker, Isl. viörlikr.] at wij 
. .. måge synes annett gott folck widerlike. 
RR *1 » 1542. hvadh then vänskap fordrar, som 
Vij af hvar och en förvänte och på veder- 
lijka sätt giärna erkänna vele. Stjernman 
Com. 2:726 (1653). dhe samme (från kronan 
köpta godsen) emoot vederlijkt byte i godz 
.. . uplåtas skole. Riksd. 2:1249 (1655). Min 
fru och hennes vederlika — sådant folck 
som jag och mine vederlike. Lagerström 
7arf. 54, 56.

• Vederliknelse, f. Af bild, motbild. [Fsv. 
vidherliknilse.] vthaff creaturens skönheet 
och fägrind må man jw, lijka som aff een 
klar wederlijknelse, kenna theras mestare. 
L. Petri Sal. vish. 13:5. Såsom ansichtet, 
som speglas i klart vatn, är, så är thess 
äfvenbild och vederliknelse. Svedberg 
Schibb. f 4 b.

Vederlikning, f. Liknelse. [Fsv. vidher- 
likning, Isl. viBrliking.] thet är een ganska 
trösteligh och hugneligh wedherlijkning för 
alla froma Herrar och Förstår, at Gudh 
thenna Tyranniska Konungen lijknar widh 
itt skönt trää. Försp. till Dan.

Vederlåda, intr. Vidlåda, en sådana 
gryta ... j hwilko thet wedherbrenda wedher- 
lodher. Hes. 24: 6. mit been haffuer wedher- 
ludhit mino köte. O. Petri Men. fall N 6 b.

Vederlägga, Viderlägga, tr. [Fsv. vidher- 
läggia.] 1. Gifva i vederlag, återgälda, ve-
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dergälla, ersätta, betala. [Mnt. wedderleg- 
gen.] hon widherleggher tiigh al then deel som 
tw med laghen wtaff henne winna kan. Gust. 
1 reg. 2:74. her Steen moste wederleggia 
erchebispenom noghor iordagodz för then 
skadha han honom giordt hade. O. Petri 
Kr. 295. när tw will geffwa almoso, så läth 
thina wenstra hand icke weta hwadh then 
höghre gör, vppå thet thin almosa bliffuer 
lönligh, och thin fadher, som thet lönligha 
seer, wedherlägger tigh thet. NT 1526 Matth. 
6: 4. skola the swara til skadhan, och ho
nom aff sitt eghit vpretta och wedherleggia. 
L. Petri Kyrkord. 49 b. the (resande) som 
vele haffue väl tillreedt och tilpyntedt medh 
flere rätter... då skal sådant vederläggies 
effter som thet gäller udi näste köpstad. 
Stjernman Com. 1: 327 (1584). För then 
umkåstnadh uppå krijghet anvendt är, skall 
han them Romarom vedherläggia fämton 
tusende pund. Schroderus Liv. 619. — 2. 
Ålägga, förelägga. Hwar nagon fare wore 
for nagon falsk lerdom, ær taa likast at man 
widerlegger alle predicare, at the predica 
euangelium oc gudz oord al ena. Gust. 1 
reg. 1:254. Then mannen wedherladhe oss 
thet högheligha, och sadhe, J skolen icke 
komma för mijn öghon medh mindre idhar 
brodher är medh idher. 1 Mos. 43:3. hon 
moste wänia sigh ther vthaff (att missbruka 
Guds namn), effter thet är een så stoor 
synd, och så förfärligit wijte wederlagt. L. 
Petri 2 Post. 220 b.

Vederläggning, Viderläggning, f. Ve
derlag, vedergällning, betalning. [Fsv. vi- 
dherlägning, Mnt. wedderlegginge.] Söfwe- 
rin Larssons Erfwinger bekomme för fonde 
gård någen annan wederlägning med någott 
annett therföre igen. Fin. handl. 7: 290 (1549). 
skuldherness vidherlægningh. Gust. 1 reg. 
4:113. Aff inghen begiäre wij lienist vtan 
wederlägning. O. Petri Svar till P. Elice 
c2b. begierade erchiebiscopen widerlegning 
aff konungenom för sin skeep som han .. . 
mist hade. Kr. 220. monge aff rikesens rådh 
hadhe lidhit skada för hans skul, them han 
hadhe loffuad wederlegning med förläninger. 
Ders. 299. han fick tili hiefp ... 100 godhe 
ryttare, förplichtandes sigh ... till een full- 
komligh vederleggning, som skulle vara in 
summa 6000 lödigh mark sölff. L. Petri 
Kr. 75.

Vedermål, Vidermâl, n. 1. Vedermäle, 
bevis. [Fsv. vidhermal.] Tå tecktes Pilato 
allom kundgöra Saken, then Christus leedh 
dödhen före, Lät för then skul vppå een 
skiffuo Henne j tungomål try bescriffua, ... 
Allom til wedermål och åsyna. O. Petri 
Jesu pina E 3 b. — 2. Påminnelse, varning, 
minnesbeta, synden är för oss til weder- 
måls, then kunne wij ingalunda vndfalla. 
L. Petri 2 Post. 250 b. Judarnas Exempel 
står oss alla til wedermåla (gen. pl.), och må

wel wara oss för en wiss wårdnaghel. Ders. 
148 a. Salt stodhen ... ståår then otrooghna 
siälenne til wedhermåla. Sal. vish. 10:7. 
Thet samma är ock tå Petro således weder- 
faret, hela werldenne til widermål och en 
wårdnagla, at ingen skal drista på sigh sielff. 
Chr. pina T 7 a. Och moste så slijka vsla 
menniskior bliffua förskreckeligh exempel til 
Gudz strenga rettwijso, allom androm men- 
niskiom til wedermåla och förwarning. Ders. 
Y 2 b. när som påwe Johannes ... hade ho
nom (kejsar Ludvig) bannlyst, achtade han 
thet ey allenast intet, vthan giorde honom 
ock thet til wedermål igen, at hin wardt aff 
medh sin Påweske herligheet. Uti. på Dan. 
588.

Vedermöda, f. Plåga, vånda, the skola 
haffua wedhermödho såsom een then ther 
barn födher. Es. 13:8. min tienare ligger 
hema borttaghen, och haffuer stoor wedher
mödho. Matth. 8: 6.

Vedernamn, n. Tillnamn. [Fsv. vißer- 
namn, Isl. viBrnefni.] Judas hwars weder- 
nampn war Iscariotis. NT 1526 Luc. 22:3. 
en keysare j Rom som heet Octauianus medh 
thet wedhernampnet Augustus. O. Petri 
2 Post. 1? a. Barsabas medh thet wedher
nampnet Justus. Ap. gern. 1:23. Konungh 

! Erich, medh thet vedernampnet hin vijse. 
L. Petri Kr. 5. Keysaren Leo, hwilken fick 
thet wedhernampnet Philosophus, för sin 
skickeligheet och lärdom skuld. Lælius 
Jung. sp. A 5 a. Konung Magnus medh thet 
wedhernampnet Smeek. Ders. N 8 b. Veder
namnet (bijnamnet) skrifs under innan til 
(/ brefvet). Comenius Tung. 937. Keisar 
Ludvik mäd däd vedernamnet hin Fromme. 
Columbus Ordesk. 36.

Vederrede, -a, Viderrede, adj. Veder- 
redo, adv.(?) [Fsv. vidherredho, -a, -e.) 
Beredd, färdig; redo, tillreds, naer the om 
wndtsætningh worde tilkraffde wtaff eder, 
schwlle the thaa wara Widerrede med aile 
then macth the kwnne aastadt komma. Gust. 
1 reg. 2:119. en ständig och altijd varande 
armee, som vore vederrede att försvara rijket. 
Gust. Adolf Skr. 214. then rostienst både 
til fot och hest ... skal på al hendelse uthi 
hvart förstendömme för sig vederreda hållas. 
Ders. 239. Hvadh gott vårt hela huusz förmå 
Edher skal vederrede stå. Messenius Blank. 
39. Seger stàr’na allväg vederreda. Stjern- 
hjelm Fredsafl 11 intr. plåghadhe han bön
derna . . . swårligha för thet the hade så offta 
warit her Iwar Green wedher reedho och 
gååt vth med honom. O. Petri Kr. 259. 
Ingen deel fattas här på Gudz sidho, hans 
nådh och barmhertigheet är nw allom wedher- 
redho. L. Petri 1 Post. H 1 b.

Vederråda, tr. Afråda. [T. widerrathen.} 
jag slikt upsåt GeneralKrigsCommissarien at 
verkställa vederrådt. M. Stenbock (Lön
bom Anek. 2: 279).
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Vedersaka, Vidersaka, tr. 1. Försaka, 
afstå ifrån, hon haffuer försworet och wi- 
dhersakat thet onda wäsende som hon war 
Stadt vthinnan tilforenne. O. Petri 2 Post. 
100 b. huar och en aff idher, som icke we- 
dhersakar alt thet han ågher, han kan icke 
wara min Läriunge. Luc. 14:33. tå weder- 
sakadhe the konung Hans, och scriffuo ho
nom vp huldskap och mandskap. O. Petri 
Kr. 297. de Norske ... vore til sinnes at 
vedersaka Konungen af Danmarck, upsäya 
honom deTas ed. Tegel Er. 14 hist. 246. 
H. F. N. sielff sin rätt haffuer frijvilleligen 
... vedersaket. Stjernman Riksd. 1:544 
(1604). All rättighet till Gottland hafva de 
Svenska vedersakat och sig afhändt. S. 
Elofsson 182. tå borgmästaren satte sin 
slachtordning, vedhersakadhe fienden strij- 
dhen. Schroderus Liv. 519. — 2. Förneka. 
then som migh wedhersakar för menniskiom, 
honom skal ock iagh wedhersaka för min 
Fadher, som är j himmelen. Matth. 10:33. 
Hwilken som wil fölia migh, han wedher- 
sake sigh sielff, och taghe sitt kors vppå sigh. 
16:24. — 3. Vägra, biudhom edher.. . athij 
thet forma rwndha myntt... ingalundha straffa 
(klandra) eller wedhersaka (vägra att emot- 
taga), wthan baere thet wp för fulth oc giltt. 
Gust. 1 reg. 2:221. haffuer iagh någhrom 
giordt skadha, eller någhot thet dödhen werdt 
är, tå wedhersakar iagh icke döö. Ap. gern. 
25:11. Och skal ingen, som ... tilbörlig be- 
soldning tilbiudes, vedersake at late bruke 
sigh ehvar som behöfves. Stjernman Riksd. 
1:537 (1602). the vedhersakade konung An- 
tiocho hielp och bijstånd emoot the Romare. 
Schroderus Liv. 647. (han) uthaff en sin 
vän bleff anmodat, thet han ville hielpa ho
nom uthi een vrångvijs saak, men han ve- 
dersakade thet aldeles. Waldt 19.

Vedersken, n. Återsken. [T. wieder
schein.] så kan man af des (månens) veder- 
skien moth snöön se at läsa det något groft 
skrifvit är eller trycht. Rudbeck Att. 1:84. 
gir han (kameleonten) vederskeen af all then 
färg man steiler För honom. Spegel G. 
verk 237. Siälen klar och ren Af ett Gudoms 
vedersken Stråla får i evigheten. S. E. 
Brenner Dikt. 2:52. Husets vederskien för
blindade våra ögon. As. Ban. 1:121.

Vederskifte, n. Tvekamp. [Jfr Isi. viör- 
skipti.] thermedh skall tå theras vederskiffte 
gripit ändha, att Swerin blef ther liggiandes 
dödh på marken. L. Petri 'Kr. 15. 
„Vederspändig, adj. 1. Motspänstig. [Mnt. 

wedderspennich.] the uproriske och veder- 
spendige Danske. Sylvius Er. 01 40. — 
2. Motig, svår. thet var mächta vederspän- 
digt at gå fram, äfven och fahrligit at gå til- 
baka. Sylvius Curt. 450.

Vedersträf, n. Motsträfvighet, tvist, tee 
fram uthi en dansz Freds och örlogs vapen, 
strijd och vedersträf Om sin prijs och nyttig-

heet. Pallas skiliier trätan åt, betyger at 
Fred är bättr’ än bäste krijg. Stjernhjelm 
Fredsafl anman.

Vedersträfva, tr. Sträfva emot. [T. wi
derstreben.] the medh theras hårdnackadha 
argheet och wrånga vpsåt wedhersträffua tin 
helgha wilie. P. J. Gothus Bön. K o b.

Vedersträfvig, adj. Motbjudande. [Mnt. 
wedderstrevich.] Maten blifver edher veder
sträfvig. Schroderus Hels. beg. skaitk. 45. 
alzingen stanck är näsan så vedersträfvigh 
och förtreteligh, än äfven (som just) okysk- 
hetenes orene andes vädher. Albert. 1:177. 
om honom ... en fremmande, ther til medh 
en vedersträfvigh tanke infaller. Hunn. 133.

Vederstygg, adj. Vederstygglig, men- 
niskian ... är wederstygg och snödh. L. 
Petri Jobs bok 15:16. en deel ... haffuer 
wederstygdt anseende (utseende) medh sigh. 
B. Olavi 87 b.

Vederstyggas, dep. Styggas vid. han 
wedherstygdhes icke at stå emoot sanningen. 
A. Simonis Aa 6 b. en sammansvärielse, 
hvilka Gudh förbannar och vederstygges. P. 
,[. Gothus Rel. art. 215. the thet (kätteriet) 
ångrade och vederstygdtz hade. Laurelius 
Påf. anat. 403. vederstyggias vid syndenne. 
Svedberg Sabb. ro 2:1178. vederstyggoms 
för thet ondt och syndigt är, såsom för hel
vete. Casa 348.

Vederstyggelse, Viderstyggelse, f.
Styggelse, köpslaga redeliga och skæliga 
med the hållender på thet the skuie icke 
få en viderstyggelse ath besöke thetta rikit 
Gust. 1 reg. 4: 215. the Egyptier töras icke 
äta brödh medh the Hebreer, thet är een 
wedherstyggelse för them. 1 Mos. 43:32. 
Thet som kräker på iordenne skal wara idher 
een wedherstyggelse, och man skal icke ätat. 
3 Mos. 11:41. Jagh skal... göra tigh til een 
wedherstyggelse, at alle the som tigh see, 
skola flyy jfrå tigh. Nah. 3:6. uppå slige 
store och grofve misdädere lagdes publica 
penitentia ... for then ganske christelige for
samling. androm till exempel och vederstyg- 
gefse. Hist, tidskr. 7: 196 (1541). han haf- 
ver hafft een vederstyggelse vidh samma 
offer. L. Petri Kr. 46. then wrongwisa 
wederstyggelse, som j förtidhen mykit all- 
menneligh warit haffuer til the qwinnors lijk, 
som vthi barnsfenge affledna äro. Kyrkord. 
23 a. een alwarligh wedherstyggelse och 
fiendskap fatha emot alla lögnandar. P. J. 
Gothus Bön. G 8 b. thet är esn veder
styggelse, at man plötzligen Gudz välgernin- 
gar förgäter. Schroderus Kors. 623. jag 
altid hafver burit en vederstyggelse til trätor 
och kif. Svedberg Försvar 14. Påfvens 
vederstyggelser. Raimundius 44. jag ser 
af honom sådana vederstyggelser, så at jag 
ville önska han vore, jag vet icke hvar. 
Ehrenström 6.

Vederstånd, n. Motstånd. [T. wider-
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stand.] dhe förre consilia (i Danmark) are 
igenom Rådetz vederstånd faine i brunnen. 
HSH 25:254 (1633).

Vedersyn, Vidersyn, f. 1. Försyn, skygg
het. [Fsv. vidhersyn, Isl. viörsjn.] the hatfua 
myndre vidersyn ath brwche sin ondsko på 
eder. Gust. 1 reg. 4:123. the . . . bönder som 
haffwe bygdt thet skip inne j Rysselandh 
skulle medh rätte någit hårt straffede bliffwe 
Så at andre måtlhe haffwe ther en widersynn 
före. Fin. handl. 8 220 (1555). hwilke sigh 
vthan all wedersyn giffua til allahanda otucht. 
Falck 3ta. Söffrin achtade Hans Kongligh 
Maiestettz påbodh och scriffuelse platt intedt, 
Vtan hölt spelet altså gongande vtan all 
widersyn och fahra (fruktan). Svart Kr. 78. 
leffua vthan all wedhersyn j alla synder och 
onda lustar. A. Simonis V 1 b. (JfrSevid, 
S e 8.) — 2. Undseende, skonsamhet. här 
(hos Kristian Tyrann) war ingen wedersyyn 
hwarken öffwer vng eller gammal. Svart 
Àrepred. 56. — 3. Afseende, hänsyn. Chri
sms sielff vthan all wedersyn (sine respecta) 
predicade, för mongom, för fååm, och vnder- 
tiden för een ensam menniskio. L Petri 
Kyrkord. 26a. - 4. Varnagel. (Jfr Se vid) 
tiuffuar... hengiandes (i galgen) androm til 
wedersyn och förskreckelse. L. Petri Chr. 
pina p 5 b. vppenbarligit straff eller nepst, 
androm til wedersyn och reddhogha. Falck 
109 a. — 5. Återspegling, motbild, afbild. 
Är ansichtet (som afspeglas i vattnet) . . . 
fühlt eller ... dägeligit; samma beläte, mot- 
sken och vedersyn gifver vatnet ifrå sig. 
Svedberg Schibb. f 4 b.

Vedersynlig, adj. Vidrig att se. veder- 
synliga lyten på kroppen. Emporagrius 147. 
de som sågo däm (de druckne) raga, och lika 
som ursinnige, skulle hela sin tid til en så 
vedersynlig last et ouphörliget hat draga. 
Hermelin C 8 b.

Vedersäga, Vidersäga, tr. [Fsv. viper- 
sighia, D. vedersige, Mnt. wedderseggen.] 
1. Motsäga, förneka, then menigheman her 
openbarligha nekath och widhersagt haffuer, 
ath thet aldrigh skeeddhe medh theres weeth- 
scap. Gust. 1 reg. 2:236. ey honum j no- 
ghen mottho widerseya eller neka hans reth. 
3:136. Hwilken migh effterfölia wil, han 
wedhersäye sigh sielff, och taghe sitt korsz 
på sigh. Luc. 9:23. — 2. Uppsäga, then 
menighe mandh ... wedersacth klyppingana 
att the inthe lengher gaa skulle. Gust. 1 
reg. 1:204. — 3. Afsäga sig. widh Mora 
steen wedersade han rikit, och hertogen 
bleeff thå hyllat för konung. O. Petri Kr. 90.

Vedersätta, tr. Återsätta. the funnit 
hade thessa Gudarnes döttrar, the ährsamme 
dygder, them til at vedersättia och förhöya til 
theras forna vyrdes stol och stånd. Stjern- 
hjelm Virt. rep.

Vedertaga, tr. [Fsv. vipertaka.] 1. Taga, 
ertappa, om han (tjufven) warder wedher-

taghen. L. Petri Sal. ord. 6: 31. — 2. Emot- 
taga. om gästgifvere så månge icke kan 
befordre som kunne til gårdz komme, då 
skal ländzmannen them vedertage och medh 
häster, maat och öll... försörie. Stjernman 
Com. l:4tO(1604). — 3. Vidtaga, verkställa. 
vedertaga thet the befinna nyttigt vara. Schro- 
derus Uss. A 4 a. de rådde Hertigen at 
skicka til Finland ... at ställa alting i ord
ning: detta blef dock icke vedertagit. Dalin 
Hist. III. 2:344.

Vedertal, n. 1. Samtal. [Fsv. vidhertal, 
Isl. viörtal.] theras snack och vedertaal. 
L. Petri Kr. 22 — 2. wedhertaal eller dis- 
putatie. L. Petri / Post. M 5 a. disputa- 
tionen eller vedertalet i Lund. Svedberg 
Försvar 159.

Vedertala, f. Samtal. Thette och annat 
mere ... war wår wedhr tala. H. O. visbok 85.

Vedertarfva, tr. Tarfva, behöfva. till 
sitt behoff opköpe hvadh dhe vedertarfve. 
Stjernman Com. 1:596 (1614). JfrVeder- 
to r fv a.

Vedertecken, n. Kännetecken, känne
märke. Och thet (vilddjuret) lät alla .. . 
tagha wedhertekn vthi theras höghra hand, 
eller på theras anlete, at ingen skal må köpa 
eller sälia, vthan then ther haffuer wedher- 
teknet eller Wildiwrens nampn. Upp. 13:16. 
the lata ock så elfter sigh itt wedherteekn 
(minnesmärke) til sins leffuernes galenskap. 
L. Petri Sal. vish. 10: 8 Odygden eij så 
långt steg fram: Hon måste då med billig 
skam Sit vedertecken bära Rydelius Vitt.62.

Vedertorf, -torft, -tarft, Vidertarf, f. 
Nödtorft. [Fsv. viperporft.] få sijna tilbör- 
liga vedertorff och berning. Gust. 1 reg. 5: 
63. The ther nw redeligha handla lära och 
predica ... them äre the som lärde warda 
plictige ath the läta them fåå theres wedher- 
törfft. O. Petri Svar till P. Eliœ d 1 b. 
Gudh . .. skal rijkeliga skaffa tigh tijn weder- 
torfft. L. Petri 2 Post. 247 a. theras tim
liga wedertorfft och vppehelle. 3 Post. St a. 
at the siuke få sijn wedertorfft til maat, dryck, 
kläder etc. Kyrkord. 92 b. rikitzens vidher- 
tarff til salth. Gust. I reg. 4:100. skal ey 
någon af borgerskapet hafva macht till at 
giöra sin vedertorff och giärning hos någon 
annan embetzman, än hos någon af them, 
som äre uti samma kiöpstad. Stjernman 
Com. 1:262 (1576). Skinwahrer aff allehande 
slag som här j Rijket wanke plägher, icke 
allenest effter thenne rijkes wedhertarfft, 
vthan ock så til öffuerflödh. E. Sparre 
Oration C 2 b.

Vedertorftig, Vidertorftig, adj. [Fsv. 
viperpcrftogher.] 1. Behöflig. salt, hwmbla 
eller andre weddhertörfftighe waror. Gust. 1 
reg. 3:339. — 2. Behöfvande, torftig, thå 
iach war när idher och war wedhertorfftugh 
förtungadhe iach ingen. NT 1526 2 Cor. 11:9. 
the intit wille hielpa them som widhertorff-
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tige wore. O. Pf.tri 2 Post. 115 b. huad 
the vedertorfftige eller fatige behöffue. Fin. 
handl. 1:238 (1542). Bildl. Hwj w'enden j 
idher tå om til the swagha och wedhertorff- 
tigha stadhgar igen. Gal. 4: 9.

Vedertorftighet, f. Torftighet. iders fa- 
tigdom och wedertorftighett. Gust. 1 reg. 
6: 65.

Vedertorfva, tr. Behöfva. han uptäcker 
all feel, som behöfva afskaffas, och elliest 
hvarutinnan han Biskopens hielp och styrkio 
kan vedertorfva. Emporagrius 309. Jfr 
Vedertarfva.

Vedervara, intr. Vara närvarande vid. 
Krigsbefälet, som ständernes förening icke 
vedervarit. J. Werwing 1:220.

Vedervara, Vidervara, tr. Åtvarna. 
[Fsv. vipervara.] (Jfr Vara, tr.) Och haffue 
nu på nyth igen wid högsta straff lijff och 
godz wedheruarat them at the thet (silfret) 
icke köpa skolle. Gust. 1 reg. 7:174. han 
icke nooghsamliga hade bliffuit widerwarat 
(för dryckenskapslasten). L. Petri Dryck. 
D 7 a. wardt honom offta wedherwarat aff 
hans grannar, at han skulle låta aff medh thet 
ordesätt, ehest måtte han en gång komma 
på stort fall. A. Simonis Vi2a.

Vedervarning, f. Varning, til en wedher- 
warning ... på thet the sigh förwara skole för 
sådanna falsk rådh och ogudhachtigh handel. 
A. Simonis T 10 b.

Vedervigt, f. vedervigter eller lijkare. 
Stjernman Com. 3:35 (lt61).

Vederviljare, m. Illviljare. Redskaffens 
gemöter ... böra intet taga någon affsaknat 
igenom vedervilliares vållande. U. Hjärne 
Surbr. företal 3 b.

Vedervilje, m. Illvilja, motvillighet, 
fiendtlighet; förtret, misshag. [Fsv. vidher- 
vili, Mnt. wedderwille] Thet iak haffuer 
lathit förwende hertig iöriens breff. . . haff
uer iak ingenstedz ther med giort eder nad 
till nogen vederwilie (i någon illvillig afsigt). 
H. Brask (Gust. 1 reg. 3:4:5). i late eder 
förföre och bedrage til al skalkheet, vpror 
och wederwilie. RR‘f 1542. the (presterna) 
tryggeligen och frijdhsammeligen, doch oss 
icke till någon otrooheet, vedervillie eller 
olydne i verldzlige måtto, .. . måge bruka 
dheras kall och embete. Stjernman Riksd. 
1:421 (1594). han achtade sådana theres rådh 
intet, vtan togh thet til wederwilia, at the 
honom sådana rådde. O. Petri Kr. 237. 
godh barn . .. tagha sig til wara, at the ingen 
ting antingen göra eller låta, thet the (för- 
äldrarne) skola tagha til wederwilia. L. 
Petri 3 Post. 96 a.

Vedervillig, adj. Motvillig, fiendtlig; 
förtretlig. Genom samma girigheet giorde 
K. Perseus K. Gentium sigh vedervilligh. 
Schroderus Liv. 863. the sigh uppå sam- 
quems platzen alle tee skulle och ther medh 
vedervilligh röst hemnas uppå sin strenge

och illvillighe öfverste. Ders. 906. i sinnet 
och hiertat blifva the .. . vedervillige emot 
sitt egit land. Svedberg Schibb. c 3 b. de 
många vedervilliga saker . . . som flux fölgde 
på det Pålenska valet. Girs Joh. 3 kr. 139. 
medh penningar kan man .. . alle vedervil- 
lighe ting affvenda. R. Foss 186.

Vedervågan (-våga?), f. Jagh icke hel
ler sijr dem Keyserske i Pommern att vara 
så starck, att dhe skole töra biudha oss här 
någott; Och där dhe dedh giordhe, menar 
jagh . .. nogsampt att holla dhem vedervågan 
(hålla dem stången; jfr T. die Wage halten). 
A. OXENSTJERNA (HSH 25:92).

Vedervärdig, Vidervärdig, adj. [Mnt. 
wedderwerdich, T. widerwärtig.] 1. Mot
ståndare. wåre fiender och wijderwardige. 
RR ”/* 1544. Skal ock ingen then andres 
fiende eller vederverdige . .. hielpa, sterckia 
eller tilförningh göra. Tegel Gust. 1 hist. 
2:135. Konungen i Danmarck . .. skall sigh 
hemligen förbinda medh E:s Kongl. M:ttz 
vedervertige. A. Oxenstjerna (HSH 24: 
205). — 2. Stridande emot, stridig, motig, 
vidrig, samma lagh haffua strax, lika som 
Scrifftenne wederwerdigh, bliffuit ogillat. L. 
Petri Skyld. B 7 a. såsom olijka paar oxar, 
altså komma olijka och wederwertige com- 
plexioner sällan wäl öfwereens. Brahe 
Oecon. 37. ju större tåreflod, Ju mera lin
dring i en vedervärdig lycka. S. E. Bren
ner Dikt. 1: 136.

Vedervärdighet, f. Fiendtlighet, mot
spänstighet, ovilja, stridighet [Mnt. wed- 
derwerdicheit, T. Widerwärtigkeit.] han 
ingen vederverdigheet företaga skulle einoot 
H. K. M. Tegel Gust. 1 hist. 2:196. af- 
holler den gemena man at sättia sig op och 
til vedervärdighet och olydno. Stjernman 
Riksd. bih. 309 (1639). man hvarcken Chur- 
fursten eller dhe Pommerske furster och 
ständerne med något otijdigt svar till veder- 
vertighet och alteration moot oss tillfelle 
gifva må. A. Oxenstjerna (HSH 27:157). 
rättrådige, uprichtige och beskedelige män 
förordnade blifva, som uthan våld eller nå
gon vedervärtigheet alla saaker ... öfverläggia 
och i acht taga. Stjernman Riksd. 2:1383 
(1660).

Vedrig, se Vidrig.
Vedvräkare,1 m. Vedsynare. den som 

kiöper veden skall gifve vedevräkaren af 
hvar fampn sex penninger. Stjernman 
Com. 1: 285 (157 7).

Vefta, tr. och intr. Vifta. Herren Ze
baoth weefftar handena offuer them. Es. 
19:16. när som wädhret bläste, haffuer thette 
förlåtet (förlåten) wäfftet, såsom een fänicka 
(fana). Lælius Res. 1:30.

Vefva, f. Svepning, svept i dödsens 
bleka vefva. Eldh Cypr. 174.

Vefva, f. Stund. En fru, som visat har 
in til sin sidsta vefva, Det hon at älska
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Gud . .. förstått. Eldh Cypr. 117. De . . . 
se sin lefnads sista vefva. Ders. 157.

Vefva sig, refl. Ther månde ingen synd 
i jheras hog sig vefva (innästla sig). Spegel 
Öpp. par. 65. veeffua oss uthu (reda oss ur, 
frigöra oss ifrån) timmeliga bedröffuelse. 
P. J. Gothus Rel. art. 152.

Vega, tr. Döda (i strid). [Fsv. vägha, 
isl. vega.] Så droge the vth sinn godhe 
swerdh ,. . . Så woge the femtenn Danske 
hoffmen. Sv. forns. 2:866.

Veidverk, n. Jagt. [T. weidwerk.] bruka 
någon ridderlig kortwill . .. med rijdande, 
skiutande, jacht och weidwerck. Brahe 
Oecon. 17.

Vek, adj. 1. Lös, löskolet, week ägg. B. 
Olavi 1 b. — 2. Försagd, blödig, känslo- 
vek. Idhor hierta måtte . . . week warda, och 
vpgiffuas. Jer. 51:46. hennes hierta warder 
weegt och barmhärtugt. O. Petri I Post. 
115 a.

Veka, tr. Göra mjuk. Demanterne äro 
så hårde, at the aff ingen ting veekas kunne. 
Schroderus Albert. 4: 212.

Veka, vackla. Se Hveka.
Veka, f. Vecka. [Mnt iveke, Isl. vika ] 

halt tesse wekona vth. / Mos. 29:27. Jagh 
fastar twå resor j wekonne. Luc. 18:12. j 
ena weko longt. Dan 9 27. han wille bliffua 
j twå wekor när honom. Tob. 8: --2. sex 
wekna gammal. L. Petri 1 Post. G 6 a.

Veka, f. Veka sjö, sjömil. [Fsv. vika 
sio(s), Isl. vika sjöfar.] när the komme een 
halff wicke siös. Svart Kr. 5. Hertig Carl 
... af de Danske i siön angripen, och til 
någre veku siö förd af sin räita kosa. Girs 
Joh. 3 kr. 7». Styremännen . . . skola be
komma för hvar mijl eller vekesiö de blifva 
brukade til at styra ... cronones skepp eller 
fahrkost sex öre silfvermynt. Stjernman 
Com. 2:315 (1642). then daghen hade vij 
seglat 10 stoore mijl eller veekor siöö. 
Gyllenius 56. Jfr Rietz tos b.

Vekentlig, adj. I hvarje vecka förekom
mande. [T. wöchentlich.] åhrliga, månat- 
lige och veekentlige examina eller förhör i 
Gymnasio och Scholarne. HSH 33:2a4 (1660). 
mine veekendtlige aldraunderdånigste rap
porter. 31:376 (1662).

Veklif, n. Ilia, wekalijff. Var.rer.voc. 
A 8 a. Iisterhinnan invefvar veeklijfvet (ilia 
obvolvit). Comenius Tung. 277.

Veknas(?), dep. Segna, sjunka. Honn 
weeknades nedh till iordenn, iagh mente 
honn skulle retth döö. H. O. visbok 46.

Veksinnad, -sint, p. adj. the weeksin- 
nade them skal man icke driffua och seya, 
Thet skal tw göra, tw skalt wara stark. O. 
Petri l Post. 43 b. jag achtar den helt ringa, 
Som veksint gifver tapt, när lyckan ter sig 
tvär. Wrangel Tor. JO.

Veksinnig, adj. Veklig. Thenne konung 
Johannes var förmedelst en elak uptuchtan

under sin moder ganska veeksinnigh, trögh 
och til vällust heelt begifven vorden. P. 
Brask Puf. 48.

Veksinnighet, f. Veklighet, slapphet. 
hans (Sardanapals) illa uthropade veeksin- 
nigheet. P. Brask Puf. 4 en sömnesiuka 
både i hans krop och sinne, hvilken han 
ingalunda, fast förmågan vore, vill läka, eme
dan han uti sådan veksinnighet finner sin 
högsta sällhet. Hermelin C 5 a.

Veksuden, p. adj. Löskokt. weeksudhit 
ägg B. Olavi I47a.

Veld, se Vild.
Veldaman, m. Partisk man. Så haffuer 

och mykit wordit scriffuit aff them som par- 
tijske och weelda män i sakenne warit haffua.
0. Petri Kr. 2. (Jfr Schlyter Urd. vilda 
majier.)

Velder, se V i 1 d e r.
Veldgåfva, f. Vängåfva. hon ... beken- 

ner sich wthöffuer förscriffna 400 marc ent- 
fangit aff förbemelte Lars Fleming femtijo 
marek ortuger... til en weldgåffwa på fonda 
Kådiela godz Fin. handl. 6:325 (1557). Se 
Schlyter Ord. vild'2.

Velk, adj. God, duglig, dugtig, styf. 
(Jfr Hesselman I och y 213.) är S. Påuel 
oss icke godh nogh för en Euangelist? eller 
åt minsto noghot welkare än huar och en 
som epter sitt eghit hoffwudh dietar och 
stietar huadh han wil L. Petri Dial, om 
mess, lo b. David ... hade slagit både leyon 
och biörn; hade nu Gud hulpit honom der 
uth, så skulle han och vähl hielpa honom 
emoih dhenne Gudz försmädaren Goliath, 
han var intet velkare än ett leyon eller biörn, 
j. Rudbeckius Kon. reg. 422 Wälkare, 
besser. Wälkast, beszt. Lind Ord.

Veil, se H v ä 11.
Vein, f. Förhoppning, förtröstan. [Jfr 

Isl. vilnan] then wåån och weeln man 
haffuer på gerningarnas rettferdigheet. L. 
Petri 2 Post. 66 b. är ingen möda eller 
farligheet så stoor, at the iw gerna giffua 
sigh ther vthi, först at ther med är någor 
weeln til pennings. Ders. 242 a Ey gullet 
någon än om girighet påminte, Then fula 
penning-veln låg i sitt första inte. Rudeen 270.

Velnas, Välnas, dep. (Jfr RiETZ8o7a.)
1. Hoppas, förvänta. [Fsv. vilnas, velnas, 
Isl. vilnast] the arbetade icke j thenna 
Hwsbondans Wijngård, kunde för then skul 
icke heller weelnas lön aff honom. L. Petri 
1 Post. S i b. hans Wijngård, ther man nå
got må weelnas och förtiena. Ders. Hwadh 
är migh til gangns, och hwad gott kan iagh 
nu weelnas? Sir. bok 11:25. hwar tu vp- 
penbarar hans (vännens) heemligheet, torff 
tu intet welnas honom igen. 27:19. ingen 
lärare må velnas nogon velsignelse, ther 
Gud then icke gifver. Svedberg Sabb. ro 
2:13:5. han välnas (hoppas) en godh uth- 
gång. Comenius Tung. 808. — 2. À stunda,
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vara lysten. Jag välnades theråt... jag thee 
omhalsa lyste. Kolmodin Qv. sp. 1:126.

Vels, m. Ett slags fisk. [T. tvels.] Den 
vijdmunte velsen (silurus). Comenius Orb. 
pict. 71.

Vema, intr. Prata tok. [Jfr Nor. veima, 
fjase, spoge Aasen.] Där han (Rus) sitter, 
ey veet hvad han talar, veemar och ählas. 
Stjernhjelm Here. 350. Vema, tepa, tala 
fåfängia. Ordl. till Here.

Vena, intr. Vena sig, refl. Qvida, jämra 
sig. [Fsv. vena (sik), Isi. veina ] Och (sva
lan) beddar ther så blöt at hennes ungar 
klena Ej skola ömma sig och uti vaggan 
vena. Spegel G. verk 204. Gudh nådhe 
migh arma ereatur, Migh må iagh svåra vena. 
Forsius Spec. B 7 a. Rietz 802 b.

Vendeka, Vennika, f. Kjol. [Mnt. wen- 
neke.] Su p paru m, skörte, wendeka. Var. 
rer. voc. E 4 b. en lin (linne) wennicke. HSH 
29: 91 (1540). Se Schiller-Löbben och 
Molbech Gloss.

Venen, se Fenin.
Vensterhänding, m. Mutius bleff kallat 

Scævola eilet vensterhänding. Schroderus 
Liv. 62.

Venstert, adv. Åt venster. ett segerverk 
(urverk) haffuer tveggiahanda hiwl, aff hvil- 
kom somliga löpa retsyls och somliga oret- 
syls eller venstert. P. J. Gothus Calv. 
C 3 a.

Vepa, f. [Fsv. vepa; 1st. veipa, ett slags 
groft tyg. Jfr Rietz 801b; Språk o. stil 
9:31-32.] 1. Täcke, sängtäcke. Vepa, Le-
vidensa, ein grob'Decke. Schroderus Lex. 
38. vepor onde och godha 22 ‘/2 Par (fun- 
nos på Gripsholm). HSH 37:1(1529). Thet 
(renskinn) är och theras bädd samt theras 
fäll och vepa. Spegel G. verk 234. Har 
ett vidskepligt våp jag blottat af sin vepa? 
Düben Boil. sat. 81. — 2. Tygstycke. Klä
das i en groflf vepe särek (såsom nunna). 
Messenius Blank. 59. Indianer, som gingo 
nästan hel nakna, hafvande allenast en stygg 
vepa öfver then ena axeln. Stock. Mag. 
2:632 (1712).

Vepot, adj. Våpig, enfaldig? (Jfr Ven- 
dell Ordb. öv. östsv. dial, vepog, till- 
gjord.) V'i haffue ingen nödh när wi haffue 
Konung Cristiern till Herra ty han haffuer 
oss tilsagt, att oss icke skall tryte Salt och 
Sill etc. Och medh mong slijk wepot ord 
lätte the sigh höra. Svart Kr. 10.

Verbroder, m. Svåger. [Fsv. värsbro- 
dhir, Isl. verbråöir, af ver, verr, äkta man; 
jfr Rietz 831 a] Leuir, bondans broder 
then man kallar werbroder. Var. rer. voc. 
C 4 b.

Verede, n. Anklagelse. [Mnt. wedder- 
rede, motsägelse.] um I haffue någott oär- 
ligit verede med honom ... haffuer han . .. 
tilbudit sig stå hvar och en til rätta. Tegel 
Er. 14 hist. 308 (K. br. 1568).

Verk, n. en mestare j allahanda koppars 
och ierns werck (arbeten). 1 Mos. 4: 22. 
wijszheet til at göra allahanda werck, til at 
snidha, wireka och sticka. 2 Mos. 35:35. 
the wijse som arbetadhe på Helghedomens 
werck. 36: 4. silke och stickat werck. Hes. 
16 13. Han förlöser mina siäl jfrå them 
som wilia til werka (genit. pl.) medh migh 
(vilja angripa mig). Ps. 55:19. Han skal 
wara til werka medh honom, och fördriff- 
uan. Hes. 31:11. Kong Christiern ...nu 
gåår til wercka (griper sig an, gör an
grepp) j idhart land Norige ther han inta- 
gher then ena landzendan epter then andra. 
Gust. 1 reg. 7 : 448. så snart Christus kom 
j öknena, war dieffuulen til werka medh 
honom, anfechtade, qualde och plågade ho
nom. L. Petri 1 Post. U4b. jagh skal 
ock vnderliga gå til wercka (gå till väga, 
förfara) medh thetta folck. Jes. proph. 29:14. 
De gå så oförmärkt til värka. Dalin Vitt. 
3:241. på vänligt maner gå til värka med 
saken. A. Nicander Gifterm. 46. Vi måste 
med all nit söka at gå i vår stora Medlares 
fotspår, kort sagdt, vi måste i värket vara 
Christne. Dalin Vitt. I. 1:25. Hans dygd i 
värket fans, mer än i glans och ljud. I. 3:104.

Verka, tr. och intr. 1. Vara verksam, 
arbeta, förarbeta, tillverka, arbetom, werc- 
kandes medh wåra eghna hender. 1 Cor. 
4:12. gullet (haffuer) sitt rwm ther thet 
werckas. Job 28:1. verkadt guld och silf- 
ver. Schroderus Uss. B 4 b. Kramgods 
verkas ganska ringa. Ders. C 4 b. — 2. Älta. 
[T. wirken.] han knodar och värkar, til- 
höflar och polerar oss. Schroderus Kors. 92.

Verkan, f. Verkande, verksamhet, huil- 
kens (den ondes) tilkommelse skeer effier 
Satans werckan. 2 Thess. 2: 9. Christus ... 
haffuer låtit hwar och en menniskio wara 
frij ther til (till äktenskap), then som icke 
aff naturen eller elles aff menniskios wer- 
kan (åverkan) omechtigh eller obequemd 
ther til är. O. Petri Sakr. 13 a.

Verkdag, m. Arbetsdag. [Isl. verkdagr.] 
giöra af en hvilodag en oheligan verckodag. 
Svedberg Sabb. ro 1:130. Om söndagen 
... bedrifves svårare och gröfre synder än 
elliest på verckedagarna i vekonne. 1:859.

Verke, m. Risgård, fiskgärd. [Fsv. värke.] 
skall han sigh .. . winlegge det (fisket) att 
holla vedh macht med notar, verkar och 
alle handa andre redhskap. Landt. instr. 97 
(1616). Se Rietz. (Jfr Svart Kr. 37, 55.)

Verklärare, m. Som lärer gerningarnas 
förtjenst. [T. werklehrer ] the falske Apostlar 
och Wercklärare göra altijdh troonne skadha. 
Försp till Philipp.

Verklös, adj. Overksam, verklösa mun- 
christna. P. Erici 5:23 b. Ach! vercka så 
i mig, som eljes vercklös blifver, At thetta 
verck går väl. Spegel Tillsl. par. 81.

Verkntan, m. [Fsv. värkman, yrkesidkare
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Söderwall.] 1. Handtverksmästare. icke 
städia någen nykomen gulszmed sätia sig i 
vpstäderne för een werkman förre än han 
haffuer warit j Stocholm för werkmästaren 
och ther bewisat sijn werkstycke. Skråord. 
169 (1529). — 2. Skråföreståndare, när nå
gen af thett talet (det bestämda antalet 
handtverkare i staden) affaller, då må werk- 
mannen medh the andre i Embethett... in- 
tage en annen. Skråord. 177 (1596).

Verkmästare, m. 1. Skråföreståndare. 
[Fsv. värkmästare.] alle gulszmeder j vp- 
land skola komma tiilhopa en tid om året i 
Stocholm ock retta ther theres wikt när 
werkmesteren aff theres embete. Skråord. 
169 (1529). Se vidare ex. under Verk
man 1. — 2. Ett slags handtverkare (hvil- 
ket? Jfr Molbech Gloss.) gwlsmedher, 
Kleensmedher, Verkmestara, Sadelmakare, 
Beltara, Pwngamakara, Swerdzfeyara, offwer- 
skærara, Skinnara, och andra swadana em- 
bitzmæn, som paa Landzbygden finnas. Gust. 
I reg. 1:212. at alle landköpare gulsmider 
snickare cleensmidher werkmestare oc andre 
saadane flytia sigh in vthi stederne. 1:255. 
— 3. Handtverkare i allmänhet, arbetare. 
han (Gud) genom oss, såsom en werk
mestare genom sin redzkap, stoor ting vth- 
rättar. P. Erici 5:234 b. sådan som värck- 
mästaren är, sådant är och värcket. Forsius 
Esdr. 140.

Verknad, m. Verk, verksamhet. [Fsv. 
värknaper, Isl. verknaör.) Theras wäffnat 
dugher intet til klädher, och theras werck- 
nat dugher icke til Täken. L. Petri Jes. 
proph. 59:6. Hata ingen wercknat för ar
betet skull (derföre att det är mycket ar
bete dervid). L. Petri Sir. bok 7:16. All 
förgengeligh wercknat moste taga enda, och 
han som slijkt werkat haffuer förgåås ock 
så medh. 14:21. the (Guds verk) hwarken 
tröttas eller mödhas j theras wercknat, och 
hålla intet vppe aff theras sytzlo. 16:27.

Verkning, f. Verkan, hans krafftz werck- 
ning. Eph. 3:7.

Verkoffrare, m. Som vill med gerningar 
förtjena Guds nåd. the werckoffrare tagha 
Gudhi ifrå hans Guddomligha ähro, och 
göra aff honom en affgudh. L. Petri Om 
nattv. B 8 b.

Verksto, f. Afvelssto? [Jfr Fsv. värk- 
skiut, arbetssto Söderwall.] the wärkstodh 
och små foler ... skall thw lathe komme .. . 
till wäre affuelsgårder vdi Nylandh Och 
komme wäll samme stodh och foler månge- 
städz til nytte Ty wij achte här effther lathe 
vprätte affuell j huar sochn. Fin. handl. 
8:341 (1555).

Verkstycke, n. 1. Mästerstycke. Se un
der Verkman 1. — 2. Stenblock, ämnadt 
till byggnadssten. [T. Werkstück.] Stenarna, 
them man til bygningen bruka vil, måste 
först tilhuggas och poleras, för än the tagas

til bygningen, ju större värkstycken, ju större 
tilhugning. Schroderus Kors. 7.

Verkställig, adj. Verkställbar. Saken var 
godh och verkställigh. Schroderus Uss. 
K3a. — Göra verkställig, verkställa. 
[T. werkstellig machen.] föruthan soldates- 
cans contentament skattar jag ingen execu
tion aff fredztractaten latha sig hantera eller 
göra verkstellig. A. Oxenstjerna Bref 2:376.

Verldsling, m. Verldsligt sinnad men- 
niska. m u n d a n u s, verldsling. Svedberg 
Schibb. 285. Phy tig tu verldzling ... och 
tu afgudadyrckare. Ders. 459. Tu stolte weridz- 
ling, som håller för en nesa at böija tin 
knä för then stora Guden. Ungd. reg. 187. 
sådane verldzlingar . .. tyckia mykit om sig 
sielfva. Försvar 23. Två unge verldslingar 
kifva utan all ända om ens air eller later 
och skick. Rydelius Förn. öfn. 129.

Verldsman, m. 1. Verldslig man, lek
man. Så haffua och wåra munkar och nun
nor ... satt näsona högt vp emoot the men- 
niskior som the haffua räcknat för syndare, 
och tenckt, Ih thet är en werlzman, huad 
ligger lieh macht påå honom, wille han 
wara froom han droghe wel ena kappo (kåpa) 
vppå. O. Petri 1 Post. 121 b. -- 2. en stoor 
Politicus eller verldsman. P. J. Gothus 
Fastapred. 10.

Verldsvis, adj. Philosophus eller werld- 
wijss. O. Petri 1 Post. 106 a. The hedh- 
niska mestare och werldwijse. Ders. 104 a.

Verlös, adj. Som förlorat sin äkta man. 
[Isl. verlauss.] vederlöse(!) qvinnor. Tegel 
Gust. 1 hist. 2:100. verldlösa(l) quinner oc 
faderlööss barn. H. Brask (HSH 13:70).

Verskap, se Värdskap.
Versrnånglare, m. Man bör hafva med

ömkan med eder, herrar versrnånglare, som 
hafven edart endaste Stundeliga uppehälle 
af rimsmideri. Sv. nitet n. 3.

Versyster, f. Svägerska. Glos, bon
dans syster, wersyster. Var. rer. voc. C 5 a. 
Jfr Verbroder.

Vesa, f. En i matjorden gyttrig blålera, 
med en röllig eller gulaktig mergel eller 
mergelaktig lera til grund. Carleson 251. 
[Isl. veisa, sumpigt ställe, pöl. Se Ihre 
Gloss, wäsa, Rietz 803 a.]

Vestan, adv. monge warda kommande 
aff östan och westan. Matth. 8:11.

Vesterland, n. Land vid Vestersjön 
(Nordsjön), brabantt, Sælandh (Zeeland) och 
Here vesterlandhen. Gust. I reg. 4: 31. skip 
vtaff vestherlandhen haffwa siigh actadh hiith 
tiil Stocholm. 4: 24. thee Vesterländer, hol- 
landh, brabandh, Sælandh, vestherfridsland. 
4: 143.

Vesterländsk, adj. (Se Vesterland.) 
vestherlendisk skip. Gust. 1 reg. 4:100.

Vestersjön, m. Nordsjön. [Mnt. 1Ves- 
tersee.] medh then Danska flottan löpa uthi 
Vestersjön, effter han förmodde, att thet
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första anfall skulle skee antingen in i Öre- 
sundh eller Norrige. Tegjil Gust. 1 hist. 
2:176. Birkarier uthi Norrebotn .. . haffua 
theres liggere eller tienare uthi the fiske
läger vidh Vestersiön. 2: 3u0. han medt någre 
Kong:e M:ttz örligz skipp skulle . .. haffwe 
draget egenom Sundh eller Beltt in i Väster- 
siön. Hist, handl. 13. 1:2 » (1567).

Vestfart, Vestfärd, Vestvart, f. Eg. 
sjöfart vesterut [Isl. vestrferö]; brukas van
ligen såsom gemensam benämning för län
derna vid Vestersjön (Nordsjön). Monss 
bryntesson syg (sig) bespör med forstonduga 
köpmen, hwat warer westfart best kunna 
tiæna. Gust. 1 reg. 2:18. huar och een 
her aff östhersiön maa frij och feligh och 
obehindrat segla tiil westhfarth, hollandt, 
Seelandt och brabwndt. 2:43. eth skip Iran 
vestfarth ser inkommit för köpenhaffn. 4:25. 
vij haffwe fångit.. . breff och bwdt fran vest- 
färdt. 4 24. wij äre till sinnes att wele lathe 
löpe någre aff wäre Skep ått Westwartt. 
RR "Vi 1548. Salt och annat mera, hvad 
man ifrån Vestvardt plägar föra. Tegel Er. 
14 hist. 11. Köpmän, så väll vdi Hållandtt, 
Brabandtt och flerestedz Vestvartt, som vdi 
the Östre siöstäder. Stjernman Com. 1:155 
(1557). Vesterfarts seglation. 1:656 (1617).

Vestfartsk, Vestvartsk, adj. haffue vij 
vdtskickedt vårtt skep vgglan til siös til thenn 
vestfartske rese. Gust. 1 reg. 5: 86. bruke then 
Vestvartske seglatz medh träälast. Stjern
man Com. 1:325 (1583). then Vestfartske 
seglatzie til Franckrijke och Hispanien. 1:349 
(1589). the Westwarske (Holländarne). Gust. 
1 reg. 8:285. Konungen i Danmark ... ville 
sluta Sundet til och förhindra dem (de Re- 
velske) den Vestverske seglation. Tegel Er. 
14 hist. 11.

Vet, Vett, n. Vetskap. [Fsv. Isl. vit.] 
Intet medh mit veet ähr förandhrat. sedhan 
du affreeste. A. Oxenstjerna Bref I. 4:50. 
Medh näste posten ankom din och Salvii 
schrijffuelse ... till drotningen ; Men till mig 
eller andhre dine enskylte venner ingen 
medh mitt vett. 11:473.

Veta, tr. [Fsv. Isl. vita, Mnt. weten, T. 
wissen ] 1. Känna, hafva kunskap om
ingen haffuer fått weta hans graaff alt in til 
thenna dagh. 5 Mos. 34:6. the som weta 
tins Gudz lagh. Esra 7:25. I . . . weten 
icke Scrifftena. Matth. 22: 29. Jagh weet 
tina gerningar. Upp. 3: l. iagh hadhe gerna 
wist een wiss vnderwijsning om ... Dan. 
7:19. wiste (kunde) henne (episteln) ord jfrå 
ord vthan til. Försp till Rom. — 2. Vinn
lägga sig om. Jagh wil weta titt betsta. 
Jer. 40:4. j huadt motthe wij kwnne wetha 
och rama alles eders gangn. Gust. 1 reg. 3: 9. 
— 3. Tillerkänna, gifva. the mågha . . . 
weta sin frelsare tack, prijs och ära för 
theras salugheet. O. Petri Men. fall A 2 b. 
the wiste Konungenom på then tijden platt

ingen tack therföre. Svart Kr. 115. skall 
jag veta dig med näste post beskedh och 
underrettelse om hennes intention. A. Oxen
stjerna Bref 2:398.

Vetenhet, f. Vetande, kunskap. [Mnt. 
wetenheit.] Lär mich godheet, tuet och 
wetenheet. Dav. ps. 1536 119:66.

Vetenskap, m. och n. 1. Kunskap. [T. 
Wissenschaft.] Gennom studerande är väl 
then tryggeste vegen till vettenskapen. Gust. 
Adolf Skr. 65. vettenskap uthi krigsacker. 
Ders. the medel och vegar som en måste 
brucka och efterfölia til at komma til vet- 
tenskappet och thet retligh at förverfva. Ders. 
67. discurerar med en hoop och ratiuneulis, 
som läste han Terentium eller Plautum för 
skolediäknar, at visa sin stora vetenskap. 
A. Oxenstjerna Bref 2:456. några af adelen, 
som vettenskap hafva om bergzbruuk. Stjern
man Riksd 2:1586 (1668). giftvuxna jung
fruer, som till godt förstånd och vetenskap 
komna äro. Com. 4:671 (1686). en grun- 
delig vettenskap i Chirurgien. 6:382 (1717). 
— 2. Vetskap. Heiburt rymmer bort med 
konungens dotter Hillder, emot hennes faders 
villia och vettenskap. Peringskiöld Vilk. 
308. min förtrogna var utom min vetenskap 
ifrån mig gången. /Is. Ban. 2 : 496. utan 
hännes vetenskap. Celsius Gust. 1 hist. 
1: 218.

Veterlig, adj. Medveten, uppsåtlig, ge
nom sielffs wilia och weterligh synd mister 
man then heliga Anda. L. Petri 2 Post. 
282 b.

Vetskap, n. med vårt vetskap. Schro- 
derus Kysk. speg. A 7 b.

Vett, se Vet.
Vetta, intr. 1. berghet Pisga, som weet 

(vetter) ått öknenne. 4 Mos. 21: 20. den 
sidan om slottet som ifrån staden vette. 
Girs Joh. 3 kr. 12. — 2. Förhålla sig. 
huru ther med vetter tilsamman, så är doch 
... Lindestolpe Frans. 41. Jfr Tillvetta.

Vettlystnad, m. Vetgirighet, förnöija vår 
vettiystnad. Svedberg Dödst. 433.

Vettlös, adj [Fsv. vitlös, Isl. vitlauss ] 
1. Från förståndet, vanvettig, tå Petrus 
kom vthu fängilset för theras dör och klap- 
padhe, kunde the icke troo, at thet war han, 
sadhe pighona Rode, som thet förkunnadhe, 
wara weetlösa. P. Erici 6: 94 a. vetlös och 
ursinnigh. L. Paul. Gothus Mon. turb. 
75. — 2. Medvetslös, han lågh vettelöös 
och intet ååt, drack eller talade. Petrejus 
Beskr. 2:91.

Vettvill, adj. Vansinnig, raasande vet- 
ville menmskior. P. J. Gothus Rel. art. 152.

Vettvilla, f. Vansinne. Wij galne hölle 
hans leffnat för wettwillo. L. Petri Sal. 
vish. 5: 4. monger kommer aff sinnet, och 
bliffuer sedhan j wettwillonne alt in til thes 
han siälas. 4 Post. 61a.

Vexel, m. Vexelbank. äre vij tilsinnes
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at late uprette een vexel här udi Stocholm, 
ther vij vele late uth giffue godhe dalar för 
klippingar, elfter thenne verdering, nemligen 
... för hvarje 26 marek en godh dalar. Stjern- 
man Com. 1:240 (1574).

Vexelbref, n. pl. Vexlade bref (bref- 
vexling). de vexlebreff, som emellan oss 
och Råded i Danmark ähro lupne i dette 
åhr. A. Oxenstjerna Bref I. 4:97.

Vexelbänk, m. Vexelbank. I Vastena 
opprättades ... en sådan växelbänck som i 
Stockholm, att oppväxla förenämde mynt. 
Stjernman Com. 1:247 (1575). Växelbänkar, 
til at drijfva åcker. Schroderus Hoflef. 143. 
Hwj fick tu tå icke mina penningar in j 
wesziobencken? At när iagh komme, måtte 
iagh jw kraffdt them igen medh ocker? 
Luc. 19:21

Vexelgäld, n. Ränta. Philip hertig till 
Stettin ... förstrecht haffuer ... en summa 
Joachimsdaler ... skall nu Hans Kärligheet 
sådana summa betalet bliffwe ... nämpligen 
2200 daler ... och än dhå 50 daler som skall 
ware wexellgeltt. RR 5/7 <545.

Vexelord, n. Ordvexling. [T. Wechsel- 
wort.] the begynte tilsamman disputera . .. 
och kommo så vidt at the medh hälftige 
växelord sammansatte (sammandrabbade). 
Schroderus Hoflef. 205.

Vexelskrift, f. Skriftvexling. The be- 
sväringar som ... Konung Gustaff lät senda 
Konung Christian i Danmarck . .. medh the 
Danskes svar uppå them ... förbittrade begge 
konungars hiertar emoot hvar andra, så att 
them emellan hade när bleffuet ondt uthaff 
om samma besväringar och vexelskriffter. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:120. Jahannis Mathiæ 
Idea boni ordinis och därpå fölgdhe vexle- 
schriften med Superintendente Calmariensi. 
A. Oxenstjerna Bref 2: 3:0.

Vexla, tr. [Mnt. wesselen.] fremmede 
kopmen . . . wesle klyppyngher tiill sigh. 
Gust. 1 reg. 3:196. alt thet man Herranom 
giffuer thet är helight, Man skal icke weszla 
thet eller förwandlat, itt gott för itt ondt, 
eller itt ondt för itt gott. Om någhor weszlar 
thet, itt diwr för thet andra, så skola the 
bådhen wara Herranom heligh. 3 Mos. 27: 
10. Wätzla. Helsingius.

Vexlare, m. [Mnt. wesseler.] Så skulle 
tu haffua fått weszlarenar mina penningar, 
.. . hadhe iagh jw fått mitt med winning 
Matth. 25: 27. och fann j Templet them som 
sålde fää och fåår och duffuor, och weszlare 
sittiandes. Joh. ev. 2:14. Wätzlare. Hel
singius.

Vick, f. Vicker. Vicia, wick, kornwick. 
Var. rer. voc. N 2 a.

Vicka, tr. the (fåglarne) wicka stierten 
och quittra. L. Petri Dryck. B 4 b.

Vickla, tr. Uppvigla? oss förhoppes förme 
Smålendzske almoge skole betänckie sig 
mere än en resse, för än the lathe sig wickle

till noget obestond. Dipl. Dal. 2:269 (1543). 
Jfr Uppvik la.

Vid, prep, skal en man ... bliffua widh 
(hos) sina hustru. 1 Mos. 2:24. hon loogh 
widh (inom) sigh sieiff. 18: 12. somlighe 
vthaff the Scrifftlärda sadhe widh sigh sielffua. 
Matth. 9: 3 the mäta sigh widh (efter) sigh 
sielffua. 2 Cor. 10:12. Jagli haffuer Herran 
för öghon altijdh, ty han är migh på höghro 
handenne, therföre skal iagh wel bl.ffua widh 
migh (blifva beståndande). Ps. 16:8 en 
Christen ... bliffuer här widh sigh, så at 
han icke förtwiflar. L. Petri 1 Post. förspr. 5. 
(Jfr Blifva 3.) Tijn lengd är lijk widh itt 
Palmträä. H. vis. 7:7. hans hierta wardt 
lijkt widh wildiwr. Dan. 5:21. Menniskian 
leffuer icke allenast widh (af) brödh. Matth. 
4: 4. widh (vid pass, omkring) en tijma longt. 
Dan. 4:16. litet ther elfter widh en tijma. 
Luc. 22:89 Wedh een wicke ther effter. Svart 
Kr. 16. och wardt talet på männenar widh fem 
tusend. Ap gern. 4: 4. Och widh (under det) 
han soff, toogh han itt aff hans sidhoreff. 1 
Mos. 2: 21. Widh han thetta taladhe til them, 
sij, tå kom en offuerste. Matth. 9:18.

Vid, adj. stadhen war wijdh (vidsträckt) 
til rwm. Neh. 7:4. arbetet är stoort och 
wijdt. 4:19. itt gott och wijdt land. 2 Mos. 
3:8. itt wijdt (rymligt) palatz. Jer. 22:14. 
Min vijdha (vidt aflägsna) frånvahru. A. 
Oxenstjerna Bref 2: 525.

Vida, adv. titt rychte gick wijdha vth 
jbland Hedhninganar. Hes. 16:14. Hanna 
satt... på itt bergh, så at hon kunde wijdha 
see om kring sigh. Tob. 11:5. man om 
hans bedreff wijdha taladhe. 2 Macc. 8: 7. 
Och rychtet gick än tå wijdhare vth om ho
nom. Luc. 5:15.— Så vida, emedan, da
gen icke kan skiljas från natten, så vida der 
är altid ljust. Roman 175.

Vidbegripen, p. adj. Vidsträckt, stoort 
och wijdhbegripit land. O. Petri Kr. 44. 
vidbegreepne städer. Stjernhjelm Fredsafl 
anman.

Vidbegripenhet, f. Vidsträckthet. Thes 
(Sveriges) vidbegripenheet öfvergår mäste 
parten af alla Europiske konungarijke. Gust. 
Adolf Skr. 73.

Vidd, f. 1. Rymd. uthi begynnelsen uth- 
spänte han then ganska store vidden (ther 
nu himmel och jord äre). Comenius Tung. 
19.'— 2. Öppet, fritt fält. [T. weite] Ro-' 
marne allesamman kommo uthur trängzlen 
in på vijdden. Schroderus Liv. 230.

Videgande, p. adj. Vederdeloman. det 
practiceras när någon tvist infaller om präste- 
gårdens ägor, att thå heela lasten och om
kostnaden til thes uthförande är kommen på 
kyrkioherden, hvilcken tå stembnas såsom 
vidägande att tala och svara i saaken. Stjern
man Riksd. 2:1693 (1672).

Viderboende, p. adj. Granne. Accola, 
nåbo, widerboende. Var. rer. voc. C 7 b.
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Viderbunden, p. adj. Bunden vid, för
enad med. en qwinna som manne är wi- 
dherbunden. NT 1526 Rom. 7:2.

Viderdela, intr. Tvista, then person (ther 
om viderdelas) ther uthi nembder {den un- 
dandolde knekten finnes nämnd i utskrif- 
ningslängden). Gust. Adolf Skr. 54.

Viderdöpersk, adj. Widerdöperske läre- 
stycker. Ernhoffer 73 a.

Viderfås, se Vid fås.
Vidtrgöra, se Vedergöra.
Viderhäftig, adj. 1. Then som är giff- 

mild han skal warda widerhefftigh. L. Petri 
Sal. ord. 11:25. (Svedberg Schibb. 398: På 
honom skal mykit gott åter heffta. Bib. 1541 : 
warder feet ) — 2. Jemngod, jemnstark. the 
Swenske ... wore them (Danskarne) gode och 
widerhäfftige (i striden). Brahe Gust. 1 kr.

Viderkomma, -känsel, -lag, lik, se 
Vederkomma, Vederkänsel, Ve
derlag, Vederlik.

Viderljud, n. Genljud, hvalfven i kyrkor 
... gifva ett viderliud större eller mindre, alt 
som the bygde äre. Lindestolpe Frans. 55.

Viderlägga, -läggning, -mål, se Ve
derlägga O. S. V.

Vidermärke, n. Minnesmärke, han bleff 
illa slagen i huffwudet, så han baar tw hohll 
i pannen till widermercke så lenge han leffde. 
Svart Kr. 33.

Viderrede, -saka, se. Vederrede, 
Vedersaka.

Viderskall, n. [T. wiederschall.] Echo 
eller viderskall. Sparman Sund. sp. 218.

Vidersyn, -säga, seVedersyn,Veder- 
säga.

Vidersömma, tr. Fastsy. ingen widher- 
sömer ena boot aff nygiordt klädhe vthi nå- 
ghon gammul klädning. NT 1526 Marc. 2: 21.

Vidertarf, -torftig, -vara, -värdig, se
Vedertarf, Vedertorftig, Vedervara, 
Vedervärdig.

Vidfaren, p. adj. Vidtberest. wijs och 
widhfaren mästare. P. Erici 3: 94 a. Svänskt 
vijdfarit folk var kommit (till Batavia). Eure- 
LIUS Vitt. 49.

Vidfås, Viderfås, dep. 1. Hafva att 
göra med, komma vid, komma i beröring 
med. [lsl. fäst vid.] wij haffue en skarpan 
och trägen fienda widhfååtz. L. Petri 1 Post. 
X2b. eelden ... är farlighin widh fååss. 
Dial, om mess. 92 b. itt argt ögha är ondt 
wid fåtz. Sir. bok 31:14. Bodvar vardt tå 
så grymmer at vidfås, at konungen torde 
intet sättia sig up emot honom. Björner 
Kämp. R. Krake 69. få een hoop owetigt 
folck at fåås wedh. Brahe Oecon. 8. thet 
vhorige (ohörsamma) folck j haffue viderfås. 
Gust. 1 reg. 9. 317. ij edher fördriste haffwa 
andelighe ämbeter widerfåås och på edher 
taghe, och äre icke ther till kallade. Ern
hoffer 99 b. Fååts icke widh en lastare 
at han icke förwender tigh tijn ord. Syr.

8:14. — 2. Vederfås, komma sig, tillfriskna. 
then ene slåår then andra ... så at han :cke 
döör, vthan ligger på sengenne, fååss han 
widh, ... så skal han som slogh honom, wara 
orsaker. 2 Mos. 21:19. hwadh han rörer 
. .. thet moste fåås widh och qwickna. P. 
Erici 1:22 a.

Vidgränsande, p. adj. Angränsande. 
Jacob drogh ... in uthi Canaans land och 
kom i farligheet ... för the vidgrentzande 
hedningar. P. J. Gothus Rel. art. 124.

Vidhang, n. appendix, bihang, vid- 
hang. Svedberg Schibb. 2:,o.

Vidhet, f. Rymd, vidd. haffuer giordt 
alt mankönet vthaff itt bloodh, till ath boo 
på all jordhenes vidheet. NT 1526 Ap. gern. 
17: 26. Himmelens stoorheet och vijdheet. 
P. J. Gothus Rel. art. m

Vidhoppe, m. Härfågel. [Mnt. wede- 
hoppe, T. Wiedehopf.] Then sijne föräldrars 
footspor icke fölier, utan vanährar theras 
dygdeliga lefverne och edla gerningar, han 
är fast lijk vijdhåppom. R Foss 393.

Vidhålla, tr. Vidmakthålla. Vill af nö
den vare, så framptt ... undersåterne kunne 
förkofrede och vidhåldne blifve, thet ehn 
annen lagligh och skälig ordning motte göres 
her i rijkett opå köpmans handell. Stjern- 
man Com. 1:434 (1595).

Vidhängsel, n. Hvad som vidhänger, 
åtföljer, huru olyckan och dess vidhengsl 
förekommas och afvendas motte. Stjern- 
man Riksd. 2:1186 (1652).

Vidhöfde, m. Härfågel. (Jfr Vidhoppe.) 
Wijdhöffden. 3 Mos. 11:19; 5 Mos. 14 18. 
Diefvulen är sielff een oreen ande och stin
kande vidhöfde. Colerus 2 3t.

Vidig, adj. 1. Vig, flink. (Rietz vidiger.) 
Astrild ... liten af spinkugan krop, fast vi- 
digh och snäller. Leyonstedt 42. — 2. 
Slängd i något, skicklig, vårt beqväme kön 
(Muserna), Som til all konst är vijdigt. 
Stjernhjelm Fredsafl 16 intr. Hafva dhe 
valdt någre män af en högtbepriselig vijss- 
dom, Diupt förstånd, försichtigheet stoor uti 
sådana saker, Hvilkom dhe hafva befalt sin 
vijngårdh fogligen ansa. . . . Detta haa dessa 
vijdige män uthaff ålder aldrig försumat. 
Leyonstedt 28.

Vidja, f. Vide. 1 sida dalarna och ut med 
klara bekkar Seer man at vidian sig samt 
aal och pijlträ strekker. Spegel G. verk 118.

Vidkjortel, se Ta b ert.
Vidklemma, tr. Vidlåda. (Jfr Klema.) 

ähregirugheeten allom menniskiom aff natu
ren, doch i synnerheet höge och tappre modh 
vedhklemmat. A. Laurentii Verld. speg. 
263. —- Refl. Klibba sig vid. Jw mehra fog- 
larna flaxa vidh limstången och biuda till att 
undkomma, jw fastare the sigh vidklemma. 
Schroderus Kors. 268.

Vidlappa, tr. Hwem haffwer befalt edher 
tilhängia och widhlappa thett förspråkett öff-
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wer then stoore Catechismum? Ernhoffer 
53 a.

Vidliga, adv. Vidt. Vplät wijdligha tin 
mun. L. Petri Dav■ ps. 81:11.

Vidlyftig, adj. Vådlig, äfventyrlig. nöd
vändigt dhet är vijd sakernes vidlyfftige uth- 
seende ... at rijkzens krigzmacht förstärckes. 
Stjernman Riksd. 3:1930 (1683).

Vidlyftighet, f. Tvist, stridighet, uth- 
sprida något sådant tal, som kunde någon 
vidlöftigheet af sigh föda. Stjernman Riksd. 
1:670 (1612). vårt fädernesland är råkat i 
den skadelige vijdlyftigheet, som nu om- 
sijder är vänd uthi een uppenbar feigde. 
Gust. Adolf Skr. 118. eljest (om ej för
likning sker) varda strijder (krakel, klander, 
vidlyftigheet). Comenius Tung. 656.

Vidmunt, p. adj. Ther pustar Æolus och 
ganska vidmunt blåser. Spegel G. verk 54.

Vidrig, Vedrig, adj. Som är emot, stri
dig, motsträfvig. [T. widrig, Mnt. wedde- 
rich] Kan H. K. M:tt til almogens klagan 
sigh straxt icke förklara, ufhan måste först 
höra then vedrige deelen (vederparten). 
Stjernman Riksd 2:1074 (1644). the skole 
sigh ... medh all vänskap emoot hvar och 
een betee och så laga, at the til intet vid
rigt någon skiäligh orsaak gifva. Com. 2: 723 
(1653). (Astrild) giör hvad vedrigt syns til 
systrar ok til bröder. Lucidor D 3 b. han 
fann ... ständerna ganska villiga til alt hvad 
han behagade: ärkebiskopen var väl något 
vidrig; men Carl dämpade honom med några 
ord. Dalin Hist. 111. 2:374.

Vidrighet, f. Stridighet, motsträfvighet. 
[T. Widrigkeit.] någon vidrigheet och ill- 
villia skal dageligen förordsakas och opstijga 
emellan dee stoore siömachter af Engeland 
och Holland Stjernman Riksd. 2: 1452 
(1664). der staden då skulle ... opiniastrera 
och i sin vidrigheet persistera. 2:1456 (1664).

Vidskepelse, n. medh thenne kynder- 
messo liwsz äre mong misbrwk och wiske- 
pilse (nom. pl.) vpkommen. O. Petri 2 Post. 
175 b. men eller quinnor som signelse eller 
annor wijskepelse (acc. pl.) kunna. Sakr. 12 a.

Vidskeperi, n. Vidskepelse, medh the 
fläderbuskar frij Brukas mycket vidhskep- 
perij. ,|. Sigfridi B 5 a.

Vidskeple, n. (?) Vidskepelse. [Psv. vip 
skipli.] trulkarlar haffua ock degeliga böner 
j theras wijskeple. L. Petri Vig v. B 1 b.

Vidskeplig, adj. Lutherus .. . affskaffade 
the Papistiska viskepeliga Ceremonierna vid 
thet heliga doopet. P. J Gothus Döp. C 7 b.

Vidt, adv. hans rychte kom wijdt vth. 
2 Krön. 26:15. Loffuer j folck wår Gudh. 
läter hans loff wijdt hördt warda. Ps. 66:8. 
Daniel gick alla the Förstår och Landzhöff- 
dingar wijdt offuer. Dan. 6:3. olioberghet 
skal kloffna mitt j tw stycker, ... ganska 
wijdt jfrå hwart annat. Sach. 14:4.

Vidträffa, tr. Beträffa. Hvad hans här

komst vidträffar, så var den obekant. Kexél 
2:9. Hvad hans physiska egenskaper vid
träffar, så var han ganska liten. 2: 22. Hvad 
deras gemensamma ärender vidträffade, så 
lät hon afgöra dem genom en fullmäktig. 
2: 56.

Vidtspord, p. adj. thet sagorijka och 
vidtsporda kriget för Troieborgh. L. Petri 
Kr. 10.

Vidunder, n. 1. Under. Vtan j seen 
teekn och wijdhunder, troon j icke. NT 
1526 Joh. ev. 4: 48. iach skall geffua widh- 
under vppe j himelen. Ders. Ap. gern. 2:19. 
dieffuulen ... gör teekn och widhunder. O. 
Petri 2 Post. 160 b. itt synnerligit wijdh
under och mirakel. Uti. på Dan. 85. Konun
gen aff itt guddomligit wijdvnder och iertekn 
wart til sannan Gudh och hans dyrkan om- 
wend. Ders. 87. — 2. Undran, häpnad; 
åtlöje, spektakel, skådespel, tu skalt wara 
til een försmädhelse, håån, exempel och 
wijdhunder allom Hedhningom. Hes. 5:15. 
wij äro wordne itt Wijdhunder werldenne. 
7 Cor. 4:9. j sielffue genom hädhelse och 
bedröffuelse itt widhunder worden. Ebr. 10: 
33. then the ... höllo för spott och wijdh
under. L. Petri Sal. vish. 11:15. the haffue 
hollit een dödh kropp i öpen graff til hvars 
mans vidunder. Tegel Er. 14 hist. 321 (1577).

Vidöppna, tr. Din svärfar, som jag hör, 
sin pung vidöpna lär. Düben Boil. sat. 59.

Vif, n. [Fsv. ==, Isl. vif.] 1. Qvinna. 
Vel kommen syster, mitt väna viff. Ron- 
deletius 60. Trippar ett artigt vijf, doch 
lätt af later och anseend, Till honom an. 
Stjernhjelm Here. 5. Ett vijff, en sedig 
möö är här på båren stäiter, Uthi sin grön- 
skand’ åhr af dödzens snara fälter. Lager
löf 42. — 2. Hustru, (jag) haar ock en 
sköön fru och degeligt vijff. Dalius Hec. 
A 1 b. här (i barnsängskammaren) sitta Ivå 
älskeliga vif, . .. Här sitta två grefvinnor. 
Dalin Vitt. 4:488.

Vifva, tr. Meja (af)? (Döden har) en 
stoor och blanck hvass slijpader lija, Hvilken 
vifvar, afslår alt thet som lefvand och qvickt 
är. Arrhenius 157. een slotterkarl medh 
sin blanckslijpade lija Yffrigt och tett hviffvar 
aff ehwadh han hinner och åthnåår. U. 
Hjärne Vitt. 79. Armar och bröst och låår 
låtom skönias i gläntzande harnesk, Ja, uthi 
pansar och ståhl, med sverd och med vijf- 
vande sablar. Leyonstedt 16. (Jfr Språk 
o. stil 7:22s.)

Vig, n. Strid. [Fsv. vigh, Isl. vig.] En 
part lät och misshaga sigh För Sturens barn 
at skiffta vijgh. Olfson Christiern 73.

Viga, tr. Inviga, skalt ... wiya them at 
the bliffua mine Prester. 2 Mos. 28: 41. 1
siw dagha skalt tu försona och wiya altaret. 
29: 37. wiya thet beletet som Konungen .. . 
hadhe vpsettia låtit. Dan. 3:2. wijgde stenar 
skola j hans land vpreeste warda. Sach. 9:16'
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Vigbref, n. Stridsbref, utmaningsbref. 
Han sänder vigbreev stad (dstad) at mans 
karlen vth. Lucidor B2a.

Vigdevatten, n. Vigvatten, wigdewatn. 
Var. rer. voc. L 7 a. Man seger ... at wijgde- 
watn skal bota krancheet. L. Petri Vigv. 
C 3 a. Wijgdawatn. Ders. (titeln).

Vigelse, f. Invigning, göra klädher åt 
Aaron til hans wiyelse, at han bliffuer min 
Prester. 2 Mos. 28: 3. wiyelsen hans Gudz 
smörieolia är på honom. 3 Mos. 21:12.

Viger, adj. Rask, flink, behändig. [Isl. 
vigr, stridbar.] Så är ock intet så wijghert, 
at Wijsheten med sijn wijgerheet jw gåår 
thet wijdt vthöffuer. L. Petri Sal. vish. 7: 24. 
(Bib 1541: behendigh. Vulg. mobilis.)

Vigerhet, f, se under Viger.
Vigligen, Vigligt, adv. Vigt, lätt, ledigt. 

Vägrymden imellan Björkö och Sigtuna är 
icke längre, än at ... invånarena i Birka, om 
det funnits på Björkön, vigligen, då Konung 
Anund med de Danska det samma bestor
made, kunde fly derifrån til Sigtuna. Cel
sius I Kyrk. 242. Den Svenske hielten vidt 
sit folk fördelat har, At han så vigligt ej til 
et sig sammandrar. Gust. Vasa 180.

Vigning, f. Invigning. Altarens wijgning 
höllo the j siw daghar. 2 Krön. 7: 9. Gudz 
Hwsz wijgning. Esra 6:16. murens wijgning 
j Jerusalem. Neh. 12:27.

Vigra, tr. Vägra, neka. Huilkit wij thorn 
icke med någen skell eller rett wiste ath 
wigre. Gust. 1 reg. 12:13. I haffue och in
gen then dell aff oss någen tiidh begäret 
then eder haffuer wigrett warit. 12:20.

Vigskifte, n. Strid, vapenskifte. Drab- 
ningen gåår an och it vigskipte börjes. 
Spegel G. verk 231.

Vigskål, f. (?), Vigskård, n. [Isl. vig- 
skarö, n. pl.] 1. Bastion, lett skiuta bort 
all wernen och wigskåler nordan på Slottedt. 
Svart Kr. 91. — 2 Skottglugg. Vffuar skola 
boo på theras torn, och skola siunga j wijg- 
skården (pl.), Zeph. 2:14.

Vigtig, adj. Vägande, tung. Ponde- 
rosus, wictig eller tung. Var. rer. voc. 
O 4 b. fat som mere wictoghe ære æn til 
ij (2) lifzpund. Gust. I reg. 3: 320. en gyl- 
dene halsring tu pund vichtigh. Schro
der us Liv. 854.

Vigtmäklare, m. Libripens, wågh- 
mestare, wict meklare. Var. rer. voc. Pia.

Vigtstång, f. Balanserstång. [T. gewicht- 
stange.] Lijnedantzaren gåår och dantzar på 
en lijna, hållandes i handen vichtstången. 
Comenius Orb. pict. 273.

Vigvall, m. Slagfält. [Fsv. vigh(is)valder, 
Isl. vigvöllr.] Jagh hafver tilhopa bracht en 
sådan mächtigh krigzhäär . . . och ther til 
medh uthvald en sådan vijdh, slätt och be- 
qvemligh platz til vighvald. A. Laurentii 
Verld. speg. 73.

Vika, tr. och intr. Konungen haffuer sielflf

wikit (skjutit) alla skullena in vppå honom.
0. Petri Kr. 107. the wijka wilia alla skuld 
in vppå them som nw predica. L. Petri 
Vigv. A 1 b. styrkia och trösta idher j idhra 
troo, På thet ingen skulle läta wika (rubba) 
sigh vthi thenna bedröffuelse. I Thess. 3:3. 
tiener Herranom aff allo hierta, och wiker 
icke (viken icke af) effter fåfengeligh ting. 
1 Sam. 12:21.

Vika, intr. Vackla. Se Hveka.
Viktriol, m. wictrill. Hist, handl. 13. 

1:207 (1565). Victrillet håller uthi sigh een 
förborgat söttma. U. Hjärne Surbr. 145. 
Victril. Spegel G. verk 113.

Vild, Vill, adj. [Fsv. vilder, Isl. villr.]
1. Vild (om djur). Skal folk och natur Gå 
fritt utan tömmar, Som villaste djur? Dalin 
Vitt. I. 1:3. — 2. Sinnesrubbad, galen. Han 
är wild worden. Marc. 3: 21. Kongen, som 
nästan var halff vill. Hund Er. 14 kr. v. 2>3. 
— 3. Vilse, förvillad. Hon gick sin wägh 
och foor will j öknenne. I Mos. 21:14. iagh 
faar icke wild (gör icke af steg) jfrå tina be- 
falningar. Ps. 119:110. Om någhor jbland 
idher fore will jfrå sanningen. Jac. 5:19. 
om een menniskia hadhe hundradhe fåår, 
och itt aff them fore wildt. Matth. 18:12. 
itt lamb thet wildt löper. Hos. 4:16. the 
leffde vthi itt sådant willt och galet wesende. 
Vish. 14:22. thet bleff på sidstonne med 
honom itt platt wilt och förderffuat wäsende. 
L. Petri Dryck. C 5 a. The fara wille j lan- 
dena. 2 Mos 14:3. mijn fåår ... gå wille 
här och ther på berghen. Hes. 34: 6. The 
ther wilde gingo j öknenne. Ps. 107:4. the 
... gå wille j mörkret. Es. 8: 22. the gå wilde 
såsom fåår. Sach. 10:2 I faren wille, och 
weten icke Scrifftena. Matth. 22: 29. Altijdh 
fara the wille medh hiertat. Ebr. 3:10. — 
4. Vild, villsam. Herrans Hwsz bergh (skall 
blifva) til en willan skoogh. Jer. 26:18. the 
äro genom syndena kompne ... på willan 
wägh. L. Petri 2 Post. 150 b. Wij .. . haffue 
wandrat på wilia stijghar. Vish. 5:7. och 
leedde them genom ena wilia ökn. 11:2. 
Haffzens wilia wåghar. Jud. 13.

Vild, Veld, f. [Fsv. Isl. vild.] 1 Väl
vilja. Gud ... sins andletes liws aff ker- 
lechs wild offuer oss läte gå och skijna. 
Psalmb. 1536 39. (Ps. 1572: weeld.) — 2. 
Vilja, tycke, godtycke, hwar och en söker 
sitt eghit, och är (såsom man säya plägar) 
sinne weelda (genit. sing.) wen. L. Petri 
Krön. pred. A 5 a. (Jfr Kon. Styr. 1:20.) tu 
håller thetta, vthan eghen godhtyckio, och 
gör intet effter weeld. 1 Tim 5:21. Ei onda 
saker sig med upsåt företaga, At han sin 
egen veld och andras må behaga. Spegel 
Sal. vish. 5. Bad Gud, han ville tå ett hierta 
honom gifva, Som kunde all hans bud lyd- 
achtigt efterlefva, Så han i egen veld be- 
höfde icke trefva. Ders. 11.

Vild, Vill, adj. Partisk, menendes ath



Vilda — 971 Vilje

the som swore och withnede skole hafwa 
warit wilde i saken och med mutor och 
gåfwer ther til köpte. Fin. handl. 7:174(1545). 
en will dom fälla. Lucidor G 2 a. Jfr 
V i 1 d i g.

Vilda, f. ? Wijn gör spottare och starke 
drycker göra wiildho. Sal. ord. 1536 20:1. 
(Bib. 1541: buller.)

Vild bad, n. Bad i vanligt vatten. Han 
lät föra sigh j wildbadh, han lät ock badha 
sigh i olio. L. Petri 3 Post. 37 b.

Vildbana, f. Inhägnad skog eller mark, 
der jagträttighelen tillhör kronan. [Jfr Mnt. 
wiltbane, T. wildbahn.] i Våre och Cro- 
nones parquer och vildtbahner ... föröfva 
olofligit skiutande ... att vildtbahnorne och 
skogarne på sådant sätt aldeles måste uth- 
ödde blifva. Stjernman Com. 4: 449 (1681).

Vilder, Velder, adj. Omtyckt, till vil
jes, behaglig. [Isl. vildr.] Han ähr icke aff 
den gemeene man väll villder. A. Oxen- 
stjerna (HSH 25:87). Till biscop i Lin
köping (man utsett) M Jonam Petri... en 
lärd man, aff christeligit ieffuerne, väl vel
der, och på den mäste vota enkannerligen 
i stifftet faller. Dens. (Ders. 33: 154). de 
fremmande potentater och republiker att be- 
grijpa där i (i fredstraktalen). .. måste in
föres medh sådane ord, som samma poten
tater och republiker intedt kunne vara veldt. 
Dens. (Ders 37:2 6).

Vildeväder, n. Önskligt väder, förlig vind. 
[Fsv. vilda vådher; jfr Vild (Veld) 2.] 
våre (de) j mange wicker vthe j siön fören 
(förrän) thij finge ... vildhe vædher. Gust. 
1 reg;. 4: 46. J fr V i 1 j e v ä d e r.

Vildfrämling, m. så skulle ... vildfräm
lingar hafva tilträdh til konungerijket uti 
Rom. Schroderus Liv. 85.

Vildfången, p. adj. Villfarande, ogrun
dad. Thenne styrckte Dalekarlarne myckit 
uthi theras vildfångne meening (om Daljun- 
karen). Girs Gust. 1 kr. 74.

Vildig, Väldig, adj. Partisk. [Fsv. vil- 
dogher.) then ene parten räknade then an- 
nen vijldig i sakene. Gust. 1 reg. 5 IS6. 
tu äst... wiildugh i thin eghin sak. 6: 324. 
så kan han ... til hennes behag vildhug en 
vill dom fälla. Lucidor G 2a ransaknin- 
gen varit oordentelig och väldig. Celsius 
Er. 14 hist. 262.

Vildjord, f. Ouppodlad jord, ej tilhö- 
rande någon viss gård? Se ex. under 
Färje. (Motsats: “uppgjord jord“. HSH 
29: tro.)

Vildsinnad, Vildsint, p. adj. Yster, ore- 
gerlig. ther mötte honom een quinna j 
skökioklädhnat, listugh, wildsinnat och osty- 
rugh. Ord. 1: il. hwar man icke håller 
barnen til Gudz ord och Christeligh tucht, 
warda the yhr och wilsint, så at ingen se
dhan kan haffua hender medh them. L. 
Petri 1 Post. M 4 b.

Vildstig, Vilistig, m. Villostig. [Fsv. 
vilstigher, Isl. villustigr.] fölia wildstijghar. 
Ord. 2:15. the läror som til rätta läione 
tilsatta warda ... S. Påuel kallar... en bi- 
wäg eller en wilstigh. O. Petri 1 Post. 
98 b. Wij haffue ... folgt ödeliga wilstijgar. 
L. Petri Sal. vish. 5:7.

Vildt, Villt, adv. 1. Vilse, orätt, ett 
urverk, som går vildt. Rydelius Fiirn. öfn. 
77. bleff wilt (origtigt, af misstag) honum 
antwordett eth breff. Gust. 1 reg. 11:69. 
huilken öffwerscrifft wilt bleff ther opå scriff- 
uen (utanskriften på. brefvet blef origtig). 

Ders. — 2. Villsamt, svårt. Och haffuer 
han thet j all sijn scriffuelse så clarliga fo- 
regiffuit at icke är wilt på tagha hwad hans 
mening är. O. Petri Sal. C 3 a. Thet är 
iw nw icke wilt vppå taga, huad thenne bid- 
daren aff Gudi bedhes. L. Petri Vigv. B 2 b.

Vildverk, n. 1. Villebråd. [Mnt. wilt- 
werk.] then som lyckon haar och något 
vildvärck bekommer. R. Foss 448. thet 
fångna vildvärcket . . . affhyda. Ders. 447. 
vildvärcket kan ohäpandes falla i nätet. Ders. 
465. — 2. Djurfänge. Achta sijn jacht, fi- 
skie eller annat willdwerck. Brahe Oe- 
con. 116.

Vilja, tr. och intr. Offer och gåffuor 
haffuer tu icke welet (åstundat). Ebr. 10:5. 
Och tencker icke, at j welen (mågen) säya 
widh idher sielff. Matth. 3:9. Therföre 
wil (må, får) här icke soffuas och snarckas, 
vthan waka moste man. L. Petri 3 Post. 
88 a. Thesse män haffua the tanckar som 
wilia (skola) illa lychtas. Hes. 11:2. j me
nen at j wilien (skolen) besittia landet. 33:25. 
iagh wil (skall) innan en kort tijdh komma.
1 Cor. 4:19. Thet wil (skall komma) iw en 
gång ther til, at man döö moste. L. Petri
2 Post. 8 a. Hwadh mon thetta wilia (kunna) 
wara? Ap. gern. 2:12. tidhen görs förli- 
dhin, så at thet icke skal meer wilia (kunna 
vara), än at han recker til thet som än nu 
igen ståår. L. Petri Dial, om mess. 98 a. 
Thet vil (skall) bliffwe underligh, Huru vill 
thet nu gånge? Hund Er. 14 kr. v. 352. 
Ah at iagh strijdha måtte medh tistel och 
törne, så wille iagh til (ville åt, ville an
gripa) them och vpbrenna them. Es. 27:4. 
Sij tu stålte, iagh wil til tigh, sägher Her
ren, ... Ty tin dngh är kommen, tinne heem- 
söknings tijdh. Jer. 50:31.

Viljabör, m. Medvind. The finge strax 
wilia bör till Lybeck. Svart Kr. 163.

Vilje, m. 1. Vilja, önskan, behag, stun
dom talar Scrifften om the twå Gudz wiliar. 
P. Erici 5:285 b. han skal ... skaffa sin 
wilia (göra efter sitt behag, godtycke), och 
ingen skal kunna stå honom emoot. Dan. 
11:16. han skal komma och få sin wilia. 
11:21. wij wilie wara idher til wilia (göra 
till viljes). 1 Mos. 34:15. Görer migh til 
wilia. Es. 36:16. iagh wil göra honom
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hwadh tigh är til wilia. 2 Sam. 19: 38. Jagh 
wil på ingens person see, och ingo menni- 
skio til wilia tala (d. v. s. smickra). Job 
32: 21. ther j kunde göre fienderne ... no- 
got tiil villia igen (iron, gifva dem lika 
godt igen, vedergälla dem det onda), szåge 
wij thet gerna, thet theris fortiente löön vore. 
Gust. 1 reg. 10:166. wij måghe giffua oss 
Holofernj medh wilia (frivilligt). Judith 
7:15. brodher Götstaff, som her til dags 
haffuer warit förstondare j Husaby closter, 
haffuer nu medt wilia sagt sigh j frå thet. 
Gust. 1 reg. 7:193 han giorde sigh med 
wilia (med flit, afsigtj siuuk. Svart Kr. 
148. — 2. Välvilja, välbehag, noriges råd 
och tesz rikiisz meneman skal wtåff oss oc 
alle ware wndhersåther vidderfares wenskap, 
welie oc kerlighet. Gust. 1 reg. 3 : 327. han 
haffuer hafft wilia til tina fädher, så at han 
elskadhe them. 5 Mos. 10: 15. Jonathan 
Sauls son hadhe stoor wilia til Dauid. 1 
Sam. 19:1. seya alia wilia och wenskap til, 
som sigh til wenlig dagtingan giffua wille.
O. Petri Kr. 319. Och wille han ... vp- 
ueckia bönderna emoot rikesens rådh, och 
komma sigh sielff i wilia med them (komma 
sig i deras gunst, göra sig behaglig för 
dem). Ders. 270.

Viljelig, adj. Frivillig. [Fsv. vili(e)liker, 
D. viljelig Kalkar, Isl. viljaligr] holla 
wilielighen fattigdom. O. Petri Svar till
P. Galle G 3 a.

Viljeliga, adv. Villigt. [Fsv. vili(e)lika.] 
the wilieligha och frijmodighe för then her- 
ligha heliga Laghen döö wilia. 2 Macc. 6: 28. 
the anammadhe ordet ganska wilieligha. Ap. 
gern. 17:11.

Viljemodes, adv. Frivilligt. [Mnt. wil- 
lemodes.] then menigheman . . . haffuer in- 
nehollit med siigh then gærdh som the oss 
wiliemodis först wthloffuadt. Gust. 1 reg. 
2: 191.

Viljeväder, n. Medvind, motwäder var 
ecke i siön på then tijdt... i hade fåth vilie 
väder in i swenske skären. Gust. 1 reg. 
5:31. the gåffuo segh til siös . .. och bliffuo 
szå förhindrade aff gudz wädher ath the icke 
framkomma kwnne for än gudt gaff them 
wilie wädher och börren. 7:481. han medt 
någre kong:e M:ttz örligz skipp skulle.. . 
haffwe draget egenom Sundh eller Beltt in
1 Wästersiön, ther till att vthrätte någre rig- 
sins höghe och anliggiende nödtorffter . .. 
(men) satt widh Ölandz vdd och ther latedt 
blåse ett willie wäder öffwer huffwudh vpå 
sigh och inthet achtedt tijdett och lägenhe
ten. Hist, handl. 13. 1:213 (1567). thett 
skep ligger och bidher ... så lenghe (till 
dess) thett får sitt villiandhe vedher. H. O. 
visbok 09.

Viljog, adj. Villig. [Isl. viljugr.] tu haff
uer wiliogh warit til at göra min wilia.
2 Kon. 10:30. en wiliogh arbetare. Syr. 7: 22.

Anden är wiliogh, men kötet är swagt. Matth. 
26:41. the båro huar morghon theras wi- 
liogha (frivilliga) hielp til honom. 2 Mos. 
36: 3.

Vilkor, n. [Mnt. willekor, T. tvillkähr.] 
1. Fritt val, fri vilja, godtfinnande, god
tycke. the läte bliffua thet j hwar och eens 
wilkor, ath then motte wara j echteskap 
som så syntes. O. Petri Åkt. B 3 a. Han 
haffuer giffuit oss maten och satt thet j wort 
wilkor at wij honom bruka moghe på huad 
dagh oss teckis. 2 Post. 187 b. mesta sa- 
kerne stodho j konungens wilkor, huru han 
straffa wille. Kr. 49. thet är ingalunda nå- 
ghon then handel, som står j wårt wilkor, 
Wij moste låtat så bliffua som Herren haff
uer thet giordt och på budhit. L. Petri 
7 Post. b 2 a. een Christeligh Försambling 
haffuer thet welkoret, at hon sielff ther om 
(om helgdagar) må ordinera. 2 Post. 258 b. 
han icke biuder oss tii någhor besynnerligh 
rum,.. . vthan later all rum och tijdher vnder 
wårt frija och eghit welkor. Dial, om nattv. 
H 3 a. tala ... hwadh tu wilt, doch medh så 
skäl, at tu later migh niwta samma welkor 
hoos tigh. Ders. A 3 a. ingen skulle nogot 
göra effter sitt eghit welkor och tanckar. P. 
Erici 4:51 b. Greffue Edzertt skall ware 
jnmantt på Westeråås, och icke aldelis 
haffuer sijtt frija welckor (sin frihet) såsom 
tilförendhe. Adlersparre Hist. saml. 3: 27 
(1560). — 2 Fördel, förmån, taghe wij vti 
berådh att jnryma vtlendskom mannom nå- 
gott ytermera wilkor her i wort rike. Gust. 1 
reg. 7:136. Nw är (het allom foräldrom in- 
plantat aff naturen, at the gerna see sin 
barn komma til ähro och annor godh wel
kor. L. Petri / Post. M 3 b. kött och blodh 
behåller sina art, thet faar iw altijd effter 
welkor och godha daghar. 2 Post. 229 a. 
the som j werldenne något welkor haffua, 
låta sigh tyckia, at the intet haffua Euange- 
lium behoff, medhan the haffua sielffue 
nogh. 3 Post. 141 b. Kon. Waldemar . . . 
måtte hafva någhot meera vilkor, ähn han 
tilförende hafft hadhe. Kr. 82. man haffuer 
hafft ther aff (af till låns erhållna böcker 
i och för bibelöfversättningen) stoort wel
kor och rettelse. L. Petri (Thyselius 
Handl. 2:241). — 3. Tillstånd. Frw Elsa 
Gyllenstierna holler, som hon plägar, sengen ; 
finnes dogh vedh et tildrägligt (drägligt) vil
kor efter sin åhr. A. Oxenstierna Bref 
2: 513.

Vilkora, tr. 1. Sätta upp, våga, utlofva. 
[Fsv. =, Mnt. willekoren ] Tå sporde Ko
nungen, hwadh wilen j wilkora än (om) thet 
(förräderiet) kan bewijsas? The swarade 
.. . (the) wille fridt wilkora halsen vnder 
swerdet. Svart Kr. 151. — 2. Refl. a) Gå 
i borgen för, försäkra, förplikta sig. tw 
Mons nilson haffuer högieligha vilkåreth tiig 
med stor beplictelse ath han (Daljunkaren)
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icke aer her Stens son. Gust. 1 reg. 4:167. 
Tå frågadhe Jahan Jöranszon ... om han 
kundhe thett bevysa, och villkoradhe sigh 
så högt att han ville gifva honom 1000 daler 
om han thett medh skäll och vittne göra 
ville. Hallenberg Handl. 94 (1615). b) 
Våga sig, drista att inlåta sig. När någon 
regent råkade för mörka och fahrliga måhl, 
uti hvilka han sig intet finna kunde, eller 
torde vilkora, och ville ther i veta Gudz 
vilja och råd. Svedberg Dödst. a 3 a. — 
Jfr Rietz 807 b.

Vilkoralöst, adv. Utan vilkor, utan för
behåll. Icke tagher Gudh något rum vndan, 
när han förbiuder drinckerij, vthan han 
sägher slätt och welkora löst, Dricker ider 
icke druckna. L. Petri Dryck. E 8 b.

Vilkoran, f. Förbindelse, försäkran, her 
Iffuars wilkoren och högeliga förplictilse at 
han effter thenna dagh idher ingen orett... 
göra wil. Gust. I reg. 7:165.

Vilkorlig, adj. [T. willkührlich.] 1. God
tycklig. hemliga Scrifftemålen . .. icke är j 
Scrifftenne någhorstädz clarligha budhen, och 
för then skul frij och welkorligh wara moste. 
L. Petri Kyrkord. 25 b. — 2. Likgiltig. Res 
Adiaphoræ, welkorlig ting. L. Petri Kyrkost. 
51 b. thet som är indifferens, thet är, j sigh 
sielfft welkorligit. Ders. 61 a.

Vill, se Vild.
Villa, tr. och intr. 1. Förvilla, vilseföra. 

[Isl. villa.] man plägar seya, ath munkar 
och prester skole willa werldena. O. Petri 
Svar till P. Elice a 4 b. then som ... wil 
således vtransaka hwad then ewiga Gudh- 
domen wara skal, han willar sigh sielff, oc 
kommer in j itt sådant oendelighit haaff, at 
honom är omögelighit ther vthkomma jgen. 
L. Petri 3 Post. 70 a. — 2. Fara vill, irra. vij 
villa kring i nödh Ok finna, när som vij 
minst söka, tidt vår dödh. Lucidor Gglb.

Villa, f. 1. Sinnesförvirring, yrsel. P h r e- 
nesis, willa. Var. rer. voc. E 1 b. Villa, 
Phrenesis, Schwindel. Schroderus Lex. 
18. — 2. Förvillelse, misstag, til ewentyrs 
ther är någhon willa jbland kommen (dermed 
att Josefs bröder fått sina penningar till
baka i sädessäckarné). 1 Mos. 43: 12. — 
3. Förvirring, oreda, oro. the skulle komma 
och strijdha emoot Jerusalem, och göra een 
willo ther inne. Neh. 4:8. Thenne män- 
nenar göra ena willo j wår stadh, effter the 
äro Judar, och lära thet sett som oss icke 
höffues anamma eller hålla, effter wij äre 
Romerske. Ap. gern. 16:20. — 4. Villfa
relse. the falla vthi then willo, at the säya, 
Troon är icke noogh. Försp. till Rom Ther 
aff kenne wij sanningennes Anda, och wil- 
lonnes anda. I Joh. 4: 6.

Villa, adv. Vilse, j mörkre wandrar man 
ey rett, man stöter sich snart illa, han trä- 
dher hen mong owiss fiet, och går om weyen 
willa. Psalmb. 1536 75. Jfr Vi 11 o.

Villareda, Villreda, f. Oreda, så skulle 
thet ena verk hindra thet andra och göra 
en osägelig villaredo, så framt icke hvar 
och en gerning hade sin vissa tid. Spegel 
Sal. pred. 73. undvika den beklageliga con
fusion och villredo, som henger vid våra 
tanckar ifrå barndomen. Rydelius Förn. 
öfn. 76

Villdrufva, f. han (vingården) baar will- 
druffuor. Es. 5:2.

Villebråd, f. [Fsv. villebradh, Isl. villi- 
bråö, f.] Esau gick vthi markena at han 
skulle tagha willebrådh och haffua henne 
heem. 1 Mos. 27: 5. Hemta migh een wille
brådh. 27: 7.

Villene, Villende, adj. Vild, villande. 
[Fsv. =.] bodde then ene her then andre 
ther j willene markenne. O. Petri Svar 
till P. Galle G 4 b. then heliga kyrkia är 
såsom itt skep vthi willende haffuet. L. Petri 
/ Post. P 4 a.

Villeråda, Villråda, adj. [Fsv. ville- 
radha, Isl. villiråöa.] 1. Vilse, som ej vet 
hvart han skall taga vägen, wppaa thet 
wij icke schulle fara willeraadha nær wij 
her (från Gripsholms kloster) affsagde wore, 
bödh hans nadhe oss iwletha closther ighen. 
Gust. 1 reg. 3:385. the moste gå willerådha 
jbland Hedhninganar. Hos. 9:17. Jagh faar 
wilråda såsom itt borttapat fåår. L. Petri 
Dav. ps. 119: 176. han icke håller the 
vandrande och vilråda andar för the dödhas 
siälar, uthan för sielffua dieffvulen. P. L. 
Gothus Undervisn. 321. — 2. Villrådig. 
ther ingen hustru är, ther gåår hwsbonden 
willerådha. Syr. 37 (36: 27).

Villevalla, f. til thes the then villevalla, 
som nu en rum tijdh hos them varit hafver, 
kunna någorlunda stilla. Gust. Adolf Skr. 
121. varde sackerne i thet landet råckandes 
i stora ville vallor. Ders. bil. Ohörsamheet 
och otrooheet . . . uthi vår tijdh blifva så 
gäfve och gängse, at the igenom sin oreda och 
villevalla äre bleffne tänckvärdige. Schro
derus Hels. beg. skattk. 219. stanna i yttersta 
oordning och villevallo. Rydelius Förn. 
öfn. 78.

Viliervallsam, adj. Så villervallsamt 
var tilståndet i riket. Celsius Er. 14 hist. 
318

Vil Ifara, intr. 1. Fara vilse, irra. vil- 
farande stiernor (irrstjernor). Jud. 13. — 2. 
Råka i villfarelse, göra misstag, lättelig i 
rådslag ... kunnet vilfaras. A. Oxenstjerna 
(HSH 37:172).

Villfarelse, f. Vilsefarande. Wij gingo 
alle vthi wiifarelse såsom fåår. Es. 53: 6.

Villfarig, adj. Behäftad med villfarelse. 
kättersk och villfarig lärdom (lära). S. Elofs- 
son 165.

Villgång, m. Irrgång. Labyrint eller vil- 
gång. U. Hjärne Anl. 249.

Villhet, f. Villfarelse, förwaren idher
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athi icke förförde wardhen vthi the galna 
menniskiors wilheet. NT 1526 2 Pet. 3:17.

Villhund, m. förrädhere, spyflughur och 
villhundar.som the (påfviske) uthskicka kring 
om alle Evangeliske land. Bureus Varn. 
B 4 b.

Villig, adj. Vild. den villiga ö. Sv. forns. 
1:187.

Villkladd, m. (Kladd, ung häst, som 
ännu ej är utskuren. Rietz.) Grollen fick 
intet frihet at gå och gona sig hvar han 
ville: hans foder blef honom riktigt utmätit: 
intet mer och intet mindre. Deraf hade han 
dock god trefnad och beviste mot alla vill- 
kladdar, huru hälsosamt det är at lefva i 
ordning. Dalin Vitt. II. 6:113.

Villo, adv. Vilse. Tu förtrampar alla them 
som willo gå om tina retter. Ps. 119:118. Hwar 
är tiåghor som willo gåår, then icke gerna 
kommer vppå retta wäghen igen? Jer. 8:4.

Villoande, m. Förvillande, förvillad ande. 
[Isl. villuandi.] Herren haffuer vthgutit en 
willoanda ibland them, at the skola förföra 
Egypten. Es. 19: H. the som en willoanda 
haffua skola tagha widh förstånd. 29:24.

Villoljoträd, n. Vild oliv. itt willolio- 
trää. Rom. 11:17.

Villosteg, n. Du .. . lopp ej villosteg at 
efter skuggor fika. Dalin Vitt. 1. 3: ui2.

Vilireda, Villråda, Vilistig, Villt, se 
Villareda, V i 11 eråda, Vildstig, Vild t.

Villtänkande, n. Alt så plägar Gudh 
slå sijns helga ordz fiender medh blindo 
och wiltenckiande, att the skulle fambla effter 
wegen om liusa dagen. Svart Kr. 145.

Villvar, n(?). Villebråd. Han är uti sko
gen och skjuter villvar. Sv. forns. 2:3ti6. 
(Samma ord som det följande?)

Villvaror, f. pl. Skinn af vilda djur, 
pelsverk. [Mnt. wiltware.] Loskin, mord
skin, räffskin och andre sköne villevarer. 
Stjernman Com. 1:122(1551). medh samme 
vilvarer .. .giffve sig utlendes. Ders. Honom 
(kyrkoherden) bör ock tjjend hafva ... af 
allom villvarum. Emporagrius 331.

Vilting, m. Vildbasare. at altid fordra 
hemnd och sökia våldsam revange, är en 
uppenbar osed,... Men ho kan en ung vil
ting thet inbilda? Rydelius Förn. öfn. 306. 
Rietz 808a.

Vim, n. Inrättning af stänger under 
kökstaket. [Mnt. wime, m.] itt slachtat svijn, 
Som feet var och hang på itt vijm. R. Foss 22.

Vimmelkant, Vimmerkant, Vimmer- 
kantig, adj. titt af verck (värk) hvimmelkanta 
hofvud. Svedberg Casa 716. Buffus flydde 
vimmerkant. Dalin Vitt. II. 4:17. yr och 
vimmerkant i hufvudet. Roman 16. blef jag så 
yr och vimmerkantig, at jag icke en gång viste 
om jag sielf var fisk eller fogel Sv. nitet o. 6.

Vin, n. Rus. Noah vpwakadhe aff sino 
wine. 1 Mos. 9:24. när wijnet war gångit 
aff Nabal. 1 Sam. 25: 37.

Vinbom, m. Vinträd [T. weinbaum.] 
wijnbooms fruct. NT 1526 Matth. 26: 29. 
wijnbom (är) ibland allehanda trä alraädlast. 
L. Petri 2 Sänd. 217.

Vinbär, n. Vindrufva. [Fsv. =, Isl. vin- 
ber.] wijnbärs blodh. 1 Mos. 49:11. fersk 
eller torr wijnbäär. 4 Mos. 6:3. När tu gåår 
j tins nästas wijngård, så må tu äta aff wijn- 
bären. 5 Mos. 23: 24. när man persar wijn, 
ther menger huart och jtt wijnbär sin most 
j thet andra bärsens most. O. Petri 1 Post. 
9 a.

Vind, m. [T. wind.] 1. Väder, luft. Man 
håller ei et ord ... man alt i vinden slår. 
Kolmodin Qv. sp. 2:452. — 2. Väder i ma
gen. Boohvete ... gifver vind aff sigh. Spar- 
man Sund. sp. 89.

Vinda, tr. [Fsv. Isl. vinda, Mnt. T. win
den] 1. Hissa, want han syn seghel wp. 
O. Petri Tänk. 3. Togo dee Torckell Tru- 
neson, Och vinna honom i tornet nedh. 
Sv. forns. 1:250. — 2. Vinda upp. winda 
watn. 2 Mos. 2:16. En Egyptisk man . . . 
wandt medh oss watn. 2: 19. — 3. then 
ogudachtigha werlden ... windar vpp näsena 
(sätter; näsan i vädret) och säger, Hoo är 
then Ähronnes Konung? P. Erici 1:46a. 
werlden emoot Christum windar munnen vp 
(spärrar upp munnen), och spotzliga fråghar 
... Hwilken är thenne ähronnes Konung? 
1:236 a.

Vindaktig, adj. Som förorsakar väder 
i magen, alla plåckfruchter äre vindachtige. 
Sparman Sund. sp. 39.

Vindebåge, m. Båge som spändes me
delst ett hjul med vind, vef. Bågarne voro 
dels stålbågar, dels hornbågar,... De förre 
voro af flere slag, såsom vindebågar . . . 
Adlersparre Afh. 225.

Vindelag, n. Fönsterglugg. [Mnt. winde- 
lage] Then jungfru lätt wp ett litthet winde- 
lagh, Fick hon see solen öffuer marken såå 
clar. Sv. forns. 2:216.

Vindelknut, m. Ett slags spiralförmig 
hufvudprydnad? Hafva the (qvinnorna) små 
håårlockar, så vela the strax store hufvud- 
bonat och windelknutar på hufvudet hafva, 
the stoorhöffdadhe ufvar och ugglor fast lijke. 
R. Foss 402.

Vindeisten, Vindsten, m. Vindeltrappa. 
[Fsv. D. (Kalkar) vindeisten, Mnt windel- 
sten.\ then windelsten går nedh egenom 
fångetornett. RR^'le 1548 Windelsten eller 
trappa. Hist. bibi. 2:24 (1580). på både sij- 
der i Templet wåre tree Omgånger, hwar 
öffuer annan, och på höghre sijden gick een 
Windelsteen vp ått. Lælius Res. 1: 30. 
Cochlea, windsteen. Var. rer. voc. G 4 a. 
man vpgick genom en windsteen vp j then 
medhelgången (mellersta våningen), och jfrå 
medhelgången vp til then tridie. 1 Kon. 6: 8. 
Och ther woro twå dörar vp til windstenen,... 
och windstenen war fem alnar wijdh. Hes.
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41:11. (Öfv. 1878: fri plats.) genom trappor 
och vindstenar (kommer man) up i the öfre 
sparlagh. Comenius Tung. 544.

Vindfall, n. Vindfälle. Stjernman Riksd. 
3:l%6 (1686).

Vindryckja, f. Vindrickande. [Isl. vin- 
drykkja.] Noah . .. wardt genom wijndryckio 
förraskat. L. Petri Dryck. C 2 b. vthi theras 
wijndryckio quädha the om mig. Dav. ps. 
69: IS. Bewijsa icke tin mandoom med wijn
dryckio. Sir. bok 31:30.

Vindsten, se Vindelsten.
Vindvart, adv. Lovart. [T. windwärts.] 

brukade fienderne all sin flit, til att komma 
i vindvardt för (taga loven af) the andra. 
Tegel Gust. 1 hist. 2:62. the Lübeskas 
skepzflotta ... ville komma sigh i vindvart 
för the andra. Girs Gust. 1 kr. 153.

Vindöga, n. Impluuium, windöga som 
är på taket. Var. rer. voc. G 5 a. Stolts 
Narva ... genom vinnelögat såg. Eurelius 
Vitt. 86. (Jfr V i n d e 1 a g.)

Vinengie? formelte karll kom j drykken- 
skappe j thrætte med her henrich akasonsz 
fogthe . .. och her Hendrikx fogthe ... til- 
manadhe honum ath slotz (slåss) med siigh 
på marken til thess han sielff bar vp vinen- 
gien och fick noget til hwgh. Gust. 1 reg. 
4:49.

Vinge, m. [Fsv. D. (KalKar) =] 1. 
Flygel, krijgshären . .. ställes i een ... medh 
vingar ombevarat slachtordning. Comenius 
Tung. 708. Högre vingen ... vann segher, 
men then vänstre tappade. Schroderus 
Liv. 57. Förbundzbrödernas häär var för
ordnat uppå vingarna. Ders. 403. Hertig 
Bernardis vinga var på flychten. A. Oxen- 
stjerna (HSH 33: 56). — 2. Halfdörr, halfva 
af en dörr. döranar ... hadhe twå wingar 
the man vp och til lät. Hes. 41:24. (Öfv. 
1878: hvarje dörr hade två blad, som båda 
kunde sammanvikas). — 3. Tillbehör till 
ett altarkläde. [Isl. vœngr, a side cloth on 
the altar. Cleasby-Vigfusson. Mnt. vlogel, 
Seitenbehang des Altars. Schiller-LObben.] 
Een vigd Altarsteen, Item ett paar Arniske 
vingar — ett par silckes vingar, Item ett par 
hvijta vingar om fastetijd (jfr Fasteduk). 
Fant Observ. 33, 34 (1516).

Vingirig, adj. Begifven på dryckenskap. 
wijngirugh. NT 1526 1 Tim. 3:3.

Vingrop, f. En man plantadhe en wijn- 
gårdh ... och grooff en wijngroop. NT 1526 
Marc. 12:1. (Bib. 1541: press.)

Vinhemtare, m. Vinbergare. Wijnhemp- 
taren skal affhemta vthi korghen thet ena 
effter thet andra. Jer. 6: 9. Wijnhemtare 
skola komma offuer tigh, the iher intet skola 
leeffua tigh effter sigh 49: 9.

Vinhemtning, f. Vinbergning. Förderff- 
uaren är fallen in vthi tina sädh och wijn- 
hemptning. Jer. 48: 82.

Vink, n. Blink, blick. Titan (solen) ...

tusan kärlekz vink til väna jorden kastar. 
Spegel G. verk 177.

Vink? Jagh skal eder lära veeta vinck.
S. Brasck Förl. sonen I 3 a. (J fr H v i n k a, 
gnälla, tjuta.)

Vinka, intr. Blinka, klippa (med ögonen). 
[Mnt. wenken, T. winken.] iach skal winka 
til tich med mijn öghon. Dav. ps. 1536 32:8. 
Een löösachtigh menniskia ... winkar medh 
öghonen. Ord. 6:13. Then ther winkar medh 
öghonen han kommer wedhermödho åstadh. 
10:10. Amor täcks vincka med öga. Stjern- 
hjelm Fångne Cup. 3 intr.

Vinka, intr. ? hvincka, subterfugere. Co
menius Tung. index.

Vinkaktig, adj. Blinkande, vinckachtighe 
ögon (oculi innuentes). Hambræus B 2 a.

Vinkel, m. Vrå, gömsle. [T. winkel.] 
Hwar winckel full medh snare. En liten 
Crön. K 3 b. Så ville vy honom så hemligh 
taga Och bort i någon vinckel draga Och 
der honom hemligh grafua nedh. Tisbe 45. 
förholla sigh hemma i huset, och ... icke 
ränna i hvar vinckel. Schroderus Kysk. 
speg. F 2 b. tå församblar sigh myckin osundh 
vätska i alla vincklar uthi menniskiones 
kropp. Colerus 1:373.

Vinkelmessa, f. [T. winkelmesse.] Se 
Vråmessa. Raimundius lui.

Vinkepil, m. Skäkta? Gudh igenom 
Sathans vinkepijlar (vibrata Satance spicula) 
understundom tilstäder vår tro ... lidha någon 
anstööt och anfechtning. L. Paul. Gothus 
Föret, till Gyllenhjelms Fängelseskola A 3 a. 
— Ordet förekommer äfven såsom person
namn [jfr D Vinkepil, “et menneske med 
altid blinkende ojne“ Moth, se Kalkar.]: 
Jöns Nielszon winke piill. Gust. 1 reg. 10: 
204. En person i Messend Signill kallas 
Winkepijl.

Vinkypare, m. Kypare. [T. weinkiiper.] 
Vi j n kiiper. HSH 31:85 (1663).

Vinlösa, f. Brist på vin. göra messofall 
för wijnlöso skul. L. Petri 1 Sänd. Bl b.

Vinmost, m. Drufsaft, vin. [T. we in
most.] all betsta wijnmost ... haffuer iagh 
giffuit tigh. 4 Mos. 18:12.

Vinn, m. Vinning, fördel. [Mnt. win,
T. gewinn.] Ath Fursterne toge så rijket 
in, Giorde the icke för theris vinn. Hund 
Er. 14 kr. v. 483.

Vinna, tr. och intr. [Fsv. Isl. vinna, Mnt. 
winnen.] 1. Tillvinna sig, eröfra, intaga. 
belägg stadhen och win honom. 2 Sam. 
12:28. bolwerck göra och winna fasta städher. 
Dan. 11:15. — 2. Öfvervinna. The skola 
strijdha medh Lambena, och Lambet skal 
winna them. Upp. 17:14. the skola icke 
giffua wunnet (gifva tappt), eller förtwifla. 
L. Petri 1 Post. R 2 b. dieffuulen ... giff- 
uer icke ther medh wunnet, at han en gång 
är affdriffuin, vthan han kommer skarpare 
jgen. Ders. Y 3 b. — 3. Öfverbevisa. tiltala
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och vinna them til noger oredelig stycker. 
Gust. 1 reg. 4:228. — 4. Förmå. Tänderne 
. .. fahlna där hän, de qvarlefde stumpar 
Vinn' inte mala sijn mäld. Stjernhjelm 
Here. 516. — 5. Vara, räcka. Så lenge thetta 
liffuet winner. O. Petri Jesu pina L3a. 
wij här. aff then tröst måge finna, Som san- 
skylligh är och lenge kan winna. Ders. M 3 b. 
wij draghe nyy syndageld vppå oss ämedhan 
wårt_ lijff winner. L. Petri 4 Post. 15 a.

Vinnest, f. I. Vinn. Teslikes aer wor 
begera ath thw leggher tiigh aldhre störste 
winnesth om klede till wort behoff. Gust. 1 
reg. 3:197. han skall lsegie sigh alle winnest 
om ath wethe war nadigiste herris ganghn 
och besthe. 3:334. — 2. Vinst, the vinnest 
och gåfvor förhoppa. R. Foss 390.

Vinning, f. 1. Vinn. [Fsv. =] förwerffua 
penningar och leggia sigh ther winning om. 
Bar. 3:18. Så legger idher nu ther om alla 
winning, at j vthi idhra troo läten finnas dygd. 
2 Pet. 1:5. — 2. Ränta. [Fsv. =] må the 
låna aff them (köpmän i Danzig) ... huilkit 
hans Nåde them her ... igen bettala will, 
och giffua them j winningen epter som the 
kunna få for salt och humbla ther j stadhen 
Stocholm. Gust. I reg. 8:67. giöre the fa- 
tighe wåre vndhersåther wndsätningh med 
rogh eller korn til låns Dogh så atlhe giffue 
om hösthen när the få sädhen aff åkeren 
hwar fierde span til winningh ighen, och icke 
mere, effther som wij förnimme, ther bliffuer 
vel taget huar annen eller hùar tridie span 
til winningz. Fin. handl. 1:302 (1546). Then 
sitt godz förmeerar medh ocker och winning. 
Ord. 28:8. Så skulle tu haffua fått wesz- 
larenar mina penningar, Och när iagh hadhe 
kommet, hadhe iagh jw fått mitt med win
ning. Matth. 25: 27.

Vinningssjuka, f. Vinningslystnad, en 
domare, som med rättvisa, oväldugt och utan 
vinningssjuka lagen rätt skipar. Tessin Bref 
1:108.

Vinnlägga sig, refl. winleggia sigh om 
lögn. Ps. 62:5. j haffuen winlagdt idher til 
at affwika jfrå Gudh. Bar. 4:28. Konungen 
.. . winladhe sigh stoorligha, at han måtte 
friya Daniel. Dan. 6:14. — här vthi (i Sy- 
rachs bok) winlegges at göra en man Gudh- 
fruchtigh. Försp. till Syr.

Vinnläggning, f. edhers veluilioghet, 
omach och vinlegningh j haffue hafth för 
then gærdhs vthkreffielse. Gust. 1 reg. 4: 
66. At lära barn medh winlegning. Syr. 42: 5.

Vinos, n. När man i hufvudet thet svåra 
vin-oos kenner. Spegel G. verk 130.

Vinropare, m. Som utropar hvar vin 
finnes till salu, utbjuder vin till salu. [Mnt. 
winroper, T. weinrufer.] hån giffuer litit 
och gör mykit ther aff, och vtropar thet så
som en wijnropare. Syr. bok 1536 20:15. 
{Bib. 1541: wijntappare.)

Vinsla, intr. Qyida.jemra sig. [T. win

seln.) Allmogen ... vinsladhe och veklagadhe 
önekeligen öfver sin fattigdomb. HSH 31: 
364 (1662). Folket... dageligen vin slat öfver 
deras usla tillstånd. 16:168 (1713).

Vinslan, f. Qyidan, jemmer. all min 
vinslan och suckande äro tig bekant. M. 
Stenbock (Lönbom Anek. 2:144).

Vinsluker, m. en dryckesbrodher och 
wijnsluker. P. Erici 2:276 a.

Vinsten, m. [Jfr Fsv. vinsten, D. vinsten 
Kalkar.] Aff wijnsteen (uthpressat wijn- 
bärsskaal) blifver läckevijn och spijsvijn. 
Comenius Tung. 448.

Vinsvamp, m. Svälljare,.. . Bacchi brö
der, Vijnsvampar. Spegel G. verk 123.

Vintappare, m. Krögare. Han {dåren) 
giffuer litet, och förwijter mykit, och vth- 
ropar thet såsom en wijntappare, 1 dagh läner 
han, j morghon wil han haffuat igen. Syr. 
20: 15. såsom en Wijntappare förfalskar 
wijnet. 2 Cor. 2:17 (glossa).

Vinterligga, intr. Ligga i vinterläger. 
fotfolket, som hade vinterlegat vid Staraja 
Russa. Hallenberg Hist. 3:397.

Vinterläge, n. Vinterqvarter. [Mnt. win- 
terlage.] när idher warder iach töffuandes 
eller till ewentyrs vthi vintherläghe liggian- 
des. NT 1526 1 Cor. 16:6. skynda tigh 
snarligha till migh j Nicopoli, för ty iach 
hafuer satt migh före ath haffua ther mitt 
winterläghe. Ders. Tit. 3:12. itt skep jfrå 
Alexandria, som ther vnder öön hadhe leghat 
j winterläghe (hade öfvervintrat). Ap. gern. 
28:11.

Vintersk, adj. Vinterlig. [T. winterisch.] 
thenna winterska pestilentzie. Lemnius B4 b.

Vintertal, n. Vinterns längd, vintertalet 
räknas in til Tiburtii (14 april). Carleson 757.

Viperorm, m. Huggorm. [L. vipera, T. 
viper.] ens Wiperorms hohl. L. Petri Jes. 
proph. 11:8. Wiperormar oc glödande flog- 
drakar. 30: 6.

Vipp, m. 1. I urverk. Uhr-rodret vender 
sig, och vil ej vippen sleppa. Spegel G. 
verk 166. — 2. Vippgalge. Vipp, Instrumen- 
tum, quo, brachijs reflexis, luxatur facino- 
rosus, die Wippe. Schroderus Lex. 46. 
— 3. Vippgunga? een Delphin ... kan löpa 
kapp med skippen, Kan tumla af och an och 
läggia sig på vippen (lägga sig att gunga på 
vågorna?), Men likväl föllia med. Spegel 
G. verk 194. — 4. Jagh säl oreent smör, 
rottne ägg, Siuk ankor och gäss, höns medh 
pipp, Jagh våghar mången falskan vipp. R. 
Foss företal A 1 a. Sätte man ej på vipp sina 
pengar och heder i kortspel. A. Nicander 
Vitt. 143. Han sätter icke sitt fädernesland 
på vippen för egen båtnads skull. Aug. 
Ehrensvärd Tal 1743.

Vipp, interj. [T. wipp.] Huip, lustigh och 
gladh af hiertans grund Åhr iagh förvist så 
margelund. Tisbe 50. Hvip lustigh, coratzi, 
hålla! Prytz O. Skottk. C 2 b. Mit glaas
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fattar jagh nu i hand, Hey hwijpp lustigh 
uthi verlden! S Brasck T. krig. I 2 b. 
Hvipp, ginge tu nu på then platz, Tigh skulle 
iagh ährligh giffva baass. Rondeletius 65. 
Var’ lustig, var’ vaken, i supbröder all, Med 
hvipp hey, med holla gee samptligen skall. 
Lindschöld Gen. Elb.

Vippa, tr. och intr. 1. Gunga. Tajo ... 
kan the stoora skipp och galeazzer vippa 
Vid Lisbons sköna strand. Spegel G. verk 
107. the sluppit at vippa uppå Neptuni oro
liga och fahrliga böljor. Bechstadius 56.
— 2. Störta, om någon olyckeligh anstöt 
komma skulle, skulle thet lätteligen kunna 
vippa oss öfver enda. Schroderus Hels. 
beg. skattk. 58 tolf klunckar ther till väl 
munden full Dricker bonden till thes han 
hvippar kull. Chronander Surge B 1 b.
— 3. Slunga medelst vipp. man kaster eld 
och fyrboller in i stadhen, eller vipper stora 
stenar in. L. Paul. Gothus Mon. turb.W.

Vippa, tr. Vira, linda. (Se Rietz veipa.) 
een skiöör kammarduuks-tråå ... är kring alle 
lijf löösbunden runt om vippad. Eurelius 
Vitt. 12.

Vippa, f. [T. wippe.] 1. Vippgalge? 
Hvar och en krigsman äger marsken hedra 
. .. eho honnom häder ... straffas til vippan 
och förvisas legerett. Gust. Adolf Skr. 
218. — 2. Inrättning, hvarmed båge spändes. 
Stålbogar med hakai och vippor. Adler- 
sparre Afh. 233. Bredevid pilkogret hänger 
et instrument af jern, hvarmed Dalbågen 
blifvit uppspänd, kalladt vippan. Stock. Mag. 
1:17.

Vippebåge, m. Båge med “vippa“. Stål- 
bågarne voro af flere slag, såsom .. . vippe- 
bågar. Adlersparre Afh. 225.

Vippeverk, n. Se Vippa, v. 3. för- 
färdigha vippevärcke, ther medh man be
händigt och utan stoor macht kan kasta 
stocker och stener in uthi städher och på 
valler. L. Paul. Gothus Mon. pac. 182.

Vipphjerna, f. the ther intet annat ap- 
probera och gilla, än thet the sielffue aff 
theras eghen hvijphierna upspinna. Kemner 
Tillegnan A 5 a.

Vipsa, f. Vippa? En fiederbusk . . . mett 
4 duller och 4 wipser, wipserne smuckade 
mett gull och perlor. Hist, handl. 2: 19 (1548). 
Tre insprengde duller, ... vdi hwartere en 
wipsa aff gull och perlor. Ders.

Virginal, f (?). Ett slags instrument med 
strängar och tangenter. Christelige Musici, 
både medh theras Orgor, Positij, Simphonij, 
Virginal, Regal, och hwad som meera är aff 
samma konst och liuffliga Musica. P. J. 
Gothus Skrift, sent. H 2a.

Virke, n. Virkning, en spinnel för rof 
sitt virke giör,... en konstig väf. Frese 42. 
(Jlr Ord. 30:28: “Spinnelen virkar med sina 
händer“.)

Virkestol, m. Väfstol. [T. wirkstuhl.]

Jag fick ei sittia jämnt vid virckestol. Kol- 
modin Qv. sp. 1:79.

Virra, tr. Förvirra. [T. wirren.] jagh 
väl veet ungdomens art, Som kan förföras 
rätt fullsnart, Ey veetandes verldzens maa- 
neer, Som virras dagligh meer och meer. 
S. Brasck Förl. sonen A 3 a.

Virrig, adj Förvirrad, invecklad, trasslig. 
hoppas iu icke... att saken ther igenom 
skall vara desperat, fast hon än är någott 
svår och icke litett virrigh vorden. HSH 
32:2 0 (1634).

Virök, m. Rökelse, rökverk. {D. virok 
Kalkar, Mnt. wirok, T. Weihrauch.] The 
helgas böner är lijk myrrh’ ok vijröks röken. 
Lucidor Hh 2 b. hvem vil nu fuller dyrcka 
Dianen mäd vijröök. Dens. Mmlb.

Vis, n. synden genom Christum wel är 
förlåten, och så til wijs (på sådant sätt, 
Mnt. so to wis) öffuerwunnen, at hon oss 
icke fördöma eller wårt samwet beklaga kan. 
L. Petri Om nattv. E 7 a. huru kunde han 
doch någon tijd större kärleek oc mera barm- 
hertigheet bewijsa, än ther han, så til wijs, 
gaff sin eghen sanna lekamen och blodh oss 
til tröst och spijsning, at thet icke allenast 
itt nådhatekn, vthan ock en spijs wara skulle. 
Ders. F 3 a.

Visa, f. Siunger Herranom een nyy wijso 
(sång, lofsång). Ps. 96:1. Och Dauid ta- 
ladhe för Herranom thenne wisonnes ord, 
then tijdh tå Herren hadhe holpet honom 
jfrå alla hans fiendars hand. 2 Sam. 22:1. 
hans (Salomos) wisor woro tusende och fem. 
1 Kon. 4: 32. — Thenna är een ganska swår 
anfechtning, och läter sigh icke fördriffua 
medh wijsom L. Petri 2 Post. 248 b Jagh 
moste ock med dödhen en gång til mangels, 
hwilket icke heller wil wara så lätt, eller 
alt medh wijsom tilgå. Om nattv. E 8 b.

Visel, m. Vesla. [T. wiesei.] Visel som 
förgör Basiliscum. A. Simonis B6a. Vis- 
larna som under steenar smyga. Spegel 
G. vert 239.

Vishjertad, p. adj. han haffuer försyyn 
för ingen wijshiertat. L. Petri Jobs bok 
37: 24.

Visk, m (?). Viska. [Fsv. visk, f. ? viska, 
qvast Söderwall, D. visk Kalkar, T. 
wisch, m., lsl. visk, f.] Pen ici 1 lus, wisk 
til at stryka noghot reent med. Var. rer. voc. 
G 6 a.

Viska, tr. Stryka. [T. wischen ] Calum- 
nia ... Alt viskar öfver med en fuchssvans 
oförmärklig. Stjernhjelm Parn.tr. 2:7.

Viska, tr. Kasta. (Jfr Rietz.) om man 
nu skulle få en . .. bok, ther så förvirrat vore 
tryckt, så viskade man henne ifrå sig i sop
vrån Svedberg Försvar 118. man er ... 
på dören hade viskat. Knöppel Gud. råd
slag B 2 a.

Viskvask, n. Sladder. [T. wischwasch.] 
Hur’ mången klåper nu sitt visk vask klemar
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uth, Vill stora herrars nampn långt öfver 
stiärnor föra,... Men sielf förlorar sig i bör
jan och i slut. Broms 371. Din tungas 
rallerström ... Dhee vissna läppar två medh 
visk vask genombryter. G. Cederhjelm 127.

Visliga, adv. Visligen. [Fsv. vislika, Isl. 
visliga.) j skolen wijsligha handla i alt thet 
j gören. 5 Mos. 29: 9. Then ena saak wijs
ligha företagher han finner lycko. Ord. 16: 
20. En förståndigh man bär sigh wijsligha 
åt. 17:24. the haffua nijt om Gudh, doch 
icke wijsligha. Rom. 10: 2. Man straffar 
(bannar) offta sin nästa j otijdh, och giorde 
wijslighare at han tijgde. Syr. 20:1.

Visp, m. Ostadig, lättsinnig, opålitlig, 
läslig person. Vndersatte (aftalade) medh 
någre Swenske Bisper Och andre falske och 
löse hwisper. En liten Crön. Gib. vår 
goda jurist, Den jagh håller för een stooran 
hvisp, Kommer fram medh sin subtilitet. 
S. Brasck Förl. sonen F 3 a. Lät kärlek nu, 
den lilla vispen, Som är långt bättre präst 
än Bispen, Min Iris, viga dig och mig! 
Dalin Vitt. 3: 45 (se rättelserna till bandet). 
In omnibus aliquid, in uno nihil, Intet i 
något vist, en hvisp i alt. U. Hjärne Vatt. 
12. Rietz.

Visp, n. Ostadighet, lättsinne. Så är 
det alfvar lell att du nu ärnar skiffta Ditt 
visp med stadighet och innan kårt dig giffta? 
Düben Boil. sat. 59.

Visp, interj. Vips! En fogel kärlek är, 
som hafver snälla vingar: Du håll man braf
uti, han hvisp! sig frå dig svingar. Kol- 
modin Qv. sp. 1:104. Bäst i säkerhet jag 
gick Och med En mig lycklig tyckte, Visp, 
kom en rival så qvick Och det hjertat åt 
sig ryckte. Dalin Vitt. 5:149.

Vispa, intr. 1. Flacka. The som plane
terna ej visspa kring och flyttia. Spegel 
G. verk 62. Tu löper ey på gatun uth, att 
låtha skodha tigh. tu huispar ey om huario 
knut. B. G. visbok 198. hvispa kring i 
hvarien vrå. Lucidor Rr2a. Han måste 
stadig blij, sig från den hopen laga, som all- 
stäns vispar kring. Keder 367. — 2. Vifta 
med svansen, the spöria aff sina hundar, 
at the medh vlffuomen kunna wispa, och 
kunskap göra, och skälla intet på them. 
P. Erici 2: 50 a.

Vispaktig, adj. Ostadig, flygtig. han 
var utaf et ganska vispaktigt sinne, uti hvil- 
ket den ena häftiga rörelsen af en annan 
snart nedertrycktes. /Is. Ban. 2: 538.

Vispaktighet, f. Ostadighet, flygtighet. 
tre granna fruer, Veklighet. Vispaktighet och 
Äregirighet, ha kommit in i landet. Dalin 
Vitt. 3: 242.

Vispebröd, n. För hvar tunna råg skulle 
de lämna två tunnor godt torrt vispebröd 
eller, såsom det nu för tiden kallas, knäcke
bröd. Hallenberg Hist. 3:198 (1614).

Visperi, n. Flygtighet, lättsinne, du har

ey lärt flatera Medh världzligt hvissperij. 
Achrelius Vitt. 369.

Vispig, adj. Ostadig, flygtig, utan håll
ning, lättsinnig, opålitlig. Hvad är vårt 
usle lijf? En vispug väfverspola. Brober
gen 422. en visput väderqvarn. Holm
ström 219. några (stjernor) meenar man 
heelt stadige at vara, Som blifva i sit rum 
och ikke vispot faara. Spegel G. verk 158. 
Magnus Gabriel De la Gardie ... var vis- 
piger med ytlighetens innästlande seder i 
prakt och nöyen. HSH 9:87. lyckan, vis
put förr, hos ehr kan stadig blij. Keder 373. 
flycktiga och visputa åthäfvor. C. Gyllen
borg Sprätth. 46. vispute utländska manér. 
Ders. 89. at lägga sig på många studier, 
holla de för et märke af visput och ostadigt 
sinne. Roman 92. Vispig nåd och falska 
hopp (förhoppningar). Dalin Vitt 4:52.

Vispighet, f. Ostadighet. Lyckans vis- 
pughet. Düben Boil. sat. 5.

Vispigt, adv. Som papillon jag brukar 
vispigt flyga. Dalin Vitt. 5: 427.

Vispinne, m. Visare (på ur). Vispinnen 
flyttes fram, och klockan måste klappa. 
Spegel G. verk (1745) 155.

Vispsint, p. adj. hvispsint, inconstans. 
Comenius Tung. index. Ostadig, vispsint, 
homo levis et ventosus. Svedberg Schibb. 
201.

Viss, adj. 1. Stadig, fast, säker, stigher 
wiss stegh medh idhra fötter. Ebr. 12:13. 
ibland the folck skalt tu intet wist heman 
haffua. 5 Mos. 28: 65. skalt icke wara wiss 
på titt lijff. 28: 66. — 2. Visser (qvicker) gåsse, 
ein munterer, hurtiger Junge. Lind Ord. Jfr 
Rietz.

Vissa, tr. [Fsv. =, Mnt. wissen.] 1. Stad
fästa, bekräfta, thå skal hertog Johan ... 
möta wora frw drotningene ... och wissa the 
dachtingan. Ö. Petri Kr. 153. — 2. Utlofva, 
tillförsäkra, thet siöfarit folck ... szom the 
Danske Herrer haffue vissât domino. Gust. 
I reg. 10:97. han vissadhe der åhrligen ett 
lji mark smör före (för hemmanet). Hallen
berg Handl. 100 (1615). the togo aff the 
Genüeser stoore penningesummor til lähns, 
och vissade them ther emoot pant aff ko
nungens inkompster uthi Spanien. P. Brask 
Puf. 87. — 3. Lofva, förklara (krig), om en 
manar then andra til kamp medt sigh ... 
och then andre suarar, Jach är så wel man 
för mich som tu, Och wissar så honom kam
pen, The skola thå mötas på en vppenbara 
platz . .. Kommer then som manade, oc han 
kommer icke som manat bleeff och sade 
ja till kampen ... O. Petri Kr. 50. konung 
Albrect... wissade drotning Margarete... ena 
openbara slachting i markenne. The giorde 
redho på bådha sidhor.. . och möttes så 
bådha hääranar. Ders. 148. wij haffue fåt 
tidender atthe haffue vissât en slagting 
tilhopa. Gust. 1 reg. 10:16. the uppå be-
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stembd tidh och rum hvar annan ett slagh 
vissât hadhe. Schroderus Liv. 467. Nu 
komme vij emoot then man, Som länge har 
plågat Tysklandh, Fältslagh vill jagh medh 
honom vissa. S. Brasck T. krig D 4 b.

Vissa, f. Visshet, säkerhet. [Fsv. Isl. 
vtssaj Icke kan man thet til wisso weta. 
Falck 73 a.

Vissan, f. [Fsv. =] man icke kan tagha 
noghen wissan eller försäkring, vtan man 
först weet j huadh sack man sådana for- 
uissan eller försäkring tagher. O. Petri 
Svar till P. Elice d2a

Visseliga, adv. Visserligen. [Fsv. visse
lika, Isl. vissuliga] her boor wisseligha 
Gudh. 1 Mos. 28:17. Dauid . .. förfoor at 
Saul wisseligha kommen war. 1 Sam. 26: 4. 
hwadh han loffuar thet håller han wisseligha. 
Ps. 33: 4.

Vissen, p. adj. Vissnad, förtvinad. [Fsv. 
visin, Isl. visinn.] thet trädh . .. Som man 
seer tort och wiset wara O. Petri Jesu 
pina E3a. mannen, som then wisna han
den hadhe. Marc. 3:8.

Vissla, intr. Vifta, han (räfven) kryper 
uth med jorden, visslar med rumpan. Co- 
LERUS 1:365.

Vissnad, m. Vissenhet. Ditt anlets liufste 
skick har ängslan plånat ut,... En vissnad 
har dig täckt. Frese 28.

Visst, adv. 1. Stadigt, säkert, satte mina 
fotter vppå itt hellebergh, så at iagh wist 
gå kan. Ps. 40:8. Lät tin foot gå lika (jemnt), 
så gåår tu wist. Ord. 4:26. — 2. För visso, 
visserligen, skole wij strax göra som han 
giorde? .... Ney icke wist (vissticke). O. 
Petri Sakr. 27 b. Min kalck skolen j wist 
dricka. Matth. 20: 23 Weta nu wåre Öffuer- 
ste för wisso, at han är wist Chrisms? loh. 
ev. 7: 26.

Vist, f. och n. [Isl. vist, f ] 1. Bostad, 
vistelse, vistelseort. Rydzerne måtte haffwe 
theres wijst och wåning vthenn för Byen. 
Fin. handl. 9:323 (1558). haffue sinn wist 
och tillhåld vdi Rijge. Hist, handl. 13. 1:323 
(1567). wele wij och haffwe wijdh Skoo 
Clöster vpbygt en aff the gamble wåninger, 
ther wij kunne haffwe wår wist en natt 
eller twå när wij så rese i Mälarenn. Hist, 
bibi. 1:192 (1572). uthlendske, som här uthi 
våre konungerijker ... boo och theres vist 
hafue. Stjernman Com. 1:386(1592). haffuer 
tu varidt j Hoffuet och hafft tijn vist hos 
stora herrar. Balck Esop. 99. förmeente 
han sigh icke hafva längre någon trygg vist 
uthi thet läghret. Schroderus Liv. 416. 
Scipio hadhe nu stadigt uthi tije åhr varidt 
uthi vist (vistats) för alles theras öghon. 
Ders. 5-;3. Ingen dygd uprinner och gror 
vid vijn och i glasom, Vijsdomen hafver sin 
vist i dy torra. Stjernhjelm Here. 342. 
i Nordan . . . Ther som vintern har sitt vist 
och heem. Fredsafl 12 intr. — 2. Mat, lifs-

medel. [Fsv. vist.] stora lastdragare och 
små skutor, hvilka vist och kost inne hade. 
Peringskiöld Heimskr. 2:159.

Vistalig, adj. Vältalig, wijsheten öp- 
nade the dumbars mund och giorde the 
tungor wijstaligha som til förena intit tala 
kunde. Sal. vish. 1536 10:20.

Vistas, dep. Vara, befinna sig. [Fsv. 
vistas.] vi hafve tillbakadrifvit denne vår 
mächtige granne, med hvilken vi i förledne 
tider hafva vistats ... uti en oviss tillstånd. 
Gust. Adolf Skr. 178. hans hele familia 
vistades nu uthi stoor sorg och bedröfvelse. 
Schroderus Liv. 92. Edher mandom, from- 
heet och dygd vistas oss för ögonen. Ders. 
176. en man, som nu vistas uthi sin blom
strande och bäste ålder. Ders. 350. den 
gamla sagan . .. som än i dag vijstas i allas 
mun. Rudbeck Atl. 1:519.

Vita, tr. 1. Tillvita. [Fsv. =] biudha 
siig tiil rettha in för tiilbörliga domare . .. 
om the saker som them withes. Gust 1 reg. 
3:115. Thet tu haffuer giordt... Tu haffuer 
thet ingom androm wijta. Tob. com. C 1 b. 
att the skole oskyllige ware i the saker och 
stycker, som them påsagde och Witte äre. 
Rääf Ydre 1:290 (1544). — 2. Afvisa. (Jfr 
Aasen vita 4.) låter hvar fridt Säya sin 
mening, intet bliffua vidt. Prytz Gust. 1 
H3a. ondt the ha måst slita, At the thet 
onda tidt från eder kunnat vita. Spegel 
G. verk 291. — 3. Jaka, samtycka. Her
rans hand ... hafver honom (satan) hächtat 
I mörkretz kädior, them han aldrig sönder
sliter, Ej heller slipper uhr, om icke Gud 
thet viter. Spegel G. verk 46. (Betydelsen 
är sålunda angifven i ordregistret.)

Vite, n. Straff. [Fsv. =, Isl. viti.] al- 
lenest war ther itt trää thet gudh förböd 
henne ath hon ecke skulle ätha vthåff, och 
ladhe henne itt wijte wedh, ath när hon ther 
vthåff åthe skulle hon döö. O. Petri Men. 
fall A 6 b. Gudh sielffuer haffuer henne 
(hörsamhet mot föräldrar) med itt ganska 
swårt wijte betalat. L. Petri 1 Post. M 6 b. 
Gudh ... oss (thet) vnder stoort wijte, och 
wid en ganska streng rekenskap tilgörandes, 
befalat. Om nattv. A 7 a. förkastade them 
och någet theres gamble otilbörlige handlin
gar, ... satte them wijte före att hwar the 
nu icke wille medh sådane åffstå, skulle ihet 
icke bliffua ostraffat. Svart Kr. 35.

Vite, m. kom en vijte eller vild vargh 
fram om dagen, och ihiälbeet bandhhunden, 
sedan ville han in j stugan. Gyllenius 
317. (Jfr Isl. vitr, vcettr; Schlyter Ord. 
viter, m.)

Vitelse, f. Tillvitelse, theras witelse är 
icke annat än en vppenbara calumnia. L. 
Petri Kyrkost. 74 a. Hwar honom til även
tyrs kunde wiitas . .. någon orätt uti utskrif- 
ningen . . . at han tå then wijtelsen må kunna 
ifrån sigh Iäggia. Gust. Adolf Skr. 34.
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Vitesmål, n. Tillvitelse, i oss tillbörligen 
och rettwisligen förswarat emoth the oloflige 
wijtesmål. Lönbom Hist. arch. 5:10(1598).

Vitja, Vittja, tr. och intr. 1. Besöka. 
[Fsv. vitia, Isl. vitja.] Therföre moste iagh 
witia och besökia Sacramentet. L. Petri 
Om nattv. F l b. Jag vill bort och vitia en 
mö. Sv. forns. 2: 249. lust och åtrå ... at 
vitja främmande länder. FIermelin A 5 b. 
Skulle the (fingren) fläckias i bleck, huru 
ville tu frustugun vittia? Stjernhjelm 
Here. 126. Jag glömde heller ey bekanta 
ställen vittia. Rudeen 221. All samqvem 
och gäst bod söök icke att vittia. Törne- 
vall E 5 a. Som nu Italien ligger när til 
för de Asiater, ha de som oftast vittjat dijt. 
Columbus Ordesk. 34. — 2. Tillse, be
sörja, förse. 1 tre daghar skola the ther (i 
fängelset) sittia, Medh maat och ööl skal tu 
them ey vittia. Jos. hist. 25.

Vitrig, adj. Vettig, förståndig. (Jfr Vit
ter.) må Skipparen ther något... brut på 
reesan timar, medh sine Skips Officerare 
och the vitrigste båtsmän . .. the måhl op- 
taga. Sjölag 1667 Skipm. B. 22.

Vitriolisk, adj. then vitrioliska svarta 
jorden. Lindestolpe Färg. 63. (Se under 
M o s s 1 a gg.)

Vitskap, m. Vetskap, medh sinne hust- 
rws witskap. Ap. gern. 5: 2. Christus . .. 
vthan sina föräldras wittskap bleff quarr j 
Jerusalem. L. Petri 1 Post. M 6 b.

Vitter, adj. Vettig, klok. [Fsv. viter, 
Isl. vitr.] hans vitra träffligheet. Eure- 
lius Vitt. 38. de, som lyste bland de vijsa, 
Och sökte vittert vett. O. Gyllenborg 
53. sanningens vittra uthletande. U. Hjärne 
Vitt. A 3 b. Det vittra svaret och ehr skap- 
nad innebära, At ödet ämnat ehr til höghet, 
dygd och ähra. Wrangel Tor. 21. vittre 
och riket nyttige påfund (uppfinningar) skulle 
blifva i landet in förde. M. Triewald 
Konsten att lefva under vatn, tillegnan.

Vittig, adj. Klok. [Mnt. wittich, isl vi- 
tugr, D. vittig Kalkar.] at the oförnuff- 
tige mågha wittige warda. Sal. ord. 1536 
1:4. Then wittighe seer thet onda och hål
ler til baka, the oförnufftighe löpa epter nä- 
sonne och få skadha. 22:3.

Vittighet, f. Kunskap; klokhet. [Mnt. 
witticheit; D. vittughed Kalkar.] Huru lenge 
wilien . .. j dårar wittigheet hata? Sal. ord. 
1536 1:22. herren giffuer wijsheet, och vtaff 
hans mund kommer wittigheet och förstond. 
2: 6 The wise bewara wittigheet (sitt vetande). 
10:14. Rijksens välfärd ved denne tijd be
står uthi Regeringens vijse och kloke con
duite, och därjempte uthi deres krafftige re
spect och authoritet; Så steiles ded första 
icke obilligt till Gudz välsignelsse och deres 
flijtt och idkesamheet; Ded andra förorsakas 
aff vittigheet och snelheet. A. Oxknstjerna 
(HSH 35:129).

Vittja, se V i t j a.
Vittnesbyrd, f. thet skal idher widher- 

faras til een witnesbyrd. Luc. 21:13. Hwadh 
är thetta för witnesbyrder. 5 Mos. 6:20. 
Jagh håller tina befalningar, och tina wit
nesbyrder. Ps. 119:168.

Vittning, f. Vittjande, tijond taga af fisk 
i allom notadrächtom, nätning och vittning. 
Emporagrius 331.

Vittra, tr. Afvittra, afskilja. thet för- 
loffuade landet Judomen til arffuodeel wetrat 
wardt. P. Erici 1:253 a.

Volker, m. Moln. [T. wolke ] Frögd- 
eld ... som flychtiger blix skal fara bland 
skyernas volkrar. Leyonstedt 17.

Vrak, n. han medh sitt skepp måst ynek- 
ligh gå i vraak (lida skeppsbrott). Wexio- 
nius Sinn. G 4 b. Då sågh det uth, som 
skull’ all verlden gå i vraak. Vitt. 385. the 
stora skiepp på klippor slås i vrak (spillror). 
Spegel Tillsl. par. 154. Jordbruk ligger i 
vrak (vanhäfd). A. Nicander Vitt. 225. De 
helge stadgar där i vrak och vanbruk lågo. 
Frese 49. Ehrt höga mod, stoora ord, ehr 
pracht... Är hoos oss alt i föracht och i vraak 
(vrakas, förkastas). Lindschöld Gen. B2b. 
thet (verldens goda) är itt löst, ovist och för- 
gengeligit godz, som Gudh kastar uthi vraak. 
Schroderus Kors. 473. Du har .. . giordt 
vrak af Mosis svåra bok. Rydelius Vitt. 
47. Hattar bruka nu mest förnämare fruar 
i riket, Mössan kommer i vrak och blott af 
ringare bäres. A. Nicander Vitt. 155. 
Gammalt kommer i vrak, det nya gemenli- 
gen älskas. Ders 191. Fasta murar ser 
man brytas, At til annat skick förbytas: Ti
den sielf derpå slår vrak. Kolmodin Qv. 
sp. 2 (företal). Stå för lagh, svara sin saak 
Uthan upskåff och vraak (förkastelse, väg
ran, t redska). R. Foss 77.

Vrak, f. Hämnd. [Mnt. wrake, T. ra
che; Isl. reki.] Eutrapeles var en man så 
nämbd, När han sin fiende giorde hämbd, 
Medh rijkedomar han then bestack, Han 
giorde en rijk, thet var hans vrak. R. Foss 507.

Vrakfågel, m. Lösdrifvare, landsstry- 
kare. fare flyttie och wräkes kring om hele 
landet, ifrå then ene sochnen til then andre, 
ifrå then ene byen til then andre ... vppå 
sådane wrakfogler skwlle man haffwe vp- 
seende. K. br. -°/e 1555.

Vrakgill, adj. Vrakfri. godzet godt och 
vrakgilt funnet är. Stjernman Com. 2: G43 
(1650).

Vrakhus, n. Ett slags inrättning till 
fiskfångst, laxefijske ... kann skee på monge 
hande sät, både med Wrackhwss, laxekar, 
noth och näth, thesligest vm ålefijske, ther 
till mann och sådane wåner bruke kann, 
som är wrachhwss och ålekijster. Landt. 
instr. 17 (1563). små strömer, ther mann 
måthe försöket met åle kiister eller små 
wrakhus,. .. männ i the store fårsser skall
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icke well kunne bygges nogre wrakhws. 
Fin. handl. 3: 325 (1556). ther wtaff (ur sjön) 
löper enrr lithen å, och är gått stelle till ett 
wrakhus Thy ther går wth både åål och an- 
nen fiisk. 3:326. (Jfr Rietz vrak, s. 820.)

Vraxel, m. Hårdknut. (Se Rietz vrak, 
vraksel.) Fast Papistren’ stretad’ mot (moi 
Gustaf 1) Och drog skiäl fram öfver axel, 
Gick doch alt för them i vraxel. Runius 
2:20.

Vred, Vrid, n. Ref, slitning. [Fsv. 
vridh ] Tarmarnas vreed, som kallas Co- 
lica. Colerus 1:192. vred i lifvet honom 
giorde bångh. Olfson Tre vise män C 4 b. 
verck och vredh i naglan (nafveln). A. 
Månsson Ört. 48. Reff eller vridh i tar
marna. Ders. 161.

Vred, adj. Tå wardt Herren mykit wreedh 
offuer (på) Mose. 2 Mos. 4:14. wardt han 
wredher offuer sina söner och döttrar. 5 
Mos. 32:19. ett vredt sinne. Comenius 
Tung. 245.

Vrede, m. Spak, handspak. Uectis, 
wredhe eller iernstång ther man löffter eller 
wender thet med som tungt är. Var. rer. voc. 
M 1 a. Arbetzkarar ... hielpa til medh hand- 
spijkar (vredar) uplyffta. Comenius Tung. 
534. Vredha, Vectis, Schwengel. Schro- 
derus Lex. 43.

Vrede, f. [Isl. reiöi, f.] Förbannat ware 
theras wredhe, at hon så stijff är. I Mos. 
49: 7. En dåre bewijsar sina wredhe snar- 
ligha. Ord. 12: 16. Gudh wille låta see 
wredhena. Rom. 9:22. han vthgiuter alla 
wredher offuer oss. L. Petri 2 Post. 14 b.

Vredeld, m. Eld uppkommen genom 
vridning, gnidning. Någhra förware theras 
huus och folck (mot pesten) såledhes: The 
taghe WredhEeld och hålle thet vthi the
ras huus niye dygn leffuandes, så at the 
ingen annen eeld bruke. Berchelt 2 Pest. 
D o a.

Vredelig, Vredlig, adj. Vred. [Isl. rei- 
öiligr.\ iagh läter retten gå offuer tigh, medh 
wredhe, grymheet och wredhelighet straff. 
Hes. 5:15. the ther hafva retat Gud at 
them med ett sådant vredeligit straff (pesten) 
hemsökia. Svedberg Dödst. 453. wredligha 
åthäffuor. . L. Petri Mandr. A 8 b.

Vredeliga, adv. Med vrede. [Fsv. vre- 
dhelika, Isl. reidiliga.] the haffue sig. . . 
vmanlige (omenskligt) och vredelige beuist. 
Gust. 1 reg. 10:84. han ... sågh wredheligha 
på henne. St. af Esther 3:10.

Vredgas, dep. tu . . . wredhgas medh 
(på) tinom Smoorda. Ps. 89:39. tu wred- 
gas swårligha offuer (på) oss. Jer. 15:17.

Vredmodig, adj. Vredsint, förbittrad. 
then vredhmodighe menigheeten. Schro- 
derus Liv. 658.

Vredsam, adj. Ondsint; vredgad. [Fsv. 
vrepsamber.] Giff tigh icke j selskap medh 
en wredhsam man. Ord. 22: 24. een wredh-

sam menniskia vptender kijff. Syr. 28:11. 
thens obootferdiga Phariseens wredsamma 
bortkastelse. P. Erici 2:231 b. vredesamme 
åthäfvor. Schroderus Liv. 576. vredsam 
hämnd. Spegel Öpp. par. 72. Mången vred
gas ibland, är dock ej vredsam i sinnet. A. 
Nicander Vitt. 189.

Vredsamligen, adv. Med vrede. Thetta 
taal togh K. Philippus vredsamligen up. 
Schroderus Liv. 449.

Vredshugg, n. Hugg i vredesmod, dra
ger och någon svärd eller knijf. . . med vredz- 
hugg. Schmedeman Just. 96 (1590). dra
ger någon väria med vredzhugg i Wår egen 
cammar, villiandes giöra skada dermed. Ders.

Vredsmod, n. Vrede. [Fsv. vreds modh.] 
Om eens weldigs manz wreedzmodh stijgher 
vp emoot tigh, så wijk icke ifrå titt rum. 
L. Petri Sal. pred. 10:4.

Vredsmål, n. Vredesmod. Herrar uthi 
vredzmålet göra esomofftast sigh sielffuom 
större skadha, än the them brotzligom kunna 
tilfogha. Kf.mner 69.

Vredstecken, n. [Fsv. vredhis tekn.] 
hwilken som segher Racha til sin brodher, 
thet är, han giffuer honom noghot wreedz- 
teekn. O. Petri 2 Post. 126 b.

Vrel, m. Tåg, som vrides omkring try- 
net pä svin då det skall slagtas eller rin
gas. lägga kull svinet, snöra ihop munnen 
med vrelen, at han må bärja öronen för 
svinets olideliga skrik, sedan med en syl 
genombora nosen, at därigenom sätta en 
liten ståltrå, och den tilsammans vrida. 
Linné Vestg. resa 94. Rietz 818 b.

Vrena, intr. Gnägga. [Isl hrina.] wre- 
ner som en häst. L. Pet. Gothus 53a. 
Rietz 819 a.

Vrensk, m. Hingst. Vrensken betäcker 
stoet. Lind Ord. 2:92. Rietz 819 a.

Vresa, intr. Vara vresig, krångla? 
(Rietz.) Kesa? Såge j gott folck, huru 
han vresa omkring, Som han i näsan hade 
fåt en ring (som ett ringadt svin). Chro- 
nander Surge D 8 b. Fast tu nu vil pijpa 
eller vreesa, Så skalt tu medh til domaren 
reesa. Bel. K 2 b.

Vrid, n., se Vred.
Vrida, tr. 1. Hopvrida, sno, tvinna, itt 

wridhit snöre. Dom. 16:9. twå wredna gior- 
dar. 1 Kon. 7:41. — 2. Förvrida, vränga. 
Menar tu at Gudh dömer orett, eller then 
Alzmechtighe skal wrijdha retten? Job 8:3. 
— 8. Retl. a) Vricka sig. när en stöter 
sigh, faller eller wrider sigh. B. Olavi 
123 b. — b) Krångla? thet förbund med 
the hollender tycker oss swa vel rad vare, 
æn tog vi kunne vel gisse thet vare the 
lypske e mooty ther eene vele haffue allen 
siön oc vethe sin fördeei Oc twækom ther 
vm om the ecke skole tage sig nogen till- 
felle ther aff ath vriide sig som för ær skett. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 3:421).
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Vrimla, intr. Vimla. Man såg tå alla 
diur uti thet trängzle (i arken) vrimla. Spe
gel G. verk 89.

Vrina, intr. Gnälla (om svins läte). [Isl. 
hrina.] vij monde oss fånge Itt gått feet 
svijn ... När thet vreen, beete vij thet hastigt 
dödh. R. Foss 474. Jfr Vendell Ordb. öv. 
östsv. dial., Noreen Ordl. öfv. dalm.

Vringa, tr. Vrida. [T. wringen, E. wring) 
Skumen vringer han (Neptun) uhr sitt skägg 
och saltet uhr håren. Stjernhjelm Fångne 
Cup. 3 intr.

Vrinsk, adj. Vrensk. Een sedig Vallach 
är dock lättare at styra Än hvrinske hingsterna. 
Spegel G. verk 231.

Vrisog, adj. Vresig, itt wrijsogt... trä, 
thet ingen man retta kan. L. Petri I Post. 
M 2 a. krokotta och wrisogha trä. P. Erici 
6: 87 b.

Vråla, intr. Wij wråle (brumma) alle så
som Biörnar. Es. 59:11.

Vråmessa, f. Hemlig, icke offentlig messa, 
stridande mot den kyrkliga ordningen. [J fr 
D. vinkelmesse, “hånsord om den katolske 
messe uden nadvergester“ Kalkar, T. win
kelmesse.] The eensamme tagat (sakramen
tet) och icke vtdelat, såsom skeer vthi the 
PåWeskas wråmessor. L. Petri Chr. pina 
F 8 b. (thetta är icke sacramentzens retta 
bruk, att en messapräst kryper baak om en 
pelare eller uthi ena vråå och läser ena 
messa hemliga, predicar intet, uthdeelar och 
intet Sacramentet. P. J. Gothus Apost gern. 
3VH.) Köpamessor och Wråmessor (hwilka 
för penningar och prebendor skul in til 
thenna dagen äre håldne wordne). P. J. 
Gothus Conf. F7a.

Vrång, Vränga, f. Spant (Jfr Rietz 
vrang 819 a.) [Mnt T. wränge, Isl. röng.] 
eth par stora Skwther . .. medt vråånghar ... 
och hwess annan dell med inredhe tackell 
och tygh som skwthor tilhörer. Gust. I reg. 
4:77. Ramunder steg sig i skeppet in, Det 
braka i hvarje vrånga. Sv. forns. 1: 117. 
Han vijste uti tijd at skiöta kiöl och vränger. 
Rosenfeldt Vitt. 181. vränger, köhlar och 
andra delar af fartyg. U. Hjärne Anl. 374. 
afhugga vräng-ändarna (Isl. kylfona), som 
stodo upp öfver skepsborden. Peringskiöld 
Heimskr. 1:427. Se ex. under B o r d h a k e.

Vrång, adj. [Fsv. vränger.] 1. Vriden, 
skef. thet som vrångt och krokot är, thet 
läter sigh icke retta. P. J. Gothus Rel. 
art. 14. — 2. Afvog. föra vrång sköld mott 
theris raetthe herre oc fæderness rike. Gust. 
1 reg. 4:138. — 3. Förbryllad, förvirrad. 
hästarne voro så skygge och vrånge utaff 
thet grässlighe skrij och roop, at the be- 
gynte blifva ostyrlighe. Schroderus Liv. 
616. — 4. Ond, orätt, falsk, iagh kenner 
...idhor wrånga anslagh emoot migh. Job 
21:27. the som affwijka vppå theras wronga 
wäghar (krokvägar). Ps. 125:5. then ther

wrong är på sina wäghar (går krokvägar) 
han skal vppenbar warda. Ord. 10:9. wronga 
leppar lät longt wara jfrå tigh. 4:24. en 
skadheligh man gåår medh wrongotn munn. 
6:12. Een wrong menniskia kommer trätto 
åstadh. 16:28.

Vrånghet, f. j wrongheeter är iach fod
der, och j synder haffwer min modher af- 
ladh mich. O. Petri Men. fall N 2 b.

Vrångliga, adv. Orätt. [Fsv. vranglika, 
Isl. rangliga.] the hafifwe . . . förstått wår 
mening wrongelige. Thyselius Handl. 2:178 
(1542). Har du vrångliga dömt, så följer 
straffet i domen. A. Nicander Vitt. 34.

Vrångska, f. Vrängning (af kläderna), 
afvigsidans vändning utåt? den i vrång- 
skone går, skal blifva almänligen ödkänd. 
A. Nicander Vitt. 56.

Vrångspänd, p. adj. Knotig, “knosig“. 
itt wrijsogt och wrongspent trä, thet ingen 
man retta eller sletta kan. L. Petri 1 Post. 
M2 a.

Vrångstyrd, p. adj. Bångstyrig. Thetta 
folcket haffuer jw altijdh itt wrongstyrdt 
hieria, och wil icke weta mina wäghar. L. 
Petri Dav. ps. 95:10. Een ond quinna är 
lijk widh wrongstyrda drättes oxar. Sir. bok 
26:9.

Vrångstyrlig, adj. Bångstyrig, then ther 
henne (friheten) missbruke vil androm til 
förtredt och skadhe, varder hon . . . vrång- 
styrligh. Schroderus Liv. 507.

Vrångvilje, m. Vrångsinthet. genom 
eghen wrongwilia föll han (djefvulen) aff. 
L. Petri 3 Post 125.

Vrångvillighet, f. Vrångsinthet. när en 
deel af Sveriges almoge satte sig emot Ansga- 
rium, som ville ther i orten prädika Evan
gelium, förbrådde han them theras vrång
villighet. Spegel Kyrkhist. 2:25.

Vrångvis, adj Vrångsint, ondskefull. 
[Fsv. vrångvis.] bewara migh för wrong- 
wijsa män. Ps. 140: l. the . . . äro gladhe 
vthi sitt onda och wrongwijsa wesende. Ord. 
2:14. Then en fremmande wägh gåår han 
är wrongwijs, men then som gåår j sinne 
befalning hans werck är rett 21: 8. wrong- 
wijse tanckar äro fierran jfrå Gudh. Vish. 1: 3.

Vrångvisa, f. Vrånghet. [Fsv. vrang- 
p/sa.] fröghda sigh vthi ondskonne och 
wrongwijsonne. L. Petri Sal. ord. 2:14. 
the togho sigh allahanda wrongwijso före. 
Sir. bok 47:31. Tu (Eva) haffuer honom 
(Adam) kommit till en vrånghuisa. Myst. 21.

Vrångvisliga, adv. Vrängt, orättfärdigt. 
handla wrongwijsligha Hes. 22: 9. The leffua 
wrongwijsligha. L. Petri Sal. vish. 14:28.

Vrångvist, adv. Orätt, på sned, afvigt. 
när sädhen (fostret) kommer wrongwijst j 
modren til at liggia. B. Olavi 164 b.

Vråpredikare, Vråprest, m. En som 
utan ordentlig, vederbörlig kallelse utöfvar 
predikoembetet. [T. winkelprediger.] okallat
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predica, och slincka in j kyrkiona, såsom 
aiment falske lärare och wråpredicare göra. 
P. Erici 2:127 a. insmygare och wråpredi- 
kare. (Hoo haffwer bef .lt tigh predika migh? 
Hwaar äre thinne breff och bewijs att tu 
est sändh? ... Hwij smöier (smyger) tu så 
lönligen tigh inn till migh, och kryper i 
wråån?) Ernhoffer 32 a. wråpresta wiyelse. 
L. Petri Kyrkost. 69 a. Vråpräster ... stodo 
uthi sina vråer och mässade. Dijkman 45.

Vråsnok, m. Neij see på desse vrå- 
snokar som gifva acht uppå alt hvad man 
gör. Lagerström Gir. 14.

Vråsqvaller, n. een skiälms föregifne 
vråsqvalder. Adlersparre Hist. saml. 2: 
314 (16=2),

Vräcka, Vräka, tr. Hämnas. [Fsv. vräka 
och vräkia, Isl. reka, Mnt. wreken, T. rächen.] 
han ... wrecte hans skadha som orätt skeedde. 
NT 1526 Ap. gern. 7:24. Wräcker icke idher 
sielffue. Ders. Rom. 12:19. tw må giffwa 
tich hiit in i landit jghen til oss, intet an- 
seandis at tw tigh i nagon motto förbrutit 
haffwer, wj wele ecke wreckia ihet någher- 
ledis. Gust. 1 reg. 3:331. Och hadhe vij 
lenge sedhen hafft gott tilfelle att vreckia 
och tilbörliga vedergöra thet homod oss 
skeedth är. 5: 48. Rysserr.e ... wele wrecke 
theres lidne skade. Fin. handl 8:167 (1554). 
Gudh then synden intet meer rekna eller 
wreckia wil. L. Petri 1 Post. 1 6 b. wreckia 
och hempna sijn skada och harm. Svart 
Likpred. 66. Jagh vil idher alt thetta til- 
giffue Och aldrigh vreckia j thetta liffuet. 
Jos. hist 45. Så vele de vräkia den orätt 
dem skeedt ähr. Hallenberg Handl. 74 
(1615).

Vräka, intr. och tr. [Fsv. vräka, Isl. reka.]
I. Drifva. The ... foro och wroko omkring 
uthi ödemarcken en tidh long Schroderus
J. M. kr. 192. Vräkas, dep. fare, flyttie och 
wräkes kring om hele landet. K. br. 20/e 
1555- the Skuter ther wräkes (ligga på 
svaj?) för Stocholms bryggie. Fin. handl. 
8:172 (1554). — 2 Förkasta. Ingen Skipare 
hafve mackt at vräka thet siöfolck som han 
stadt och i tienst tagit haffver. Sjölag 1667 
Skipm. B. 5.

Vräka, tr. Syna, besiktiga (såsom en 
vräkare). skole samme bräder och vräkes, 
at the skole hålla theres rätte längd, tiok- 
leken och bredden. Stjernman Com. 1: 
286 (1577).

Vräkling, m. Stor spik (af 6 tum eller 
derutöfver Rietz.) [D. vragling Kalkar, 
Mnt. wrakelinge] partzeler som skiipzgår- 
den tillyde Som är ... Wreclingh, Spiker ... 
Civ. instr. 5 (1541). slå allehonde wräklinger 
och annet sådant smått smide. RR 1/s 1544. 
så mykin spiick, wrecklingh, bulter och an- 
nen iärn redskap, som till itt sådanne skiip 
behöffues will. RR s/i 1548.

Vräkling, m. 1. Vräkling, Erro, Land

streicher. Schroderus Lex. 15. — 2. Odåga, 
dagdrifvare. (Jfr Rietz 820 b under vrak 1.) 
The vslinga barnen, hwilka man för intet 
annat hölt j landena, än wräklingar och slask. 
L. Petri Jobs bok 30: 8. tu var af naturen 
vredennes barn, en förkastat syndamatk och 
fördömd vräkling. Phrygius Him. lif. 144. 
Ordspråket: Heroum filii noxce, thet är, för- 
nähme och fromme föräldrars söner och barn 
blifva och vreklingar. J. Rudbeckius Kon. 
reg. 24. En vettlös vräkling går och aktar 
eljest ingen. Geisler 384.

Vrätt, f. Så lång fåra på åkern, som 
plöjes i en vändning (?). [Jfr vret, liten 
åker Ihre Gl., vrätt, “rectangulair åker, 
plogland“ Möller Ordb öfv. hall. landsk.- 
målet, D. dial, vrœt, åkerstycke.] Jagh spände 
för plogen min märr och mitt fööll, Och 
plögde then dagen någre vrätter. S. Brasck 
Ap. gern. L2a. Min äriekrook tager jagh 
och så Och vil så uth på åkeren gå, At ther 
något arbete göra, Jagh vil ther någre vrätter 
köra. T. krig. Q 1 b.

Vunska, tr. Önska. [Mnt. wünschen, T. 
wünschen.] Allom ... wunskar jach Olauus 
Petri ... nådh och fridh aff gudhi. O. Petri 
Svar till P. Eliæ alb. han wunskade them 
gott. 2 Post. 22 b.

Vunskelig, adj. Önsklig. Alla vtkorades 
vunskeliga deelactigheet. Gerson A 3 b.

Vurmstucken, p. adj Vurmig. han haf- 
ver vurmstuckit hofvud, bärande, i thet han 
förfechtar sina egna påfunder och griller, 
stora tanckar i sitt sinne af diup och bög 
lärdom och andras föracht. Svedberg 
Schibb. 117.

Vyrd, Vyrda, f. Värdighet, anseende. 
[Fsv. virdha ; T. würde.] syntes thet mehre 
lenda til konungens dignitet och vyrd. Schro
derus Liv. 400. thet Romerske nampnetz 
vyrd och majestet. Ders. 845. Rummetz (temp
lets) vyrd och heligheet. Ders. 865. togh han 
sigh thet konungzlighe nampnet uppå, altidh 
lämpandes sinnet och modhet effter thes 
vyrda och högheet. Ders 458. Jfr Vyrde.

Vyrda, tr. 1. Akta, värdera, anse vär
dig. (Jfr Hesselman I o. y 210.) [Fsv. 
virpa, Isl. virda.] wij tina Gudhar intet 
wyrde. Dan. 3: 18. een menniskia (skall 
varda) meer wyrd än itt stycke guld. Es. 
13:12. Nu lee the ått migh som yngre äro 
än iagh, Hwilkers fädher iagh icke wille 
wyrdt settia ibland mijns hiordz hundar. Job 
30:1. Keijsaren icke vill vyrda E:s Kongl. 
M:tt att tractera med, uthan genom Chur- 
fursten. A. Oxenstjerna (HSH 36:3i0).— 
2. Hedra. K. M:t .. . mit hus därmedh (med 
grefvevärdigheten) vyrdat och honorerat- A. 
Oxenstjerna Bref I. 4:217. — 3. Bry sig 
om, värdigas. Han kastar ... boken ifrå sig 
och vyrdar ei mer läsa henne. Svedberg 
Schibb. 6. Refl. Zacheus icke kunde för
moda at Christus skulle wyrda sigh til at
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tala med honom itt ord. L. Petri 2 Post. 
324 b. när en icke wil wyrda sigh til at see 
på then han hatar. Mandr. A 8 b. Jfr Vörda.

Vyrde, n. Värde, värdighet, anseende. 
[T. würde.] vij befunnit (ärendet) af then 
vichtigheet och vyrde, at then allregerande 
Jupiter . . . therom måtte blifva kungiort. 
Stjernhjelm Virt. rep. the ährsamme Dyg
der .. . förhöya til theres forna vyrdes stol 
och stånd. Ders. Riksens Collegia ... blifva 
vid sitt stånd och vyrde. Stjernman Riksd. 
2:1314 (1660). Jfr Vörde.

Vyrdefull, adj Vördnadsfull. prisa hans 
heliga namn, underkastandes tig med vyrde- 
fult hierta under hans behag. Hermelin 
D 4 b.

Vyrdelig, adj. Vördsam. Elfter... vyrd- 
liga knä-bugt Böriar hon ett sött taal. Stjern
hjelm Here. 50.

Vyrdeliga, adv. Vördsamt, vyrdeliga bru
kom Herrans natvard. P. J. Gothus Rel. 
art. 252.

Vyrdelighet, f. Vördnad, vördsamhet. 
sijn Gudztienst medh all vyrdeligheet uth- 
räita. Hammerus 48.

Vyrdesamhet, f. Vördnad, hörandes 
medh stoor wyrdesamheet Kongligh Maie- 
stettz breff. Svart Kr. 87.

Vyrdning, f. Vördnad, ära, ärebevis- 
ning. [Fsv. virpning, Isl. viröing.] genom 
menniskiors fåfenga wyrdning äro the (af- 
gudarne) kompne j werldena. Vish 14:14. 
hustrun haffue mannen j wyrdning. Eph. 
5: 33. the anammadhe honom (Holofernes) 
medh krantzar, liws, dantzar, trummor och 
pijpor, och kunde doch med sådana wyrd
ning ingen nådh finna. Judith 3:11.

Vyrkliga, adv. Verkligen, i sanning. [T. 
würklich, wirklich.] Vår spijras macht öfver 
alla Vyrckliga sigh breder uth. Ja himmel 
och helvete måste Lyd’ och luta för oss. 
Stjernhjelm Fångne Cup. 3 intr.

Vådehus, n. Hus som är vårdslöst bygdt 
och vådligt att bebo? the wådhe huuss 
som jnnen för stadzmurenn äre vtaff bor- 
gernne ther vpprättedhe, schole neder rijff- 
wes, samptt annen oordentlich bygningh, 
som jnnen stadhenn jcke höffwes. Fin. 
handl. 10:10 (1561).

Vågan, f. Vågspel, äfventyr. Thet som 
komma skal är oss allom fördolt, therföre 
moste alt skee på een wåghan j thetta le- 
kamligha lijffuet. Pred. 11:5 (glossa). Doch 
moste hwar och en thet achta, at han sijn 
dristigheet later wara bewarat medh godh 
rådh och försichtigheet, Ty eilies kan sachta 
skee, at hon wendes j öffuerdådigheet och 
wåghan. L Petri Krön. pred. Dsa. en far- 
ligh wåghan. P. Erici 6:114 a. så frampt 
han icke hade blifvit tvungen, hade han icke 
satt Holländske staten uthi en sådan vågan 
(ett fältslag). P. Brask Puf. 2:0.

Vågefiske, n. Hafsfiske. [Isl. vågr, haf.]

Våre undersåter i Norrebottn .. . som tiit till 
vågefiskiet lust och vilje haffue ait sökie, 
måge och skole hereffter frije och ubehind- 
rede ... bruke theris afflingh med fiskerijd 
udi Vestrehaffuet. Stjernman Com. l: 120 
(1551).

Vågenskott, se Vågenskott.
Vågeverk, n. Vågstycke, humanæ præ- 

sumptiones, menniskiors wåga werk och för- 
dristan. L. Petri Kyrkost. 44 b. een för- 
mätenheet, itt wågewerck. A. Andreæ Försp. 
till L. Petri Dial, om mess. A 5 b.

Vågfattan, n. Vågklofve. Lind Ord. 
Vichttungan, som uthur våghbalken upgår, 
. . . rörer sigh i våghfatanet. Comenius 
Tung. 736.

Våghalsad, p. adj. Der stupade en våg- 
halsad lo Mörk Ad. 1:1S6.

Våkenhus, se Vaknhus.
Vål, Våle, Vårde, m. Vålnad, ande, 

fylgja. [Isl. vörör, Fsv. varper, väktare, 
vård.] Våål, Genius, Geist. Schroderus 
Lex. 1. hvadh som säyes om hvario men- 
niskios godan och ondan våål, thet är ovisst. 
Comenius Tung. 985. hamar eller vålar och 
spökföljen. Björner Kämp. R. Krake 4. 
fölgia och vårde. Verelius Götr. 101.

Vålböte, se Vardböte.
Våld, n. Välde, makt. [Fsv. vald, Isl. 

vald.] Och wil sönderbryta alt the ogudh- 
achtighas wold, at the rettferdighas wold skal 
vphögdt warda. Ps. 75: 11. then Höghste 
haffuer wold offuer menniskiors Rike. Dan. 
4: 29. Honom gaff han wold, äro och Rike. 
7:14. tu haffuer wold bådhe offuer lijff och 
dödh. Vish. 16:13. genom Jesum Christum, 
hwilkom ware ära och wold ewinnerligha. 
1 Pet. 4:11. på then tidhen wil iagh . . . 
giffua titt wold j hans hender. L. Petri 
Jes. proph. 22:21. Hwad är Öffuerheet? Thet 
är itt wold aff Gudhi ordinerat och insatt. 
Falck 176 a.

Våldföra, tr. Bortföra med våld. [Fsv. 
valdföra ] hulka han ocristeliga gripa looth 
oc waalföre till Danmark. Gust. 1 reg. 1:27. 
förbiudhom wij worom Fougta ... at woldz- 
föra nogon borgare ... aff staden. 2:151. the 
haffue woldfördt honom vtaff kong:e werdis 
(Danske konungens) gebede ... jn vtij Swe- 
rige. 13:56. han steltt honom i fängzie och 
latidh woldföre honnom ifrå thet ene häc- 
tilsse till thet andre. Hist, handl. 13. 1:138 
(1564). en hoop förrädere haffuer fångatt 
migh . . . och wåldhförtt migh thre hundratt 
miler wägh. Fin. urk. I. 1:29 (1597). man
nen med hustru och barn blef våldförd til 
Köpenhamn. Spegel Kyrkhist 2:364. bon
den .. . ser o.xar, häst och ko Våldföras från 
sin gård. Reg horol. 25.

Våldförsel, f. Bortförande med våld. 
the ifrån våldförsel, bestrichning, fängzie och 
inmaningar utan föregående dom befrias måge. 
Stjernman Riksd. 2:1549 (1668).
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Vâldgifva, tr. 1. Uppskjuta? Wij be- 
fructa ath szaken szà lenge förhalas och 
våldgiffs ath thet viil thà lyctas ther medt ath 
the giffua sig in tiil Hertugen aff Preutzenn. 
Gust. 1 reg. 10:160. — 2, Hänskjuta till, 
öfverlemna åt, anförtro. [Fsv. valdgiva.] 
Huar thet så ecke skedde, att saken ther 
venliga vorde fördragen, ... skal thå ther 
medt ingen partens rätt nederlagd eller for- 
krenkt vara, vtan skal våldgiffuas in opå 
några goda skeijdesherrer (skiljedomare). 
Gust. 1 reg. 5: 136. Konungen . .. affhände 
grefven (Per Brahe) . ■. feldtöfverste embe- 
tet, förordnandes Her Carl de Mornaij uthi 
hans ställe. Så medan ock icke heller han 
syntes Konungen uthi then saak noghsam, 
våldgaffs thet värfvet på sidstonne lfvar 
Månsson.. Girs Er. 14 kr. 53.

Våldgäst, m. ther någon kommer som 
... understår sig til att pocka och truga sig 
til mal, ööl och hästar, då skole under- 
såterne hafua lof att . .. föra honom til nästa 
slott och gårdar och öfverantvarda honom 
Vår Befallningzman ... Ther ock så är, att 
våldgäster sätter sig til värn och vill sig ei 
fånga låta, då skall them vara efterlåtit ho
nom med macht att gripa. Stjernman Com. 
1: 547 (1609). _

Våldsamlig, adj. Våldsam, voldsamlight 
och tyranniskt regemente. Gust. Adolf 
Skr. 167. Land och städer moot voldsamligt 
infall värja. Spegel G. verk 140.

Våldsverk, n. [Fsv. valds värk.] straf
fandes honom tilbörligha som banemannen 
är och sådana woldzwerk bedriffuit haffuer. 
L. Petri Mandr. G 5 a. Giör nu någhon af 
krijgzfolket ... någhon präst, borgare eller, 
bonde uthi ihetta sitt tågande något våldz- 
värck medh röfvande, rappande, hugg eller 
slagh. Stjernman Com. 1:638 (1615).

Våle, se V å 1.
Vålla, tr. menniskiones ondska wulte thet 

som emoot laghen strijdde. L. Andreæ 
A 2 b. The Swenskes olycke tå wulte han. 
En liten Crön. H 1 b. han oförsichteligen 
sielf völt at han kom på högsta fördärff. 
Schroderus J. M. kr. 228. Huru Daphne 
Peneus dotter Af mig blef hållen kär, Thet 
völt’ then arge bofven Cupido. Stjern- 
hjelm Fångne Cup. 5 intr.

Vålnop, n. Mörkblå fläck på kroppen, 
med utseende som om uppkommen genom 
nypning. (Se Rietz vålnöp.) Kokar man 
desse blomster i olia med vax och gör en 
salva aff, läker våhlnop och andra fläcker 
på kroppen. Palmberg 221. Svulnader eller 
blåfläcker på kropen, våhlnop kallade. Dens. 
(registret).

Vån, f. Fiskredskap, vdi hwar fijske leeck 
bestelle vm katisser, vm noth och nät och 
flere sådane wåner som ther till tienlige äre. 
Landt. instr. 17 (1563). Rietz von.

Vån, f. 1. Förväntan, förmodan, handel

och wandel, och allas ärliga bernings wåner. 
A. Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. 
C 2 b. han icke wille at sådana blodz vth- 
giutelse skee skulle som thå i wånom war. 
O. Petri Kr. 88. Oss är nu frögd och stoor 
glädhi j wonom. Tob. corn. F1 b. Achtar 
tijden ey tig, tu achta honom, Så blifver tigh 
god lycka i vånom. Colerus 1: 88. Jfr Rietz. 
— 2. Mening, afsigt. Medh lepparna tiena 
the honom, Men hiertat haffuer alt annat j 
wånom. O. Petri Jesu pina 1 3 a.

Våna, intr. Vänta, afvakta (tillfälle till 
något). [Isl. våna ] Kattan gåhr och våhner, 
Tahr hoon deres yngste man, Tänchte gå 
bort medh honom. Sv. forns. 1: 91.

Vånaktig, adj. Boende, bosatt. [Mnt. 
wonachtich.] the Opiterginer (voro) på hin- 
sijdhen elfven Padus vånachtige. Schro
derus Liv. 944. Jfr Vånhaftig.

Vånda, tr. Bry sig om. [Fsv. vanda.] 
han wille medh rätt och orätt riffua och 
slijta til sich goodz och äghodelar, och wån- 
dade ey hvem thet war antingen moot eller 
medh. O. Petri 2 Post. 171a. lät tich ey 
förskreckia, wonda ey hwad her kommer 
vppå. Psalmb. 1536 36. Vm slijke saker 
skulle man haffwe acht och tillsyn, och lathe 
therutöffwer straffe, elliest wånde thet säl- 
skap alrig hwadt the göre. RR ,0/3 1544. 
Vij vånde hvarken eld ell’ väria. Stjern- 
hjelm Fredsafl 5 intr.

Vånde, m. Svårighet, fara. [Fsv. vande, 
Isl. vandi.] Uthi breffven hadhe the for
med Hvadh the i Norie hade besteh, Fri
modige utan vonde. Hund Er. 14 kr. v. 79. 
the Lybske ... kastede uth all sin barlast 
Och lade sigh tvert på sanden, Så våre icke 
kunde komma ther när, .. . Thy droge the 
bort uthan vånde. Ders. v. 136.

Våndlig, adj. Svår, besvärlig, farlig. 
[Isl. vandligr.] Min väg . . . Bär alt opföre 
stiält, moot våndlige klackar och klyfter. 
Stjernhjelm Here. 311.

Våndsam, adj. Svår, farlig, vådlig. [Fsv. 
vandsamber, Isl. vandasamr.] Ty vil blifva 
möd- och våndsamt, Sämia thesse sinnen 
hoop. Stjernhjelm Fredsafl 13 intr. ett 
våndsampt och långvarigt krijg. Sylvius 
Curt. 140. så vondsamt och svårt som thet 
i börjonne var, så hugnesamt och lett var 
ock thet at effter hand förspörja. Svedberg 
Ungd. reg. a 5 b. Alt för ... trägit läsande 
är vondsamt. Ders. 60. vondsamt äfventyr. 
Schibb. c 2 b. en lång och mycket våndsam 
strijd. Geisler 392.

Vånge, m. Kringvandring, tur omkring 
något. Skölpaddan kröp omkring, gjorde en 
vånge och sökte, om något vargspår spordes 
i neigden. Tessin Bref 1:143. Jfr Rietz.

Vånhaftig, adj. 1. Bosatt. [T. wohn- 
haft.] wånhafftigh i Räffle. Hist, handl. 13. 
1: 330 (1563). — 2. Beboelig. alle ödestompter 
i städerne ... bebyggia med vånhafftige och
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andre nyttige huus och byggningar. Stjern- 
man Riksd. 2: 1158 (1650). — Jfr Vån- 
a k t i g.

Våning, f. Boning, bostad, boningsort. 
[T. wohnung.] j mins fadhers hws äro monga 
woningar. NT 1526 Joh. ev. 14:2. the een 
ewigh wåning vthi itt annat och bättre lijff 
bekomma skulle. L. Petri 2 Post. 58 a. 
hans hws är een himmelsk wåning, ther 
sielffuer Gud vthi boor. 3 Post. 137 a. the 
siälar, som ... genom Döpelsen och een rett 
troo på Christum woro rene giorde, Gudhi 
til een behageligh wåning och itt heligt 
Tempel. Kyrkord. 19 b. Erchebiscop Jacob 
.. . hade bygt sigh wåning vthi Gripzholms 
Closter. Svart Kr. 10. althenstund the finge 
behag til thet lustige och liuflige Asien, 
tänckte the at uthwälia sigh thet til een var- 
achtig våning. Schroderus J. M. kr. 27. 
the Salasser, itt folck som hadhe sin våning 
emillan bergen Alpes. Liv. 951.

Vånsamlig, adj. Svår. [Fsv. vandsam- 
liker, Isl. vandasamligr.] Jfr Våndsam. 
thet är vånsamlighit uplyffta hiertan ifrå jor- 
dene til himmelen, ifrå verldena til Gudh. 
Rothovius 3 Pred A 4 b.

Vånstuga, f. Boningsrum. [T. wohn- 
stube.] hus för tullbetienterne, nemligen en 
tullstuga, en vånstuga, kiökskantmar och en 
förstuga. Stjernman Com. 4:605 (1684).

Vånvare, m. 1. På en vånvare, för 
säkerhets skull. [Isl. vän och vari; “til 
vonar og vara“, se Cleasby-Vigfusson 
vari.] iach haffuer thalet till her swanthe 
paa thijne vegna om ytermere hielp och for- 
læningh aff kronone, tha haffuer han loffuet 
mik ath veliæ vethe tith beste .. . huilket 
thw behöffuer icke twiffle oppaa Togh (dock) 
oppaa en von ware sender iach tig her 
swantis opne breff. HSH 19:162 (1506). — 
2. På vånvara, på liöft, på måfå. Cotin 
och jag, som på vånvahra (au hasard) blott 
Hopsmidom någre rim. Düben Boil. sat. 50. 
— Jfr Rietz 822 a-b.

Våp, m. Det kommer den våpen alzingen 
ting vee (vid). Lindschöld Gen. A 4 b.

Våpas, dep. En vettvilling ... tokas (vå- 
pas, L. ineptit) ... och fyller öronen medh 
fåfängia (flättia). Comenius Tung. 838.

Våpet, Våpot, adj. Våpig. Han fick och 
fatt en våpet man, ... Then lät han så svåra 
pijna, Som bekende ... alt thet som han blef 
åthspord. Hund Er. 14 kr. v. 315. Om nå
got våpot nöt skal oxedriften styra, Tå lyda 
nappast the, som äro något yra. Spegel 
Sal. vish. 5.

Vår, f. i. Årstiden, een degheligh roos 
om wårena. Syr. 50: 8. — 2. Vårbruk, for 
en (än) the begynna tiil ath saa och tagha 
paa theres waar. Gust. 1 reg. 3:107. — Se 
Våren.

Våra, pron. pers. genit. pl. Af, bland 
oss. wij wilie giffua tigh huar wåra tusende

och hundradhe silffpenningar. Dom. 16:5. 
allas wåra modher. Syr. 40:1. allas wåra 
Fadher. Eph. 4: 5. en pung skal wara allas 
wåras (för wåra). Ord. 1:14.

Vård, m. 1. Vakt, vakthållning, drage 
ut stadzens tunge med vårdh, schatt, dagz- 
uerker och gestning. Stjernman Com. 1: 
151 (1557). — 2. Hund (gårdvard), de vår
dar troo (trogne) ... begynna skiälla, Och 
heerden ... Det odiur vaarse blef. Eure- 
lius Vitt. 16.

Vårda, tr. och intr. [Fsv. varpa, Isl. 
varda ] 1. Vara angeläget, ligga vigt på:
the tage sich saken så lätt och löseligen 
före, ... lijke som thet wordede inthet mere. 
RR 5/s 1544. beflijta sigh ther om, at wel 
och grundeligha thet lära, som mest wårdar. 
Försp. till 1 Cor. ähwad som helst wij wilie 
haffua för hender, thet något wårdar. L. 
Petri 1 Post U4a. annor nödh och be- 
swäringar daghliga äro för handenne, som 
fast meta om wårdar (än den lekamliga 
nöden). Ders. X 5 b. the foro alt effter thet 
lekamliga brödet, men thet andeliga, som så 
mykit meer om wårdade, kommo the platt 
intet ihogh. 2 Post. 123 b. Gifft tina dotter, 
thet wårdar tigh mykit. Sir. bok 7: 27. wår 
barn warda lärde och förståndighe, Ja ock 
(thet som aldramest wårdar) Gudfructige män. 
Kyrkord. 81 b. handla om rikesens wårdande 
ärende. O. Petri Kr. 293. — 2. Angå. Hwadh 
wårdar tigh, huru en annar vthrettar sijn 
saak. L. Petri 3 Post. 27 a. Han torde i 
Konungens Lön Cammer gåå, Thet honom 
doch inthet vårde. Hund Er. 14 kr. v. 392.
— 3. wij wete alle huru thet haffuer sigh 
medh wårt lijff här på werldenne, Som minst 
wårdar (väntas, förmodas?), så äret giordt 
medh oss. L. Petri 3 Post. 54 b. Herrans 
wredhe brister vth medh hast, och som minst 
wårdar öffuerfaller han tigh. Sir. bok 5:9.
— 4 Vårdas, dep. Låta sig vårda. Sär
deles vårdas han om alle Adams söner. 
Spegel G. verk 276.

Vårde, se V å 1.
Vårdeligen, adv. Varligt, varsamt, bruka 

dät (riset) vårdeligen. Hermelin B 6 b.
Vårdhold, n. Vakt, vakthållning. [Fsv. 

varphald, Isl. varöhald ] Antwardaden (ant- 
vardade honom) sidhan them j wold, Som 
skulle öffuer honom haffua wårdhold. O. 
Petri Jesu pina C 4 a.

Vårdhus, n. Vakthus, vakttorn. [Isl. 
värdhus.] Läghret var medh vårdhuus .. . 
väl förvarat och befästat. Schroderus Liv. 
337. Vårdhusen på bergen, uthur hvilke man 
kunde see skeppen uthi hafvet. Ders. 357.

Vårdman, m. Väktare. [Fsv. varpmaper, 
Isl. varSmadr.] Om Herren icke bewarar 
stadhen, tå waka wårdmännenar fåfengt. L. 
Petri Dav. ps. 127:1.

Vårdmärke, n. Vårdtecken, kännemärke. 
så skola ock thenna tekn . .. wara oss för
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wiss wårdmercke j sakenne. L. Petri 1 
Post. B 4 a.

Vårdnad, m. 1. Omvårdnad, omsorg. 
[Fsv. varpnaper.] tin wårdnat bewarar min 
anda. L. Petri Jobs bok 10:12. med flijt 
och tilbörligh wårdnat skal man omgå vthi 
Gudhdomliga saker. Dial, om nattv. D 3 a. 
— 2. Skyddsande. genius, vårdnat. Sved
berg Schibb. 273.

Vårdnagel, m. Varnagel. skulle alla 
menniskior ... här aff tagha sigh wårdnaghel. 
L. Petri Dryck. B 6 b. (omskärelsen) skulle 
wara them för en wårdhnagel, at alla men- 
niskiors kött och blodh är fult med synd 
och orenligheet, och behöffuer genom Gudz 
nådh och then heliga Anda omskoret och 
renat warda. 1 Post. I 5 b. thetta exemplet 
... tienar oss til en wårdnagel och förma
ning. Ders. U 5 a. samma plicht skal wara 
then brotzliga til en wårdnagel och agha. 
Falck 163 b. Sådana exempel och ward- 
nagler haffua herrar och förstår noogh för 
sich ther the mogha retta sich epter, och 
tagha sich wara fore. O. Petri Kr. 114. 
hade siig en hoop Tysker förbundet vdij 
Stocholm, acktendis ath forraske och for- 
råde oss Stocholms slott i frå, Och i the 
same dager . .. wor fogte Germund Swenson 
fiick ther en warnagel (varsel, spaning) vtaff. 
Gust. 1 reg. 11: 93.

Vårdning, f. hälsans skötsel och vård- 
ning. Dalin Vitt. 4:3.

Vårdskrifvare, m. Vaktskrifvare, som 
för bok. öfver vakthållningen i staden. (Jfr 
Schlyter Ord. vardskrivare.) skal stadsens 
vårdskrifvare hålla protocollet på Cämnärs- 
stugun öfver alla de ährender der förelöpa,
.. . icke mindre än stadzskrifvaren på Råd- 
stugun. Stjernman Com. 1:735 (16 1 9).

Vårdslös, adj. Utan vård. then bort- 
tagne lågh wårdeslös, och kunde sigh siälffuer 
intet hielpa. P. Erici 2: 296 b. Förmyndarenar 
... tagha sigh the fadherlösas saak icke medh 
alffuare före, läta them gå wårdeslöse såsom 
wilfarande fåår. Balck Catech N5a.

Vårdslösa, f. Ovårdsamhet, vårdslöshet. 
lyckan hafver öfver ingen större macht än 
öfver den, hvilken hon drabbar uti vårdes- 
lösan. Schroderus Hoflef. 179. krogens 
eller gästgifvaregårdens bofällighet intet här
rörde af någon krögarens eller gästgifvarens 
nachlässighet och vårdslösa. Stjernman 
Com. 5:494 (1694).

Vårdslösas, dep. Deras lekar. . . kommo 
ofta an på lifvet, ty de vårdslösades med 
blod. Celsius 1 Kyrk. 2“.

Vårdsten, m. Minnessten. 1 skolen icke 
... någhon wårdsteen settia vthi idhro lande. 
3 Mos. 25 (26: l). en Herrans wårdsteen j 
grenszonne. Es. 19:19.

Vårdställe, n. Vaktställe. Up uthi masten 
är mastkorgen, skeppetz vårdställe (specula). 
Com en i us Orb. pict. 183.

Våren, m. Våran, f. best. Vårfrossa. 
Vor gudzson Jacob lille haffuer oc hafft 
vaaren sex eller vij dager. H. Brask (HSH 
14:45). Rogfubben, wåhren eller skälffuan. 
Berchelt 2 Pest. Cl b. bief Hans F. N. 
siuk af våhren, och dagen der efter blef 
hennes F. N. Furstinnan betagen af samme 
siwkdom. Hallenberg Handl. 57 (1613). 
Hennes F. N.de fröken Eleonora af vååran 
uthan tvifuel något lijtet hafuer varit opass- 
ligh. Adlersparre Hist. saml. 1:279 (1642).

Vårgöra, intr. Förrätta vårbruk, her 
motte j rätten tijdt bliffwe sått och wårgiort. 
RR ,e/4 1544.

Vårsleta, f. Vårlossning, ther böriade 
tå föret brista, effter thet war i ytersta wår 
sleton. Svart Kr. 154. (Jfr Hesselman 
I och y 104.)

Vårt, se Vart.
Vårtafvel, n. Brädspel. [Mnt. worp-, 

wortafele.] Alea, wårtaffuel. Var. rer. voc. 
K2a. Tabula aleatoria, wårtaffuels brä- 
dhe. Ders. öffua sigh j... wårtaffuel och skak- 
taffuels spel. L. Petri Kyrkord. tob. När 
en speeler j wårtaffel, kan han icke alltijdh 
kasta thet. han haffwa will. L. Pet. Go
thus 104 a. At lecka ... medh vårtafvel är 
artigt (konstigt). Comenius Tung. 941.

Vårtebit, m. Vårtbitare. Vårtebijtar, som 
sugha åth sigh thet onde blodet och lemna 
menniskiorna thet godha. Schroderus Hels. 
beg. skattk. 97.

Vårtecken, n. Vårdtecken, utmärkande 
tecken, kännemärke ; signal. [Mnt. w ar
teken, T. Wahrzeichen.] Skall eij tilstädias, 
att nogor skall gåå och tiggia påå gattonne, 
medh mijndre han haffuer ett vårtecken aff 
förmyndarena. Gust. I reg. 8: 299. Lemnar 
någor skipsvrak . . . under vatn, sättie ther 
merkie och vårtekn å. Sjölag 1667 Sjösk. 
B. 5. medh munnen moste wij bekenna 
euangelium och anamma sacramentit ther 
vppå til jtt wårteekn, at werlden weta skal 
at wij äre Christne. O. Petri I Post. 6 a. 
giffuer migh itt wårtekn, at j läten leffua 
min fadher. Jos. 2:12. Symbola Oecume- 
nica . . . skole ock för troonnes vårtekn af 
allom håldne varda. Emporagrius 5. så 
offta nogre Swenske . . . söckte bliffue för
dolda på någen tijdh ther i Clöstret, gaff 
hoon och the andre nunnor fiendener ett 
wortecken, om dagen medh ett hwitt kläde 
.. . och om natten medh een brinnande lychta. 
Svart Kr. 65.

Våtamma, f. Amma som ger di. Am
mor äro af tvänne slag, våt-ammor och torr
ammor: de förra tjäna allenast til den spä
daste barndomen, men de senare så länge 
man behagar. Dalin Vitt. 5:414.

Väd, n. 1. Pant. [Fsv. väp, Isl. veS.] 
thet är Ewangelij natwr och art, at thet 
haffuer korsit medh sich, och then thet be
kenna wil moste ther om settia sin hals j
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wädhet. O. Petri 1 Post. 46 b. — 2. Täf- 
lingspris. the som löpa päå wädiobanen, 
alle löpa the, män en fåår wädhit. NT 1526 
1 Cor. 9: 24. Later ingen tagha idher wädhit 
j frå. Ders. Col. 2 18.

Vädas, se Vädjas.
Väderboll, m. [Jfr D. vejrbold “hul 

kugle af metal, der fyldes med vand og 
lægges i ild (så dampen går hvæsende ud 
gennem et hul)“ Kalkar (efter Moth).] 
1. K. Erik . . . stundom gick ut om dagen 
och spelade väderboll med sina hofjunkare 
och dravanter. S. Elofsson 184. — 2. de 
ville vada med väderbollar... öfver grafvarne 
(vid fästningen). Tegel Er. 14 hist. 237. 
— 8. Du . .. som utaf lite tvål kan väder
bollar (sdpbubblor) drifva, Som blänka, vidga 
sig och strax til intet blifva. Rudbeck Nerii.

Väderflaga, f. Väderil, stormil. [Fsv. 
vädherflagha.] een wädherflagha förer them 
bortt såsom agnar. Es. 40: 24. wädherflaghor 
förskingra them. 41:16. Ther en man . . . 
gick karsk och helbregd, kom honom hastigh 
kall svett uppå, såsom en väderflaga. Girs 
Gust. 1 kr. 120.

Väderflog, m. Vindflöjel, väderhane. (Jfr 
Flög.) bröt bort the förgylta wederfloga 
(på Stockholms slott). HSH 5: 14.

Väderhanigt, adv. Utan hållning, halt- 
löst. Gudh haffwer intett högre straff kun
nat straffa edher mädh, än att i haffwe hans 
(Luthers) Tomos och Bordzsnack vthgåå låtitt, 
elliest trodde ingen människia, att Lutther 
så wäderhanigt, obeständigt och skänneligit 
lärdt haffwer. Ernhoffer 79 b.

Väderhanisk, adj. Ostadig, ombytlig. 
hans (Luthers) mootsträffwighe och wäder- 
haniske hiärne. Ernhoffer 94 a.

Väderhatt, m. the hyklare och wäder- 
hattar, som aff werldennes fruchtan, ogunst 
och förfölielse Euangelij sanning icke wilia 
bekenna. P. Erici 2:140 b.

Väderhöns, n. Skrymtare och Wäder- 
höns, the som Stella sigh alt effter tijdhen, 
och wenda sin kåpa effter hwart wädher som 
blåås. A. Simonis B 6 b.

Väderil, n. De fara som ett väder-ijl. 
S. E. Brenner Dikt. 1:238.

Väderiling, m. Stormil, starck, mörck 
och förferligh wäderijling. L. Petri 1 Post. 
försp. 4. The skola warda . . . såsom boss, 
thet wädherijlingen bortförer. Jobs bok 21:18.

Väderlekan, n. Väderleka (Jfr Dalin 
Ordb.). låta ögonen löpa i kring uti rum
met, som ett vährlekan. Complim. bok 5.

Väderljus, n. 1. Lyktgubbe, irrbloss. 
menniskiors förnufft och wijsheet är een 
mörk lychta, och bedrägeligit, wilsamt wä- 
derliws. P. Erici 1:111a. — 2. Lysved? 
När man klemmar itt väderlius vidh en 
vägg, oansedt thet väggen intet uptänder, så 
solkar thet lijkväl och gör henne svart. 
Schroderus Albert. 4:239.

Vädermakerska, f. Trollpacka. [Mnt. 
wedermakersche, “mulier tempestates exci- 
tans incantationibus“.] han (djefvulen) så
som en stold (stolt) ande och stoor furste 
skulle thet icke sköta, at han ena gambla 
wädermakersko tienar. P. Erici 5:121 a.

Väderrö, f. Rör (telning) som böjer sig 
för vädret (vinden), the siälegömare, som 
. . . Gudz ähro och folksens saligheet icke 
sättia öffuer sina ähro och skam, nytto och 
skadha, the samme äro een wädherröö ... 
äro leene och förhårde, effter som wädret 
blås. P Erici 4:22 a.

Väderrör, n. Luftrör, lungans bron- 
chier och väderröhr. Lindestolpe Matk. 34.

Vädersignerska, f. Väderspåqvinna. Su- 
perstitio then gambla vsla wädersignerskan. 
Balck Krist. ridd. B 4 a.

Väderstreck, n. Hugg i vädret, [af T. 
streich.] huilke (fäktare) sina fiender skona 
eller fehla, och förgeffues göra sijn wädher- 
streck, the warda på sidstonne sielffue medh 
skam slagne. P. Erici 4:81a.

Vädertupp, m. Väderhane. Du verl- 
dens vädertupp,... far, lycka! far man hän! 
S Triewald 3.

Vädervändig, adj. Ostadig, ombytlig. 
[T. wetterwendig.] en vädervändig ... fiende, 
som nu fächtar emot then ene, och sedan 
emot then andra. Sylvius Curt. 413.

Väderådra, f. Pulsåder. [T. luftader.] 
Art er i a, pulszådhra, wädher ådra. Var. 
rer. voc. A 8 a.

Vädja, intr. och tr. 1. Hålla vad. [Fsv. 
väflia, Isl. vedja.] och vili jag derom vädia 
medh mitt hufvud. Peringskiöld Vilk. 
251. — 2. Hänskjuta. Daniel wille wädhia 
sina saak ifrå laghen til Euangelium. Uti. 
pä Dan. 400. Lutherus vadde til itt fritt 
Concilium P. Brask Puf. 311. — Vädjas, 
Vädas, dep. Hålla vad. Wädhias, certare 
cum aliquo, concertare, contendere, certamen 
inire. Helsingius. Jagh wädies, att ingen 
. .. ährligh Borgare giffwer edher sin dotter. 
Ernhoffer l08a. Jag vill vädias, at . . . 
Dalin Arg. 2, n. 47. jag helt säkert kan 
med hvem det vore vädas, At ingen kun
nat mer åt Jesu sällskap glädas. Kolmo- 
din Qv. sp. 2:304. Jag väds, at I måst jaka 
Til alt hvad hon vil ha’. Palmfelt Qv. 
skol. 10. det törs jag väds uppå. S. Trie
wald 96. en köpman i Venedigh vaddes 
medh andre köpmän om 4000 gylden, at 
hans hustro gick haffuande medh en son. 
Schroderus Men. speg. G 8 b. iagh haff- 
uer icke vadt, thet iagh ville öffuervinna itt 
beläte aff steen, uthan en man aff kött. Al
bert. 4:188. hon (Cleopatra) och en gång 
väddes medh sin herre, thet hon allena ville 
i en måltidh förtära halff tridhie tunna gull. 
A. Laurentii Verld. speg. 24. de väddes 
om, hvilken bättre häst skulle hafva. Rud
beck Atl. 1:746. Men får iag dhem än een
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gång fatt, Kom väss, innan dhe slippa, dhe 
sku giöra gott. Beronius C 8 a. Kom väss, 
at någon tyf brutit sig in och stulit ifrån mig 
min kista. Modée H. Smulgråt 31. Kom 
vädz, odygden röijer sig snart eller sent. Da
lin Arg. 1, n. 49. Kom an och vädz, iag 
icke rädz, Han någon har bedragit. Ryde- 
Lius Vitt. 59.

Vädjare, m. Vadhdtlare. Balck Esop. 46.
Vädje, n(?). 1 vädje, ikapp. Ja kunde 

lijfvet siälf med längtan min i vädie Få 
lööpa. Eurelius Vitt. 69.

Vädjelopp, n. Kapplöpning. [Fsv. vädhie 
lop, T. wettlauf] Det eder, skalder, är ett 
fahrligt vädie lopp, När I ehr vågen hän å 
lafven träda opp. Düben Boil, skald. 27.

Vädjelöpare, m. Kapplöpare. [T. wett- 
läufer.) Altså haffuer Gudh giordt oss til 
wädiolöpare, och satt hwar och en på sin 
baan, thet är, j sitt stånd och kail. P. Erici 
4: 81 b. en wädiolöpare (gifver akt) på målet. 
4: 82 a. _

Vädjesman, m. Vadhållare. Balck Esop.
46.

Vädrig, adj. Luftartad. i jordens ca- 
verner pläga vädrige particler och ångor eller 
gas upstiga. U. Hjärne Anl. 154.

Väft, n. och f. 1. Inslagsgarn. [Isl. veftr, 
m.] Och klädhet skal brennas vp, eller 
warpen, eller wäfftet. 3 Mos. 13: 52. på 
warpenom, eller wäfftena. 13:53. aff war- 
penom eller wäfftena. 13:56. — 2. Väfnad. 
Tapeter och annan sköön väfft. Schrode- 
rus Liv. 904.

Väfva, tr. Margreta . . . vof det falska 
nät som Sverges giller blef. Celsius Gust. 
Vasa 30. Listen sina nät jemt vof och sön- 
derslet. Ders. 75.

Väg, m. Man kan ingen wägh (ingenstäds) 
senda them. Syr. 39 (38:37). the foro ingen 
wägs. 4 Mos. 9:19. thet kan ingen wägs 
komma. Försp. till Sal. the komme ther 
ingen wägx medh. Svart Kr. 129. drogho 
itt gott stycke wägs. 2 Macc. 10:27. Beth- 
zura, thet jfrå Jerusalem fem stadier wägs 
lågh. 11:5. när the hadhe warit aff wäghen 
(ur vägen, borta) som oss bewara, haffuer 
han ock tenckt at dräpa oss. St. af Esther 
4:14. Tagh thenna aff wäghen (röj denne 
ur vägen, tag honom af daga), och giff 
oss Barrabam löös. Luc. 23:18. Tå stodho 
vnge män vp, togho honom (den döde) aff 
wäghen, båro honom bortt och begroffuon. 
Ap. gern. 5: 6. thet moste en then wäghen 
vth (komma derhän), antingen at man läter 
fadhren tuchta sigh, eller bödhelen straffa 
sigh. Försp. till Sal. Thenne är en long 
text, doch wil han allersamman en wägh 
vth (går ut på ett och samma). L. Petri 
2 Post. 225 a. the gerna wille wara godhe, 
och komma doch jngen wäägh ther medh. 
O. Petri I Post. 27 a. så lenge wij hålle 
oss hårdt här widh (vid Kristi exempel),

kommer han (djefvulen) ingen wägh medh 
oss. L. Petri 7 Post. U 5 b.

Väga, tr. Lägga vigt på, fästa afseende 
vid. [Mnt. wegen; ringe, hoge wegen.] 
Oc wæye wij ecke ringa saadan eder smæ- 
ligheeth i mot hans naadhe Tesslikes oc 
wor ok Swerigis almogis föractilse. Gust. I 
reg. 1:161. när en fattigh icke rett giordt 
haffuer, så kan man thet wäl högt wägha. 
Syr. 13:27. Euangelisten wägher Johannis 
beståndigheet ganska högt, at han så fast 
och troligha stoodh widh sanningena. L. 
Petri 7 Post. D6a.

Vägabref, n. Respass. [Fsv. vägha bref.] 
hvar och en köpman skall hafve hos sigh 
väga bref eller passebordh af then köpstad 
han boor uthi. Stjernman Com. 1: 143 
(1555). icke smorde the (apostlarne) noghen 
j then acht at sådana smörielse skule wara 
honom för itt weghabreff eller beskerm 
emellen dieffuullen och hans siel. O. Petri 
Handbok A 3 a. reesos och afferdz wäga- 
breff. Nov. ord. eccl. 269.

Vägamot, n. Vägmöte, korsväg. [Fsv. 
vägha mot, Isl. vegamöt.] Så gingo the 
bortt, och funno folan bunden för dörenne 
widh wäghamotet. Marc. 11:4.

Vägaskel, n. Vägskilnad, skiljeväg. [Fsv. 
vägha skiäl, Isl. vegaskil.] Konungen j 
Babel skal settia sigh j wäghaskelet fremst 
på bådha wäghanar. Hes. 21:21. Tu skalt 
icke stå j wäghaskel til at mörda theras flych- 
tigha. Obad. 14. han står såsom en tro- 
ghen wäghwisare på wäghskelen (plur.?)... 
och wiser rätta wäghen. P. Erici 5: 278 b.

Vägegast, m. Hiskelige gaturopare och 
vägegastar. Emporagrius 98.

Vägfärdig, adj. Resfärdig. [T. wegfer
tig.] the äre vägfärdige häden till andre 
orter. Stjernman Com. 1: 282 (1577). achter 
iagh ... på forme tijdh ware heden wägfer- 
digh. HSH 36:193 (1579). Konungen väg
färdig var och samma dag afseglade. 10:26 
(1595).

Väggpenning, m. Kronvägg. spela tär
ning, väggpenning. Stjernhjelm Bröl. 27.

Väglöst, adv. På obanade vägar? se
dhan Konungen försökt hadhe, at Judanar så 
drijstighe woro, wende han om, och droogh 
tädhan wäghlööst. 2 Macc. 13:18.

Vägmästare, m. Vägemästare ämbetet 
bööransees och occuperas vedh treggiehanda, 
nembl. 1. Vägerödningen, 2. Brobygningen, 
3. Allmenne värdzhuus, krogar och taverne. 
Civ. instr. 289 (1666). skall Yägemästaren 
för all ting vara tillstädes och allmogen rätt 
undervijsa, huru och på hvad sätt vägarne 
beqvemligast gode och bestendige giöras 
motte. Ders.

Vägna, Vägnar, eg. genit. pl. af Väg. 
fädherna ther Christus aff födder är på köt- 
zens wegna (i afs. på köttet). Rom. 9:5. 
wij på kerlekens wägna skylloghe ära at
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tiäna wår nästa. O. Petri 7 Post. 121 a. 
thet är oss på sielenes wegna ganska nyt- 
tight at wij sådana (sorg) lijdhe. 2 Post. 
106 a. ähuad the heller haffua på tijdzens 
wegna wäret för Christi tilkommelse eller 
effter. L. Petri 2 Post. 115 a. Folg Chri
stum effter, ... så skal thet ingen nödh 
haffua medh tigh på syndernas weghna. 
3 Post. 117 b. Ebbe skall på sin byrds vägna 
icke annat varit än en slett bondason. Kr. 
33. mannomen som wijdha wegna (fjerran) 
jfrå mykit folck och aff öknenne kompne 
woro, gåffuo the smijdhe. Hes. 23:42. sitt 
krijgsfolk, thet han vijda vägna hade sam- 
mansankat. Schroderus J. M. kr. 71. the 
andre två Gudinnor icke vore vijda vägna 
(på långt när) så sköne som Venus. Albert. 
1:57. Si hvilcken myckenhet af män från 
vida vägnar. J. G. Werwing 314.

Vägredo, Vägreda, adj. Resfärdig. the 
strax giorde sigh wäghredho, drogo åstadh j 
fremmande land. L. Petri 1 Post. L 2 a. 
Här står iagh såsom en wäghfarande och 
wandrare wäghredho ... til at wandra jn i 
thet ewigha lijffuet. P. Erici 3:27 a. För
sten war wegrede draga frå Stocholm. Fin. 
urk. I. 1:65 (1597). Jagh haffver nu een 
godh tijdh bort åth varit för min persohn 
vägheredha att begiffva migh öffver till E:s 
K. M:tt. A. OXENSTJERNA (F/SH 38: 414).

Vägring, f. Vägran, skicka osz samma 
guld vtann all veijring eller skotzmål. Gust. 
1 reg. 6: 8.

Vägsel, f. Väjande (för något), skygg
het, försyn, försynthet, undseende, aktning, 
heder. [isl. vægsl.] tu haffuer een wexl 
och försyn, så at tu medh vthwertes ger- 
ningenne icke warder en mandråpare. L. 
Petri 2 Post. 227 a. man hade . . . blygh- 
samheet och wexl för blodhskams last. Skyld. 
F 8 b. man alstädes haffuer hafft wäxl för 
sydzkonabarns gifftermål. Ders G 5 a. Så 
skal ock skyldskap och swågherskap... haffua 
sijn tilbörligha wexl j Echtenskaps handel, 
så at ingen binder Echtenskap vthi förbodna 
ledher. Kyrkord. 52 a. The veltrade sigh 
icke uthi sådana synd och skam, när (om) 
the hade några vägsl, fruchtan och redzla 
för then tilkommande menniskiors domaren 
Jesum. P. J. Gothus Fastapred. 81. han 
för Belial alsingen vägsel bar. Spegel 
Tillsl. par. 109. ehuad han skipar oss emel
lan, tå månne i beholla eder vägsel och 
vyrdning. Verelius Götr. H3. ingen agha, 
ingen tucht, ödmiukheet, vexel och vyrdna 
lyser ibland the unga personer. Laurelius 
Opusc. 8: Dl a. Är församlingen skyldigh 
bemälte kyrckiopatron all heeder, vexel och 
vyrdnat. Kyrkord. 301. Vexl, Heder, Honor, 
Ehre. Schroderus I.ex. 20.

Vägskräppa, f. Ränsel. Haffuen . . . inga 
wäghskräppo. Matth. 10: 10. Reesebyltor, 
ther uthi man förer inpackade saker (äro):

väska, maatsäck (vägeskräppa, . . . våtsäck). 
CoMENius Tung. 486.

Vägskål, f. Vågskål, woogh vp pen- 
ninganar på een wäghskål. Jer. 32: 10. tungan 
på wägskålenne. Vish. 11:23.

Vägsledag, m. Dag, då man afhåller 
sig från arbete. (Jfr Vägsel.) moste ock 
arbetesfolcket vnderstundom haffua roo och 
wedherqweckelse, så framt the skola härdat 
vth, hwilket en part icke mykit achtadhe, 
hwar någhre wägsledaghar icke wore stad
gade. L. Petri Kyrkord. 46 a. om nogor 
här effter holler thessa aflagda dagar (aflysta 
helgdagar) för vägsledagar, och aff vidskep- 
ligheet eller nogon förmeent heligheet skyr 
arbetet. Laurelius Kyrkord. 226.

Vägsäck, m. Ränsel. iagh ... staff medh 
väghsäck tigh tilsade, Thet var så sagdt, tu 
skulle vandra Til Rom och helge städher 
andra. R. Foss 397.

Väja, tr. G if va efter för, skona, oskäligh 
diwr aff naturen weta wäya och skona sitt 
eghit kön. L. Petri Mandr. C 6 b.

Väl, adv. the woro bådhen ... wel (myc
ket) til ålders kommen. 7 Mos. 18:11. Abra
ham war gammal och wel ålderstighin. 24:1. 
Cameler, som örter och gull båro wel (gan
ska) mykit. 2 Krön. 9:1. en mechtigh stoor 
hoop aff Gudfruchtigha Greker, och ther 
til the yppersta quinnor, wel många. Ap. 
gern. 17:4. — säll ästu och wel är tigh. 
Ps. 128:2. Wel är then som alltijdh vm- 
gåår medh Gudz ord. Syr. 15(14:22). Wel 
är them manne som een dygdosam quinno 
haffuer. 26: 1.

Väla, tr. Syssla (med), sköta. [Fsv. =, 
Isl. vêla, vœla.] Den mycket har vääla, får 
mycket at trääla. Grubb 148.

Välaktighet, f. Titel för person af bor
gareståndet. Så haffuer iagh migh fördristat 
och underståt, at låta thenne eenfaldighe 
tröstpredican aff trycket uthgå, och henne 
. . . Edhers Välachtigheter och Fromheter 
tienstligh och venligh dedicera och tilskriffua. 
L. Laurentii Pred. 8.

Välbehaglighet, f. Välbehag. Keysar 
Augusto til ähra, tiänst och välbehageligheet. 
Colerus 1:27.

Välbetänkande, n. Välbetänkt åtgärd. 
Så är uthaf vise och förståndige Regenters 
och Konungers tidige rådh och välbetänc- 
kiende Stockholm som then lägligste plats 
her i Sverige ... upbygdt. Stjernman Com. 
1:435 (1595).

Välbogen, adj. 1. Väl rustad. [Fsv. 
välboin, om sak: väl inrättad, i godt stånd.] 
warda honom öffuermechtigh, såsom en ko
nung then welboghen är til örligs. L. Petri 
Jobs bok 15:24. — 2. Redebogen. hafver 
jag felat,... är jag velbogen, när jag fogligen 
påminter och undervister varder, thet taga 
til tacka och mig gerna retta. Svedberg 
Schibb. g 1 a.
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Välda, intr. Öfva våld, våldföra. [Jfr 
Isl. valda, Mnt. walden.] du, som nu sä 
trotzigt väldar och herskar, Troor du väl att 
din mord blijffuer inte belönt eller omtaalt? 
U. Hjärne Vitt. 97. Bota void och väl- 
dadhe lijse. R. Foss 40. Jfr Välla.

Väldagar, m. pl. Goda dagar, vällef- 
nad. [Fsv. väldaghar, Mnt. weldage.] tu 
hadhe thina wäldagha med (medan) tu leffdhe. 
NT 1526 Luc. 16:25. theras (afgudarnes) 
Prester förkomma theras offer, som them 
giffuit warder, Teslikes ock theras quinnor 
göra sigh ther weldaghar aff. Bar. 6: 27. the 
som här haffua theras weldaghar, och intet 
lijdha. L. Petri 2 Post. 141 b. the vthi 
theras weldaghar haffua skickat sigh wel och 
Christeliga. 4 Post. 62 b. kräseliga weldagar. 
Chr. pina n 3 b.

Väldagsbroder, m. Goddagspilt. vel- 
dagsbröder . . . tyckia mykit om sig sielfva. 
Svedberg Försvar 23.

Välde, n. Trughens icke så fast vppå 
idhart welle. Ps. 75: 6. titt welle (dina väl
diga gerningar) må menniskiors barnom 
kunnogt warda. 145:12. The Danske begynte 
at skiuta fort Opå the Svenske med velie 
(med makt, kraft). Hund Er. 14 kr. v. 44. 
Then som weide (våld) brukar j rettenom. 
Syr. bok 1536 20: 4. han haffuer medt wälle 
(våld) taget henne iffrå ... tässe partzeler. 
Hist, handl. 13. 1:267 (1566). ther någon 
kan bliffva beslaghen, som medh void och 
välle vorde trugandes sigh någon frij for- 
denskap til. Stjernman Com. 1:295 (1580).

Väldeliga, Väldeligen, adv. Med våld, 
våldsamt. [Mnt. weldeliken.] Wij icke wethe 
huar wij noghet wælleligha ryct haffue fraa 
kyrkior och closther. Gust. 1 reg. 2: 95. 
gotz j thesse iij rike som sina rette ægende 
haffua velleliga frå varith. 4: 48. haffua noghon 
munk eller nwnno velleligha eller med trug 
driffuith wtur klostrid. 6:148. Wij icke . . . 
trott hade, att mett wårtt godz skulle szå 
wellelighen handladt bliffua (medelst qvar- 
stad). 8: 281. thetta forbodh är welleliga aff 
prelaternes tyrannij vpkommit. O. Petri 
Äkt. C 2 b. stötte hiulen jfrå theras wagnar, 
och störte them weldeligha omkull. 2 Mos. 
14:25. han lop j sinne wredhe welleligha 
in til honom. Dan. 8 6.

Väldig, adj. [Mnt. weldich.] 1. Rådande, 
styrande. [Fsv. valdogher, väidugher.] kom 
konung Magnus åter til macht i gen och 
bleeff weldig offuer heela rikit. O. Petri 
Kr. 133. en Ethiopsk man . .. huilken hon 
(drottningen) hadhe giordt weldhughan vt- 
öffuer alla hennes håffuor. NT 1526 Ap. 
gern. 8: 27. Så låter nu icke syndena wel- 
ligh wara j idhar dödheligha lekamen, så at 
j henne effierfölien vthi hennes lustar. Rom. 
6:12. Förstanar, Herranar, Landzhöffdinganar. 
Domarenar, Foghternar, Rådherranar, Em- 
betzmännenar, och alle weldighe (makt-

egande, befallningshafvande) j landet. Dan. 
3: 3. — 2. Våldsam, the wille tagha Wiken 
in igen med welduge hand (med våld, med 
väpnad styrka). Gust. 1 reg. 6:267. wille 
han icke låta aff, för än han hade Slottedt 
... med weldige hand (med storm). Svart 
Kr. 91. Szå droge the thå i landet om kringh 
Och huile hws rett welligh ting (på våld
samt sätt). Hund Er. 14 kr. v. 2*1. — 3. 
Väldig hop. När man drog i fält, stäldes 
icke tågorden i mer än en column, som 
kallades väldige hopen, med sitt fördraf. 
Röding 189. Adelhären eller hufvudhären 
kallades Väldige hopen. Dens. 216. Väldige 
hopen kallades centren eller krigshärens 
medeldel. Dalin Hist. III. 1:578. Jfr För
lorad.

Väldig, partisk, se V i 1 d i g.
Väldiga, tr. [Mnt. weldigen.] Hertiig 

Christiärn ... icke haffuer veldigett siig till 
(tillvällat sig) nogett regementt i Danmark. 
Gust. 1 reg. 9:251.

Väldighet, f. Makt, välde, öfverhet. [Mnt. 
weldicheit.] then vellugheth som kirkennes 
formen (förmän) . . . hafth haffwa vttöffwer 
lekmen. Gust. 1 reg. 4:20. the förundradhe 
sigh på hans lärdom, Ty medh hans taal 
war welligheet (han talade med makt, kraft). 
Luc. 4:32. han biudher the orena Andar 
medh macht och welligheet, och the gå vth. 
4: 36. Hwilken oss vthtaghet haffuer jfrå 
mörkersens welligheet. Col. 1: 13. Vthaff 
hwars vällogheet gör tw thetta, och hoo haf- 
uer gifuit tigh thenna vällogheet ath tw 
thetta göra skal? NT 1526 Marc. 11: 28. 
ingen wellogheet är annars än aff gudh, the 
wellogheter som äro, the äro skickadhe aff 
gudhi. Ders. Rom. 13:1. welligheten, thet 
är herskapet eller offwerheeten. O. Petri 
2 Post. 165 b.

Väle, m. Matstrupe. Lind Ord. (Se 
Rietz välände.)

Väles, Välis, Välies, interj. Väl! hell! 
[Fsv. välis.] I döde, väleser! ... 1 ha’n i 
hamnen kastat ankar. Geisler 391. väles 
mig! nu kan jag ej allenast rädda mig sjelf, 
utan ock frälsa min fosterjord. Tessin Bref 
1:24. Väles det land, hvars egna styreka 
och inbyides enighet äro dess pålitligaste 
allierade! Skr. 1: 23. Ach välis den som 
viste Hvar man sig giömma skal! Comoed. 
act v. 34. Välis den som väl har giort. 
Grafskrift 1708. Välls then som minst i 
tvist sigh söker siälaroo! Lucidor Aa la. 
Välies henne som blijr räcknat bland Gu
darna. Prytz O. Skottk. D i b. (Jfr Rietz 
828 b, Vendell Ordb. öv. östsv. dial., Kock 
Sv. ljudhist. 1:234-5, E. Grip i Sv. landsm. 
XVIII. 6: 57.

Välfal, adj. Prisbillig. [T. wohlfeil.] Spis- 
varurna äro temmeligen vählfale. Schro- 
derus Uss. C 2 a.

Välfara, intr. Fara väl, hafva välgång.
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LMnt. wolvaren.] Hvar och en menniskia, 
som vil välfara och oskadder blifva, skal 
onde sälskap sky. R. Foss 61.

Välfare, n. Farväl, afsked. [Isl. vel- 
för, f ] Moses klagar öffuer them j sitt sidsta 
welfare. P. Erici 1: 46 b. När en skils 
widh godha wäner oc dragher bortt, så redher 
han til wälfarit een måltijdh. 1:256 b. Mitt 
blifvande är intet meer här: jagh moste 
tagha välfarit. Franckenius B 8 b. vin
bägare gingo om til gesterna, at ther ur 
dricka med lyckönskan til velfarit. Sved
berg Sabb. ro 1:653. (Bör välfarit anses 
för neutr. af Välfaren, erhållande lycklig 
resa?)

Välfaren, adj. Förfaren, skaffa oss hiit 
in ] landen några gode och welfarne bergz- 
menn. Gust. 1 reg. 8: 259.

Välfart, f. Välfärd. [Mnt. wolvart, T. 
wohlfart.] vpretta ... eth vniuersitet till 
rijgisins menige nytto, gangn ock wälfartt. 
Gust. 1 reg. 12:78.

Välfordan, f. Nödtorft, utkomst, under
håll. Mester olaff domprost j Scara ... må 
ther vthaff (af prebenderäntan) haffua sin 
födho och roliga velfordan på sin yterste 
aller (ålder). Gust. I reg. 4:298. lathandis 
them (hospitalshjonen) fånge sine velfordan 
til föde och clæde. 4:314. the skula sittia j 
fridh och roligheet och haffua theras wel- 
foordan. O. Petri Äkt. A 3 a. Tu skalt 
haffua tijn welfordan genom tina henders 
arbete. L. Petri Dav. ps. 128:2. Jfr Ford a.

Välfärd, f. Räddning, tå ... stormen 
lågh oss swårligha vppå, war oss alt hopp 
bortto om wår welferd. Ap. gern. 27:20.

Välförnumstig, adj. Välförståndig. be- 
skedelige oc velförnompstige maen Lårens 
P:son och Morten Nilsson Borgere i Wastena. 
Gust. I reg. 1:33.

Välgå, intr. tu håller Herrans bodh,.. . 
på thet at tigh må welgå. 5 Mos. 10:13. 
Om idher allom welginge, thet hörde wij 
gerna. 2 Macc. 11:28. Then som Herran 
fruchtar, honom warder welgångande j ytter
sta nödhenne. Syr. 1:13. Then sina mis- 
gerning nekar, honom warder icke welgån- 
gandes. Ord. 28:13.

Välgärd, f. . Välgörenhet. [Fsv. välgärd, 
Isl. velgjörö] welgerd är lijka som en wel- 
signat örtegård. L. Petri Sir. bok 40:17.

Välgöra, intr. [Fsv. =] tu som mongom 
tusendom welgör. Jer. 32:18. Om någhor 
änkia haffuer barn eller barnabarn, sådana 
skola först lära wel regera sitt eghit hws, och 
göra såsom föräldranar them giordt haffua. 
Ty thet är welgiordt och Gudhi tacknemlighit. 
1 Tim. 5: 4. En ogudachtigh lönar illa sinom 
loffuetzman för welgiort. L. Petri Sir. bok 
29:22. Han var en giffmild herre: Ty hoo 
är en ibland oss alla, som icke haffuer or
sak tacka honom för välgiordt. J. Botvidi 
Likpred. E 2 a. (jag beder) adt min bror

wille wälgöre (göra mig den tjensten) och 
migh ider godh rådh och meningh förstå 
lathe. Fin. urk. I. 2:5 (1596).

Välis, se Väl es.
Välkog, adj. Duglig, dugtig. (Se Rietz 

välker.) Gamla betiente i krijg ... Detta 
kan inte ta lag, at liggia på soperne längre 
... Så må de giöra som ey hafva mod och 
märg uti benen; Ehr tienar annat i kram 
och välkoga manliga syslor. Lindschöld 
Gen. B 4 b.

Välkomme, n. Välkomma, dryckeskärl. 
en skenck medh itt stort Credentz och wäl- 
komme fult medh starckt wijn. P. Erici 
1: 271 b. mång stoop och wälkommen (plur.) 
ful medh wijn eller öll. 2:276 a. en stoor 
skåål och wälkommet full medh starckt wijn. 
3:117 b.

Välla, tr. (Se Välda.) 1. Taga med våld, 
med orätt. [Fsv. välda, D. vcelde Kalkar.] 
the gode män vdi ... swerige ecke måga 
komma til sijn godz, arff och egit i danmark 
och norgie som them haffuer varedt från 
velladt. Gust. 1 reg. 4:380. schole hans 
wederpartter icke fördriste sigh till att någenn 
deell honom iffrå welle. Hist, handl. 13. 
1:247 (1566). then som något aff K. M. 
vndersåther kräffuer, trughar, röffuer eller 
veller. Fin. urk. I. 1:50(1597). 'Uladislaus, 
konung i Polen, välladhe under sigh någhre 
sina ringa undersåters godz. L. Paul. Go
thus Mon. pac. 315. — 2. Refl. Tillvälla 
sig. kom hans nåde lagliga til rijkesins 
regimentte och ecke så att han vällade eller 
trängde sig ther til. Gust. 1 reg. 5:232. 
vägfarende pläge medh trugh välde sigh 
bådhe maat, dryck och skiusshester til. 
Stjernman Com. 1:293 (1580).

Välla, intr. Koka, sjuda. [Fvs. välla, 
Isl. vella.] Mina inelffuer wella vp j migh 
vthan återwendo. L. Petri Jobs bok 30: 27. 
Jfr Upp vä 11a.

Vällingsbroder, m. Esaus Wellings- 
bröder. A. Andreæ Tillegnan af L. Petri 
Dial, om mess. A 8 a.

Vällust, f. [Fsv. vällust, njutning, nöje, 
fröjd.] H. Kon. M:t haffwer sådana wällust 
(välbehag) och willie tiil ryttere och knechter. 
Gust. 1 reg. 12: 233. theras grååt j wellust 
(glädje) wendt wardt. Esther 9:22. Tuchta 
tin son så skal han wedherquekia tigh, och 
göra tinne siel wellust (hugnad). Ord. 29:17. 
the beredha brödh til wellust (förlustelse). 
Pred. 10:19. the som j hennes (vishetens) 
wenskap äro, haffua een reen wellust. Vish. 
8:17. Wi se heller, at i bruke samme mu- 
sica eder till wellust och glädi. K. br. 25/n 
1554. man omgår medh wellust (vällefnad), 
äter, dricker och gör sigh gladh. L. Petri 
1 Post. B 5 a. Menniskionnes welgerning 
är henne til wellust. Sal. ord. 19:22. Gudh 
. .. giffuer them alt werldzligitt gott, ähro, 
wälde, rikedom och wällust. P. Erici 2:
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97 a. Wällust (är) all onödtorfftig fåfäng sorg 
och bekymmer undfly, och förlusta sigh 
medh wenner, ährligh leek, snack och annat. 
Brahf. Oecori. 98. then som ther om (om 
Göternas bedrifter) lääs, måste ther uthaff 
fatta en besynnerligh vällust. Schroderus 
J. M. kr. (tillegnan). han förnöte vinteren 
genom gästebodh och välluster. Liv. 561. 
han ... uthi vällustar och fainéantise sigh 
fördiupade. P. Brask Puf. 225. De orena 
vällustar. Mörk Ad. 2:190.

Vällusta, tr. Förlusta. [Mnt. wollusten.] 
Wellusta, voluptatem afferre, oblectare, volupe 
esse. Helsingius. hennes dygd är be
hagligare än guld, ... Ther medh hon dagligh 
vällustar mitt bryst. Chronander Bel. K 7 b.

Vällustan, f. Vällust. Menniskiones ... 
vtemelige wälustan. Thyselius Handl. 2: 
287 (1544).

Välmak, n. Maklighet, beqvämlighet. 
for ålderdoms suaghet, icke orkandis dragis 
medh någett stort bohag, och henne till bettre 
wälmak, thå haffuer hoonn oss ... wplathet 
hennes rette mårgengåffue. Fin. handl. 6: 
334 (1560). en verldzlig prest, som är vahn 
vid velmak och at lefva beqvemliga. Sved
berg Försvar 22.

Välmakt, f. Välmåga, välmående, friskt 
helsotillstånd. [Mnt. wolmacht.] thet är 
thå ganska seent ath lära then som ligger j 
sitt ytterste, besynnerliga om han intit haff
uer welet läta lära sich thå han war j sin 
welmacht. O. Petri Handbok A 3 b. vij 
uthi vår vällmacht villia kåra och vällia några 
goda män, dhe som effter vår dödelige af- 
gång ... rijkzens regering väl förestå. Stjern- 
man Riksd. 1:609 (1605). både i välmachten 
och krankheet. Emporagrius 72.

Välmena, tr. wij eder och thetta worn 
fädernes rijge så förestådt och wälment haffue, 
att wij thet både för gudh och menniskior 
wäl förswara kwnne. Gust. 1 reg. 12:263.

Välnas, se, Velnas.
Välnema(?), tr. Väl upptaga, väl bemöta? 

[Jfr Mnt. wolnemen.] wiliom medt liff och 
makt wara på hans (kon. Gustafs) argesta 
och wersta . . . förthy wii wetthom och för- 
nimmom att thet med oss aff hans Rege- 
menthe aldrig bettre welnome. Gust. 1 reg. 
6: 357.

Välpläga, tr. tacka för alt thetta honom 
som tigh skapat, och medh sitt godha wel- 
pläghat haffuer. Syr. 32:17.

Välråda, tr. 1. Gifva godt råd. twinga 
them tilsamman, som ingen lust eller kär- 
leek haffua til hwart annat,. . . kallas mera 
förrådha barn och öffuermagar än wälrådha. 
P. Erici 1:136 b. — 2. Välpläga. alt folket 
war mätt och welrådt. L. Petri 7 Post. 
Z 7 b.

Välsa, tr. Visa sig vänlig mot, smeka. 
den hund, hvilken på en oknug, ehuru för
näm, skiäller, och välsar dän bekanta träl.

Hermelin A 3 a. tigren,... biörnen, bägge 
vällsa Sin’ hustrur på sitt sätt. Rudeen 222. 
Se Rietz välsas 828 b.

Välsigna, tr. Öfvergifva, taga afsked af. 
Mine söner kunna haffua syndat, och wel- 
signat Gudh j sijn hierta. Job 1:5. När 
H. F. Nåde thenne verlden välsignandes 
varder, hvilket Gudh lenge frista (uppskjuta) 
...ville. Stjernman Riksd. 2:1172 (1650).

Välsk, adj. Italiensk, bildl. falsk, svek
full. een allmeneligh böneforma emoot alla 
välska konster, thet är the onde kattor, som 
medh tunghan slekia och medh klona krafsa. 
J. Erici Dav. ps. 76 a. Se Axel nyck.

Välskapnad, m. Gudh allena ... är then 
som gifver henne (liljan) sin välskapnat. 
Schroderus Kysk. speg. Biib.

Välta, tr. Vältra. [Fsv. =, 1st. velta.} 
Jagh skal... welta tigh nedher aff berghena. 
Jer. 51:25. Sedhan skaar hon honom hoff- 
uudhet aff, och weite kroppen vthu sängenne. 
Judith 13:10. — Refl. Migh tyckte at itt 
biugbrödh ... weite sigh (rullade) in til the 
Midianiters läghre. Dom. 1:13. welter idher 
j asko, j welloghe. Jer. 25: 34. han . .. föll 
nedher på jordena, och weite sigh. Marc. 
9: 20.

Vältalande, p. adj. Vältalig, talför, en 
weltalande man. 2 Macc. 15:12. wijsheten 
öpnadhe the dumbars munn, och giorde the 
tungor weltalande, som intet tala kunde. 
Vish. 10:20.

Vältras, dep. Vältra sig. weltras j tör
nen och stingas aff henne. O. Petri Men. 
fall M3 b.

Vältuktad, p. adj. Tuktig. een weltuch- 
tat quinna. Syr. 26:18.

Välunna, tr. en kär modher welfäghnar 
och welvnnar sitt kära barn. P. P. Gothus 
Dd 7 a.

Välviljad, p. adj. Välvillig, een rett och 
welwilliat lydhna emoot Laghen. L. Petri 
2 Post. 131 b. at wij ock tiene wår nästa 
och äre honom welwiliadhe. Ders. 139 a. the 
helgha Englar . . . welwiliade och redhobogne 
äro til all then deell som Gud legger them 
före. 3 Post. 128 b.

Välviljelig, adj. [Fsv. välvilioliker, väl- 
vilielig.] 1. Välvillig. Titt folk seal wel- 
wilieligit wara på tinne maets dagh j helligho 
smuckilse. Dav. ps. 1536 110:3. — 2. Fri
villig. weluillieligh fatigdom. O. Petri Svar 
till P. Galle H 1 b.

Välviljeliga, adv. ,Frivilligt. [Fsv. väl- 
vili(e)lika.] the henne (jordrymden) wel- 
uileligha... sålt hadhe. Fin. handl. 6:131 
(1529). han gich weluilieliga j dödhen för 
alles wåres saligheet skul. O. Petri 2 Post.
1 b. the som gerna och weluileligha gåffuo.
2 Mos. 35: 21. Wijsheten ... går sielff om 
kring och söker them som henne äro werde, 
och betheer sigh them på wäghenom wel- 
wilieligha. L. Petri Sal. vish. 6:17. The
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togo medh sig . .. ingen annen än them, som 
welwileliga medhfölia wille. Svart Kr. 109.

Välviljog, adj. [Fsv. välviliogher.] 1.
Villig. Anden är weluiliogher, men kötit är 
swaght. NT 1526 Matth. 26: 41. tiena ho
nom aff alt hierta, och aff een welwiliogh 
siäl, 1 Krön. 29 (28: 9). — 2. Frivillig, til 
Echtenskap hörer jw beggis friya och wel- 
wiliogha ja och samtycke. L. Pf.tri Kyrk
ord. 52 b.

Välviljoghet, f. [Fsv. välvilioghet] 1. 
Välvilja, ömhet. Mannen skal låta få hus- 
trunne skylligh welwiliogheet, och samma
lunda hustrun mannen. 1 Cor. 7:3. 2.
Frivillighet. Laghen kräffuer lust och wel
wiliogheet. Försp. till Rom.

Välvilligen, adv. Frivilligt, godvilligt. 
the i Vardbergh icke ville välviliigen upgiffua 
stadhen. Tegel Gust. 1 hist. 2:44.

Välämnad, p. adj. Välmående, förmögen. 
atthe godemenn szom well empnade äre nu 
strax med forste vele redelige göre szamma 
hielpeskat jfrå szig. Gust. I reg. 10: 168. 
Och måge the bönder wäl empnede äre, wt- 
göre på mannen 4 bräder, een part minne 
Imindre) som minnä förmå. Fin. handl. 6: 
202 (1541). en partt aff the welämpneste 
bönder. 7: 241 (1548). godhe välämbnade 
bönder. Tegkl Gust. 1 hist. 2: 92.

Vämja, intr. Vämjas. [Fsv. vämia.| the 
Egyptier skola wämia, när the dricka aff 
watnet j elffuenne. 2 Mos. 7:18. mijn siäl 
skal wämia widh idher. 3 Mos. 26:30. haff- 
uer iagh . .. icke så wämiat widh them, at 
thet skulle wara vthe medh them. 26:44. 
onda fikon, the man wämiar widh at äta. 
Jer. 29:17. wår siäl wämiar offuer thenna 
lösa maten. 4 Mos. 21:5. Menigheeten 
vämjade vedh Olympiadis tvrannij. Syi.viijs 
Curt. 10t. Här lefva ächta folck tidt utan 
ächta sämja, Och äta väl ett bröd, men åt 
hvar annan vämja. Spegel Åt. par. 20. De 
vämjade åt stadig spis. Tkssin Rref 1:38. 
Vil du vämja, när du ser eller hörer skrym
tan? Dalin Vitt. 3:235.

Vämja, f. Vämjelse, then diupa inrotade 
kärleken til hustrun gaff honom emot samma 
skökior omsijder en starck vämja. Sylvius 
Curt. 567. Lät mig till världens prakt okk 
stollthet ha en vämia Warnmark 348. det 
hoos den ärbara verlden upvächt för dem 
en styggelse och vämja. HSH 33:348 (1723). 
En man som för de gamla da’r eij vämja 
eller fruchten har. . S. FL Brknnkr Dikt.
1: 257.

Vämjaktig, adj. Vämjelig. mästedels (äro) 
medicamenter... til smaken vämjachtige. U. 
Hjärnk Surhr. 21.

Vämjelig, adj. Then som mykit haffuer 
aff mundhenom han gör sich wemyeligan 
(misshaglig). Syr. bok 1536 20: h.

Vämjelse, f. theras siäl haffuer halft een 
wämielse til mina stadhgar. 3 Mos. 26: 43.

Thet är then skadhen som Hadad leedh, 
therföre hadhe han een wämielse emoot Israel. 
7 Kon. 11: 25. Tijt (till Israels land) skola 
the komma, och tagha ther vth all styggelse 
och wämielse (skändlighet). Hes. II 18 
Göther hafva altijdh hafft een vämjelse til 
girugheet. Schroderus M. kr. 92.

Vämjesam, adj. Vämjelig. At höra myc
ket beröm, och gå förbi många bugningar, 
är både vämjesamt och tröttsamt. Tessin 
Rref 1: 165.

Vän, adj. Vänlig, kärlig. Lejonet... sig 
til Androdum vände, Och viste sig så mildt, 
så vänt och ödmiukt ställa. Som then ther 
något godt vil tacksamt vedergiälla. Spegel 
G. verk (1745) 216.

Vänapilt, m. Cupido, kärlekspilt (Veneris 
pilt: ett af Rudbeck bildadt ord). Venapilter, 
Cupido. Rudbeck AU. 1:30. den vena-pilt 
med sine gyllend pilar Skiöt til den hielten, 
som i Norden rår och hvilar, At han en 
sveda fik ner vid sit vänstra bröst. Rud
beck d. y. 49. en väna-pilt båd’ jord och 
himlen leder. Düben Roil. sat. 63. Väna- 
piltar, sachta Med oreenligt tijdfördrijf ! 
Kärlek skadar ey ehrt lijf, Om I eder vijs- 
ligt achte. Lindestolpe Frans. 1.

Vända, tr. och intr. 1. Omvända, för
vandla, förbyta. [Fsv. =] han (stafven) 
wardt wend vlhi en orm. 2 Mos. 4:3. wat
net ... skal wendas j blodh. 7:17. så skal 
Herren tin Gudh wenda titt fengilse. 5 Mos. 
30:3. tijn sorgh skal wendas tigh til glädhe. 
Syr. 6: 20. thet oiemt är, skal wendas j sietta 
wäghar. Luc. 3:5. --- 2. Öfversätta. [Fsv. =j 
vj haffue lathet vende på swenske keyserens 
... breff. H. Brask (Gust. I reg. 3:423). 
woro samma nyia testamentzens böker se
dhan wende in på latinisk. NT 1526 Försp.
4 a. Tå vardt bibelen på Svensko vend. 
Svedberg Schibb. c l b. 3. Använda. 
[Fsv. =] må hwar och en bonde ther til 
(till gärdens erläggande) wenda hwad han 
helst aastad komma kan. Gust. 1 reg. 3: 
325. then krigsbekostnat som the Romare 
hadhe wendt och vthlagdt til then feigd. 
Uti. pä Dan. an. — 4. Vända igen, upp
höra. [Fsv. vända i gen.] hon hadhe wendt 
igen at födha. 1 Mos. 30: o. wende the 
igen at slå Paulum. Ap. gern. 2\:3‘i. Drijff 
vth bespottaren, ... så wender igen trätta och 
smäleek. Ord. 22:10. badh honom wennde 
igenn medt sådannt tall (tal). Hist, handl. 
13. 1:206 (1567). .

Vända, f. Återvändo, giord gierning 
hafwer ingen wende. Fin. handl. 7:175 (1546).

Vänd hake, m. Med jernhake försedd 
stör, hvarmed sten vältras. (Rietz.) vände
hakar. HSH 37:3(1529).

Vändig, adj. Qvick i vändningarna? 
[Jfr T. wendig, lätt att vända, läraktig ] snöpte 
hästar ... äre både lätte och snara, hendige 
och vendige til at stutza och renna. Pe-
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TREjus Beskr. 4:6. Vår krijgzmacht är både 
lätt, vijgh och vändigh (nostrum mobile et 
expeditum agmen est). Sylvius Curt. 346.

Vändkåpa, f. Som vänder kappan efter 
vinden, (kyrkans) onyttige ledemoter och 
falske bröder, som ifrå hennes enigheet aff- 
träde och wederpartenom bijfalle . . . sådana 
wendekåpor . . . haffua most predicostolen 
och läro embetet förswäria. A. Andreæ 
Försp. till Uti. på Dan. b 5 a.

Vändning, f. I. Omvändning, återvändo. 
hade nw giord gerning ingen wendning. L. 
Petri 4 Post. ila. — 2. Tummel, strid. 
the komma veil tiil venningx met them 
(fienderna). Gust. I reg. 10:163. Konun
gens foutar ... wore i wenning medh dale- 
iunckarenz senningebodh, afferdigade them 
så att meste parten komme heem igen medh 
en blodige panne. Svart Kr. 108. them 
(fienderna) lyste icke meer heller offtare 
komma igen til sådana wendning medh . . . 
konung Göstaff. Ärepred. 69. hvilken flotta 
the komme i vänningh medh. Tegel Gust. 
I hist. 2:63. skermytzlade ther een tima 
longh, och ... vore så medh hvar annan i 
vendningh. 2:181.

Vängja, tr. Ringa, inringa (djur). Astrild 
weet thera spör (spår), och kan them artliga 
vängia. Stjernhjelm Here. 174. Vängia, 
indagine ineludere, beringa diuret. Ordlistan 
tilI Here, hiortar i markene vängia. Palm- 
felt Virg. 6. Lex. Line. (Jfr Rietz vängä, 
under vånge.)

Vänja, tr. Såsom man wään itt barn. 
Ord. 22:6 Wän icke tin munn til at swäria. 
Syr. 23: 9. så waande han strax sitt folck 
vppå thet Hedhniska settet. 2 Macc. 4:10. 
Om een quinna haffuer sina blodhflödh . . . 
vthöffuer then tijdhen som waant är. 3 Mos. 
15:25. faa noghen mestere ... ther kwnne 
then strööm wenie (afleda) i fraa Hissinghe 
szidan saa ath han fwlle all wthii then ene 
strömen emellom Sewe Holmen och staadhen. 
Gust. 1 reg. 3:185. — Vänjas, dep. Vänja 
sig. Så skal tu nu wänias widh orden, at 
ther skil mykit på, göra Lagsens gerningar, 
och fulborda Laghen. Försp. till Rom. Thetta 
moste man lära lijdha och wenias. L. Petri 
3 Post. 31 b.

Vänkt, part. Väpnad. [Fsv. vänkter, 
väknter, av väkna, sidoform till väpna, jfr 
vakn, vapen ] en wänkt man. Svart Kr. 23.

Vännelös, adj. then, som ... begynner 
råka i förackt och olycko, han blifver strax 
värn- och vännelös. Spegel Pass. and. 268.

Vänsamlig, adj. Vänskaplig. [Isl. vin- 
samligr.) vänsamliga råd — vänsamliga för- 
äringar. Pf.ringskiöld Heimskr. 1:600, 607.

Vänskap, m. skiljas vid detta lifvet,.. . 
sin lycka, sina vänskaper. Dalin Vitt. 1. 1:20.

Vänsåt, adj. dee ä lijka så vänsåta mel
lan sigh. Som dee ä bägge två förtrogna 
emoot mig. Lindschöld Vitt. 199.

Vänta, f. Väntan. [Fsv. =] Thens rett- 
ferdighas wenta skal frögd warda, men the 
ogudhachtighas hopp skal förtapat warda. 
Ord. 10:28. Här är alltijdh sorgh, fruchtan, 
wenta, och på sidstonne dödhen. Syr. 40: 2.

Väntehustru, f. Blifvande hustru, fäste- 
qvinna. hans venthehustru hustru anna 
asmus dotter. Gust. 1 reg. 4:358.

Väpa, intr. Dunsta? [L. vaporare?] 
Jag tör... ej komma näär Averna, Befaran- 
des at iag skal kenna i min hierna Then 
stygge dimbans kraft som up af honom vä- 
per. Spegel G. verk 113.

Vära, f. Besittning, ombesörjande. [Mnt. 
were ] han och hans barnn skole göre oss 
och Cronone ther tienist före, så länge han 
eller the haffue them (godsen) j wäre (i värjo). 
Gust. I reg. 6:10. the som domare embetet 
j wäro haffua. L. Petri Krön. pred. D 1 b.

Vära sig, refl. Värja sig. [T. sich wehren.] 
Sverige . .. skulle få på en gång mera fien
der än det skulle veta at vära sig emot. 
Lön bom Sv. arch. 2:161 (1694). Holt vapna- 
syyn och proof, hur man sig vill vära. Eu- 
RELius Vitt. 35. sig att vära Moot sijne lijkar 
och den, som hugg skifta vill. Ders. 41.

Väraktig, se Varaktig.
Värbar, adj. Krigsduglig. [T. wehrbar.] 

werbare och bestyckade skep. Gust. Adolf 
Skr. 313 skepp . . . vährbare och väl mun- 
terade medh all tillbehör. Stjernman Riksd. 
1:817 (1629). The kallas värdhbare skip, som 
föra fiorton stycken och theröfver. aff järn 
eller metall. Sjölag 1667 Amir. B. 3: 2. 
Åtta skepp, som blifvit köpte i Holland, och 
ankommo till Götheborg, sattes genast i vär- 
bart stånd. Hallenberg Hist. 5:290

Värbarhet, f. så att man icke allenast 
medh storleeken och verbarheeten, uthan 
och af talet och myckenheeten af skeppen 
kan vara fienden öfverlägen. Gust. Adolf 
Skr. 313.

Värd, adj. Värdig. Hwilken som elskar 
fadher och modher meer än migh, han är 
niigh icke werd. Matth. 10:37.

Värd, n. [Fsv. värdh.] 1. Köpsumma.
pris, värde. [Isl. verö.] han haffuer såldt 
oss, och förtärdt wort wärd. I Mos. 31:15. 
Wil han icke lösa thet, så må thet sälias 
effter sitt werd (det pris som derför bestäm
mes). 3 Mos. 27:27. Man må icke kasta 
them (Judas’ silfverpenningar) j Offerkistona, 
ty thet är blodz werd. Matth. 27:6. tå the- 
ras (böckernas) werd recknat wardt, wardt 
thet funnet til femtiyo tusend penningar. 
Ap. gern. 19:19. (Jfr Sk o värd, K o va 1.1 
— 2. Vara, handelsvara. Här är then summa 
tu haffuer begärdt (förJosef), Ey giffuer iagh 
meer för thetta värdh. Jos. hist. 10.

Värda, tr. Värdera, akta. [Fsv. virfia, 
värpa, Mnt. werden, T. werthen.] man gudz 
ordh och the andelige gåffwer icke schall 
misbruke medt obeqvemlige personer som
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thet icke wärde. Thyselius Handl. 2:409 
(1559). Jungfrun värdar tigh för sin gelijk. 
Sparman Sund. sp. 202.

Värda sig, refl. Värdas, dep. Värdigas. 
[Fsv. värdhas.] Gud ... wärde sigh til at 
nådeliga bewara oss. L. Petri 3 Post. 73 b. 
the gudh bidhia skulle at han wille wärdas 
giffua barnena troona. O. Petri Sakr. 33 b. 
förhoppes migh at E. K. M. wille werdas 
thetta och så vthi then besta och gunstiga 
mening förnimma. Uti. på Dan. 7. Gudh 
. . . werdades så nådheligh Oss thenna salig- 
heet senda. Psalmb. 1572 58 a. han haffuer 
j werldenne wijdt Werdas sijn ord vthsenda. 
Ders. 88 b. Förthenskul städer han them 
ondom litet rasa Och värdes them ej nu 
med tuchteriset basa. Spegel G. verk 277.

Värdbar, se V är bar.
Värde, f. Titel för furstlig person. [Mnt. 

werde ] Kon: Werde til Danmark. Dipl. 
Dal. 2:24S (1542). Kongl. Värde til Polen. 
Stjernman Riksd. bih. 198 (1568).

Värdeliga, adv. Värdigt. [Fsv. värpe- 
Tika, 1st. veriUiliga.] j måghen wandra werde- 
ligha Herranom. Col. 1:10. tu haffuer them 
afffoordrat werdeligha för Gudhi. 3 Joh. 6. 
han annammar thetta Sacramentet werdeliga. 
L. Petri l Post. bsb.

Värdig, adj. Af värde, något värdigt trä, 
t. ex. ek, book etc. Risingh 67.

Värdighet, f. [Fsv. värdhoghet.] 1. Högt 
kall. När een menniskia är j werdigheet, 
och haffuer icke förstånd, så faar hon hädhan 
såsom fää. Ps. 49:21. — 2. Såsom titel 
edre werdogheter och herredöme (till rikets 
råd). H. Brask (Gust. 1 reg. 1:282).

Värdskap, n. Beblandelse, samlag. [Fsv. 
rärpskap, verskap.] Then som haffuer werdz- 
scap medh någhon booscap, han skal dödhen 
döö. 2 Mos. 22:19. han sagde seg aldrig 
werscap mett hende (qvinnan) hafft haffue. 
HSH 29:118 (1542). han war i ryckte komen, 
att han schulle hafftt werscap mett en koo. 
29: 143.

Värdskap, n. Ett slags maskeradspel 
(vanligen vid hofvet), föreställande värdfolk 
och gäster. [T. wirthschaft.] frögde-act, 
som på Konung Carl XI:s födelsedagh genom 
ett kungespeel eller värdzskap firades i Stock
holm den 25 November 1670. Lindschöld 
Vitt. 147. Det stora värdskapet, som hölls af 
Drottning Ulrica Eleonora på Stockholms Slott 
den 3 Februari anno 1692 Stock. Mag. 2: 590.

Värdskyldig, adj. Skyldig, pliktskyldig. 
[Fsv. värdhskyldogher, Isl. verdskyldugr, 
förtjent, som har förskyllt.] Så ärom wij nw 
käre bröder werdskyllughe, icke kötena ath 
wij skole leffua effter kötit. NT 1526 Rom. 
8: 12. (Öfv. 1882: stå vi icke i skuld hos 
köttet.) / hospital skall ej intagas den 
som eger slechtingar och wårdnader, som 
werdskyllige äre til at honom sköta och föda. 
L. Petri Kyrkord. 93 a.

Värdskyldt, adv. Välförtjent, tillbörli
gen. så wel som then Första Boken kunde 
haffua wordet intaghen j talet j bland the 
heligha Scrifftz Böker, så werdskyldt ärthenna 
Andra Boken ther vthkastat, Ändoch här är 
wel någhot gott vthi. Försp. till 2 Macc. 
Sådana fahrligheet och sieiawådhe skulle 
ock så werdskylt beweka thenna hårdhier- 
tade och förkolnade Christna. L. Petri 
Om nattv. F 7 b.

Värf, n. Ärende. [Fsv. =] Haffuer tu 
någhot werff til Konungen. 2 Kon. 4:13. 
sende Alexander bodh til Ptolemeum . . . 
medh thetta werff. 7 Macc. 10:51. taladhe 
(framförde) han sitt werff. L. Petri 3 Post. 
61a.

Värf, se V a r f.
Värfning, f. [Mnt. wervinge, T. Wer

bung.] 1. Värf, förrättning. Om snelheet 
på förkoffring, werffning och handling bedher 
han then som platt intet dugher att wara om 
sigh. (Vulg. de acquirendo et de operando 
et de omnium rerum eventu petit ab eo qui 
in Omnibus est inutilis). L. Petri Sal. vish. 
13: 19. — 2. Förvärf. De gåå uth på verf- 
ning och see tili, hvar de kunna finna nå
got fri j byte. U. Hjärn e Vitt. 156.

Värfva, tr. [Fsv. värva, Mnt. werven, 
T. werben.] 1. Uträtta, förhandla, breff- 
dragaren ... werffuade sitt werff. O. Petri 
Kr. ltf>. Jagh wil icke äta förra än iagh 
haffuer werffuat mitt ärende. 1 Mos. 24:33. 
Wij haffue och j wåro stadzbook scriffua 
låtit hwadh the (sändebuden) werffuat haffua. 
1 Macc. 14: 22. om nogor haffuer hoos 
migh noghot til at werffua. P. Erici 1:134 a. 
vår verff kring hela verldena andraga och 
verfva. Svedberg Schibb. a 2 b. — 2. Fria 
(till), begära till äkta. han strax hadhe sine 
Legater till Danmark, lätt värfva om förbem. 
kon. Svens dotter, och fick Ja. L. Petri 
Kr. 55. Hertigh Magni dotter aff Saxen . .. 
Konungh Gustaff hade låtit värfva sigh til 
huusfru och drotning. Girs Gust. 1 kr. 
127. een manvuxen dotter, til hvilken två 
unge personer värffvade. Schroderus Al
bert 2: 48. Eleazar Abrahams tienare verff- 
uade effter henne (Rebecka) på Isaacs vägna. 
J. Botvidi Brudpred. 40. — 3. Förvärfva. 
medh sin dödh och vpståndelse werffua oss 
saligheeten. Uti. på Dan. 418. hvad grund 
eller fast jord de värfva . .. innotn stadzens 
Jurisdiction. Stjernman Com. 1:744 (16 1 9). 
synden verfver döden. Svedberg Dödst. 
88. Jesu förtienst verfver oss rettferdighet, 
Ders. 190. The hafva, mädan the lefde, 
verfvat sigh then heder. Schibb. 305. verfva 
och efter sig lämna ett godt namn. Spegel 
Sal. pred. 188. Så värfde han mig ros för 
hela verlden. Kolmodin Qv. sp. 1:168.

Värfvare, m. [T. werber.] 1. Ombud, 
förhandlare. Itt ogudhachtigt budhskap haff
uer olycko med sich, men en trooghen werff-
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uare är helsosani: Sal. ord. 1536 13:17. — 
2. Friare, hon sine värfvare icke straxt af- 
uijst. P. Brask Paf. 151.

Värja, tr. the drabbadhe til hopa, och 
sigh medh sköldar och glaffuen waarde. 2 
Macc. 5: 3. twå Hieltar när Maccabeum ... 
waarde honom medh theras wärior. 10:30. 
togho the Danske sin skep igen, som them 
woro medt wäriande (väpnad) hand ifrå ta- 
ghen. O. Petri Kr. 235. Varder dråpare ... 
utan värjande hand (utan att han ställer 
sig till motvärn) dräpen. Lag 1734 M. B. 
25: 2.

Värja, f. 1. Försvar, motstånd. [Fsv. 
väria, Isi. verja.] the begynte strax dag- 
tinga, ty the hadhe icke monga ferdogha 
som werio göra kunde. O. Petri Kr. 299. 
ther war godh lägenhet til ... att the hade 
kunnat slaget honom ifrå wärgen (ur för- 
svarsstånd). Svart Kr. 62. hwar han 
hade fodt holman in, och fördt sijn skott 
(her in vppå, hade han kunnet skiuta the 
andre iffrå wergen. Ders. 63. — 2. Va
pen. Till värjor räknades alla anfallsva
pen, hvilka skildes i öfvervärjor, hvarmed 
förstods skjutgevär, pikar eller spetsar och 
bardisaner, och undervärjor eller sidovapen. 
Hamilton 112. drengen som hans wärio 
drogh (vapendragarenI. Dom. 9: 51. ta- 
gher idhra wärior, och faller allesamman vth 
j enom hoop. Judith 14:2. the kastadhe 
wärionar jfrå sigh och flyydde. I Macc. 
7:44. theres folk .. . stodho redho i theres 
harnesk med fulle werior. O. Petri Kr. 
304.

Värjolös, adj. Värnlös, försvarslös, få
ret är it oförstondigt diwr och weriolöst, så 
at thet hwarken kan regera eller hielpa sich 
sielfft for vlffuen. O. Petri 2 Post. 88 a. 
Christus . . . flydde vndan när folcket wille 
haffua giordt honom til Konung, allenast 
hadhe han medh sigh sina Läriungar, enfal- 
ligha och wäriolösa män. L. Petri Chr. 
pina S s b. göra sigh blotta och wäriolösa 
emoot dieffuulens anfechtningar. P. Erici 
1:261a. fåår äro the swagesta, enfalligasta 
och wäriolösesta diwr på iordenne. 2:131a.

Värka, intr. I eländighet hiärtat varck. 
Messenius Blank. 45.

Värlös, adj. Värnlös. |T. wehrlos., fa- 
tigha wärlösa quinnor som ingen forswar 
haffua. O. Petri 2 Post. 148 b. itt wär- 
löst fåår. L. Petri 2 Post. 47 a. iagh är 
een änckia och värlöös. Forsius Esdr. 
79. beskydda then vährlöse. Ders. 81.

Värlöshet, f. Värnlöshet. then kung 
{biens) har ingen udd som stinger, Och så
dan väärlösheet hans välde ej förringar. 
Spegel G. verk 288.

Värmsla, f. Vattenåder, källåder. [Isl. 
vermsl.] at the sköna ådrekällor om somma
ren kalt; men om vinteren gifva varmt vatn : 
Ty effter jordenes svittebårar om sommaren

för solenes värma skul stå dageligen öpna, 
ty kan han icke värma the vatuådror som 
löpa igenom hennes krop; men tå vinter
kölden knäpper tilhopa thet yttersta jordenes 
skinn och huud, liummar hon ( jorden) med 
sin värma the rinnande värmslor. Colerus 
1:373. Jfr Rietz.

Värn, f. och n. 1. Stängsel, skrank. 
När tu bygger itt nytt hws, så gör såsom 
een wärn offuan om kring på taket. 5 Mos. 
22:8. -— 2. Bröstvärn, skiuta bort all wer- 
nen ... på Slottedt. Svart Kr. 81. en wärn. 
Ders. — 3. Skyddsvärn. Hon (tungan) är 
med tänderna och leppar väl besluten. At 
een tvådubbel värn skal ej bli genom bru
ten. Spegel G. verk 250. Er egen dygd 
Är mot er sjelf för min en säker värn och 
skvgd. Dalin Vitt. II. 5:187.

Värn, m. Orre. Orrar (verner). Co.me- 
nius Tung. 150. Registret har värn. Jfr 
Vendell Ordb. öv. ostsv. dial, värna (orr- 
höna).

Värn, m. Kyrkvärd. [Fsv. vœriandi, 
vœrœnde.} Kyrkiones föreståndare och ver
ner. Emporagrius 340.

Värnlös, adj. Vapenlös, afväpnad. när 
månesolden ... är betalt, så affdankas och 
värnlöös görs (exarmatur) krijgzmannen. 
COMENIUS Tllllg. 723.

Värpa, tr. Kraffsfoot, hanedotteren bäste. 
Som varp sköne ägg uthi näste. R. Foss 
41. ett egg som then dagen vurpit är. Co
lerus 1:279. nyvurpna ägg. U. Hjärne, 
Under. 34.

Värr, adv. thess werr, wij äro fåå igen- 
bleffhe aff mongom. Jer. 42: 2. Theste 
större ödmiukt och tienst Gudh henne be- 
wijsar,... teste werr hon tackar. L. Petri 
Dial, om nattv. F 7 a. när stoodh thet ock 
någhon tijdh werr och skröplighare til medh 
thet Judeska folcket. Krön. pred. A 5 a.

Värra, tr. Förvärra, försämra. [Fsv.=] 
ther wart inghen bätring vpå, vtan dagh fråä 
dagh werradhes. O. Petri Men. fall A 8 b. 
holle medh bönderne husesyyn, huru de 
bygge och bruke deres heman ... på dedh 
man således kan see, huem som sitt heman 
förbättrer eller värrer. Landt. instr. 129 
(1619). Ok verras mehr ok mehr vår långa 
lijfstids lopp. Lucidor Yl b.

Värre, adj. Sämre. [Fsv. =] huar gul- 
szmed i Swerige skall arbetha . . . inthet 
werre gull än renskt gull. Gust. 1 reg. 
6: 253.

Värring, f. Förvärring,försämring. Then- 
ne brennesiwka wahrar... på thet lengste j 
siw daghar, antingen til bättring eller wer- 
ring. B. Olavi 97 b. någre omständighe
ter kunde infalla ... antingen til bättring el
ler värring. Widekindi ‘.M sig all ting 
förandrar, understundom tiil bettrings, un
derstundom till verrings. A. Oxenstjkrna 
(HSH 27:206)..
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Värst,adj. Hin Värste, hin Onde. Hund 
Er. 14 kr. v. 25.

Värt, se Va rt.
Väsel, m. Usling, stackare. [Fsv. vä- 

säl, väsul, adj. 1st. vesall, vesœll, adj.] 
Hustrun är som bitter galla, Then jag, vä
sel, mig har fäst. Moræus 389. Jfr Rietz 
väsil 715 a.

Väsende, n. [Mnt. T. wesen.] 1. Va
relse, vistelse. Eder nadis huffut stad ... 
ther eder nade haffuer sitt dagelige vesende. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 2:274). Hon (vis
heten) är vthaff en herligh Adhel, Ty hen
nes wesende är när Gudhi (Vulg. contuber- 
niunt habens Dei). Vish. 8:3. Gudh teckts 
at kalla honom frä thetta mödesame fäder
neslandet til sigh ulhi thet eviga och frög- 
defulla fäderneslandet, ther som H. F. N. 
tvifvels uthan hafver fröghd och lustight ve
sende på Gudz högra hand. Gust. Adolf 
Skr. 98. — 2. Verksamhet, bestyr, syssel
sättning, yrke. i kwnne [i brefven) forfara 
sompth vthaff Söffuerin norbys veszendhe och 
handlingh. Gust. 1 reg. 3:317. the göre 
eder nogon vnderuisning om hans væsendt 
och företagning. 4:326. Och en man war 
j Maon, och hans wäsende (näringsfång) 
war j Carmel. 1 Sam. 25:2. låter them 
IJ’idarne) widh theras Regemente och we
sende (lefnadssätt) bliffua, såsom theras för
fäder thet hållet haffua. 2 Macc. 11:25. 
closterliffuerne är jtt bedrägelighit och ogu- 
dhactigt wesende. O. Petri Klost. D 4 b. 
att dhen Skottske predikanten Johan Du- 
ræus motte skaffas hädan ur rijket... me
dan hans väs—ide här föga kan göras behoff. 
Stjernman Riksd. 2:961 (1638). — 3. ce
remonie, krus, vesende. Svedberg 
Schibb. 255.

Väsentlig, adj. Verklig, egentlig, huru 
skal thet kunna wara mögheligit, at wäsent- 
lighit och naturlighit brödh skal ock så w’ara 
Herrans Jesu Christi wäsentlighe Lekamen. 
L. Petri Dial, om nattr. A 5 b. Christi 
Lekamen och Blodh . . . äro en naturligh och 
wesentligh deel vthi hans Gudhdomligha 
person. Ders. F 2 a. Han ( Jesus) var en 
sann och väsendtelig menniskia. Spegel 
Pass. and. 92. Proberkonsten . .. uthransa- 
kar metallerne, så väl the, som ännu oredda 
och oluttrade liggia i sin malm och moder 
invicklade och fördolde, som them, som 
skilde och uthränsade äre komne i theres 
väsendlige form. Stjernman Arch. A 4 a. 
— Ordet uttalades förr jemväl såsom i 
Tyskan LL^zl. t. ex. i versraden: Ett vä- 
sendtligt förgifft, en öfversuckrad galla. 
'OTexionius Sinn. B la.

Väsling, m. Usling, stackare. [Isl. ves- 
lingr.] then wäslingen är icke wärd ath 
dragha mina skoo vthaff. O. Petri 7 Post. 
321 b. Huad haffuer tin wäslingh medh 
henne skaffa. Doct. Simon 6.

Västapp, ? mööta H. K. M:t. . . rredh 
Wästappar (med “längt“ s, synes således 
böra afstafvas vä-stappar) och Poolyxar. 
Phrygius Företal till Svarts Årepred. 33.

Väte, m. Ledstång (på bro). [Jfr Isl. 
veita, leda: viti, tecken, märke.] Then brö
den (bron) ligger öffver en mossa, ...och 
alle handväterne ähre färgade medh rödh 
klijta (krita), och på både sijdor äre växte 
biörckar och aaleträdh uth medh väterna. 
Gyllenius 188.

Vätska, tr. Väta. vattna. Vätska migh 
medh tin vällusts brunn. Schroderus 
Kegel. 61. huru vätskar hans helige blodz 
flodh hans igenombårade fötter. Ders. 153. 
Plato förmäler kärleken vara en gudomeligh 
godheet, och at een som haffver kärleken 
är vätskat medh en gudomeligh safft. Albert. 
1:109. Honom (ögonstenen) vätzka ögne- 
locken medh sitt blinckande. Comenius 
Tung. 247. regn och dagg vätskar jorden. 
Svedberg Sabb. ro 2:979. torde til äfven- 
tyrs munnen vätskas honom (påfven) åth 
konungarijket Neapel. P. Brask Puf. 85.

Vätska, f. Väta. Gudz wederleeck för
hindrar (höbergningen) medt szwårt regn och 
wedtzsko. Gust. 1 reg. 13:298. läggie wår 
spannemåll .. .ther han ligger wälforwaredt 
for wädtzske. RR M/s 1548. Icke kan säflf- 
uet w'exa, vthan thet står j wätsko (sumpig 
mark). Job 8:11. denne öfverflödige väska 
til efventyrs vil förorsaka någon brist på 
nästkommandes åhrs vext. Stjernman 
Riksd. 2: 1161 (1650).

Vätskaktig, adj. Thet vätskachtiga blo
det. Comenius Tung. 272.

Vätskan, f. Vätska, sompt föll på hel- 
lebergit, och thå thet vpgick, förtörkadhes 
thet, för ty thet hadhe ingen wädzskan. NT 
1526 Luc. 8: 6.

Vätta, Vättans. Litet v., litet grand, 
en liten smul. [Fsv. litet vätta, se Söder
hall Ordb. vätta.] Låte honom tala lijtet 
vätta. S. Brasck Ap. gern. Mia. Jag 
skall bara sättat (nattyget) rätt och ändrat 
lite vättans. Modée Fru Rangsjuk 46. Jag 
tror sannerligen at j litevettans bekymrat 
ären. Österling 3:331.

Vätter, m. (?). [Fsv. vätter, f. Isl. vcettr, 
f.] 1. Vätte. Wättrar skola ock haffua ther
herberghe. L. Petri Jes. proph. 34:14. — 
2. Trollpacka. then skadelige Vätren och 
trullkonan Hartgrep. L. Petri Kr. 16.

Vättjesten, se Hvettsten.
Vättne, n. Vattendam, vattningsställe. 

(Rietz.) ett skarpt och magert, stenogt och 
ofruchtsamt land, ther slätt intet vatn och 
vätne är. Phrygius Him. lif. 138.

Vörda, tr. Vårda, akta, bry sig om. 
(Jfr Vyrda.t Litet är then, frome word. 
Psalmb. 1572 91a. Hans rådh vördes rett 
lithet ther, Personen ochså föge meer. Hund 
Er. 14 kr. v. 276. Gudh straffer, doch är

---
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ingen som thet wördar. P. P. Gothus 
G 2 b. — Refl. Värdigas, hon försmådde 
så konungens brödher, at hon aldrig wilde 
wörda sich til at tala itt wenligit ordh med 
them. O. Petri Kr. 80. En stoor part för- 
achtar thet (Guds ord) slett, och wördar sigh 
icke eens gå til och hörat. L. Petri Bot A 8 a.

Vördan, f. Vördnadsbjudande skick, 
respekt. Gudh haffuer j öffuerheetenes an
sichte ... ordnat wördan och fruchtan. P. 
P. Gothus E 6 b.

Vörde, n. Värdighet, anseende, aktning. 
[T. würde.] Hvilka embeten vid sitt vörde 
och dignitet tilbörligen skole conserveras. 
Stjernman Riksd. 2: 1344 (1660). Skön-

heeten snart sitt vörde miste. Columbus 
Poet. skr. E 2 a. Thet hiertelag, som månge 
nu vijd hans frånfall bevijsa, kan och be- 
vijsa det vörde, som han här i orten har 
vunnit. Vitt. 153. var aldrig otacksam emot 
honom som tig rådgiver: utan anammat med 
vörde och gladt lynne. Hermelin D6a.

Vördelig,adj. Vördig, vördnadsvärd. [Fsv. 
virdheliker, Isl. virdiligr ] wördeligh man Me 
ster Swen domprost i Skara. Gust.l reg. 6:301. 
the wördelige wåra kyrkios förmän. A. An- 
dreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. B 2 a.

Vördning, f. Vördnadsbetygelse. [Fsv. 
virjring, vörding, Isl. viröing.) de giorde 
.. mig mycken vördning. Brahe Tänk. 36.

Y.
Ya, la, åsnans läte. Åsnan begynte 

gumpa åsta Och skrija fast ia, ia. J. Sig- 
ERiDi F 3 a. När åsnan får aff sin drifvare 
hugg, så ropar hon medh ett liud såsom dhe 
tvänne vocales 1 och A. Grubb 58o. Så 
blef befunnit godt, åt henne (åsnan) kronan 
skänka, Men konungsmachten doch nu mera 
inneskräncka. Hon, spord, om ville hon 
then bundna spiran ha, Gaf svar med häf
tigt rop: ya, ya, ya. Kolmodin Qv. sp. 
1:465. — Verb. Ha! en åsna yar, Den andra 
åsnan yandet förnyar. Börjesson Solen 
sjunker 87.

Yde, n. Tät småskog. (Rietz.) inga 
blomster och örter Fanns, uthan här och 
där liung, sqvackra, skogsduun och yyde. 
U. Hjärne Vitt. 166. liufva myrten har i 
svarta yde ränt. O. Rudbeck d. y. 03.

Yder? jag å negdene drifver i bet mina 
gietter och ydrar (not', i. e. oxar eller bo
skap). A. Nicander Skaldekonsten 44.

Yfrigt, adv. Ymnigt, i mängd. [Fsv. 
yfrit.] (se Rietz.) een slotterkarl medh 
sin blanckslijpade lija Yffrigt och tett hviff- 
var aff ehvadh han hinner. U. Hjärne 
Vitt. 79. Jfr Ö fr i t.

Yfva, tr. Utbreda, uppresa (om fjädrar, 
hår, borst), hönan, stor och spotsk ibland 
sin kycklingskara, Sin hedrar yfver ut. Kol
modin Qv. sp. 1:348. (Renens) hår eendeles 
som sylar eller pintzsvijns börster yfvas. 
Tempeus 117. håret yfves högt. Spegel 
Öpp. par. 66.

Yfverboren, Hyperboré. midt emot de 
Celter ligger uti stora hafvet en öö ... när 
in til nordstiärnan, och beboos aff dem som 
kallas Yfverboorne. Rudbeck Atl. 1:61. 
Plinius har sagt, at the Yfverbornas land 
var altijd sundt och frijtt ifrån all skadelig 
ånga. Lindestolpe Pest. 29.

Yfvig, adj. ett yffvigt villsvijn (med upp
resta borst). U. Hjärne Vitt. 94. En vil

til himlaloftet Med alt för yfvig (uppblåst) 
håg; En annan blir i stoftet, Som galten 
vid sitt tråg. Dalin Vitt. II. 4:12.

Yla, intr. Tjuta. [Isl. yla.) Yla, ululare. 
Helsingius. Ufven yhler. Comenius 
Orb. pict. 5. tiutande, ylande och skrijande 
siälar, som aldrig hafva någon ro. Sved
berg Ödn. e2a.

Yllen, adj. Utan linne, utan skjorta 
(klädd i ylle på bara kroppen), at fasta 
... Och sedan både yllen och barfot gå. 
Raimundius 102. gå yllen och barfot, ut- 
låfvande Pelegrimsresor. Dens. 127.

Ym, se 1 m.
Ymka, f. Klagan, jemmer; ömkligt till

stånd, elände. Så bleff tå bönderner thet 
effterlåtit, som the ... medh alsomstörsta 
roop oc ymko begärat hade, som war sittia 
hema. Svart Kr. 56. doch behagade honom 
then spijsning ther wonkade (nemlige salt 
ööll, swart och groift brödh, och härsk sill) 
så, at han hade endels så gierne wäret om 
halsen som han leffde i sådane ymke. Ders. 
6. Fröja med hennes Son äre farlige, skad- 
lige gäster: Liufliga träda de til, men svijka 
med ånger och ymka. Stjernhjelm Here. 
323. JfrYnka, Ömka.

Y ni kemål, n. Ömkan, medlidande, aff 
ymkemåell och warkundsamheet öffuer sitt 
förlamade och förtryckta fädernesland. Svart 
Kr. 71. vthan all ymkemåål och barmher- 
tigheet stympas. Årepred. 58.

Ymla, intr. Mumla, glunka. [D. ymle 
Kalkar, N. ymla Ross, Isl. umla.] ymla, 
murmurare, mussitare. Comenius Tung. 
index, her ymbles ille om en part aff the 
Smalenninger oc är kommit för rykte, at 
her ture trolle är skothen. H. Brask 
(Gust. I reg 4:420).

Ymmel, Ommel, m. och n. Mummel, 
hviskning, hemligt tal, oredigt rykte. (Se 
Schlyter Ord. ymil.) [D. ymmel Kal-
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kar.] ymmel, rumor. Comenius Tung. 
index, iblandh menige mann i Smålandh 
och Östhergöttlandli skall wanke een ond 
ymmell och grunck, thervdaff E. K:tt be- 
fruchter, att sigh någett vpror kunne föror- 
sakes. RR r’/s 1570. gick thet ibland ge
mene man uthi en ymmel eller såsom i ett 
mörcker een misstancka. Widekindi 207. 
så sväfvade ... lijka som ett ymmel, med 
någre misstankar, emellan begges Maye- 
steter aff Sverige och Dannemarck. Dens. 
281. begyntes och gåå ett ömmei iblandh all
mogen. Brahe Gust. 1 kr. Jfr Hummel.

Ymn, n. (?). Ymnighet. Lät Svea gräns 
ha ymn af frukt uti Gudz skiöte. Warn- 
mark 349. Nordan strecker tu ut på intet 
och högderna henga Uppå it ord, och jor- 
denes ymbn (plur.) sig i lufftena svenga. 
Spegel G. verk 20.

Ymna, tr. Göra fruktbar. Floden... 
ymbnar mången vext. Spegel G. verk 107. 
— Refl. Blifva ymnig, förkofra sig, till
växa. Tin barmhertighet är hvar morgon 
ny och besöker Jorden och hafvet, at alt 
sig liufligt ymbnar och öker. Ders. l!t. 
hans ätt och släkte Sig ymbnat, att det väl 
til stiernors antal räkte. Geisler 377. Alt 
hvad å jordenes vidd sig ökar, ymnar och 
bredar. Frese 96.

Ymne, n. Ymnighet. [Fsv. =] glöm 
ei tacka Gudh, som tig thet ymne gaf. Kol- 
MODIN Qv. Sp. 1:544.

Ymneliga, adv. Ymnigt, rikligen. [Fsv. 
ymnelika.] gudh wille ymneligha bewisa 
sitt vpsåtz fastheet. NT 1526 Ebr. 6:17.

Ymnig, adj. [Fsv. ymnogher, riklig, 
överflödande.] aff plåna mina synd effther 
thinne ymnogha och marghfålleligha barm- 
hertugheet. O. Petri Men. fall N3a.

Ymnighet, f. [Fsv. ymnoghet.] 1. Ri
kedom. Ens ijdoghs manz anslagh dragha 
in ympnogheet. Ord. 21:5. — 2. Mycken
het. Handvärckerierne . . . icke äro til den 
ymnigheet komne, at heela landet theraf 
kan spijsas och förnöyas. Stjernman Riksd. 
2:1630 (1668).

Ymptåge, m. Ympqvist. Vijngårdzman- 
nen planterar the unga vijnträän, och medh 
ymptåghar uthgreenar them. Comenius 
Tung. 430.

Ymsa, tr. och intr. Ömsa. [Fsv. =] så 
ymsades thet thesse två slechterne emillan, 
at annat skiffte togs then till konungh som 
var af S. Erichs siecht, annat, någor af kon. 
Karls siecht. L. Petri Kr. 68. och wil kosta 
på almogens axlar att offta ymsa om medh 
koningar. Svart Kr. 147. — Refl. Ebb och 
flood sig ymsa och förbyta. Spegel G. 
verk 270.

Ymse, adv. och adj. |Fsv. =] 1. Öm
sesidigt. hvar ocn een sig beflijtar uthi 
privat omgänge att ymse och inbördes biuda 
och giöra hvar annan heder. Stjernman

Riksd. 2:1449 (1664). — 2. Omvexlande. 
Konung Rörek stälte sig ymse, så at fan 
under tiden hölt sig många dagar så nst, 
at ingen man fick et ord af honom, nen 
stundom giorde han sig så lustig och glad, 
at man hade löie vid hvart och et ord, sim 
han sade. Peringskiöld Heimskr. 1:469. 
Altså gick ibland hans män ymse tal och 
gissningar om thetta förehafvande. 1:708. 
Jfr Ömse.

Ymsom, adv. Ömsevis, ömsesidigt. Een 
vnderwijsning Dauidz, j Chorenom ymsom 
til at föresiunga. Ps. 53:1. Hwar nu nå- 
ghor talar medh tungomål, thet göre han 
sielff annar, eller på thet mesta sielff tridie, 
och tå ymsom (en i sänder). 1 Cor. 14:27. 
om j medh hwar annan bitens och frätens, 
så seer til at j icke vmpsom aff hwar sn- 
nan vpätne warden. Gal. 5:15. Ymsom 
vnderdånighe then ene them andra. Eph. 
5:21. the ymsom svurit Hvar annan tro
fasthet. Spegel Sal vish. 1J.

Ymst, Omst, adv. Ömsom, ömsevis, 
vexelvis. [Isl. ymist.] Daglige bleffue the 
iu försöckte aff fienderne, Spelet föll ymst 
aff och till. Svart Kr. 39. Tesse gode 
Herrar förde ymbst ordet. Ders. 170. Ast- 
rild ymst med Her Ruus tijn tijd skole 
lämpliga korta. Stjernhjelm Here. 122. 
på een tima rum kan vatnet gå och stana 
Rät otta gånger ymst. Spegel G. verk 112. 
Uhr huus och i (jag) gått medh stoor flijt, 
Och bleff doch vist ömst hijt, ömst dijt. 
Kolmodin B l a.

Ytntan, f. Lösligt antagande, hum. [Jfr 
Fsv. ymta, v., mumla, glunka.] iagh månge- 
städhes med ymtan och gissning måste ut
leta lijkligeste meningen. Burkus Förord 
till Kon. Styr. A 5 a.

YndeligHet, f. Behag, förnöjelse. |D. 
yndelighed Kalkar; jfr Isi. yndiligr, adj ]
I äre ju frij til att holla edra messor såsom 
jder siälff teckes och haffwer meniskion ju 
mera yndelighett ther aff att hon hörer någott 
gott på siit egit modersmål än på jtt främ
mande tungemål. Dipl. Dal. 2; 181 (1531).

Yndig, adj. Ynnestfull. Hvarpå Kongl. 
Maj:t. . . med yndige och nådige ord svarade. 
Ehrf.nsten (Lönbom Anek. I. 5:118).

Ynga, tr. Föryngra, ynga up en käring. 
Dalin Arg. 1, n. 41.

Ynga, tr. Yngla. yngia iefvande ungar. 
Comenius Tung. 164.

Yngelsam, adj. Afvelsam. [D. yngel- 
som Kalkar.] Ther kommo alle slagz 
(djur) i yngelsamma skokkar. Spegel G. 
verk 89. alle foglars hoop och alle fiskiars 
siechte ... Tilvexa, öka sig och yngelsamme 
blifva. Ders. 188.

Ynglediger, adj. Drägtig. Biörninnan 
. . . när hon är ynglediger. Spegf.l G. 
verk 226.

Ynglig, adj. Ung, ungdomlig. [T. iijng-
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lieh.] Du (Cupido) hafver ingen blygd, uthi 
ihenne dijn ynglige barndom, Tilmäta dig 
ett rijke Båd’ öfver himmel och jord. Stjern- 
hjelm Fångne Cup. 5 intr. En ting, som 
verlden då i stoor förundran ryckte, Hon 
såg i yngiig kropp (Carl XII:s) elt ohört 
mannablodh. Geisler 3*7.

Yngska, f. Ungdom. [Fsv. =] thet 
döda korn får een förnyat yngska. Spegel 
G. verk 33. späda vårens yngska. Ders. 178.

Yngsla, tr. Yngla. Vadstena-kloster... 
yngslade af sig monga andra kloster. Rhy- 
zf.lius 10.

Yngsle, n. Yngel, föl. At kunna förstå 
aff ett tvägge åhra yngsle huru högt thet 
skal blifva när thet är fullväxt. Colerus 
2: 338.

Ynka, f. Klagan, jemmer, ömkan, ömklig
het. [Fsv. ömka, ynka.] Om kring Bethle
hem är stoor ynka och iember hördt worden. 
O. Petri 2 Post. 21 a. the skola så pina och 
plågha honom at tu skalt see ynko på ho
nom. Ders. 23 a. På stegeil och hiull the 
sattes thå, Thet var stoor ynka at see opå. 
Hund Er. 14 kr. v. 339. Här hänger lille 
Astrild kär! Ach ynka! Stjernhjelm 
Hängde Astr. Han . .. måtte see den ynkia 
och den nöd, Som obootfärdigheet oskoon- 
samt plägar bijda. Eurelius Vitt. 20. Ach, 
Lycka, när du slår så månge bögde lynkior, 
Haar du i sällskap nöd och månge svåre 
ynkior. Ders. 31. Jfr Y m ka, Ö m k a.

Ynklig, adj. Ömkansvärd. [Fsv. ömke- 
liker, ynkeliker.] Edre ynekelige enekier 
och faderlöse barn medt theris suckende, 
grått och tärer ... begerade ... hielp. Gust. 
I reg. 12: 253.

Ynkligen, adv. Sorgligen. hvilkens (drott
ning Katarinas) dödh Konungh Gustaff strax 
gaff sin Her svåger Konungh Christian kla- 
geligen och ynekeligen tilkänna. Tegel 
Gust. 1 hist. 2: 68.

Ynksam, adj. Medlidsam. [D. ynk(e)- 
som Kalkar.] han war så barmhertigh och 
ynekesam öffuer them, at han grät ther öff- 
uer at the skulle fara illa. O. Petri 2 
Post. 135 b.

Ynnest, f. Behag, välbehag, wij .. . få 
een ynnest til hans bud, och gerna them 
åtlydha. Psalmb. 1536 50. han (Gud) haff- 
uer hafft ynnest til migh. / Krön. 29(28:4). 
aff ynnest til min Gudz Hws, haffuer iagh 
(gifvit) thet mitt eghit är, guld och silffuer. 
29: 3. Then quinna haffuer ynnest som ärona 
bewarar. Ord. 11:16. blygd (blygsamhet) 
gör stoor„ynnest. Syr. 32:14.

Yns, Öns, n. Uns. köpa oss til godo 
xij önss perlor, then störste zarten (sorten) 
vj önss, aff then midleste iij yns, aff then 
minste zarten och iij önss. Gust. 1 reg. 
8: 350.

Ynseguld, se Un seguld.
Ynst, f. Ynnest. Gif, Arethusa, din ynst

åt detta mit arbete sista. A. Nicander 
Vitt. 260.

Ynstig, adj. Ynnestfull. Ett ynstigt hierta. 
Columbus Vitt. 74.

Yppa sig, Oppa sig, re fl. 1. Stå upp. 
höja sig, utmärka sig. Och han wexte til 
och yppadhe sigh för alla hans söner. 2 
Krön. 11:23. — 2. Uppstå, framstå, visa 
sig, börja, huar noghen forrædere wille 
yppa siigh .. . j then landz endha. Gust. I 
reg. 2: 235. Vthi annat Cap. yppar sigh nu 
Daniels ära och herligheet. Försp. till Dan. 
Hwar . . . man någhot haffuer slitit tilhopa, 
tå öppar sigh aldraförst en nyy iemmer, huru 
man sin Mammon föröka och widh macht 
hålla må. L. Petri 2 Post. 242 a. theste kun- 
nogare thet bleff, at Christus war oskyldigh, 
theste meer öppade sigh Judarnas ondska. 
Chr. pina c G b. Ähr effter Christi byrd 1304 
öppade sigh först then skadeligha ovillien, 
som emellan kon. Byrger och hans bröder 
. . . kommen var. Kr. 84. then ene kamp 
och förfölielse icke snarare är öffuerstått 
och förbij, än en annor strax yppar sigh på 
banen. Uti. på Dan. 621. att affwäxia the 
Danskes öffuerwold och tyrannij, hwilket 
nu alt för mycket öffuer the Swenske sig 
yppadt hade. Svart Kr. 18. —■ 3. inlåta 
sig. Wile wij och ath tw icke formykit 
ypper tiig med cristoffer med myndher æn 
tw weeth tiigh thess betther med honum 
forwareth at han eller noghen annen icke 
nogoth tilfelle faa ath giöra tiigh nogher for- 
raskningh. Gust. 1 reg. 2:75. — 4. Upp
stämma. Inga Lilla yppade en visa och 
sang. Sv. forns. 1:387. Yppa en visa, ein 
Lied anstimmen. Lind Ord.

Yppas, dep. Uppstå, uppkomma. [Fsv. 
=] Ther yppades en leek, var ganske hvass. 
Hund Er. 14 kr. v. 45. Ingen leigde kunde 
the bekomme, Thy yppades feigden theste 
mere. Ders. v. 56. then profijt, som utaf 
thenna handel yppas skall. Schroderus 
Uss. F la. Här yppas itt krigh uthi Eu
ropa. S. Brasck T. krig. B 2 b.

Yppelig, adj. Ypperlig. Lind Ord.
Yppelighet, f. Ypperlighet. Lind Ord.
Ypper, adj. Högt uppsatt, ypperlig, för

nämlig. [D. ypper Kalkar, Fsv. yppare 
adj. komp., yppa(r)ster adj. superi. Jfr Mnt. 
upper, Nt. Upper, kompar.] hoo som helst 
iblandt idher will ypper wardha, han skal 
wara idhar tienare. NT 1526 Marc. 10:43. 
hwar och en som will wara yppast jbland 
idher. Ders. Matth. 20:26. en ypper och 
ansenlig man. Svedberg Catech. a 6 b. 
Berömligit ähr, det du tager dig före att 
(hellre) älska een genereus och ypper, än 
een sluna eller lagårspijga. U. Hjärne 
Vitt. 60. Döden kastar å kull alt hvad här 
yppert och högt är. Stjernhjelm Here. 
68. än nu yppare och herlighare Förstår. 
4 Mos. 22:15. ingen dygd är yppare än lydh-
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achtigheet. Försp. till Sat. medh ödhmiukt 
rekne hwar then andra yppare än sigh. Phi
lipp. 2:3. Abisaj . . . war ock en ypparst 
jbland tree. 2 Sam. 23:18. then yppeste 
articlen j troone. O. Petri Men. fall D 6 b. 
hiertat är yppeste delen j croppen. 2 Post. 
un a. hvar och en af våre undersåter, yp- 
pere och ringere. Stjernman Com. 1: 366 
(1591). en longt yppare och hederligare 
slecht. Svedberg Catech. b 5 a. Jfr Rietz.

Yppig, adj. Uppblåst, öfvermodig. the 
til Herr Jacobs breff intet uthan med oför- 
nufftige, yppige och lögnachtige ord svarat 
hade. Widekindi 251. Eric Sparre ... skref 
en bok med den yppige intitulation : Pro 
Lege, Rege & Grege. J. Werwing 1:107. 
för det yppiga tals och hotelsers skull, som 
någre Lifländare utgiutit, at igenom deras 
practiquer och beställning de Svenske icke 
skulle med tiden blifva flere til talet än de 
kunde rymmas omkring en tunnebotn. 1:230.

Yr, adj. Ursinnig, galen. Så yr och 
grvm var nu meenige man vorden, at the 
medh ingen del ville låta sigh blidka. L. 
Petri Kr. 53. The skrijade hart som an
dre vildiur, Vij meente the hade varit yr. 
Hund Er. 14 kr. v. 244.

Yra, 1. Yrväder, stormil. Där kom een 
faaslig natt, med tusend åskiedunder, Med 
yror och med slagg. Eurelius Vitt. 20. — 
2. Svärmeri, förvillelse, förirring. Vänner 
och grannar råkades . .. talade om gamla 
yror och nya ordningar. Odel 6.

Yrene, adj. Yr, yrande. Ruus kör härut, 
med tummel och suus och hans yrene säl- 
skap. Stjernhjelm Here. 339. det yyrena 
selzskap. U. Hjärne Vitt. 90.

Yrgalen, adj. Ach Mars! måst och the 
simple element, Ther af thet stoore Runde 
bygt är, Undgälla dit yrgalne raserij? Stjern
hjelm Fredsafl 10 intr.

Yrig, adj. Storm och yrig bläst. Rudf.en 
275.

Yrka, Örka, tr. 1. Arbeta, verka, verk
ställa, utöfva, idka. [Fsv. yrkia, örkia, Isl. 
yrkja.] Thet skiönste arbeet som man haf- 
ver kunnat yrkia, Mausoli rara graaf, Dianæ 
dyra kyrkia. Spegel G. verk 43. alla lem
mar styrkias, At nyttigt arbete med större 
lust må yrkias. Ders. 294. tu förnämligast 
i tin hantering skal yrkia dygd och arbete, 
och ey lust och lätja. Hermelin D 4 a. 
Jag på tijo åhrs tid intet hade yrkiat och 
öfvat academiska och sinrika studier. Sved
berg Ungd. reg. a 5 b. — 2. Drifva, pd- 
drifva. Ruus går om här, han manar och 
trugar, han hörter och yrker, Intil des at 
strijden är all. Af de modige kämpar Rag- 
lar här en, en staplar, en stupar. Stjern
hjelm Here. 237. yrker och älter den oro
lige kärleken heerden. U. Hjärne Vitt. 38. 
gniszla de leede helfvetes hundar, Gifvan- 
des acht uppå den arm’ och älendiga siälen,

Som utaff dem till Stygia sent skall hertas 
och yrkias. Ders. 83. Steller sigh negon 
(vid gästabud) otilbörligen medh sorl, trä
tor eller annat slijkt, tå hafva presterna 
macht honom fogeligen tiltala, varna och 
ifrån sådant oväsende förmana och afrida. 
Finnas the icke lydige, tå möge the sedan 
Stella en sådan för sigh hemma, och örckia 
sine förre förmaningar och varning. Lalre- 
lius Kyrkord. 328. örkiandes uppå thet 
samma, thet hans broder... örkiade. Schro- 
derus J. Af. kr. 487. Tu äst min bördeman, 
iag tin bröst arfving echta, Ty yrkar iag tin 
saak så mykket iag kan mäkta. Spf.gel 
G. verk 85.

Yrkan, f. Verksamhet. Alt hvad prijs- 
ligit är, hvad lof och rosande värdt är, Alt 
gifver oss vår Gud genom ijdkesamt arbet 
och yrkan Stjernhjelm Here. 417.

Yrke, Orke, n. Ämne, material, virke. 
mate rial i er, örke. Svedberg Schibb. 
283. örke ... nu kan finnas ibland de till 
bergslagen inventerade materialerne uti be- 
håld. Stjernman Com. 5:117(1689). Där- 
uthi (/ språkets fatebur) iagh hafver funnet 
. .. myckit aff gott yreke, men aff elake, nu 
långe sedan aflagde mönster. Stjernhjelm 
Sv. o. G. mâles fat. företal 4 a. — det för- 
achtelig’ yreke (massa, afskrap, pack) Vill 
migh så dierffvliga trotza Medh stadiga laster. 
U. Hjärne Vitt. 90.

Yrkeri? hafva för händer yrekerij och 
apespeel eller annan slijk fåfengia. Laure- 
lius Kyrkord. 258. fly .. . slemt snack och 
yrekerij och all annor förargelsse. Ders. 306.

Yrkopp, m. Vildhjerna. (T. wirrkopf] 
Jag tog min Ismael för sådant (för dag- 
drifveri) väl til vara, Och, när jag honom 
såg som modig yrkopp fara, Höll honom til 
med flit at lära något godt. Kolmodin 
Qv. sp. 1: 71.

Yslikt? strön på fuhla diuret (snigeln) 
salt, Strax krymper det i hoop, blier kårt, 
Och släpper slimmen, yslijkt, bårt. Luci- 
DOR Qq 3 b.

Yst, adj. Yster, yr? then ysta och bistra 
galten. Verelius Götr. 132. O ysta Les- 
bides . . . töfver litet qvar! Verld. fåf. 
speg. 35.

Yter,adv. [T. ausser.] Yter om, bortom. 
han yter om thet berget Helicinas .. . sigh 
icke fördrista skulle. Schroderus Liv. 457. 
berget, som yter om fiendens lägher lågh. 
Ders. 74 ;.

Ytterliga, adv. Noga, mycket. [Fsv. yter- 
lika, Mnt. uterliken.] Rikesens herre icke 
haffwer så yterliga förwetit sigh medt Stoc- 
holms stadh . . . som well hadhe behöfft. 
Gust. 1 reg. 6:237. — Ytterligare, kraf
tigare. Tå sadhe Petrus til honom, Om än 
alle förargades, skal iagh icke förarghas. 
Jesus sadhe til honom, Sannerligha sägher 
iagh tigh, I dagh j thenna natt, förr än ha-
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nen haffuer twå resor galet, skait tu tree 
resor försaka migh. Tå sadhe han än tå 
vterlighare, Ja, skulle iagh än döö medh 
tigh. Jagh skal icke försaka tigh. Marc. 
14: 31

Yttermer, Yttermera, adv. och adj. Mera, 
ytterligare. [Fsv. ytermer, Isl. ûtarmeirr.] 
oredeligheth . . . plägher brukes bland eder 
j then egn ytermere æn annerstadz her j 
rikit. Gust. 1 reg. 4:122. vintheren .. . længe 
varar fram pa åreth ytermere her j rikit æn 
j anner landzskap. 4:144. Tu skait icke 
ytermeer glädias. L. Petri Jes. proph. 23:12. 
Hwj gör tu Mestaren ytermera omaak? Marc. 
5: 35. ingen ytermera tunga leggia på idher. 
Ap. gern. 15:28.

Yttre, Ytterst, adj. giorde hans yttra

wegg om kring. I Kon. 6 b. jfrå then yttra 
porten in til then indra Gården. Hes. 40:19. 
Tridie delen aff tigh skal döö aff pestilentia 
. .. Och then andre tridie delen skal falla 
för swerd . . . Och then yttersta tridie delen 
skal iagh förströö j all wädher. Hes. 5:12. 
Dauidz yttersta ord. I Krön. 23:27. Som 
thet nu j (på) thet yltersta medh honom 
war. 2 Macc. 7:9. Mijn dotter är j sitt 
ytersta Marc. 5:23.

Yx, Yxe, f. de (skogarne) måst svikta 
för eld, yx och en obarmhertig vårdslöshet. 
Dalin Vitt. II. 6:124 Kan ock een yxe 
beröma sigh emoot honom som hugger medh 
henne? Es. 10:15. Och toogh ena yxe i 
sijn hand. Dom. 9:43. föra yxer offuer them 
såsom wedhahuggare. Jer. 46:22.

z.
Zinka, se Sinka.
Zir, f. Prydnad. [T. zier.] Caret, alla 

kungars zir. Leyonstedt 18 Rom, alla 
städers zijr. Rudeen 155. Säden är åkrens 
zir. Palmfelt Virg. 19. den helga skog 
Iblef) sin största zir beröfvad. Broval- 
LI US 35.

Zirdank? (vid ringränning) thet faveur,

then zirdank få och vinna, Som jungfrur 
biuda them ther målet nättast finna. Spe
gel G. verk 282.

Zirnad, m. Prydnad, när the sågo then 
store konungens döda kropp utbäras med thes 
förnäma kongliga zirnader. Peringskiöld 
Jord. 97. dyrbara stenar, som ock många 
andra slags kåstbara zijrnader. Ders. 119.

Å.
Å, f. Strijdige strömmer och åår. Leyon

stedt 28. år och floder Ha hafvet til sin 
far. Spegel G. verk (1745) 84.

Åbläst, m. Påblåsning, andning pä. [Isl. 
äblåstr.] thens Alzmechtighas åbläst haff 
uer giffuit migh lijff. L. Petri Jobs bok 
33: 4.

Åbo, tr. och intr. 1. Bebo. en girug . .. 
Haar sällan glad dager, men tusende sorger, 
Fast han än åbodde slått, höga kongzborger. 
Törnevall E 6 a. Hiobs huus, thet som 
hans barn åbodde. Spegel G. verk 76. — 
2. Innebo. Land, ther christet folck åbor. 
Sjölag 1667 Skipm. B. 5: 1.

Åbod, f. Bod vid ä. någre våre städer 
. . . hafve sine nederlagzplatzer och åboder 
någet afsijdes uth ifrån staden, der de ne- 
dersättia sin trälast, tiära och andra pertzeler, 
och . . . laste uthur samma bodar in i skep
pen. Stjern.man Com. 1:983 (1629).

Åbredsle, n. Sängtäcke. [Isl. åbreizl.] 
På bäddningen kastas lakan, och på thetta 
hufdebolster och åbredzle. Comenius Tung. 
571. Jfr Vendell Ordb öv. östsv. dial. 
åbredsel.

Åbygga, tr. Bebygga, bebo. Lvcksaligh

och heligh ästu landzbygd och alle the som 
tigh åbyggia. Schroderus Hoflef. 140.

Åder, f. Så länge sig en ärlig blod I 
mina ådrar rörer. Dalin Vitt. I. 3:22.

Åderlåtan, f. Åderlåtning, om åder
låtan är förnödhen, tå achtes på åldren och 
tijdhen på året. B. Olavi 94 b.

Åderslag, n. Åderlåtning. [Fsv. adhro 
slagh]. Phlebotomia, ådhroslagh. Var. 
rer. voc. E 4 a. bruka ådroslagh. B. Olavi 
85 b. Tree daghar om året tu haff fördragh, 
At tu icke brukar något ådherslagh. P. J. 
Gothus Bön. C 2 b-

Åderslå, tr. Åderlåta. Ther blodhet for
drar åderlåtan, tå skal man strax vthan re
ning eller purgeran åderslå. B. Olavi 95 b. 
man skal intet sårt göra eller ådroslå något 
ledamoot, när månen är i thet samma leda- 
mootz tekn. P. J. Gothus Bön. C 1 a. Een 
moste åderslås at bloden varder mindre. 
Spegel G. verk 278. Han åderslår kannan. 
Husspegel B 2 a.

Åfått, se A f få 11.
Åfärd, f. Åverkan. [Fsv. afœrjt Schlyter 

Ordb.] then som gör åfärd å annars flskevatn. 
Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat. B 8 a.
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Åga, tr. Ega. alt thet han ågher. Job 
1:11. Tå en starck bewäpnat bewarar sitt 
hws, så bliffuer thet j fridh som han ågher. 
Luc. 11:21. Israels hws skal ågha them 
vthi Herrans land til tienare. Es. 13(14:2). 
sålde alt thet han åtte. Matth. 13: 4G. stora 
rijkedomar hafver han ått. A. Laurentii 
Verld. speg. 67.

Ågent, adv.? der Commercierne en gång 
begynne till divertere sig från Riga .. . dhe 
icke annars än een ström, som sig på een 
ortt igenom skär, skole ågeent (rätt fram?) 
veele holla deres cours. HSH 38: 366 (1636). 
alle conferencer och conventus medh Chur- 
furster och Ständerne, därmedh jag nu ågeent 
(graviter?) ähr occuperet. A. Oxenstjerna 
(HSH 24:355). [Fini, ogent, i högsta grad, 
synnerligen. Vendell Ordb. öv. östsv. dial.1 
Jfr Gent.

Ågerning, f. Tillgörande, som förorsa
kar skada. Landzhöffdingerne (skola) . . . 
holla hand der öffuer (tullens utgörande), 
eller svara till rätta för försummelse eller 
annan ågerning. A. Oxenstjerna (HSH 
33:145). .

Ågripa, tr. Angripa, om iag skal frelsa 
edher, så måste iagh tilförenne ågrijpa them, 
som hålla edher fångna. P. J. Gothus 
Rot. 62.

Ågrund, m. Afgrund. ingen botn fins 
uti hans visheetz brunnar, The tömmas aldrig 
uth aff the förmätne munnar: Omskönt the 
gapa vidt förmå the dock ej sluka Then 
store ågrund. Spegel G. verk 33.

Ågå, tr. Angå. [Fsv. aganga, aa gaa.] 
Ingen orett beweke tigh mindre til hemd, 
än then som tigh sielffuom ågåår och tigh 
aleena tilkommer. P. J. Gothus Ridd. I la. 
the saaker som ågåå Gudz ähra. Rel. art. 
137. betrachta thet himmelska och thet som 
ågåår våra saligheet. Ders. 252. Hvad nu 
maaten och kläderna ågåår, så är naturen 
medh litet förnögder. Ders. 335. then första 
tafflan uthi the tiyo Gudz heliga bod ågåår 
trona, religionen och Gudztienstena. Hust. 
112.

Ågång, m. Åverkan, öfverfall, förorät
tande. [Fsv. aganger, Isl. ägangr.] att Rydz- 
serne icke i någen måtto oförrätte oss . . . 
medh någen ågångh till landh eller watnn. 
Fin. handl. 10:34 (1562). Dygd lijder intet 
våld; öfver-äfl hon styrer och ågång. Stjern- 
hjelm Here. 388. Ågång, i e. Invasio vio
lenta. Ordl. till Here. Drottningen ... kla
gar ann mig för ågong och våldzverck. 
U. Hjärne Vitt. 180. våld och å gång. 
Frese 34.

Åhoga, Åhåga, f. Omsorg, omtanke, 
bekymmer. [Fsv. ahughi, Isl. dhugi.] thenna 
iordeska boningen (kroppen) nedertynger sin
net, som fult är med åhoga. L. Petri Sal. 
vish. 9:15. medh hwsregering ... är stoor

åhoghe, sorg och wedermödha. Krön. pred. 
D8b. Thenne tidzens legenheet gaff Her 
Götstaff ingen ringa åhåga och betenekiande. 
Svart Kr. 56. våre förmän ... skulle bära 
för oss åhogenn. Hund Er. 14 kr. v. 230. 
the medh åhuga och trooheet skiöta alla .. . 
stycken. Emporagrius 39. Eder, sine egna, 
har han med synnerlig kärleek och åhoga 
omfattat. Columbus Vitt. 152.

Åhogafull, adj. Omsorgsfull. [Isl. dhu- 
gafullr.] kloke och åhogafulle wara til at 
sökia och bvggia ewigha hvddor. P. Erici 
5:163 a.

Åhogalös, adj. Håglös, bekymmerslös. 
wij ... äre så åhogalöse ... och försumelige 
aff oss. L. Petri 2 Post. 168 a. nw går 
hela werlden j syndenne säker och åhoga- 
löös. Ders. 272 b. wij gååm alt så säkre 
och åhogolööse. P. J. Gothus Synd. sp. 
K 7 a. — Adv. Vinlegger eder ther om, at i 
vandren vahrsammeliga i thenna onda verl- 
den, intet såsom the fåkunnige, som lefva 
säkert och åhogslöst. Svedberg Schibb. 
462.

Åhogasam, Ahogsam, Åhugsam, adj. 
Omtänksam, betänksam, omsorgsfull, åho
gasam. P. Erici 5: 267 a. war åhågosam 
huru tu ståår thet almenna goda före. P. J. 
Gothus Ridd. H 3 b. wara bekymrat och 
åhågosam om thet som kan wara tinne fat
tiga siäl helsosampt. Synd. sp. K 8 b. Fa
bius altijdh var i sine saker åhoghsam och 
betänekiande. Schroderus Ur. 268. Hustrun 
kan icke allena all ting uthretta, om hon 
ännu så åhåghsam vore. Lhuchowius 373. 
en regänt moste vara fiitigh och åhågsam at 
väl beställa om sitt regemente. Dens. 378. 
Påvens Nipoti . . . äro åhugsamme uthaff kyr- 
kiones inkompster at samka sigh en sär- 
skildt arffskatt. P. Brask Puf. 85.

Ähogsamhet, Åhugsamhet, f. Omsorg. 
the saker . . . medh högsta åhogsamheet och 
allwarheet fortsättie, som tiena til Gudz äros 
vthbredelse. A. Andreæ Försp. till Uti. 
på Dan. a 3 a. visa en behörig flit o»ch 
åhugsamhet. Stjernman Com. 4: 604(169*61.

Åhogse, Åhugse, adj. Omtänksam, om
sorgsfull. jag . . . mehre ähr åhugse om din 
ähn min välferdh. A. Oxenstjerna Bref 
2:328. vara åhugse til at vidh mackt hålla 
the gamble Konungars ... griffer. Stjern
man Riksd. 2:1630 (1668). underlät han ic ke 
att vara åhugse och bekymmersam om sit 
fäderneslands välfärd. J. Werwing 2: li34. 
varande fast monge mera bekymrade och 
åhogse, när the skola antaga en legodremg 
eller en stalldreng, än en siälasörjare. Sve d
berg Sabb. ro 1 :

Åhug, m. Betänksamhet, bekymmer. [Isl. 
dhugi.] Hvad tyckes er, som se med åhtug 
hvad här sker, När i så torftig tid så fastter 
stolpe faller? Rudeen 272.
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Åhugsam, -het, se Åhogasam, Åhog- 
samhet.

Åhugse, se Å hogse.
Åhyggjan, f. Omsorg. [Isl. dhyggja] 

Icke lefva i kräsligheet och sielffsvåld, uthan 
i åhyggian at späka sigh. U. Hjärne Surbr. 78.

Ållåga, se Åhoga.
Åhålla, tr. Hälla (handen) pä. Swa se 

(vare) mik gud huller, Iomfru Maria oc alla 
gudz helgan oc the helgadoma (reliker) iak 
aaholler. Gust. 1 reg. 1:1.

Åhänga, tr. Hänga pä, bero på. swa- 
dane swore oc merkelige ärende the eder 
nadis oc menige riikisins velferd aahenger. 
H. Brask (Gust. 1 reg. 3:408).

Åhöran, Åhöro, (i oblik kasus) f. [Fsv. 
aliöran, ahöra.] i åhöran aff myckedt folk. 
A. Oxenstjerna Bref 1. 4:200. Idagh är 
thenne scrifft fulboordhat vthi idhre åhöro. 
AT 1526 Luc. 4: 21. kalladhe alla sina tie- 
nare, och sadhe alt thetta j theras åhöro.
I Mos. 20:8. och taladhe til Ephron j land- 
zens folks åhöro. 23:13. vthi mijn åhöro. 
L. Petri Jobs bok 33: 8. Christus upveckte 
.. . enkionnes son i Nain, i fleras åhöro. 
Svedberg Sabb. ro 2:1227.

Åka, tr. och intr. [Fsv. aka, Isl. aka, 
impf, ôk.] 1. Köra. iach haffuer fem starka 
öker, iach wil them åka ... iach wil theres 
krafft forsökia. Psalmb. 1536 23. — 2. Fär
das pä åkdon. Han ook icke på vagn. 
Schroderus J. M. kr. 399. Ey oock, ey 
reedh, ey gick iagh hijt. Messenius Disa 19.

Åkall, n. Åkallan. [Isl. äkall.) Ty bör 
mig (Mars) för all andre, som hembärs offer 
i verlden, Vyrdning och åkall. Stjernhjelm 
Lycks. är. 1 intr.

Åkalla, intr. Ropa. Tå skalt tu åkalla, 
och Herren skal swara tigh, och tu skalt 
ropa, och han skal säya Sij, här är iagh. 
Es. 58: 9.

Åkallare, m. Christus icke . . . kan för
gäta sina åkallare. L. Petri 3 Post. 45 a.

Åkdon, m. 1 denna öpna åkedon satte 
sig Fru Grefvinnan. Dalin Vitt. 4: 345.

Åkerbrukning, f. Åkerbruk. Han leg- 
ger alt sitt sinne på åkerbrukningen. L. 
Petri Sir. bok 38: 27.

Åkerfolk, n. Åkerbrukare. Jer. 52: 16.
Åkerverk, n. Åkerbruk. [Isl. akrverk.) 

han hadhe lust til åkerwerck. 2 Krön. 26:10. 
Leuiternar skulle haffua tiyenden j alla stä- 
dher ther wårt åkerwerck är. Neh. 10:37. 
j ären Gudz åkerwerck (åkerfält). 1 Cor. 
3: 9. åkervärkets skötsel. Celsius Gust. 1 
hist. 1:156.

Åklankan, f. Åtal. klander, tilegne vij 
henne . . . forme tompt til euärdelige ägo, 
vtan huars mandz åndelige eller värdzliges 
åklanckan. Gust. 1 reg. 5:101. the thorn 
(godsen) nywta, bruka och beholla måge . ..

wthan huars mans hinder åklankan gensengn 
eller motstondh. 6:20. Thenne förtalde iord 
iach bekennes mich redeliga förnögdt och i 
alla måtto wel bettaladt wara, wtan al fram- 
delis åclankann och tessz betalningx påtalan. 
Fin. handl. 6:133 (1530).

Åkläde, n. Sängtäcke. [Fsv. akläfe, Isi. 
dklceöi] medh täcken och åkläden höllie 
vij på oss. Comenius Tung. 571. en fat- 
tigh man holler sitt ringa åkläde eller ryya 
uthi så högt värde, som en adelsman sitt 
silkes täkenne. Schroderus Hoff. väck. 
47. plägade honom så väl medh vijn, at 
han bleff uthi ett åkläde heemburen. Girs 
Gust. 1 kr. 160. Rietz.

Åkomma, f. Påkommande fall, hän
delse, tillstöt. The säijas ock uthi alla- 
handa fall och åkommo altijdh varit frijmo- 
dige. L. Petri Kr. 13. Echtafolck vthi alla- 
handa fal och åkomo skola stadigt samman 
bliffua. Kyrkord. 51 b.

Åkommen,. p. adj. Beslägtad, närskyld. 
[Jfr Fsv. akomande, frände.] Then mannen 
är oss åkommen, och är wår arffuinge. Ruth 
2:20. Konungen är oss när åkommen. 2 Sam. 
19:42. Och Mardachaj kom för Konungen, 
för ty Esther lät förstå huru han war henne 
åkommen. Esther 8:1. slächtingar, som enom 
äro när åkomne. L. Petri Skyld B 3 a.

Åkost, m. Kostnad, omkostnad, then 
... stora åkost och färing som the haffua 
fördt tesse rijke och stedhernar på [ tesse 
forledna feijde. Gust. 1 reg. 8:135.

Ålaga, f. Pålaga. [Fsv. alagha, Isl. ålaga.) 
en Tyran .. . som medh ålaghor och tunga 
quälier folcket. Job 34:30 (glossa). beskatt
ningar och ålaghor. L. Petri Krön. pred. 
E 8 b. Then sina rijkedomar förökar medh 
ocker och ålagho. Sal. ord. 28: 8.

Ålder, m(?). Selstropp. [Isl. ål, pl. alar, 
f.] På skaklans (fimmerstångens) fremre enda 
varda the aff sehlan nedhängde åldrar (an
tingen the äro kädior eller remar) tilknäpte. 
Comenius Tung. 458. Jfr Rietz åla.

Ålder, m. 1. Lifstid. j closter... haffua 
the sidhan leffuat theras hela alder vth. O. 
Petri Klost. F 3 b. Abrahams ålder som 
han leffde, war hundradhe fem och siwtiyo 
åår. 1 Mos. 25:7. tin longa ålder. 5 Mos. 
30:20. Widh samma Gudz godha iöffte . . . 
skal hwar och een menniskia sin heela 
ålder igenom _sigh trösta. L. Petri 1 Post. 
E3a. — 2. Ålderdom. Tin ålder ware så
som tin vngdom. 5 Mos. 33:25. Josua wardt 
gammal och wel til ålders. Jos. 13:1. wel 
til ålders kommen. 1 Kon. 1:1. han på 
sinom ålder war kranck j sina fötter. 15: 23. 
Gideon bleff dödh j godhom ålder. Dom. 
8:32. Han warder . . . försöriandes tigh j 
tinom ålder. Ruth 4:15. the som medh 
kepp gå aff stoor ålder. Sach. 8:4. hon 
war kommen til en stoor ålder. Luc. 2: 36.
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Herre förbarma tigh offuer oss, at wij bå- 
dhen måghe komma til wår ålder medh 
helso. Tob. 8:10. Ah min son,.. . wår eenda 
tröst j wår ålder. 10:4. Och Herren hölt 
Caleph widh lijffs kraffter alt in til sin ålder. 
Syr. 46:11.

Ålderaftig, adj. Ålderstigen. [Mnt. older- 
aftich.] en ålderafftiig man. Fin. handl. 
5: 325 ( 1535).

Ålderfader, m. 1. Patriark, halla thet 
apostlane och ålderfädrane hade lärdt. O. 
Petri Svar till P. Galle A 4 a. — 2. Ab
bot. monge leffde ... vnder en Abbatz eller 
ålderfadhers lydno. O. Petri Klost. A 2 b.

Ålderpudrad, p. adj. Saturnus askegrå 
och ålderpudrad. Spegel G. verk 164.

Åldershäfd, f. (Jfr Schlyter Ord. alder- 
haefj).) Göthers foorna och höghlofliga ur
sprung och åldershäfd. Skytte Or. A 3 b.

Åldersman, m. Ther thet oordhet ståår 
på Grekisko presbiter är allestadz satt ål
dersman, som thet och så på latina mesta- 
deels är satt Senior, och taghes j euangelijs 
för Judhanas åldersman som regementet 
hadhe ibland them, men j then bokenne 
som kallas Apostlagerningar, och mångastadz 
j epistlener tags thet mest för them som 
woro åldersman för the christna församb- 
lingar, the rrfan och nw kallar prester. NT 
1526 Försp. 9. Presbyter, prest, ålders
man. Var. rer. voc. C 6 a. vppå theras em- 
betes weghna kallas presterna j then helgha 
scrifft Presbyteri, ther aff wij på Suensko 
kalla them prester, ändoch thet Grekiska 
ordet lydher så mykit som åldersman. L. 
Petri Dial, om mess. 126 b. the aldersmen 
(de äldste) vthaff iudana. O. Petri 2 Post. 
36 b.

Åldersökare, m. Fornforskare. Dalin 
Vitt. 3: 226.

Åldrig, adj. Af en viss ålder, (mer eller 
mindre) gammal. [Fsv. aldrogher.] the (för- 
äldrarne) togho ock så Jesum medh sigh 
(till Jerusalem), när han nw så åldrogh war, 
at man tröste vppå, han skulle orka fölia, 
thet är tolff åra gammal. L. Petri 1 Post. 
M 2 a. Ther han war ibland annor barn, 
som wore med honom lijka åldrige. Svart 
Kr. 2. all swen barn skulle slåss i hiell, 
Som åldrigh wåre ått twägga årha. Jesus 
lärer i templet 18. Häär gåå the (Josefs 
bröder) til bordz, och bliffua satte som the 
voro åldrighe til. Jos. hist. 31.

Åletta, tr. Stdlsätta, “eggvälla“. (Se 
Rietz dlätt, läta 1.) för att ålette en yxe 
haffue the (smederna) tagit j (1) öre. Skrä- 
ord. 316 (1546).

Ålidan, f. ? Så måste sinnet vara fritt 
för allehanda starcka affecter i varande eu
ren, särdeles vrede, sorgh, ålijdan och svår- 
modigheet. U. Hjärne Surbr. 87.

Åligga, tr. Påligga, trycka, wij vthi 
all wår anfechtning och åliggiande nldh 
skole sökia til Gud om hielp. L. Petri 
2 Post. 310 a. att hielpe edart och alles 
wores fädernesland iffrå sine åliggiande nödh 
och ook. Svart Kr. 46.

Åliggande, n. Omsorg, bekymmer. [T. 
anliegen.] vij skole kasta alt vårt åliggiande 
på Herren. Schroderus Kors. 297. Ehuru 
vidrigt thet än gåår 1 älskogsfall, lell har 
man liten roo Och någon lindring, då nan 
fåår Een annan sitt åliggiande betroo. U. 
Hjärne Vitt. 64.

Ål it, f(?). [Fsv. a/it, n.? anlete, Isl. ålit.n.) 
1. Beskådande, betraktande. Ehvar hon gck. 
drog hon å sig hvars-mans ögon och ålijt. 
Stjernhjelm Here. 23. — 2. Uppsyn, ut
seende. Afund ... förställandes dän merni- 
skians ålitt, som han haver intagit. Hsr- 
melin D 1 b.

Ålit, f. Tillit. [Fsv. alit, f. och n.] Ar 
thet wår ålijt, tijt wij flydt haffue om hielp. 
L. Petri Jes. proph. 20: 6. En krossad siäl, 
aff boot och barnszlig ålijt full. Wexionius 
Sinn. E l a.

Ålita, tr. a-lijta, see opå. Stjernhjelm 
Ordl. till Here.

Ålita, tr. Tillita, anlita, dem behaagat, 
migh om assistence att ålijtha. HSH 40: 41 
(1662). Kongl. M:tt sig til Ridd. och Adelen 
nådigst förseer, at the uthi sin plicht och 
hörsamheet sig så förhålla som the Kongl. 
M:tz nåde tenchie att ålijta. Stjernman 
Riksd. 2:1550 (1668). jag har vid ihoopsam- 
lingen af thesse .. . färgaresätt icke funnit 
någon särdeles hielp af them jag ther vid 
ålijtt. Lindestolpe Färg. 21.

Ålkråka, f. Ålkråkan är then rätte sjö
han, För byte vågar mäst hon kan, Hon fre
star then diupa grund. J. Olsson.

Åll, m(?). Buller, larm. [Åll, n. högljudt 
prat, oljud. Ordb. öfv. allmogeord i Hel- 
singland; N. oil, m., stoj, skrål, stojande 
lustighet.] hördes i bland vederstygglig och 
gräselig klagan Medh bedröffveligh åll och 
tiutan aff ugglar och uffvar. U. Hjärne 
Vitt. 166. Saurbrunn ... siuder och porlar 
med åll och fräsande. Anl. 10. En lagklook 
ööm om öhrat går Af åll och sorl i alla vråår. 
Columbus Poet. skr. O 1 b. Lät sköld och 
vapen gny, lät höras åll och strijd. Rudeen 
260.

Ålla, intr. Larma, stoja. [Jfr Ordb. öfv. 
allmogeord i Helsingland.] Här (i dryckes
laget) är buller och här är gny, här sorlas 
och ållas. Stjernhjelm Here. 230. Ålla, 
tumultuari. Ordl. till Here, af Hebraiskan 
alats, som betyder vara lustig och vij kalla 
på Svenska olla, ålla. Rudbeck Atl. 1:573. 
(Jfr N. oil.)

Ålla, f. Ett stort kistformigt kärl, hvari 
lägges korn, som skall beredas till malt,
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öfvergjutes en gång om dagen med ljumt 
vatten tills det börjat gro, hvarefter maltet 
föres till kölnan att torkas. (Rietz.) alt 
felar i grund, maat både för husbond och 
tiensthion, Malt uthi ållorna. Stjernhjelm 
Hröl. 26.

Allan, f. = Àll. Du höör medh sturlan 
och ållan Helffvete sparra vidt upp sin gaap. 
U. Hjärnk Vitt. 83. Der intet annat hörs 
än ijdel klagan och ållan. Ders. 95. Men 
huru fåå vij dören opp, Att vij må gå in 
uthan ållan? Ders. 137.

Ållucka, f. Ålkista? Strömar .. . som 
byggningar, det vare sig qvarnar, hambrar 
eller åhlluckar, kunna sättias uti. Stjern- 
man Com. 1:743 (16 1 9).

Åläggning, f. 1. Påläggning. Prester- 
nars henders ålegning. I Tim. 4: 14. — 2. 
Pålaga. Konung Christiernn . . . riked saa 
förtwingat med nya aalegninga. Gust. I reg. 
1:27. betunga landet medh nya ålegningar. 
L. Petri Kr. 101.

Ålängtan, f. Längtan, dstundan. deras 
mening och ålängtan hafver allenast stått 
efter regeringen. HSH 19: 254 (1600). O 
Jesu, min återlösning, kärleek och ålängtan. 
Schroderus Kegel. 8.

Åm, n. och f. Åma, f. [Fsv. am, n. T. 
ohm, n. ohme, f.; Isl. dma, f.] ett åmm win. 
Gust. I reg. 10:197. tiyo wijngårds tîellar 
skola icke giffua meer än itt ååm. Es. 5:10. 
vpfylla femtiyo ååm. Hagg. 2:17. Hannibal 
hafver förskickat til Carthago ett ååm (fat) 
fult medh ringer, som then Romerske adelen 
allena hadhe burit uppå sine finger. Schro- 
derus Liv. 271. Et halft åhm. Lind Ord. 
femtio åm vin. Hallenbkrg Hist. 3:190. 
Vin-åmen fryser ej när hon är väl iproppad. 
Spegel G. verk 40. sex åmor vijn. A. 
Laurentii Hust. 179.

Åm, m(?). Ett hömätt. höet undertiden 
stegras til tre à fyra plåtar åhmen. Stjern- 
man Riksd. 3: 2734 (1731). (Ordet förekom
mer redan i handlingar på 1500-talet.)

Åma, f. Kålmask. (Jfr Isl. dma.\ Plocka 
åmorna af kålen. Lind Ord. Rietz.

Åma, intr. Fläkta, var vädret från östan, 
men thet bläss ganska lithet eller åmade att 
man nappast kunde känna. Gyllenius 175.

Åmaning, f. Kraf, yrkande. Och giff- 
uom honum . .. lidugh och löss för alt ytter- 
mere tiltal eller naghon åmaning vm någhon 
yttermera räkenskap. Gust. 1 reg. 7:198.

Åmare, m. Krnnare af målkärl, ämar, 
fat. o. d. [Fsv. amare, T. ohmer.] Michell 
Åmare . . . hadhe märcht och gilledt trånfath, 
the ther falske wåre. Hist, handl. 13. 1: 
300 (1567).

Åm inne, n. Minne, åminnelse. [Fsv. 
aminne.] H. K. M:tt vill hafva städernes 
anliggiande i denne saak uthi ett nådigt å

minne. Stjernman Riksd. 2: 1035 (1643). 
hans konstveet et åminne ... i världen lem- 
nat haar. Lucidor Ll 1 b. en lång äredickt 
til hans åminne skrifva. Dens. Ll 3 a. prijsa 
Carls åminne. Eurelius Vitt. 54. hans 
åminne skall här hos os blifva qvar. Ro- 
senfeldt Vitt. 226.

Åminne, Åmynne, n. Mynning, åmyn- 
mng. [Fsv. amynne.] vidh åminnet af den 
stoora floden Nilo. U. Hjärne Anl. 300. 
fisken ey wp får gå j åmynedt. Gust. I reg 
4:136. Åmynne. Lind Ord.

Åminnelse, f. och n. [Fsv. aminnilse. 
n. och f.[ 1. Minne, thenne stenanar skola 
wara Israels barnom til itt ewight åminnelse. 
Jos. 4:7. Hans åminnelse skal förgåås j 
landena. Job 18:17. theras åminnelse är 
förgäten. Pred. 9:5. Hon låter een för
bannat åminnelse elfter sigh. Syr. 23:36. 
Tina böner och tina almosor äro vpkompna 
j åminnelse för Gudh. Ap. gern. 10:4. han 
uthan återvenda drak Stratonices åminnelse 
(skål). U. Hjärne Vitt 52. — 2. Påmin
nelse. haffuer Jeremias velet föreställa allom 
menniskiom ena eviga åminnelse om Gudz 
strenga vreede emoot syndena. P. J. Gothcs 
Rel. art. 16.

Åmun, m. Åmynning, tu skepp voro 
uthi åmunnen aff thordönen slagne. Schro
derus Liv. 570. Siöfoglar öfvergifva åmun
nar. Coi.ERlJS 1:10.

Åmynne, se Åminne.
Åmäle, n. [Fsv. amäle, Isl. dmceli.] 1. 

Tadel, klander. Så länder thet theras efter- 
kommandom till intet ringa last och åmäle. 
Verelius Run. 1. — 2. Tilltal, rädes hårt 
åmäle. Hermelin A 5 a. Åmäle, die Klage, 
Anklage. Lind Ord.

Åmöte, n. Åars sammanflöde. een fläck 
(köping) lägligen kan funderas vid confluent- 
zer och åhmöte. Stjernman Com. 2:477 
(1646).

Ång, m(?). 1. Andning, andedrägt. Hvad 
är ock lucht och smak, ther hvarken är ång 
eller anda? Stjernhjelm Here. 80. Ång, 
vapor, halitus, spiritus. Ordl. till Here. — 
2. Ång kallas thet oos, qvalm ock imm som 
stiger uhr masugnar eller andra rum hvarest 
stoor heta är. Spegf.l Ordl. till G. verk. 
I jordens ådrar fins, i hennes giömmor spörs 
Det ämne och den ång, af hvilken malmen 
görs. S. E. Brenner Dikt. 1:246.

Ånga, f. Anda. alt hvadh som helst 
haar lijf, haar lefnat och ånga. J. Gyllen
borg 4.

Ånga, f. Andtäppa. [Fsv. ange ] bryst- 
ång vel ånga, när man är tept i brystet, så 
at man med svårhet kan andas. Spegel 
Ord. Jfr Änga.

Ångbröstad, p. adj. Asthmaticus, 
ångbrystat. Var. rer. voc. D 4 a.
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Ånge, m. Ånga. [Fsv. ange, Isl. angi.] 
Lind Ord. Rietz.

Ånger, m. 1. Sorg, bedröfvelse. [Isl. 
angr.] vij icke utan stor ånger och be- 
kymber haffve förnummett at E. K. M:t vårt 
breeff ... medh onåder förstått och uptaget 
haffver. Adlersparre Hist. samt. 3:303 
0631). Uthur dit breff förstår jag icke uthan 
ånger och medhlidhande at dig skall vara 
fallen en stark flus i högre handen. A. 
Oxenstjerna Bref 2:363. då oss ånger 
qvälljer, Den heeta nöd plä lijkväll svalas 
märkelig, Där ingen vanning är. Eurelius 
Vitt. 34. — 2. Vrede, harm, förtret. [Fsv. 
anger, förtrytelse; jfr E. anger.] The dogha 
intet, och äro en styggelse medh theres 
wäsende (se Ps. 14: 1), thet är, Gudh kan 
icke see oss vthan ånger och wämielse. 
Balck Catech. D6a. Herr Lagman sofver 
på stolts Inga lillas arm, Men rike herren 
Thore i ånger och harm. Sv. forns. 1:175. 
iagh ingen ting ... begångit hafver, thet edher 
til ånger eller förefång vara kunde. Schro- 
DERUS Liv. 497.

Ånger, adj. Sorgsen, bedröfvad, bekym
rad. [Fsv. anger.] han var uthi sitt sinne 
fast ånger och bekymbrat. Schroderus 
Liv. 264. jag för Davids skul så sorgfull var 
och ånger. Kolmodin Qv. sp. 1:373.

Ångerbytt, p. adj. Som ångrar ett gjordt 
byte, ångerfull. [Fsv. angerbytter.] hwad 
fordeel hade tu vthi slijka byte som tu så 
bytte koo j werre nööt (som sedher är seya), 
ia en dyrabar skat bortbytte j een fögo ting? 
Hwad geller tå tu lärde rett forstå tu skulle 
bliffua ångerbytter. L. Petri Vigv. B 4 a. 
Synden haffuer then arten med sigh, at hon 
j förstonne är liufligh och lecker, Men på 
endalychtenne är hon bitter och gör hiertan 
ångerbytt, ty ther en haffuer syndat, fructar 
han strax för Gudz wredhe. 2 Post. 151 a. 
öffuerantwarda icke tina ägodelar vti eens 
annars hender, at tu icke skalt sedan warda 
ångerbyt. Sir. bok 33: 20.

Ångerfull, adj. Ångslig, ångestfull. [Isl. 
angrfullr, bekymrad.] Se ex. under Bångse.

Ångerhet, f. Ängslan, bekymmer, käre 
hjertans fru moder tage sig icke ångerhet 
för min skuld, jag vill handla ärliga här effter 
som här till. HSH 4:116 (1566).

Ångerköp, n. Ånger, huadh beslutat 
warder (om äktenskapsförbund)... thet skal 
vthan ångerköp hallet warda. P. Erici 1: 
136 a. om man illa faar hädhan, kan det 
genom intet föliande betenckiande och ånger
köp wendt warda. 2:270 a. ser ehr visligt 
för, Förr än et ångerkiöp för sehnt ehr kloka 
giör. Kolmodin Qv. sp. 1:476.

Ångerköpt, p. adj. han blef ångerköpt 
om sitt begynta tåg. Kolmodin Qv. sp. 
1:231.

Ångersam, adj. Förbittrad. [Jfr Isl.

angrsamr.] Efter detta de Revelskes svar 
vardt Hertigen svåra ångersam til mods, 
kallade sit Hofråd före . .. skälde dem för 
löse och lätfärdige män. Girs Joh. 3 kr. 20.

Ångse, adj. Ängslig, bekymrad, bedröf
vad. ångse (orolig) j hans hogh worden, 
ther aff athi sport hadhen honom kranekan. 
NT 1526 Philipp. 2:26. Min ånde är ånxe 
offwer mich. O. Petri Men. fall O 3 a. 
Hwj äre j så ångse j dagh? I Mos. 40:7. 
Tå folcket thetta onda talet hörde, wordo 
the ångse. 2 Mos. 33: 4. Apostlanar tå haffua 
wäret något ångse och olustighe. L. Petri 
Chr- pina P 3 a. blef han så ångse och bång, 
at han öfvergaf befästningen. Tegel Er. 14 
hist. 281.

År, n. thet är på åår och dagh til göran
des (om ett år ungefär), så skolen j som 
säkra ären bäffua. Es. 32:10. Qwinnorna 
måtte få itt ondt åhr, the haffua medh theras 
äplebett kommet oss på all olycko. P. Erici 
3: 53 b.

Åratal, n. Antal år, lefnadsår. [Isl. 
åratal.] hans (Guds) årataal kan ingen vth- 
frågha. Job 36:26. enom Tyrann är hans 
årataal fördolt. 15:20.

Årdervise, m. (Se Rietz plogvis.) Åker
mannen ... skär jorden medh plogbijlen oc 
plogfoten (åldervijsen). Comenius Orb.pict. 
109.

Årliga, adv. Årligen. Erich hansson skal 
giffua oss ... aarliga aars vj (6) löduge marc 
sylff. Gust. 1 reg. 3: 277. affrad . .. som 
theris landbor plæga them årliga års vth- 
göra. 4: 336.

Årobänk, m. Seal mus, rodhobänk, 
årobänk, ther åronar liggia vppå tå man roor. 
Var. rer. voc. P 3 b.

Årom, adv. Är från år. her bliffuer årom 
och dagom verre. Gust. 1 reg. 9 : 337.

Årop, n. 1. Anropande, åkallan. Han 
schodhade j theres ödmyuka bön oc han 
försmådde ey theris aa rop. Tideb. 46. — 
2. Se A n s k r i 1.

Åropa, tr. Anropa, åkalla, alle the ther 
thyna hielp aaropa. Tideb. 67.

Årsdag, m. 1. Födelsedag, tå begick 
Pharao sin åårs dagh. 1 Mos. 40:20. — 2. 
Årsdag efter någons död (anniversarium). 
göra offer för de dödha, och om åårsdagh 
haffua åminnelse aff them. O. Petri Svar 
till P. Elite f2b.

Årskrets, m. [T. jahreskreis.] fyre gån
ger fyre Har Phoebus giort sin åhrskretz med 
sijn vagn. Stjernhjelm Fägnesång.

Årsmessa, f. Årlig gudstjenst till en 
aflidens minne, hållen på hans dödsdag. 
Papisterne (fira de döda) .. . med Requiem, 
Vigilies oc siälamessor, med årsmessor oc 
ewigh åminnelse. P. Erici 5:303 b.

Årsmot, n. [Fsv. arsmot.] 1. Årsdag.
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man begick besynnerlige höghtijdher hvar 
åhrsmoth. Schroderus J. M. kr. 13. — 
2. = Årsmessa. the begynte haffua årsmoot 
eller åårligh åminnelse aff the martilerer som 
merkeligha hade bewijst sich for theras troo 
skul. O. Petri 2 Post. 194 a.

Årstid, f. Ärlig högtid. I begåån åårs- 
tijdher och hållen helgha daghar. Es. 29:1. 
Hwadh wilie j tå göra vthi åårstijdhort och 
Herrans Höghtijdhom? Hos. 9:5. man off- 
uer hela året skulle degheligha begå Års- 
tijdher, medh Herrans nampns loff. Syr. 
47: 12.

Årstiktad, p. adj. Ärligen påbjuden, gudh 
fråghar icke epter årstichtadha böner. O. 
Petri 1 Post. 119 b.

Åröra, tr. 1. Röra, angå. [Fsv. aröra, 
Mnt. anroren.] nogra merkelige ærende ... 
szom riikit aarörande sere. Gust. 1 reg. 1: 
280. — 2. Red. Röra sig. han (vreden) sigh 
hwarken j hiertat årörer, eller genom åt- 
häffuor, ord och gerningar wetas och merkias 
skal. P. Erici 2:184 b.

Årörelse, f. Vidrörande. Christus haff- 
uer helgat Jordanen ... medh sins aldrahel- 
gaste krops årörelse. P. J. Gothus Ridd. 
F 6 b.

Ås, m. Stock, bjelke. [Fsv. as, Isl. dss.] 
lät... bryta neder åsarna under bron. Syl
vius Er. 01. S0;

Åseare, m. Åskådare, när misgerninges- 
män mitt uthi straffet göra sanna boot... 
och predica allom åsearom alvarliga, at the 
skola undfly misgerningarna. P. J. Gothus 
Rel. art. 322.

Åsigt, f. 1. Åsyn. Jag må få se uppå, 
hur många synder brinna, Och vid den åsicht 
mer Guds nåde mig påminna, At han ... 
mig ryckt ur så faslig brand. Kolmodin 
Qy. sp. 1:33. ho som honom såg blef för 
then åsicht rädd. 1:606. min åsikt henne 
klämde, Jag mot förmodan kom. Celsius 
Ing. 39. — 2. Sigte. En skog hade han i 
åsickt. Malmborg 2. de fingo ett faseligit 
vidunder i åsickt. Dens. 204. de förlorade 
fartyget utur åsickten. Dens. 211.

Åsittare, m. Ryttare, tå darradhe hes
ternas fötter för theras starka åsittiares för- 
färilse. Dom. 5:22. skal iagh göra hwar 
och en hest skyy, och hans åsittiare vrsin- 
noghan. Sach. 12:4.

Åska, f. [Fsv. asikkia.] åsekian slår. 
Var. rer. voc. A 5 b. Thor och Åsekia. L. 
Petri Krön. pred. F3a. (Se under Förgå.) 
Åsekien och Dundret slogh nedh aff himme
len. Lælius Res. 2:22. Åsikieslagh. 1:96. 
åsäckian hade nidhslaghit två stadsens portar. 
Schroderus Liv. 427. uthi templet... slogh 
åsökian in. Ders. 889. uthaff dunder eller 
osökian slaghen. Ders. 896.

Åskeblek, n. Blixt, åskiebleek, blixande, 
fulgur, fulguratio. ComeniuS Tung. index.

Åskebrask, n. Åskbrak. Här hördes 
icke thet gräseliga åskebrasket. Svart Äre- 
pred. 21. effter ett sådhant stort åskiobrask 
skulle komma regn. Phrygius Äkt. pred. 
E 2 b.

Åskig, adj. åskigt nordanväder. Celsius 
Gust. Vasa 88.

Åskina, tr. Påskina, retther eder sielff 
lathandis ååskina och finnas veluiliogheth j 
forne gærdz vthlagningh. Gust. 1 reg. 4: 84.

Åsky nja, f. Urskilning, pröfning. [Jfr 
Isi. åskynja, adj.] när vij seem til i flock 
och uthan åskynio, så skal oss tyckia alt 
vara härligt. Stjernhjelm Sv. o. G. måles 
fat. företal 2.

Åskynja, intr. Skönja, skåda. Jagh å- 
skynnier ... i all rum, Huru de fara foort 
uthan hinder I ... oförsoonliga synder. U. 
Hjärne Vitt. 90. (Döden) åskynier i all rum 
och lönliga hyrkle. J. Gyllenborg 6.

Åsne, m. Åsna. [Fsv. asne, Isl. asm'.] 
Hwilkens idhars åszne ... faller vthi brunnen, 
och gåår han icke strax til at dragha honom 
vth. Luc. 14:5. the ladhe sina waror på 
sina åsznar. 1 Mos. 42:26.

Åsneaktig, adj. Åsnelik. Ett smaalt änne 
är svijnachtigt, ett böglott åsneachtigt. Co- 
menius Tung. 245.

Åsnepanna, f. När man anseer thet ande
liga ståndet, så finner man somligastädes 
åsnepannor bekläda högste rummen och 
lägenheterne. Stjernman Riksd. bih. 265 
(1609): han blifver högdt achtat i thenne 
tiden, oanseedt han är en åsnepanna. Schro
derus Hoflef. 170. Tu äst ey värd ... Så 
mycken halm tu ligger på, Tin förbannade 
åsna panna. Doct. Simon 13.

Åsneöra, n. Hundöra, veck i hörnet på 
blad i en bok. en A, b, c-bok har sina 
åsneöron. Dalin Vitt. 6:91.

Åstrax, adv. ? the ther icke några fåå 
reesor, som Abrahams tienare, göra sigh 
gladhe, och komma åstrax til sina ombetrodde 
bestälningar igen. Phrygius Brudpred. E2a.

Åstråk, n. Påstrykning, öfverstrykning. 
Är ther ock någor fleck vppå (på träarbetet), 
honom öffuertecker han (snickaren) medh 
åstrock. L. Petri Sal. vish. 13:14.

Åstunda, intr. och tr. skal ingen åstunda 
(trakta) effter titt land. 2 Mos. 34:24. han 
. . . åstundadhe (längtade) effter Gudz Rike. 
Luc. 23: 51. I haffue lenge tilförenne åstun- 
dat (önskat) Dauid, at han måtte wara Ko
nung offuer idher. 2 Sam. 3:17. the som 
them (afgudabilderna) åstunda (Vulg. diligunt) 
och dyrka. Vish. 15:6. iagh åstundar (längtar 
efter) idher alla aff hiertans grund. Philipp. 
1:8.

Åstundan, f. Jagh haffuer medh mykin 
åstundan begärat äta thetta Påschalambet 
medh idher. Luc. 22:15. Herren haffuer
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sendt sin Ängel, och taghit migh vthu Hero- 
dis hand, och jfrå all Judeska folckens å- 
stundan. Ap. gern. 12:11. creaturens höghe- 
ligha åstundan wenter effter, at Gudz barn 
skola vppenbaras. Rom. 8:19.

Åstötelse, f. [T. ansftm.] 1. Stötande 
emot, stapplande. Gudz bodz saliga och 
heliga vägh uthan åstötelse vandra. P. J. 
Gothus Hust. 845. — 2. Anstöt, vij icke 
skolom förarga the svaaga, eller göra them 
några åstötelse. P. J. Gothus Rel. art. 265.

Åsyn, f. [Fsv. asyn, Isl. dsyn.] 1. Å- 
seende, åskådande, iorden war förderffuat 
för Gudz åsyyn (ögon, blickar). 1 Mos. 6:11. 
Jagh giffuer tigh åkren ... för (i) mitt folks 
barnas åsyyn. 23:11. Jagh är Gabriel, som 
ståår j Gudz åsyyn (inför Guds ansigte). 
Luc. 1:19. Lät ... vppå een skiffuo Henne 
(Jesu dödsorsak) j tungomål try bescriffua, 
Judeska, Grekeska och Latina, Allom til 
wedermål och åsyna. O. Petri Jesu pina 
ESb. — 2. Uppsyn. Gudh haffuer j öffuer- 
heetenes ansichte och åsyn ordnat wördan 
och fruchtan. P. P. Gothus E 6 b. — 3. 
Syn, synförrättning, setthie wij forme wragh 
(skeppsvrak) wtij en rethgaangh och laglig 
aasyn om thet stötthe och bergath wardt paa 
worth Suerigis riikitz eller danmarkis grwndh. 
Gust. 1 reg. 3: 77. permesbreff lyendis paa 
nogra aasynor emellom haallandh och vesther- 
göthlandh bådhe tijl landh och vatn. 4:26.

Åsäga, tr. Förklara krig. [T. absagen.] 
Jfr Afsäga 2. vordo theras legater uthaff 
the Tarentiner snöpligen medhfarne, hvarföre 
the Romare läto them åseija, ryckte emot 
them medh häärskrafft. Schroderus Liv.
217.

Åt, prep, the föllo ått (till) botnen såsom 
stenar. 2 Mos. 15:5. sidhoträän ått (till) 
dörenne. 12:7. dören åt (till) graffuenne. 
Matth. 27:60. hadhe vp seglet til wädhers, 
och läto gå åt (mot) strandenne. Ap. gern. 
27:40. Han ... kastadhe stenar åt (på) Da- 
uid. 2 Sam. 16:6. hon wardt hans hustru, 
och han wardt käär åt (i) henne. 1 Mos. 
24: 67. Jonathan wardt käär ått honom (David) 
såsom sitt eghit hierta. 1 Sam. 18:1. Rumet 
är migh förtrångt, sitt ått (maka dt) tigh, at 
iagh må boo när tigh. Es. 49: 20. låter idher 
nöya åt (med) idhor löön. Luc. 3:14. — Åt 
rad, åt slag, se Rad, Slag. — Mongen 
köper först åt godho köpe (för godt pris). 
Syr. bok 1536 20: 12. thet Konungen hade 
achtadt sigh sökia gifftermoell i främande 
land, thet skulle ... hans vndersåter tyckia 
hordeliga ååt wara (högligen misstycka; Isl. 
pykkja at) och wille thet ingelunde gilla 
eller lida. Svart Kr. 161. Och än tå Jo
hannes Baptista, Petrus, Paulus och andre 
flere moste settia halsen til, så är ther intet 
åt (ligger ingen vigt derpå). L. Petri 3 
Post. 90 a. Däth är eij åth hvadh en dåre

seijer. Sv. forns. 1:180. thet är intet myc- 
kit åth, att iag mister lijfvet. Reenhjelm 
48. Hvad är thet åht (tjenar det till) at iag 
mitt sinne qvällier. Columbus Poet. skr. 
Gib. Du hala lycka, hvad är åt, At verl- 
den dig tilbeder? U. Rudenschöld 370. 
Hvad är det åt, at Eder Majestät gifver sig 
ut... i striden? Malmborg 332. Men hvar- 
til tjänar språng? Hvad är det åt at fika, 
Blott at man alt gör väl och tar sin tid i akt. 
Dalin Vitt. II. 4:102.

Åt, m. och n. 1. Ätning, frätning. [Isl. 
dt, n.] tandavärken kommer af en carie 
maxillce eller angrep och åth uti sielfva 
käfftan. Lindestolpe Matk. 33. — 2. Ohyra, 
som ansätter växter och boskap, välsigna 
åker och äng för matk och ååt. Raimun- 
dius 74. Särdeles måste man akta dem 
(korna) om sommaren för åt och stiung. 
Carleson 334. Jfr Rietz 121 b.

Åta, f. Ätning. [Fsv. ata; Isl. åta, mat.], 
Adam kom icke vnder dödhen för kött åto, 
vthan för äple åto skul. L. Petri Kyrkost. 
44 a.

Åtagande, n. Tagande på, vidrörande. 
Hans hand giorde henne åter leffuandes, 
genom itt blot åtagande. P. Erici 2: 338 b.

Åtagen, p. adj. Ertappad. Giör nu nå- 
ghon af krijgzfolcket... något våldzvärck ... 
och blifver baar och vid färsk gärning åtagen. 
Stjernman Com. 1:638 (16 1 5). i grof miss- 
gierning bar åtagen. Lag 1734 S.B. 1:3.

Åtal, n. Pdtal, beskyllning. Försvara 
sigh för alt åtaal, Som honom vittes. Olf- 
son Christiern 37.

Åtanke, m. 1. Tanke (på), åtanckar på 
Christi pino. Försp. till 1 Pet. affwenda 
honom ifrå the gruffueliga åtankar, som 
han haffuer om syndernar och om dödhen. 
Gerson B 5 a. Spådom, wijskepelse och 
drömer är alt fåfengt, och bekymrar likwel 
hiertat medh åtanckar. L. Petri Sir. bok 
34: 5. När een affsompnat menniskia är 
kommen til roo, så lät ock tu tin sorgeliga 
åtancka falla, och tagh hughswalelse til tigh. 
38: 24. Altijdh äro the vthi åtanckar, fructan, 
bekymmer, och om sidher wenta the dödhen. 
40:2. — 2. Omtanke, eftertanke. Wij be- 
höffue iw til thetta lijffuet klädhe och födho, 
hws och heman, Men til alt sådant hörer 
ock omaak, arbete och åtancke. L. Petri 
4 Post. 29 a. the giffua så mong ord vthan 
förstånd, vthan all åtancka. Dial. om. mess. 
85 b.

Åtburd, Åtbärd, m. Åtbörd, beteende, 
uppförande. [Isl. dtburör.] Kättia gör allom 
lust, är fräck och köner i åtburd. Stjern- 
hjelm Here. 109. Åtburd, gestus, Gall, com
portement, à bära sig väl eller illa åt. Ordl. 
till Here. Hans Iefverne och åthburd blijr 
aff allom noga märekt och mönstrat. U. 
Hjärne Vatt. 51. Han . .. med höfliger åth-
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burd Talar dem samptligen til. Leyonstedt 
27. hans kärleekzväne miner The smvstra 
så at han all ögon til sig drager Och ingen 
är som ej then åtburd väl behagar. Spegel 
G. verk 176. Alt hvad hon talar, giör, alt 
hvad hon snart sagt tänker Måst’ han rätt 
gram förstå, at han ther effter länker All 
åtbärd. Lucidor B 2 b. venlige miner och 
åtbärder. Svedberg Ungd. reg. 54. tu äst 
stolt i titt sinne och högferdig i tine åtber- 
der. Sabb. ro 1:693.

Åter, adv. Igen. [Fsv. ater, Isl. aptr.] 
kastadhe honom vthi affgrunden, och lät åter 
om honom. Upp. 20: 3.

Återafvig, adj. Baklänges. [Fsv. ater- 
avugher.] Och strax styremannen kände 
skepet stötte, gaff han sigh aff förskräckelse 
återaffuogh i siön och bleff borta. Tegel 
Gust. 1 hist. 1:107. ridandes återåffuoge på 
sultna hestar. Svart Kr. 112. han föll åter 
åffuoger. P. Erici 2: 360 b. Then höge ålder
domen faller återafvugh tilbaka til the förra 
(barndomen) igen. Comenius Tung. 235.

Återbör, impers. Vederbör, låfve vij ... 
undsettningh efter en ordningh, som thå kan 
blifva af them som återbör samtyckt och 
bevilliat. Gust. Adolf Skr. 232.

Återgift, f. [Fsv. atergift.] han fredh 
medh Franckrijke slööt och betingade sigh 
the Cleviske fästningars âtergifft. P. Brask 
Puf. 214.

Återhemta, tr. Upprepa, förnya. [T. 
wiederholen.] hafver Kongl. May:st nådigst 
velat dess förrige . .. meddelte förklaringz 
puncter här medh behörligen åtherhämpta. 
Stjernman Com. 4:444 (1681).

Återhåll, n. [Fsv. aterhald.] när tu medh 
tinne brwdh j kamaren kommer, så skalt 
tu j tree daghar haffua återhåld aff henne. 
Tob. 6: 18. haffua återhåld aff affgudhars 
besmittelse. Ap. gern. 15:20.

Återhållig, adj. Återhållsam. [Fsv. ater- 
haldogher.] En Biskop skall wara . . . sedigh, 
återhålligh. Ernhoffer 37 a.

Återkast, n. Omkast, omslag, förändring. 
Alt frijerij bör skee medh hast, Elies skeer 
gemeent återkast. Messenius Signill 7. 
lyckan, tå hon är som högst, pläghar offta 
göra åtherkast. Schroderus Liv. 912. Her- 
tigh Adolphs siukdom och messlingh hoppas 
iagh näst Gudz hiälp nu snart vinna åter
kast. Adlersparre Hist. saml. 2:186(1645). 
Men Gud gjorde återkast, Bårttog nöden 
med en hast. P. Brask Vitt. 282. Jag kän
ner nu hos mig et häftigt återkast, Jag ångrar 
nu det fel jag talte så i hast. J. G. Hall
man 116. lät se at du står fast, Lät ingen 
skrämma dig till snöpligt återkast. Dens. 131.

Återlagning, f. Igenläggning, lemnande 
i obrukadt skick, vår konungx gordh .. . ter 
til achtars kommen mett hwse retthe (röta),

åkers och engesis aather lagning. Gust. I 
reg. 4: 35.

Återlefva, tr. Qvarlemna, lemna öfrig. 
[Fsv. aterleva.] Mose taladhe medh Aaron 
och medh hans åter leeffda söner. 3 Mos. 
10:12. the tiyo frillor som han återleefdt 
hadhe til at bewara hwset. 2 Sam. 20:3. 
Och hwilken j Zion återleeffues, och igen 
bliffuer j Jerusalem. Es. 4:3.

Återlefva, f. Qvarlefva, återstod. [Fsv. 
aterleva.] minom man intet nampn och 
ingen återleeffua (afkomma) bliffua skal på 
iordenne. 2 Sam. 14:7. The ... låta sina 
återleffuor (sin qvarlåtenskap) sinom barnom. 
Ps. 17:14. ingen aff Juda återleeffuor skal 
vndkomma eller igen bliffua. Jer. 44: 14. 
then gambla Adams återleffuor. P. Erici 
5:8 a. de oordningz återlefvor som förre 
krijgen af sig födt. Gust. Adolf Skr. 203.

Återlefveran, f. Qvarlåtenskap. sticthe 
oc fundere aff theras rætte afflinge gotz oc 
gode framfarne mænniskes aaterleffveren et 
Cappel. Gust. 1 reg. 1:34.

Återlimma, tr. Hoplimma. Then en 
dåra lärer, han återlimar een söndrigh kruko. 
Syr. 22: 7.

Återlösen, f. Återlösning. [Fsv. ater- 
lösn, Isl. aptrlausn.] Jesus ... sigh sielff 
giffuit haffuer för alla til återlösn. / Tim. 
2: 6.

Återlösning, f. Betalning. [Isl. aptr
lausn.] at Dominus kunde få aff honom 
värior... for en redelig återlöszning. Gust. 
I reg. 10:87.

Återropa, tr. Återkalla. [T. widerrufen.] 
åtherropa hvadh han tilförrende beviliedt 
hafver. A. Oxenstjerna Bref 2:430.

Återryggelse, f. Ryggande, köps åtter- 
rigiilsse. Fin. handl. 6:138 (1530).

Återslag, n. 1. Afslag, nedsättning i 
pris, afkortning. wärt smör . . . någet åter- 
slaag skeer, anners än som tunnen her i 
Stocholm . . . gullitt haffuer. RR aI/n 1544. 
thet fuller kan hafva någhot återslagh i sum
man. Stjernman Riksd. 2:999 (1642). — 
2. Återgång, afbräck. iagh tänckte icke ens, 
at hon (lyckan) skulle venda sigh och få 
återslagh. Schroderus Liv. 379. Merke- 
ligit framsteg är thet at vara så lärd, at man 
ock förstår sig på Gudz rike ... och ett stort 
återslag är thet at vara så fåkunnig och blind, 
at man med seende ögon icke ser. Sved
berg Sabb. ro 1:838. lida något mehn och 
återslag til sin gemaklighet. 1:849. — 3. Af
slag, afvisning. En obeskedeligh fordrare 
är ledsam, han får väl återslagh (repuls). 
Comenius Tung. 874.

Återstad, m. Återstäda, f. Återstod, rest. 
[Fsv. aterstapa, f. aterstadher, m.] wpbære 
al the geldh och otherstædher som ... wore 
fogdha eller embetzmen ecke alrede på wora
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wegna wpburit haffua. Gust. 1 reg. 1:44. 
att mann måtte få veta huad opburedt eller 
återstäder är (af skatten). 6: 6. under thet 
nampnet återstädher varder myket uthaf 
fougdterne kraft och pantedt, som bönderne 
vel dubbelt kunne hafve uthgiordt. Stjern- 
man Com. 1:411 (1593). ingen fougdte hafve 
macht at kräfie någhen återstädhe som är 
öfver ett åhr tilbake. Ders.

Återstänga, tr. Tillstänga, återstengia 
dörena för honom. P. Erici 1:51b.

Återsömma, tr. Sy ihop, laga. Tijdh 
til sönderrijffua, och tijdh til at återsöma. 
!.. Petri Sal. pred. 3:7.

Återtäppa, tr. Tilltäppa. [Fsv. atertäppa ] 
skwlle thaeres quernadike vara altijd aather- 
töpt. Gust. 1 reg. 4:11.

Återtäppelse, f. quernadikis aathertöp- 
pilse. Gust. 1 reg. 4:10.

Återvända, intr. Upphöra. [Fsv. åter
vända.] Så lenge iorden ståår skal icke 
återwenda sående och vpskärande, köld och 
hete, sommar och winter, dagh och natt. 
1 Mos. 8: 22. the återwende byggia stadhen. 
11:8. tins brodhers grymheet återwender. 
27: 44. landet hadhe återwendt örligha. Jos. 
14:15. hon kan intet återwenda aff bolerij. 
Hes. 23:43. iagh i try åår natt och dagh 
icke haffuer återwendt förmana hwar och en. 
Ap. gern. 20:31. hadhe thet klarheet som 
återwender, mykit meer haffuer thet klarheet 
som warachtigt är. 2 Cor. 3:11. werldzlig 
rike, sidhan the en tijd longt ståndet haffua, 
återwenda och endas. L. Petri 2 Post. 
6 b.

Återvända, Återvändan, f. Upphörande. 
Mijn öghon flyta och kunna icke afflåta, Ty 
ther är ingen återwenda. Jer. klag. 3:49. 
uthan åthervända. U. Hjärne Anl. 237, 243. 
vthan återwendan. Ernhoffer 57 a.

Åtfråga, tr. Tillfråga. Paulus . . . wardt 
åtfrågatt om en tretto, som vpkommen war. 
Nov. ord. eccl. 276.

Åtfärd, f. Uppförande, förfarande. [Isl. 
dtferö.] så spör och förfaar man doch icke 
annat, än thet gräseligit är, mord och ynkelig 
åthfärd. Stjernhjelm Lycks. är. 3 intr.

Åtgerning, f. Botemedel. Åthgärning 
veth jagh för kalfvedöde. S. Brasck Ap. 
gern. E 3 b.

Åtgirighet, f. Begifvenhet på mat, frås- 
seri. [Isl. dtgirni.] Bevare oss Gud för 
åtgirughet, för öfverflöd i mat och dryck. 
Svedberg Dav. C 1 b.

Åtgå, intr. Förgås. Vthi thenna ökn skola 
the åttgå, och ther döö. 4 Mos. 14:35. alle 
strijdzmännenar åttgångne woro. 5 Mos. 2:16.

Åtgälla, tr. Umgälla, hvar 1 icke fly 
mig mine männ igen, ... Då skole I det 
åthgälla förvist. Carl 9 rimkr. 15.

Åtgömma, f. Omsorg, sorgfällighet. medh

all flijt, åtgömo, omni cum curå. Stjern
hjelm Sv. o. G. mâles fat. A 2 a.

Åthafvas, dep. Företaga. [Fsv. athavas, 
Isl. hafast at.] hennes werck och swede 
är så stoor, at hon intet annat kan åthaffuas 
än ropa och klagha sigh. L. Petri 2 Post. 
54 a. han var bekymbrad om hvadh han 
skulle ålhhafvas. Kr. 33.

Åthuga, f. Omsorg, omtanke. [Fsv. at- 
hughi, Isl. athugi.] Malmgrufvor ... altijd 
varit af landzens herrar och konungar med 
synnerlig åthuga skötte och handhafde. Ve- 
relius Herv. tillegnan.

Åthyggja, intr. Gifva akt på, spana. 
[Fsv. athyggia.] Jagh ... åthhyggier i al' rum, 
Huru de fara foort uthan hinder 1 ... oför- 
soonliga synder. U. Hjärne Vitt. 90. (Döden) 
Åtygger(!) ... i all rum och lönliga hyrkle. 
J. Gyllenborg 6.

Åthyggja, f. Uppmärksamhet, eftertanke. 
När en medh efftertänckiande och åthyggio 
vil begruna huru vij lefvom här i verlden. 
Stjernhjelm Sv. o. G. mâles fat. företal 2.

Åthäfva, f. Åtbörd, beteende, uppförande, 
förhållande, skick, sed. [Fsv. athäva.] en 
owenligh åtheffua medh öghon, mund eller 
ansicht, eller hwar medh thet skee kan. O. 
Petri l Post. 144 a. jw större brister tu 
finner med tinne Öffuerheet, jw troligare 
skalt tu klagat Gudhi, och jw alffuarsamligare 
bidia, at han sådana synd icke läter then 
meniga man omgella . . . Medh sådana åt- 
häffuo hielper tu tina Öffuerheet och för
bättrar Regementet. L. Petri 1 Post. 11 a. 
j icke skolen knorra, Ty sådana åthäffua kan 
intet hielpa idher. 2 Post. 119 a. Christi 
Ord och milda åthäffua medh barnen. Kyrk
ord. 19 a. hälsade honom ... mächta höfligen, 
medh särdeles vyrdnat, heder och berömme- 
lig åthäfvo. Sylvius Er. 01. 238. the unga 
siälarna få i sitt födslohus sin aldraförsta 
åthäfvo, sina första grundtanckar och sitt 
första hiertelag. Rydelius Förn. öfn. före
tal § 1. hans ansichtes åthäfvor. Schro- 
derus Liv. 103. Een Iaat menniskia må wel 
lijknas wid en skiten Steen, then alle be
gabba för hans skembligha åthäffuor (skick, 
tillstånd) skuld. L. Petri Sir. bok 22:1. 
i sedhan med naagre edra aathæfwor hafwe 
laatit eder merkia atj wti sinnet hafwa komma 
os hær naagen wtlænsk herre wtöfwer huw- 
deth. Gust. 1 reg. 1:164. iach . .. weder- 
segher dieffwlen och alla hans attheffwor. 
O. Petri Men. fall D8a. Dauid ... fruch- 
tadhe sigh storligha för Achis Konungenom 
i Gath, och han förwandladhe sina åthäffuor 
för honom. I Sam. 21:13. Genom wijsa 
quinnor warder hwset bygt, men een galen 
bryter thet nedher med sina åthäffuor. Ord. 
14:1. Gudz Rike kommer icke medh vth- 
wertes åthäffuor. Luc. 17: 20. (Öfv. 1882: 
icke så, att det med ögonen förnimmes.)
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beskodha thessa ceremonier, åthäffuor och 
ståtligha solennitet som sigh här medh (med 
kröningen) begiffua kan. L. Petri Krön. 
pred. A 2 a. thet som uthi histörierne finnes 
om samme Göthers seder och åthäfvor. 
Kr. 13. beskrifva Götha landskaps rum och 
lägenheet, theras åthäfvor och konungar. 
Schroderus J. M. kr. företal 1.

Åtkomma, f. Tillstöt. [Isl. atkoma.] At 
tu ock fruchtena på iordenne til lekamlig 
nödhtorfft werdighas wexa låta, och för alla- 
handa skadeligha åtkomo bewara. L. PeTri 
Kyrkord. 42 a. Om så råkadhe henda ... at 
tu hasteligha vthi öölzmål bleffue j hiälsla- 
ghen, huggen eller stungen . . . Effter som 
monga sådana fahrliga och förskreckeligha 
åtkommor fuloffta sigh plägha begiffua medh 
them som altijd äro fulle. Dryck. B 3 a.

Åtle, tr. 1. Småle mot. (hon) honom 
offta venligen tiltalade, liufligen åthlogh, och 
med skeneker til sigh drogh. Schroderus 
Kysk. speg. A 4 a. — 2. Bele. tu alla för- 
achtar och åthleer. Alle bedl. speg. 14. Alla, 
the henne påsee, Hennes stora dårheet åthlee. 
U. Hjärne Vitt. 76.

Åtlita, tr. Anlita. H. K. M:tt... oss om 
förlängiande af denne hielp igenom Landz- 
höfdingarne nådigst åthlijter. Stjernman 
Riksd. 2:1288 (1657).

Åtlopp, n. Anlopp. [Isl. athlaup.] död- 
sens .. . åttlopp. U. Hjärne Vitt. 8b.

Åtlysta, tr. Hafva lust till, behaga. In
tet annat migh åthlyster Uthan medh eder 
nu ingåå. Messenius Signill 34. Hvem 
skulle icke åthlysta then store modrens 
(jordens) margehanda skapnad och fägrind? 
Schroderus Hoflef. 304. lära känna nya 
sinnen och nya egenskaper, och sigh them 
åtlysta låta. Albert. 3: 9. vij hadhe til öff- 
uerflödh hafft i thetta lijffuet alt hvadh vårt 
hierta åthlyste. Men. speg. E 8 a. Salomo, 
them Gud gaf alt hvad hans ögon begärade 
och hiertat åtlyste. Svedberg Ungd. reg. 
340.

Åtlöje, n. Löje, skämt. I bidie icke 
heller alfwarligen och utaf hiertat, uthan 
mehr (när?) i bidien tage i eder före fåfängt 
snach och åthlöye. Thyselius Handl. 2: 235 
(1544).

Åtlöjelig, adj. Löjlig, göra sig för hela 
den lärda verlden åtlöjelig. J. Månssons 
Sjömärkesbok, utg. af Hahn, 1748, företal.

Åtnjuta, tr. Ha godt af, ha fördel af, 
ha att tacka för. (Jfr Njuta 2.) Weten 
j icke, at the som offra, the haffua sina nä
ring aff offret? Och the som sköta Altaret, 
the warda ock Altaret åtniutande? I Cor. 
9:13. (Öfv. 1882: de som tjena vid altaret 
få sin del med altaret.) en kan thet intet 
åtniuta, ther han sigh förbryter, at han haff- 
uer tilförenna wäret rettferdigh. L. Petri 
Mandr. D 6 b. alle the som saluge warda

skola ... moste thet thenna födelsen (Christi 
födelse) åtniwta, Och huar hon icke wore, 
moste alla menniskior wara förtapada. 1 Post. 
E 6 a. röffuaren (på korset) . . . omwender 
sigh och giffuer sigh sielffuom skul. Men 
han haffuer likwel thet hoppet, at han skal 
warda Christum thet åtniutandes, at hans 
synd icke skal komma honom til skadha. 
Ders. dia. vari ingen skyldigh at vndgälla 
thet han ey vulte eller åthnöht (hade fördel 
af). Sjölag 1667 Sjösk. B. 9. — Åtnjuta 
till ondo, umgälla. (Jfr N j u t a 4.) the 
icke dierfdes fritt seja sanningen om thet 
theres vittnesbörd krafdes, fruchtandes thet 
til ondo at åtniuta. GusT. Adolf Skr. 24.

Åtnöja, tr. Vara till nöjes, swadane ... 
swar som oss athnögde och wäl behagede. 
HSH 24:124 (1518).

Åtnöjd, p. adj. Nöjd. The vore icke 
ther medh åtnögde, at the thet högsta väldet 
hadhe åt sigh dragit. Schroderus Liv. 141. 
han var icke medh måtteligtvähra . .. åtnögd. 
Ders. 143.

Åtnöje, n. 1. Nöje, belåtenhet, then 
hielp och wndtsetningh som j .. . tiil goda 
aathnöye haffua lathit oss komma tiil handa. 
Gust. 1 reg. 2: 66. Kong. M:t hafver taget 
et åtnöje till mine actioner. A. Oxen- 
stjerna Bref I. 4:215. Gesandterne ... ähro 
nu mestadels expedierede medh så tämeligt 
åthnöje. I. 4: 227. til Kongl. M:tz serdeles 
nådigste åthnöije. Stjernman Riksd. 2:1447 
(1664). — 2. Nöjaktig uppgörelse, j ... eder 
tilegnat nogen deel aff cronones iord för 

•huilken i ecke haffue varit i minne oc at- 
nöye med heredzhöffdingen, huem swadane 
iord med rette ægende oc tillbördig ær. 
Gust. 1 reg. 1:227.

Åtnöjelig, adj. Nöjsam, angenäm, thet 
är liufligare och mere åtnöijelighit, när man 
vijsheten och gode seder . . . igenom lijk- 
nelse och ereaturens eghenskap tilkenna 
gifver och affmålar. R. Foss företal 2 a.

Åtnöjelse, f. Förnöjelse, belåtenhet, then 
rätta och sanskyllige åthnöyelsen står icke 
ther utinnan, at en myket äger, uthan at en 
låter sigh nöya medh thet litzla som Gudh 
haffuer honom beskärdt. Schroderus Hoff, 
väck. 3.

Åtra, tr. och intr. 1. Återkalla, inställa. 
[Isl. aptra.] Låter någor försäkra skip eller 
gods, och ... åtrar sedan heela reesan. Sjö
lag 1667 Förs. B. 15. något... hender, ther 
aff reesan åtras. Ders. Skipl. B. 9. — 2. 
Genmäla, svara. Ären I ej hitkommen på 
befallning, at bivista en så stor och namn
kunnig drabbning? — Nej ingalunda, åtrade 
Markattan. Tessin Bref 1:175. — Åtras, 
dep. Åtra sig. [Fsv. atras ] genom hans 
munz ord åtrades (stannade) wåghen (iJor
dan). L. Petri Sir. bok 39:22. Hielp att 
iagh icke åtras (återhålles), igenom menn(-
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skornes stoora otacksamheet, till att göra 
allaman gått. P. J. Gothus Bön. T 6 b. Om 
the tienest trädha uthi, Åtras the, til at bliffua 
frij. E. Erici A 1 b. När två personer lag
ligen fästas, och en thera vil sedan åtras, 
kan then samma tvingas til at fulborda sin 
loffuen? J. Botvidi Brudpred. 59. Arn- 
heimb hafver sig först förklarat till conjunc
tion medh hertig Bernardt, och sedhan åthras. 
A. Oxenstjerna (HSH 29: 321). Så skole 
och alle Skipsbetiente . . . vara skyldige at 
fullfölia samma resa, för hvars skull the 
hyrde äro. Giör någor ther emoot,.. . gifve 
åther alt thet han undfåt hafver aff Skiparen 
til then dagen han åtras (återtager sin upp
görelse). Sjölag 1667 Skipm. B. 4. han eij 
åtras än sin mildheet till oss vända. Gri- 
PENHJELM 279.

Åtrakta, tr. Eftertrakta. H. K. M:tt... 
icke kunnat så alldeles nä sitt intentione- 
rade måhl som H. K. M:tt hafver det åtrachtat. 
Stjernman Riksd. 2:1041 (1643).

Åtrå, n. och f. Til hvilket iagh har stort 
åtrå. Messenius Blank. 59. Hon jagar åtrårs 
flåck på flygt. Kolmodin Qv. sp. 2:2G7. 
Hon har väl mycke lif och eld i sina åtråer. 
Dalin Vitt. II. 4: 229.

Åträgen, adj. Enträgen? otroon är oss 
en fahrlig, åträgen och daghligh fiende. L. 
Petri Om nattv. E2a. Ah huru flitigh och 
åträgin är Satan. Balck Krist. ridd. C 4 a.

Åträtare, m. Som träter pä, tvistar med 
någon, iagh skal trätta med tina åträttare. 
L. Petri Jes. proph. 49: 25.

Åträten, adj. Trätande på, tvistande med, 
som går till rätta. [Fsv. athrättin, envis.] 
Han är icke altijd åträtten, och wredgas 
icke til ewigh tijdh. L. Petri Dav. ps. 
103: 9.

Åtsel, m. .4s. [D. aadsel.] vthwräka och 
bortkasta the dödbas lekamen, lika som 
man bortkastar oskäligh diwrs åtzlar. Falck 
201a.

Åtskilja, tr. [Fsv. atskilia.] 1. Dela, sön
dra. berghet som åtskilier landet. Jos. 11:17. 
tu . .. haffuer åtskildt haffuet för them, så at 
the gingo torre mitt igenom haffuet. Neh. 
9:11. Titt Rike är åtskildt och giffuit the 
Meder och Perser. Dan. 5: 28. han (fågeln) 
flechlar och slåår j wädhret, driffuer och 
åtskilier thet medh sina swäffuande wingar. 
Vish. 5:11. then som sin wen försmädher, 
han åtskilier wenskapen. Syr. 22:25. — 2. 
Skilja, göra skilnad. intet weta åtskilia emel
lan sina höghra hand och then wenstra. Jona 
4:11. — 3. Medelst dom skilja, döma emel- 
lan, afgöra, afdöma. the huar annen inthit 
forfongh giöre schula för en the ære aath- 
skildhe medh rettha. Gust. 1 reg. 3: 69. Thet 
är ingen som oss åtskilier (vi ha ingen skil
jedomare). Job 9:83. lærdemen, som then 
sack besth kunna rantzaka och åthskylia.

Gust. 1 reg. 4:174. haffuen j om någhot 
annat handla, tå må thet åtskilias vthi någhon 
tilbörligh samquemd. Ap. gern. 19: 39. Öff- 
uerhetennes retta embete är, at hon effter 
Iagh och rett alla sina vndersåters saker 
som förekomma kunna, åtskilia och döma 
skal. L. Petri Krön. pred. B 5 b.

Åtskiljare, m. Skiljeman. ther uthinnan 
kunde han väl lijda H. K. M. för domare 
och åthskilliare. Tegel Gust. I hist. 2:197.

Åtskiljelig, Åtskilelig, adj. Skiljaktig, 
särskild, olika, wij haffue åtskilieligha gåff- 
uor. Rom. 12:6. een pipa eller een harpa 
... giffua åtskilielighit liwdh jfrå sigh. 1 Cor. 
14: 7. sedhan ther bliffuo twå förmyndare, 
så bliffuo ther ock åtskilielig vpsått, ty at 
hwar parten begynte sökia sitt betzsta. O. 
Petri Kr. 102. Och fattar wår Herre Chri
stus thenna saliga lärdomen ... vthi otta åt- 
skilieligh stycker. L. Petri 3 Post. 141a. 
åårsens förwandling medh åtskilieligha tij- 
dher. Sal. vish. 7:18. skal Predicaren här 
medh på åtskilieliga tijdher icke bruka åt- 
skilieligh ord. Kyrkord. 10 a. til åtskilie- 
ligh brott hörer ock åtskilieligh plicht. Ders. 
3la. the tiyo Bodh warda deladhe i twå 
åtskilieligha tafflor. Balck Catech. D G b. 
Gudh är en eenda Gudh, och äre doch tree 
åtskilielige personer. P. J. Gothus Rel. 
art. 65. wij medt monge och åtskilelige 
rijkesens wordende ärender ärhe förhindredt. 
RR lils 1544.

Åtskiljeliga, Åtskilieliga, adv. 1. Sär- 
skildt, hvar för sig. hwar siechten må widh 
sigh bliffua åtskilieligha. Hes. 46:18. — 2. 
På olika sätt. stundom talar Scrifften om 
the twå Gudz wiliar åtskilieliga. P. Erici 
5:285 b. man nu ser the flestas skrifter åt
skiljeliga skrifvas (stafvas) och tryckias. 
Svedberg Försvar 11. Så åtskillige som 
jordmonerne äro, så moste de och åtskilie
liga hvilas och giödas. Risingh 18.

Åtskiljelse, f. Skilsmessa. giordes åth- 
skilielse emellen hertog Waldemar och mar
skens dotter. O. Petri Kr. 107.

Åtskillig, adj. Skiljaktig, olika. [Fsv. 
atskililiker.] Om the uthländske Göthers 
förste ursprungli finnes uthi Historierne 
månge och fast åthskillige meningar. L. Petri 
Kr. 7. krijgen, som thetta wårt fädernes
land medh åtskillige fiender ... med åthskil- 
lig lycka och uthgång fördt hafver. Gust. 
Adolf Skr. 116. en sådan stoor mycken- 
heet, som så åthskilligh var til sinnes. 
Schroderus J. M. kr. 17. lyckan betedde 
sig åtskilligh på både sidor. Ders. 309. Re
ligions sanningen ... är allena en, och icke 
åtskilligh. Laurelius Rel. speg. 1. til åt
skillige målningar behöfvas åtskillige fergor. 
Spegel G. verk 7.

Åtskilligen, Åtskilleligen, adv. Olika. 
Öfver desse främmande legaters anhållande
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föllo de Pålers röster åtskilligen. Girs Joh. 
3 kr. 10S. han intet see eller vetta kunde 
hvadh uthi hans . . . värff skulle finnas in- 
vickladh, som åtskillelighen förstås och uth- 
tydhas kunde. Schroderus Liv. 511.

Åtskillighet, f. Skiljaktighet, religions 
åthskilligheet. Gust. Adolf Skr. 80. veta 
tingsens åthskilligheeter och kunna betekna 
hvart och ett vid sitt namn. Comenius 
Tung. 2. Språkens åtskillighet. Spegel Ord. 
företal a 3 a. thet ei litet bör Gudz godhets 
pris föröka, Om vi hans gåfvors kraft än 
närmer eftersöka Och then åtskillighet som 
i them alla finnes. G. verk (1745) 121.

Åtskilligt, adv. Olika. Belghpijpor och 
munharpor liuda åthskilligt. Comenius Tung. 
777.

Åtskilnad, m. 1. Skiljevägg, han (för
låten) är idher en åtskilnat emellan thet 
helgha och thet aldra helghasta. 2 Mos. 26:33. 
— “2. Söndring, oenighet, then eena part 
emoot then annan til krijgh, ovilie och åt
skilnat förhissadt bliffue. Stjernman Riksd. 
bih. 8t (1546).

Åtslita, tr. Söndra, upplösa. Nu stack 
thetta Smalkaldiske förbundet keysaren svåra 
uthi ögonen, och sökte thet samma uppå 
allt sätt at åthslijta. P. Brask Puf. 312.

Åtsplita, tr. Splittra, sprida. [D. ad- 
splitte. J fr S p 1 i t a.] the löpe hwar för sig 
åtsplitte eller rotteuiss. fff?”/7 1542.

Åtvakt, f. Akt, tillsyn. [Fsv. atvakt.] 
Raade wij ok eder at j grand atwakt haffua 
paa edre clercker. Gust. 1 reg. 1:37. then 
helgie ande hafuer idher satt til biscopar 
ath haffua åtwact på gudz försambling. NT 
1526 Ap. gern. 20:28.

Ätvakta, tr. G if va akt på, hafva tillsyn. 
[Fsv. atvakta.] at (det må) atwactas med 
fogdener, at the icke bruka köpslagenen 
med oxar. Gust. 1 reg. 1:255.

Åtvaktare, m. Uppsyningsman. Episco- 
pus . . . betydher en åtwactare. NT 1526 
försp.

Åtvara, tr. Tillsäga, underrätta om nå
got, för hvilket man bör taga sig till vara. 
[Fsv. atvara.] Szå wele wij ... haffue eder 
dannemen alle i then motten (ang. guld
smeders förfalskade arbete) åtwaret, ati måge 
wete tage eder till ware för sådane theris 
falskhett. Gust. 1 reg. 12:145. wele wii her 
medt haffwe ... the godhe men j then landz- 
enden åttwarede för Rüksens alles eders 
schade och förderff. Fin. handl. 7:111(1544).

Åtvarelse, Åtvarsel, f. Underrättelse, 
tillkännagifvande. ther någott bliffuer strij- 
digt j hans Landshöffdingdömme, som synes 
Cronones högheet angåå, då skall han i tijdh 
giffua Kongl. M:tt åtvarellsse. Landt. instr. 
200 (1635). dem må skee tillbörlig notifica
tion och åtvarelse. Stjernman Riksd. 2: 975

(1640). hafve Vij allom ... til een rättelse 
och åtvarsel ther om låtit giöra thenne Ord
ning. Com. 1:758 (1620). atj wele haffue 
edre bespeijning vthe emott the Hollendere, 
som nv ligge i Reffle, och göre thorn åth 
wårsell ath the Lupske sådant (att uppbringa 
deras fartyg) i sinnett haffue. Gust. 1 reg. 
9: 158. actendis mett same krigxfolk ath 
giffue sig jn vdj naget aff tesse trenne ko- 
nunge riker . . . wtan all skälig redelig och 
tilborlig åtwarsell. 9:162. the Lubske ... for- 
rädeligenn och vtan all athwarszell haffue 
ind fört Greffue Christopher aff Oldenborg 
tiil. regiment i Danmarck. 10:39.

Âtvarning, f. Aktgifning. haffue eth gott 
vpseende och nöge åtwarnungh, huru thet 
partij her effter tage sine saker före. Gust.
1 reg. 13:223.

Åtvarsel, se Åtvarelse.
Åtygga, se Åthyggja.
Åtänka, tr. Tänka på. then rijke natt 

och dagh begrundar och åtänker hvad han 
medh sine rijkedomar göra skal. Schro
derus Hoff. väck. 216. När jag åtäncker 
thet jag har i böcker sedt. Spegel Opp. 
par. 14.

Åtänkan, f. Eftertanke, bidja Gud utan 
åtänckan, är at intet bedja honom. Her
melin B 2 b.

Åtänksamhet, f. Eftertänksamhet. som 
du läs (Guds ord) för tin egen undervisning, 
bör dät ske med åtäncksamhet. Hermelin 
B Ib.

Åverkan, f. Våldsverkan, misshandling. 
[Fsv. avärkan.] the forredare, som . .. giorde 
åwerckan på wår nådigiste herris fougte. 
Gust. 1 reg. 9:39. at han icke skulle be
gynna göra någon åwerkan på erchebispen. 
O. Petri Kr. 309. med slagh och hugg göra 
åwerckan på sin nästa. L. Petri 2 Post. 
176 b. hoo som sigh förbrute på någon svensk 
man, thet vare sigh med dråp eller annor 
åverkan. Kr. 21.

Å veta, ad j. Afvita. P h r e n e t i c u s, wil
ier. åweta. Var. rer. voc. E l b.

Å vita, tr. Förevita. [Fsv. avita, Isl. dvita.] 
man haffuer... åwit Påuanom och hans an- 
hange theras offueruotd och mishandel. L. 
Petri Dial, om mess. 57 a.

Åvitelse, f. Tillvitelse, anklagelse. [Fsv. 
avitilse, förebråelse, bestraffning, klander.] 
Och bliffuer så gerningen, som hwar och 
en mandråpare giordt haffuer, honom genom 
thetta teknet (Kainsmärket) til neso och 
åwitelse. L. Petri Mandr. F 4 b. Medh 
theras runor och swartakonst kunde the tå 
icke heller något vthretta, vthan hade ther 
aff...än så mykit större åwitelse och neso. 
Sal. vish. 17:7. falsk åwijtelse. Chr. pina 
k 5 b. Konungen ... medh mong hånlig ord 
och bitter åvitelse förkastat them alla theras 
handlingar emot honom. Kr. 90. tiltaal och



Åvända — 1016 — Äfl

åwitelse. P. Erici 1: 263 b. hade han ei 
fått höra ena sådana åvitelse, at han icke 
hölle någon ordning i Svenska ordens skrif- 
vande. Svedberg Gram. försp. 15.

Åvända, tr. Använda, hwad han .. . vt- 
lägger och vppå samme tullqwarners nottorff- 
tige och nyttige bygning åwender och koster. 
RR > 1544.

Åväxt, m. Hvad som växer på ett ställe, 
växtlighet. [Fsv. aväxter, Isl. åvöxtr.] iorden 
förbrend och thes åwext förderffuat warda 
skulle. L. Petri Sal. vish. 16:19. thet är 
den Håles rijkes förkoffrande, när han kan 
först i the Christtrognas örtegård insmyga med 
några stänglar, som han ther planterar ibland, 
then goda åväxten. H. Hans. dröm. D 2 a.

Ä, E, adv. Alltid. [Fsv. ä, e, Isl. ce.] 
then Psalmen För them vthi församblingenne 
ä och altijdh må läsin warda. Uti. på Dan. 
202. Jagh hatar ä iw Herre them som tigh 
hata. L. Petri Dav. ps. 139:21. äföruthan 
enda. 145:1. så förmå dieffuulen, som spö- 
ker, ingen skada göra, hwarken honom som 
dödher är, eller them som effter leffua, äjw 
til theras siel. Kyrkord. 61 b. när trädh fal
ler, ... äpå hwadh rum (på hvilket rum som 
helst) thet faller, ther bliffuer thet liggian- 
des. Sal. pred. 11:3. Then gamble Tobias 
är stoorligha pröffuat,... Och ee haffuer han 
fast med Herranom stått. Tob. corn. G 1 a. 
— A och ä, evinnerligen, oupphörligt. 
iorden står ä och ä. L. Petri Sal. pred. 
1:4. wil iagh göra tigh til herligheet ewin- 
nerligha, och til glädhe ä och ä. Jes. proph. 
60:15. Gudz barmhertigheet . . . skal wara 
öffuer them, icke itt åhr eller tw, vthan ä 
och ä. P. Erici 3:99 b. Thet sättet beholla 
ä och ä alla tyranner, at the twert moot lag
sens och Euangelij lära ... förfechta theras 
wrongwisa och ogudactigha mening. Uti. på 
Dan. 96. Diefvulen ... ä oeh ä drifver ho
nom ifrå then ena synden til then andra. 
Schroderus Kysk. speg. H 10 b.

Äckergul, Akergul, m. Oduglig häst, 
hästkrake. Se SAOB akergul. [T. acker- 
gaul, Mnt. gul.] att tu wille wara förtänckt 
vdj att slå vtt på gräss the onyttige äcker- 
guler, som tu holler ther på stallen fåfenge- 
lige. RR ls/i 1543. Akerguler. RR S8/< 1548.

Ädelig, adj. 1. Ädel, adlig. Then helge 
ande är en werdogh och ädhelig gåffua, then 
gudh icke kastar for hundar. O. Petri 1 
.Post. 86 a. förkofra sig uthi fromheet, tucht 
och ädelige gode seder. Brahe Oecon. 7. 
ädeligit stånd. Ders. 17. — 2. Dyrbar. Han 
kläder sigh ... utj ädelig pälle (pelsverk). 
Sv., forns. 1:193.

Ädelknab, m. Page. [T. edelknabe.] 
uptogh Key saren thet (barnet) för en ädel
knab i tiänst. Schroderus Albert. 2:80.

Ädelman, m. Adelsman. [T. edelmann.] 
then edleman [page?) som han (grefven af 
Hoja) begærar. Gust. 1 reg. 3:135. the giffte 
ädelemän, som her till befalningh haffwe

halft opå theris hester. Fin. handl. 8: 78 
(1551). Een Ädhelman wil eens Greffues 
standh fööra. P. P. Gothus F5a. hwadh 
(klädebonad) en Greffue höffues, thet wil en 
slätt Ädelman ... draga. P. Erici 2:144 a.

Ädla, adj. Ädel. [Fsv. äfia, Mnt. edele.] 
Wel är tigh land hwilkes Konung ädhla är. 
Pred. 10:17. Een dygdesam quinna är een 
ädhla gåffua. Syr. 26: 3. En ädhla man (af 
ädel börd) foor longt bort j fremmande land. 
Luc. 19:12.

Ädla, tr. Adla; förädla. [Fsv. ädhla, 
Mnt. edelen, T. edeln.] ädla, adel göra, no- 
bilitare. Comenius Tung. index, han äd- 
lade och slogh honom til riddare. A. Lau- 
rentii Verld. speg. 450. Dygd och ähra ädlar 
alleen, Och icke thet uthvärtes skeen. Mes- 
senius Svan. 44. Hans bok, hans ädla vett 
först honom ädlat har, Sen honom adlig hjelm 
til pris ock gifven var. Broms 376. Huru 
kan noghon*vara ädlare, än tå han ädlar 
andra. Schroderus Hoff. väck. 208. väl
dige mäns lijk pläghadhe igenom bäleternes 
skapnad och icke igenom mycken bekostnad 
ädlas. Liv- 918. När kärnan ej trampas, men 
ädlas i mull. Dalin Vitt. II. 4: 68.

Adli, m.(?) “Natur, egentligit väsende.“ 
Stjernhjelm Ordl. till Here. Siälen i al
lom är eenahand art, utaf himmelisk ädli. 
Here. 422. [Fsv. äfli, Isl. eöli, n.]

Äfja, f. Dy, gyttja. [Isl. efja.] dyy, äfia, 
Iimus. Comenius Tung. index. Icke kan 
sääffuet wexa, med mindre thet står j äff- 
ionne? L. Petri Jobs bok 8: ll. när han 
ligger på thet som hwast är, äret för honom 
lijka som han låghe j blöta äffio. 41:21. 
Åhlen växer och öker sigh gärna ther dy och 
äfia är. Colerus 1:70. försenekt uthi syn- 
denes diupa äfja. Schroderus Albert. 4 : 230. 
Tanken renas i Gud, men smutsas i jordenes 
äfja. A. Nicander Vitt. 225. Rietz ävja.

Äfjog, Äfjot, adj. Dyig, gyttjig, en äwiogh 
och oreen dyngepultz. Phrygius Valetpred. 
D 3 a. äfjot vatn. Lindestolpe Pest. 9. 
sumpote och äfjote platzar. Ders. 17.

Äfl, m.(?) Aflande, frambringande? Ska
pare ... Som til verldenes äfl it ofanteligt 
ämne bereedde. Spegel G. verk 22.
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Äflas, dep. Arbeta? Ingen må lidas, 
som icke är tarfvelig, nyttig och äflas. HSH 
1:40 (15..).

Åfven, adj. 1. Jemn. [T. eben.] När ett 
rettesnöre icke är iust, jämpt och äfven,... 
utan vrongt, krokot och ojämpt snöre. L. 
Paul. Gothus Mon. pac. 629. din foot är 
fästat, och stadder å banen, Som sedan äfven 
och god dig förer i saligheetz hallar. Stjern- 
hjelM Here. 315. — 2. Dylik, sådan? ehuru- 
väl många fädrar föreskriva sina barn lydno 
utan mått, ... doch haver iag emot tig en 
även stränghet aldrig velat föröva. Her
melin A 6 b.

Äfven, adv. Just. [T. eben.] äwen tå på 
samma tijdh hade Herodes lätet halzhugga 
Johannem. L. Petri 1 Post. Z 8 a. han 
tyckte sigh aidrigh någon tijdh haffua werre 
wäret vthkommen än äffwen nw. 2 Post. 
167 a. Så skal tå ... Herrans Lekamen och 
Blodh ingen tijdz punet tilförenna wara j 
Natwarden tilstädhes, än äwen widh man 
ther äter och dricker? Dial, om nattv. A 6 b. 
the hadhe vthdriffuit diefflar äwen genom 
samma krafft (som Kristus). Exorc. C 4 b. 
När monga dyra retter settias honom för 
munnen som intet förmå äta, är thet äwen 
så gott, som när man setter them på eens 
dödz manz graff. Sir. bok 30:18. Vij hafve 
äffven Ny åhrs affton . . . bekommitt eder 
skrifvellsse. HSH 38:185 (1636). Hvad, 1? 
... Ja, äfven iag. C. Gyllenborg Villhj. 19. 
ingen gjordt sig mer förtjent af vår Svenska 
historia, än äfven han. Botin Hem. 1, företal.

Äf venbi Id, m. Bild, af bild. [T. eben- 
bild.] the hade the Chaldeers riddares äfven- 
bilder afmålada på sina veggiar. Svedberg 
Schibb. a 4 a. han ... lemnadt dem sin egen 
äfvenbild, Sin son, den stoora kung. Eure- 
lius Vitt. 15. Gudz egen äfvenbild. Liljen- 
stedt Christ. A 3 a. J. G. Hallman 196. 
sielfva skiönheten måste sig öfver sin äfven
bild förundra, zls. Ban. 1:339.

Äfvenmått, n. Jemnmått, symmetri. [T. 
ebenmass.] hon (målningen) mister sitt retta 
äfvenmått. U. Hjärne Orth. 17.

Äfventyr, n. och f. (?) [Fsv. äventyr, n. 
och f.?] 1. Sagoberättelse, fabel, dikt.
fördriffua tijdhen ... medh lösa och lettfer- 
digha sagor oc äwentyre. L. Petri Chr. 
pina r 7 b. så wil doch sådana Predican 
icke alffwart gå oss til sinnes, wij taghet 
lijka som en sade oss itt äwentyr. 2 Post. 
95 a. När man segher fååfeng äwentyr om 
gudh, och brukar hans oordh till fååfengt 
snack. O. Petri Men. fall B 4 a. The (Dan
ske) sende till Swenske the breff så dyyr, 
All full med räffachtigh äuentyyr. En liten 
Crön. F 8 b. wrenga Gudz ordh ifrå sin retta 
meningh och grundh och til phantasia ... 
Gudz ordh är intedt ewentyr. Nov. ord. 
eccl. 272. — 2. Händelse. Jag hade nu igen

en rolig äfventyr. Palmfelt Qv. skol. 69.
— 3. Lyckträff, vågspel, risk, vinst och 
förlust, tu beder på äwentyr, lockas thet, 
så löckes. L. Petri 2 Post. 71 b. han haf- 
ver myckit giort på sin egen efventyr. Kr. 89. 
anama Drotning Margareta på eventyr till 
theras furstinna, ty medh henne var een 
oviss och vågat ting. Ders. 101. Afradt bör 
wara uthe om Thomas-mässe för jwlen, ty 
får bonden förr hålla sin jwlahögtijdh ther 
uthaff, tå står thet på äfwentyr om han kan 
komma sitt afradt eller landgille något wäl 
från sigh. Brahe Oecon. 73. hwar upbörden 
och uthgifften äre lijke, så står thet hushåld 
på ewentyr. Ders. 90. Klenmodigt öm om 
lifvet, Han fasar för des äfventyr. C. Gyl
lenborg Andr. T1 b. — 4. Genit. äfven- 
ty rs brukad som ad v., äfventyrligt. Thetta 
må wara huru thet kan, likwel later thet 
äwentyrs nogh. — thetta synes wara äwen- 
tyrs och selsynt för menniskiors öghon och 
förnufft. L. Petri Dial, om nattv. C 8 a.

Äfventyra, tr. Dikta, berätta sagor, then 
Engelska Konungh Artus, om hvilken så 
myckit fabulerat och efventyrat är. L. Petri 
Kr. 48.

Äfventyring, m. Äfventyrare. Jöran Pehr- 
son var ... mera djerf än försicktig; hvar- 
före äfven hans öde til slut blef likt med 
alla äfventyringars, de där utan förutseende 
endast räkna på lycka och hofgunst. Cel
sius Er. 14 hist. 9.

Äfventyrlig, adj. 1. Upprorisk. [Jfr D. 
ceventyrisk, äventyrlig, urolig, ustyrlig Kal
kar.] the helsingher oc dalekarle . .. be- 
uisandis siigh ewentherlige nogh j alle motte 
med thet ena forraedirske stycke på thet 
andhra. Gust. 1 reg. 4:114. — 2. Osäker, 
satt på spel. ingen skal ... giöra dhe qvin- 
lige Kongl. May:tz arfvingar successions rät
ten til rijket här effter strijdig eller äfven
tyrlig. Stjernman Riksd. 3:1911 (1683).— 
3. Farlig. [Jfr D. ceventyrlig, farefuld, for- 
dærvelig Kalkar.] Han sänder honom til 
en äfventyrlig ort, At stå sitt egit kast, för 
thet han illa giort. Kolmodin Qv. sp. 1:152.
— 4. Opålitlig. Skalksnarrar, Pusserijtare 
och andra slijke äfventvrlige menniskior. 
Schroderus Hoflef. 272. — 5. Sällsam. 
skodhespeel, ther man fick skodha myckit 
göcklerij ... medh skråbukars och narrars 
lustighe och äfventyrlighe affechterande. 
Schroderus J. M. kr. 16.

Äfventyrliga, adv. Oredigt, utan sam
manhang, på höft, i vädret. Migh tycker 
tu talar äuentyrligha. L. Petri Dial, om 
mess. 109 a.

Ägg, n. Szå weet man och well hure the 
(Kurfursten och Landgrefven) och Kongen 
i Danmarch stå til sammans, att thet är szå 
gott som ett egh och en kake. RR 1/7 1545. 
(Jfr Grimm Wort. 5: 2499.)
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Äggblomme, m. Àggegula. [Fsv. äggi'a 
bloma, Isl. eggjablömi.] goll (gul) som äggia 
blome. Var. rer. voc. F 2 b. mon någhor 
wilia smaka thet hwijta om eggiabloman? 
Job 6: 6.

Ägn, Ägnd (egendom), se Egn, Egnd.
Ägrön, f. (?) äägrön, vintergrön. Come- 

nius Tung, index. [T. immergrün.]
Äkta, tr. Göra äkta, legitimera. [Fsv. =, 

Mnt. echten ] lå han lågh på sinne sotta- 
sängh, lät han viya sigh widh sina frillo, på 
thet han skulle echta sin son. O. Petri 
Kr. 266. medan nu Gud hade gifvit honom 
(Erik 14) en son ... tog han i sinnet at vigas 
vid henne (K. Månsdotter) och äckta honom. 
Tegel Er. 14 hist. 277.

Äktalös, adj. Ogift. [T. ehelos.] ächter- 
löst, ächtalöst lefïuerne. P. J. Gothus Hust. 
178, 180. Echtelös leffnat. Leuchowius 71.

Äktebref, n. Bref, intyg om äkta börd. 
[Fsv. äkta bref, D. œgtebrev Kalkar.] Then 
sin egen Man (handtyerksmästare) will warde 
skall haffwe sitt Ächtebreff. Skråord. 252 
(1575).

Äkteskap, n. Äktenskap. Och skola icke 
tagha någhon änkio eller bortdreffna til echte- 
skap. Hes. 44: 22. giffua sigh j echteskap. 
Matth. 19:10.

Äkteskapspligt, f. Äktenskapsrätt. Giff- 
uer han honom (sonen) ena andra (hustru), 
så skai han icke förweghra tesso hennes 
kost, klädher och echteskaps plicht. 2 Mos. 
21: 10.

Älas, dep. Jollra, pladdra, gäckas, nar
ras, skämta, leka, rasa. (Jfr Rietz alas, 
Vendell Ordb. öv. östsv. dial, älas.) sij, 
huru täcker är Ruus ... Där han sitter, ey 
veet hvad han talar ... och ählas. Stjern- 
hjelm Here. 350. ählas, tala fåfängia. Ordl. 
till Here. En vettvilling ... tokas (våpas, 
gantas, älas) och fyller öronen medh fåfängia. 
Comenius Tung. 838. Den altför mykit (är) 
manfolks kiär, Den altijd ... ählas vill. Lu- 
ciDOR Pp2a. Älas, gäckas, leka som små 
barn. Spegel Ord. (hästen) kan på många 
sätt af lustig kättia älas. G. verk 231. een 
Hyaena spelar Rät falskt med hundarna ... 
kan een långan stund förtroligt med them 
leeka, Kan älas som een valp och them rät 
kärligt smeka. Ders. 239. finna, Thet intet 
vara skämt at älas med en qvinna, Som 
är i mannevåld. Kolmodin Qv. sp. 1:14. * 
Älas, Narrenpossen oder Muthwillen treiben, 
schertzen; Älas med enom, einen äffen, ihn 
vexiren. Lind Ord. Älas, amoris affectu 
blande ludere. Sahlstedt Ord.

Äldste, m. the eldstars säte. Dav. ps. 
1536 107: 32. Judhanars höffuitzman och 
theras äldstar. Esra 6: 7.

Älende, se Elände.
Älska, tr. [Fsv. =] 1. Jesus sågh på

honom, och elskade (fattade kärlek till) 
honom. Marc. 10:21. wij skolom ... elska 
oss (älska hvarandra) inbyrdes. 1J oh. 3:23. 
wij skole elskas (älska hvarandra) inbyrdes. 
3:11. Elskoms icke medh ordom eller medh 
tungonne, vthan medh gerning och sanning. 
3:18. — 2. Befatta sig med, hafva att göra 
med. [Isl. elska.] Then myckit hwsfolk 
elska vill, Faller oroo och kymber till. A. 
Olai 11. — 3. Främja, befordra, vara be- 
hjelplig. Jak skall aldrig binde bund med 
nogen Suenskan Herra . .. androm till skada, 
utan elska them alla vid alles theres gagn 
oc hielpe till venskap oc kerlig (kärlek) them 
i mellom. Gust. 1 reg. 1:4.

Älska, f. Hetta, hettblemma? (Jfr Rietz 
eldska.) Älska, skabb och klåda på kroppen. 
Lindestolpe Frans. 109.

Älskan, f. Kärlek. Lät ... hennes elskan 
allstädhes förlösta tigh. L. Petri Sal. ord. 
5:19. ricksens ständer . . . hafva låtit på- 
skijna theras älskan till migh. Gust. Adolf 
Skr. 156.

Älskedikt, f. Kärleksvisa. Celadon... 
sång een älskedichl: Een lijten fogel, som 
med stympta vingar etc. U. Hjärne Vitt. 46.

Älskelig, adj. Älskad. [Fsv. älskeliker, 
Isl. elskuligr.] tine elskelighe wener. Ps. 
108:7. haffuer iagh most . . . giffua mina 
elskeligha siäl vthi fienda hand. Jer. 12:7. 
Gudz vthkoradhe helghon och elskelighe. 
Col. 3:12. Helser Ampliam min elskeligha 
j Herranom. Rom. 16:8. Så warer nu Gudz 
effterföliare, såsom elskeligh barn. Eph. 5:1.

Älskning, f. Kärlek, vi moste elska vår 
nästa, och samma elskning bör bestå i ger
ning. Svedberg Sabb. ro 1:354.

Älskogsbroder, m. Rival. Morgongåfva 
och fägring upväckia stundom elskogzbröder 
(medfrijare). Comenius Tung. 590.

Älskogsgaper, m. Een flanot elskogz- 
gaper. Spegel G. verk 169.

Älskogstnan, m. En horejägare och 
jungfruskännare nämpner man en elskogz- 
man. Schroderus Hoflef. 278.

Älskogsstjerna, f. Morgonstjerna. Mår- 
genrådnan nu med purpur läppar myste Moot 
andra dagens moor, den älskogsstiärna skiön. 
Eurelius Vitt. 48.

Ält, adj. ? de (skådespelen) äro hälso- 
samme, när derutaf det ältaste och sundaste 
utsökes. Tessin Bref 1:327. De gamle hafva 
tillika (på en gång) hedrat och vanfrägdat 
människans tunga, då de beskrifvit henne 
såsom det bästa och det sämsta, det ältaste 
och det värsta vi äge. 1:328. Eders Kongl. 
Höghet ... läse endast de ältaste mäns skrif
ter. 2:8. (Trots förekomsten på tre olika 
ställen kan ältaste svårligen vara annat än 
tryckfel eller skrivfel för ädlaste; så står 
det också på de två första ställena i uppl.
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1785, som likväl på det tredje stället orik
tigt ändrat ältaste till äldste.)

Älta, tr. [Fsv. =, Isl. elta.) 1. Drifva, 
jaga. the klage ... atj älthä thom i frå theris 
rätt. Gust. 1 reg. 6: 233. han älte sina fiendar. 
L. Petri Sir. bok 46:6. älter den orolige 
kärleken heerden. U. Hjärne Vitt. 33. laga 
at du mer älter honom (fordringsegaren) at 
afhämta sin betalning, än han skall nödgas 
fordra tig. Hermelin E 7 a. han af fagra 
och smickrande ord lät sig ifrån sin rätt 
ältas och dragas. Spegel Kyrkhist. 2:108. 
de ha förmärkt en bergsman flitigt älta (be- 
drifva) Sitt bruk och dag från dag så mycken 
koppar smälta. Geisler 370. Vi gå ... at 
giöma oss i vår tysthet och der älta de äm
nen, til hvilka den eviga försynen oss kallat 
(neml. prestsysslorna). Mörk Ad. 2: 400. —
2. Knåda, barnen sig en båll af snö med 
händren älta. Kolmodin Qv. sp. 2: 324. —
3. Kärna, när man miölk eltar, gör man 
smör ther vth. Sal. ord. 1536 30: 33.

Ältan, f. Förföljelse, efterjagande. [Isl. 
elta.] undlöpa dödsens ... väldiga ältan och 
åttlopp. U. Hjärne Vitt. 80.

Ämna, tr. 1. Tillämna. the skulle göra 
anfall på them som them ondt empnadhe. 
Esther 9: 2. Gudh haffuer vthgiffuit oss 
Apostlar för the alraringasta, såsom the ther 
dödhenom äro empnadhe. 1 Cor. 4: 9. — 
2. Lämpa, afpassa. Haffuer någhon pro- 
pheciam så skall hon empnas effter troon. 
NT 1526 Rom. 12:6. så är ock ... thet rett, 
at straffet aldeles empnas effter broten. L. 
Petri Mandr. E 8 b. skola the så lagha och 
empna thenna plichtenna (kyrkoplikten), at 
hon går twert emoot syndenne som bedriffuen 
är,_och förtrycker henne. Kyrkord. 31 b.

Ämnan, f. Tillgång, i haffue god emp- 
nan på värior, spetzsser och rör. Gust. 1 
reg.. 10: 86.

Ämne, n. 1. Tillämning. thet giftermålet 
som tilförene var i empne medh kon. Wal
demars dotter och kon. Håkan. L. Petri 
Kr. 98. — 2. Förebud, tillbud, efter ondt 
ämne miste de Svenske icke öfver tryhun- 
drade man. Tegel Er. 14 hist. 111. vara 
omhugse och beredd ... i tijd at kunna alla 
elaka ämbnen hindra och dempa. Stjern- 
man Riksd. 3:1930 (1683). — 3. Råd och 
lägenhet, tillgång. [Fsv. =] Tha hadhe wij 
paa folk godh æmpne. Gust. 1 reg. 1:168. 
the icke wilia hielpa the fattigha, när the 
haffua godh empne ther til. L. Petri 2 
Post. 197 a. Gudh giffuer mongom sijn empne, 
så at han ther medh sigh sielff, hustru och 
barn ganska wäl nära måtte. Dryck. D 3 a. 
gör tigh sielffuom gott, effter som tijn empne 
tilsäya. Sir. bok 14:11. bruka åker och äng 
... att the (bönderna) kunde haffua ämpne 
göra öffuerhetene skatt oc vtskylder. Svart 
Kr. 56. man haffuer hafft godh rådh och

ämpne på harnesk och wärier. HSH 27:105 
(1565). hvar och en effter sitt ämne gör 
försträckning til företaget. Schroderus Uss. 
G 3 a. ägaren blef skattlagd efter sitt ämne, 
det är, efter sitt åboende hemmans storlek 
och beskaffenhet. Botin Hem. 1:18. ther 
konung Philippus hadhe hafft något mehre 
ämne (återstod) aff daghen, hadhe han och 
uthan tvifvel kunnat drifva the Athamaner 
affläghret: Men daghen var förlijdin. Schro
derus Liv. 419.

Ämnelig, adj. Anständig, tillräcklig. 
[Isl. efniligr.] dugliga personer the ther i 
kyrckione fliteliga arbetade till Gudz ähros 
förfordring motte haffua theres goda empne- 
liga vnderhold. Svart Kr. 104.

Ämnesträ, n. [Isl. efnitré.] en som göra 
wil någrahanda ankost, hugger sigh itt emp- 
nesträ, barkar thet reent, och tälier slögde- 
liga. L. Petri Sal. vish. 13:11.

Än, adv. Dertill, till på köpet. Ther 
vanckede huggh, och än full tätt. Hund 
Er. 14 kr. v. 260.

Än, konj. Om. [Fsv. =] hwadh wilen 
j wilkora än thet kan bewijsas? Svart 
Kr. 151.

Ända, tr. talet (samtalet) wardt endat.
1 Mos. 17:22. the föllo alle genom swerdz 
ägg til thess the woro endadhe(fallne till 
sista man). Jos. 8:24. förr än Konungen 
medh sinom häär in j Judeam kome, och 
stadhen intoghe, wille han dragha emoot 
honom, och medh Gudz hielp enda sakena.
2 Macc. 13:13. Och ååt intet j the daghar, 
Vthan tå the endadhe woro (gått till ända), 
sedhan hungradhe honom. Luc. 4:2. tri- 
die daghen warder thet endat medh migh. 
13:32.

Ändalykt, f. j haffuen ... til endalycht 
ewinnerlighit lijff. Rom. 6:22. Mongom be- 
haghar en wägh wel, men på endalychtenne 
leedher han honom til dödhen. Ord. 14:12.

Ändalångs, Ändalångt, adv. the foro 
allestedhes i landet twärt och ändalongs. O. 
Petri Kr. 149. gå skogarne öffuer twerdt 
och endelongz. Svart Kr. 113. dragh ge
nom landet, twärs och endalångs. 1 Mos. 
13:17. Dans ... i ring och ändelångs. Eu- 
RELius Vitt. 30. een trång seng medh itt 
stackot tecken (täcke), som icke läter sigh 
tänia twert eller endelångt. P. Erici 1:220 b.

Ändamål, n. Slut, them skyndar ödet 
hastigt til ändamålet af sitt lefverne. Pe- 
ringskiöld Jord. 92. iag... i början af 
mitt lopp til ändamåhlet nått. Lagerlöf 63.

Ändamåls, adv. Àndtligen. [Fsv. än
damals.] huar the endemåls wele falla 
honum vtöffuer medh noghon hetzkheet, 
och thet icke kan bettre warda, wilie wij 
atj lysze konungxfredh them emellan. Gust. 
1 reg. 7: 265.
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Ände, m. en ende wardt på alt thet 
siechtet som syndat hadhe emoot' Herran. 
4 Mos. 32:13. vppå tijn orettferdigheet är 
ingen ende. Job 22:5. Theras land är 
fult medh hestar, och på theras wagnar är 
ingen ende. Es. 2:7. genom swerd och 
hunger förgåås, til tess at thet haffuer en 
enda medh them. Jer. 44:27. iagh skal 
göra en enda medh all hennes frögd. Hos. 
2:11. Herren skal döma werldennes endar. 
1 Sam. 2:10. Nu tacker Gudhi alle, then 
stoor ting gör j alla endar (Vulg. in omni 
terra). Syr. 50: 24. the komo til honom aff 
alla endar (från alla håll). Marc. 1:45.

Ändelig, adj. Slutlig, afgörande. [Fsv. 
ändeliker, Isl. endaligr, endiligr-, Mnt. en- 
delik. Tobias theras ondsko itt endelighit 
förderff förkunnadhe, och sadhe, Theras 
ondska skal giffua them en enda. Försp. 
till Nah. kwnne wij ... worth riikîtz raadt 
ther om inghen endeligh swar giffua, förre 
en wij eders och menighe almoghens wilia 
och godha raadh ther om forfarit. Gust. 1 
reg. 3:22. han förkunnar vndersåterna sin 
ändeligha wilia. Uti. på Dan. 262. tå skulle 
then feigde komma til een lycksalig endeligh 
enda. Tegel Gust. 1 hist. 2:51.

Ändeliga, adv. Àndtligen, nödvändigt. 
[Fsv. ändelika, Isl. endiliga.] Jagh moste 
jw endeligha wara i Jerusalem j then Hög- 
tijden som instundar. Ap. gern. 18:21. Then 
menighe man moste endeligha församlas, 
Ty the få wel höra, at tu äst kommen. 21:22.

Änderlig, adj. Föränderlig. Ehr verld 
är öfver alt en änderligh theater. Wexio- 
nius Sinn. Bla.

Ändesam, adj. T. en del ich, ändsam, 
snabb, som snart gjör ifrån sig. Lind Ord. 
Mannen skal ock lära sin kära hustru och 
henne flijtelighen ther til hålla, at hon är 
gerna endesam, och ingalunda tilstädia henne, 
at hon sopar omkringh medh hvar man som 
henne råkar, ifrå thet ena huset til thet an
dra, uthan vänier sigh gåå ilandes och has
tandes. Leuchowius 284. Maria Christi 
modher ... om henne varder sagt Luc. I, at 
hon haffuer varit snell och endesam. Dens.
291. Jfr Ändig 2.

Ändig, adj. 1. Slutlig. [Fsv. ändogher.] 
fulfölgia samma beginthe frijdz framfordilse 
til en ændigh endha. Gust. 1 reg. 4:143. 
— 2. Som skyndsamt bringar till ända, 
driftig, rask. [Mnt. endich.] En endugh 
hand skal herredöme få, men then som seen 
är moste skatt giffua. Sal. ord. 1536 12:24. 
Seer tu en man endighan j sijn ärende, 
han skal stå för Konungenom. Ord. 22: 29. 
(Öfv. 1878: flink i sin syssla.) expedit, 
ferdig, endig. Svedberg Schibb. 270. promt, 
villig, ferdig, vara vederredo, endig. Ders.
292. en tapper man, i många saker ändig. 
Spegel Sal. vish. 39. En ändig karl. Lind Ord.

Ändiga, tr. Sluta. [T. endigen.} iagh 
hoppass näst gudz hielp endiga min olyckas 
tijdh medh ehran. HSH 27: 271 (1647). 
kunna uti bättre rolighet ändiga sina få öf- 
riga dagar. Sv. Mere. 5. 4:258 (1664).

Ändskap, m. Ånde, slut. [T. endschaft.] 
then påbegynte handel måtte till en god 
ändskap komma. Widekindi 321. han giorde 
een endskap medh krijghet. Schroderus 
Liv. 949. Tu dåre kant ey see tin galen
skap, Hvadh troor tu thet tagher för een 
endskap. Chronander Bel. 13 a.

Ändtlig, adj. Slutlig. Siälenes ändilige 
ruin. Stjernhjelm Lycks. är. 3 intr.

Ändtlighet, f. Slutligt afgörande. den 
ändtelighet, som hela detta verket. .. utaf 
E. K. Maj.ts närvarelse (vid riksdagen) sig 
om försäkrar. Lönbom Carl XI 8:46 (1678).

Ändå, adv. Dessutom, ytterligare, och 
bygde igen alla murar, som förfallne woro,
... och bygde än tå ther vthan före en an
nan mwr. 2 Krön. 32:5. Så määlte han 
än tå tusende alnar. Hes. 47: 5.

Ändå, konj. Ehuru. [Fsv. än pa.] kunde 
han icke warda warm, än tå man holde ho
nom medh klädher. 1 Kon. 1:1. än tå 
iagh är til tigh kommen, så är iagh doch 
icke therföre afffallen jfrå Gudhi..ludith 11:14.

Äng, adj. [Isl. engr, T. eng.] 1. Träng, 
snäf. menniskiones hierta ... är alt för 
ängt och trångdt ther til, at thet skulle kunna 
begripa sådana (andeliga ting). O. Petri 
I Post. 3 a. til sin änge och mörke graf 
föras. Tempeus 192. adels frugers och 
bondehustrurs kiortlar hafva varit änge. Dens. 
189. fästningen ... är äng och lijten. HSH 
35:379 (1662). — 2. Knapp. Så ähre oss 
medelen huar medh värked skulle sustine- 
res,... ängare vordne. A. Oxenstjerna 
(HSH 32:197).

Änga, tr. Tränga ; tvinga. [Isl. engja, 
T. engen.] thina owener... skansza kring 
om tigh, och ängia tigh på alla sidhor. NT 
1526 Luc. 19:43. thet (folket) skal engia 
idher jfrå thet rwmet. ylm. 6:14. wort sam- 
wet engier oss för synden schuldh. O. 
Petri Men. fall Lia. wåre vnderszåter .. . 
haffue szå opta engtt, trengtt och begeradt 
åff osz, att tullenn måtte komma vp igenn. 
Gust. 1 reg. 8: 280. K. cristiern ... ängde 
oss til (pdtvang oss) en vtlendzskan biseop. 
HSH 17:93 (1523). vichtige orsaker... oss 
skulle ängia och driffua til at idkeligh liggia 
Gudh i öronen medh bönenne. L. Lau- 
rentii Pred. 27. mångahanda straff och 
plåghor, medh hvilka han haffuer viljat them 
til boot och bättring ängia och drijffua. Ders. 
28. han (ormen), när han gammal varder, 
sigh igenom steenrössior ... änger och trän
ger, och ther medh kryper uthur then gamble 
hudhen. Nyårspred. 11 b. man alt för be
kymmersamt vil fara effter verldzlig konst,
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och engia alt innom menniskio skrancker. 
Svedberg Schibb. 104. Drägt ej duger i 
fält, som kroppen tynger och änger. A. 
Nicander Vitt. 175.

Änga, f. Andtäppa. [Fsv. änge, m ] 
Asthma, ängia. Var. rer. voc. Dta. En
gia, Dyspnoea, Reichen. Schroderus Lex. 
18. Engia är andadrächtsens möda. Come- 
nius Tung. 300. jfr Bröstänga.

Ängd, f. 1. Tvång, intrång, trångmål. 
K. cristiern ... ängde oss til (påtvang oss) ‘ 

en vtlendzskan biscop ... Doch med gudz 
försyn oc rikesins helge patronerss hielp 
slik engd moot alle cristelig loffue ecke 
lenge bliffue skulle. HSH 17:93 (1523). 
the danska ... oss oc tess (Tynnelsö slotts) 
kringom byggeress engd oc skada vitha ville. 
Ders. — 2. Andtäppa, ängd, asthma. Co- 
MENius Tung. index.

Ängebol, -bord, n. Ängsmark, betes
mark. [Fsv. ängiabol.] borgarene (t Lö- 
döse) hade stortt brist til äng, och kunne 
ecke väl behiälppa sig medt mindre än them 
vorde någon mark öcli vdtryme tillagt til 
engebool. Gust. 1 reg. 5:148. en öö ... 
som wår käriste nådigiste herre haffuer vnth 
bisp Morten til engebol vnder biscopsstolen. 
6: 228. när litijdt höö wexer, eller man elliest 
icke god ängebord haffuer. K. br.Mla 1555. 
Jfr. Rietz 45.

Ängefjäll, m. Ängsmark, ängsstycke. 
[Fsv. ängiafiälder.] en ängefiell. RR !/i 
1548.

Ängra, f. Änger. the som vmgås med 
skiökior... få ängror och matkar til löön. 
Syr. bok 1536 19:3.

Ängsel (?), adj. Ängslig, j ären icke 
ängsle vthi oss, vthan j ängslens vthi idhor 
eghen hierta. NT 1526 2 Cor. 6:12.

Ängsla, f. Ängslan. [Fsv. —] min 
herre j yrtagårdhen swittadhe bloodh för 
änxla och bedröffwilse skull. O. Petri 
Men. fall L3a Thet hopp som fördröyes, 
gör ängslo j hiertat. Ord. 13:12.

Ängst, f. Ångest, ängslan, the i ängsth 
och nödh icke måghe förtwiffla. L. Pet. 
Gothus 4a. (Tryckfel för angst?)

Ängsta, tr. Ängsla, oroa, besvära. [T. 
ängsten ] the varda ängstade och förskräckte 
uthi theras samvet. P. J. Gothus Rel. art. 
314. tin (Cupidos) boga, tin’ ängstande pij- 
lar. Stjernhjelm Fångne Cup. 3 intr. här
lig trägårdsfruckt Skall mit i ödan öckn, 
som förr af hundekiäxa Och tistel ängstad 
var, dig gee een härlig luckt. Eurelius 
Vitt. 65. så väl allmänne som enskylte 
plågor något hvar trycka och ängsta. Lin- 
destolpe Pest. 32.

Ängstig, adj. Ängslande, besvärande. 
[T. ängstig.] ängstig köld. Stjernhjelm 
Fredsafl 3 intr. dijn (Cupidos) ängstige 
bloss. Fångne Cup. 4 intr.

Ängstighet, f. Ängslan. Fruchtan är 
en ängstigheet, then en hafver öfver något 
oriät, som man inbillar sigh at förestå. Spar- 
man Sund. sp. 156. minska hans ängstig
het... Hermelin E 4 b.'

Ängt, adv. Trångt, snäft. (Se Ä n g.) 
han ... drager upp'å sigh sijna skoor, så at 
the stå engt åt fotterna. Schroderus 
Hoflef. 217. The (qvinnorna) skole icke 
ängt snöra sigh. Albert. 2:214.

Änne, n. Pantia. [Fsv. =, Isi. enni.] tu 
skalt festa thet (spännet) på hatten framman 
j ennet på Aaron. 2 Mos. 28:37. gören 
idher icke skallotta offuer idhart änne. 5 
Mos. 14:1. titt änne är aff koppar. Es. 
48: 4. han medh sins ännes swett... hustru 
och barn nära moste. L. Petri 1 Post. 
N 6 a. Ett smaalt änne är svijnachtigt. 
Comenius Tung. 245.

Ännebuff, m. Ett slags hårprydnad. 
[F. pouf.] lägga bort alt fransyskt krus, 
hvad det må vara, fontanger, ännebuffar, el
ler bands eller kläders uppsättningar. Boe
thius 208.

Ännedok, n. Fasciola frontalis, 
ännedook. Var. rer. voc. E 8 a.

Ännelof, m. Lof midt i ansiktet, be
röm dt en som sjelf åhör det. [Fsv. =] 
smickrare ... gifva ännelof, at tig ther med 
behaga. Svedberg Ungd. reg. 328, tillå
tande intet ännelof, ehuru velförtient och 
rettvist thet ock vore. Dödst. c 3 a. (Jfr 
Svedbergs “Lista på gamla gäfva ord och 
ordalag“, där detta ord upptages (Schibb. 408) 
med hänvisning till Konungastyrelsen.)

Änneprest, m. (Jfr Ä n n e 1 o f.) enne- 
prester och smickrare. Svedberg Dav. 
D 8 b.

Ännespann, n. 1. Pannsmycke. Tå 
hengde iagh itt ännespann på hennes and- 
lete. 1 Mos. 24:47. och gaff tigh itt änne- 
span j titt änne. Hes. 16:12. — 2. Spänne 
framtill, the giorde ock ennespannet på 
then helgha kronona aff klart guld .. . och 
bundo itt golt snöre ther widh, at thet motte 
kneppas offuan på hatten. 2 Mos. 39:30.

Ännesvett, m. Anletes svett. [Fsv. 
ännis sveter.] äta sitt brödh j sin ännes 
swett. O. Petri Åkt. A 3 b. nära sigh 
vti sin änneswet. Svart Kr. 102. sitt brödh 
...j sin enneswett... förwerfua. P. Erici 
2:148 b.

Äpa, intr. Tjuta; ropa högt och skråla. 
(Spegel Ord.) [Isl. cepa.] The taga fast 
een biur .. . Then häfva the omkull på ryg
gen fast han sparkar, han måste dock åstad, 
thet hielper ej han äpar. Spegel G. verk 
236. thet var tok-tal som Lucinius täckts 
äpa, At lärdom är en pest, som kan regen- 
ter..dräpa. Sal. vish. 20.

Äpplegård, m. Trädgård. [Fsv. äpla 
gardher, Isl. eplagarör.] Pom ar i u m, äple-
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gård eller trägård. Var. rer. voc. M 2 b. 
han hade intet annet göre, Utan äplegårder 
stichte och rödie. Link. bisk. krön. (Ben- 
zelius Mon. 13b).

Äpplemost, m. Äpplesaft, cider, til 
Herrans Natward bruka andra drycker än 
wijn, nemliga ööl, miödh, kyrsedranck, äp- 
lemost etc. L. Petri 1 Sänd. Bl b.

Äraktig, adj. Ärebevisande. [Mnt. er- 
achtich.] ährachtige emoot predicoembetet. 
P. Erici 1:149 a. d i s c r e t, beskedlig, höf- 
lig;„vettig, ährachtig. Svedberg Schibb. 2ti5.

Arbar, adj. Ärofull, hederlig. Kongl. 
M:t... genom alle ährbare och tildrägelige 
medel trachtar at erhålla freden. Stjern- 
man Rilcsd. 2:1300 (1658). ehrbart fredz- 
sluut. 2:1303 (1660). Ey! hur ährbart står 
en an Sielfsint träd’ i tiänstbarheet, Then 
naturen födt harfrij? Stjernhjelm Fdngne 
Cup. 2 intr. det ärbara och hedervärde 
bondeståndet. Dalin Arg. 2, n. 52.

Ärbeding, f. Ärebetygelse. [Mnt. erbe- 
dinge, T. ehrbietung.} säija K. May:t aff 
Sverige Danmarcks Riikes rådz venlige ähr- 
bedingh. Tegel Gust. 1 hist. 2:9. säija 
Kon. M:t til Danmarck på Kon. M:tz vägna 
uthi Sverige tilbörligh och kärligh erbe- 
dingh. 2:82.

Ärbödig, adj. 1. Vördsam, höflig, artig. 
[T. ehrbietig, D. cerbödig.] en ährbödigh 
ögn-laat. Stjernhjelm Here. 50. han (ele
fanten) sägs buga sig för månan och... 
Betyga thet han har it hierta rätt ärbödigt. 
Spegel G. verk 223. Scipio viste at ställa 
sigh emot hvar man vänligh och ährebe- 
digh. Schroderus Liv. 343. — 2. Benä
gen, villig. [T. erbötig, erbietig ] är Kongl. 
Mtt i nåder ärbödig... än ytterligare dess 
nådige promisse en fuldnat att gifva. Stjern- 
man Rilcsd. 2:1493 (1664). hvad ther emot 
vore handlat... är Kongl. M:tt erbödig att 
rätta låtha. 2:1713 (1675).

Ärebrunst, f. Ärelystnad. När äre- 
brunst i själen träder. Creutz 09.

Ärebödighet, f. Vördnad, vördnadsbe- 
lygelse. [T. ehrbietigkeit.] påminne vij 
oss, icke uthan en synnerligh hiertans ährebö- 
digheet och tacksamheet, vår... konungz och 
herres ... bevijste kongl. försorgh. Stjern- 
man Riksd. 2:1358 (1660). Dän förmån du 
haver fram för honom, som tig vanskapelig 
synes, förplichter tig til högre ärebödighet 
emot skaparen. Hermelin E 7 b.

Äredryg, adj. Stolt, högfärdig, som 
de äro af naturen äredryga, vilja de ock 
gerna sträcka sin magt och myndighet 
för..högt. Roman igo.

Äredryghet, f. Rättelser emottager jag 
med tacksamhet, ty jag är månare om san
ning än om lärd äredryghet. Gjörwell 
(SAH 36:102).

Ärefiken, adj. Ärelysten. Så ärefiken

såg man verlden vara då. S. E. Brenner 
Dikt. 1:189.

Äreförgätare, m. En inbunden skalck 
(en ähreförgätare) lurar the oförsichtige. Co- 
MENIUS Tung. 817.

Äreförmäten, adj. en dehl blefvo så 
ähreförmätne, at the efftertrachtade at göra 
sigh til herrar öfver heela monarchien. P. 
Bra sk Puf. 13.

Ärekrona, f. Kyskheetzähre-chron Diana. 
Stjernhjelm Fdngne Cup. 7 intr. the tree 
högste dygdenes ährecronor, ståndshögheet, 
prijs och välde. Virl. rep.

Ärelyte, n. Hur månger på sig sielf et 
ärelyte flamsar, Som alt för fritt och dierft 
med unga karlar gamsar! Kolmodin Qv. 
sp._ 1:122.

Äreminne, n. thet sköna tempel, Med 
hvilko Salomon haar Gud til äreminne Be- 
prydt Jerusalem. Spegel G. verk 35.

Ärende, n. [Fsv. ärande.] 1. Sak. 
Gåår ock så nu fram, och seer thet stora 
ärende som Herren göra skal för idhor öghon. 
/ Sam. 12:16. Herranom mishaghadhe thetta 
ärendet som Dauid bedreff (i afs. på Uria 
och Bathseba). 2 Sam. 11: 27. — 2. Till
dragelse. Jagh wil... förtelia gammul ärende. 
Ps. 78:2. man icke haffuer wist årataal när 
ärendet skeedt är. O. Petri Kr. 7. wiste 
än tå ingen aff thet vnderliga ärendet, som 
med henne war på ferde, at hon war haff- 
uande med Gudz Son. L. Petri 3 Post. 
92 b. Josue badh til Gudh, och skeedde 
thet vnderligha ärendet, at solen emoot sin 
natur stadnade på himmelen. Bot Bl b.

Ärendesman, m. 1. Budbärare, ären
des mannen ... war en Gudz Engel. L. Petri 
3 Post. 59 a. — 2. Böneman, skole ärendes
män uthskickadhe varda, som ährlighen om 
brudhen hoos hennes föräldrar och förmyn
dare värffua. Leuchowius 3.

Ärendshäf, adj. Beställsam. (JfrHäf.) 
Lind Ord. Se Rietz ärneshäv.

Ärepligt, f. Apollo sampt Musæ ... fram
träda til at vörda och bewijsa sijn ähreplicht 
... drotning Christinae. Stjernhjelm Lycks. 
är. 4 intr.

Äreprakt, f. Lycksaligheetenesährepracht. 
Stjernhjelm.

Ärepris, m. Hvad är eder förmente in
billade ähreprijs: eder lycklige framgång, se
ger och victorier. Stjernhjelm Lycks. är. 
3 intr.

Äreprål, n. The segersälle hiältar... 
The blifva billigt krönte Med Daphnes ähre- 
pråål. Stjernhjelm Fdngne Cup. 5 intr.

Äreprång, n. Bevijser eder frögd med 
liufligt taal och sång, Med vijsor, dantz och 
leek och alzköns ähreprång. Stjernhjelm 
Fägnesäng.

Äreskämmare, m. wårt Furstelige gode
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nampn af en hoop ähreskämmare uthi lan
det osannfärdeligen förolämpas. Lönbom 
Hist. arch. 5:11 (1598).

Äresot, f. Äresjuka. R. Foss 442.
Ärestycke, n. Christus öffuerwan dieff- 

uulen (vid frestelsen i öknen) och medh itt 
ährestycke skildes widlt honom. P. Erici 
1:188 b.

Äretörst, m. menniskiors fåfenga ähro- 
torst. L. Petri Sal. vish. 14:14.

Ärevyrdning, -vördning, f. Vördnads- 
betygelse. göra belätom äravyrdning. P. J. 
Gothus Rel. art. 250. underdånig ährevyrd- 
ning och tacksamheet emoot Hennes K. M:tt. 
Stjernman Riksd. 2:1226 (1654). ährevörd- 
ningen (är förvandlad) uthi vaanvördning 
och föracht. Schroderus Cogn. tillegnan 
A 3 a.

Ärfast, adj. Hederlig, redlig. [T. ehren
fest.] ifrå them, som äre trogne och ähr- 
faste,.. . skal tu tigh aldrig skilia. R. Foss 57.

Ärfva, tr. Lemna i arf (T. erben.] j 
måghe besittia thetta godha landet, och erffua 
thet til idhor barn elfter idher til ewigh tijdh. 
1 Krön. 29 (28:8). theras nampn warder 
prijsat j theras barnom, til hwilken thet 
erffdt är. Syr. 46:15.

Ärgra, tr. Förarga. [T. ärgern, D. ær- 
gre.] Det ärgrar mig at jag den leskan så 
afhullit. Palmfelt Qv. skol. 54.

Ärik, m. Årder, plogh eller ährick. 
Stjernman Com. 2:842 (1658). plogar eller 
ähnker. 3:445 (1666).

Ärkelig, adj. Arg, odräglig, orimlig. 
[Mnt. erchlik.] then Orgemackare .. . for- 
drer vdi så motte (för ett orgverks byg
gande) ärckelig summa vdi lönn. Thyse- 
Llus Handl. 2:817 (1547).

Ärlig, adj. [Fsv. ärliker, Isl. œrligr, T. 
ehrlich.] 1. Ansedd, aktad, hedervärd. Een 
ährligh och anseende man, vir clarissimus, 
valde honoratus. Helsingius. ärlige her
rer och gode men, hans nådis riikis rådt. 
Gust. I reg. 5:5. myndighe j menighe- 
tenne, rådherrar och ärlighe män. 4 Mos. 
16:2. En giffmill man loffua menniskionar, 
och säya, Han är en ärligh man. Syr. 32 
(31:28). När tu bliffuer budhin aff någhrom 
til bröllop, sett tigh icke j fremsta rwmet, 
at icke til ewentyrs någhor kommer som . . . 
är ärligare än tu. Luc. 14:8. —2. Förnämlig, 
ärofull, berömlig, hederlig, hedrande. H o- 
n e s t u s, eriig. Var. rer. voc. S 2 a. Sto la, 
en ärlig och footsijdh kiortil. Ders. E 6 b. 
titt welle må menniskiors barnom kunnogt 
warda, och tins Rikes ärligha Maiestet. Ps. 
145:12. mijn blomster båro ärligha och 
rijka frucht. Syr. 24:24. Han giorde een 
ärligh gerning, at han lät folcket åter komma 
til een rett Ordning igen. 50: 5. man skal 
leggia henne (afskriften af brefvet) på thet

heligha berghet, såsom på itt ärlighit och 
vppenbart rwm. I Macc. 11:37. en ärligh 
segher. Col. 2:15. Christi begraffning .. . 
ärlighare war än hans hetzka fiender gerna 
wille. L. Petri Chr. pina r4b. Grå håår 
äro en ährlig krona. Sal. ord. 16:31. medh 
en ährligh fredh besluta krijget. Schro
derus Liv. 380. han söckte orsaak, huru 
han medh ett ährlighit anseende kunde öf- 
vergifve thet Etoliske krijghet. Ders. 588. 
bereddes honom ett ährlighit herberge, ther 
han medh sitt medhföllie vardt hedherlighen 
undfången. Ders. 915. — 3. Ärbar. Theras 
hustrur... skola ock ärligha wara. I Tim. 3:11.

Ärliga, adv. Med ära, ärofullt, hederligt. 
[Fsv. ärlika, Isl. œrliga.] Her aff kan man 
nw merkia huru ärliga och wäl menniskian 
war scapat, j thy ath gudh sielff boodde 
vthi henne och ath hon war hans beläte 
thet honom lijkt war, huilket war jw en 
stoor ära och hedher. O. Petri Men. fall 
A 4 b. wardt han ... ärligha begraffuen. Tob. 
14:2. the redho woro, bådhe til at ärligha 
leffua eller ärligha döö. 1 Macc. 4: 35. vnd- 
fick idhor sendningabodh ärligha. 12:8.

Ärlighet, f. [Mnt. erlicheit.] 1. Ärofullt 
tillstånd, härlighet, gudh vthaff sina barm- 
hertugheet haffuer henne (menniskan) vp- 
rettadh j ghen till then ärligheet ther hon j 
frå fallen war. O. Petri Men. fall A 2 b. 
— 2. Heder, hederlighet, honestas vera, thet 
är sanskylligh ährligheet. L. Petri Skyld. 
C 3 a. — 3. Såsom titel. Käre Nils peders- 
son (kammarråd) god besynnerlig wen, för
låter mich at jach så dierffliga ider Erlighet 
om sådant ringa tilscriffuer. Fin. handl. 
6:269 (1547).

Ärmstrumpa, f. Skjortärm (Rietz G87)? 
[Jfr D. handstrempe Kalkar, Troels 
Lund Dagligt liv i Norden Klædedragt 102-3.] 
Köngl. M-.ts pager fingo årligen 12 par 
ärmstrumpor. K. br. 10/n 1649.

Ärsam, adj. 1. Berömlig, ärofull, he
derlig. [T. ehrsam.] thessa Gudarnes dött
rar, the ährsamme Dygder. Stjernhjelm 
Virt. rep. ährsampt effterminne. Wexio- 
nius Sinn. B2 3 a. — 2. Årbar. the j vth- 
wertes måtto emooth theres nästa tuchtighe, 
ährsamme och ostraffelighe fundne warda. 
Balck Catech. L7b.

Ärtblåsa, f. Blåsa med ärter i. man 
reddar (skrämmer) barn medh een ärte blåso. 
P. _Erici 1:195 b.

Ärälskande, p. adj. [T. ehrliebend.] 
ährälskande tapper man. Stjernhjelm Virt. 
rep..

Äska, tr. [Fsv. äskia, Mnt. eschen.] The 
eska migh j retten, och wilia medh sinom 
Gudh til retta gå. Es. 58:2. thet Konun
gen vppå eskar, är förhögt. Dan. 2:11. han 
eskar idher fram til räkenskaps. L. Petri 
4 Post. 40 a.
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Askan, f. Fordran. Kongens i Danmarck 
äskan och begäran. Girs Gust. 1 kr. 119.

Ässendragare, m. Uppassare vid kung
lig spisning, bords-page. [T. essenträger.] 
tiänthe iagh i fem åhr både för småsuen 
och ässendragare städigt i hoffuit. Rääf 
Y dre 3:394 (1594).

Äta sig, refl. Fräta omkring sig. sår- 
nadhen . .. haffuer intet widhare ätit sig på 
hwdhenne. 3 Mos. 13:6. skabben haffuer 
widhare ätit sigh i hwdhena. 13:8. Haff
uer thet wijdhare ätit sigh vth på hwdhenne. 
13: 27.

Ättboren, p. adj. Bördig, härstammande. 
(Fsv. ätborin, Isl. cettborinn.] Hon behål
ler samma art som de, af hvilka hon är 
ättboren. Hermelin C 6 b.

Ättebok, f. Slägtbok. Hvad höga äm
betsmän i Båtars ättebok Ha varit. J. G. 
Hallman 177.

Ättebragd, f. Slägtdrag. [Isl. cettar- 
bragö.] ibland de store finnes väl ättebrag- 
der, som uti gebörder och skickelighet be
svara (motsvara) sitt höga stånd. Herme
lin E 5 a.

Ättehage, m. Begrafningsplats. hwar 
släkt hade sin eghen ättahaga i sin boolstadh. 
O. Petri Kr. 82.

Ätteleda, tr. Härleda, de hieltemodde 
siälar, Hvars herkomst ätteleds från öfver- 
verdske välar. Columbus Vitt. 95.

Ätteträd, n. Stamträd. [Fsv. ättarträ.] 
ett gammalt slägtregister och ett väl målat 
ätteträ. C. Gyllenborg Sprätth. 99.

Ättika, f. starcka dryckers ätikio skal 
han icke dricka. 4 Mos. 6:3.

Ätting, m. 1. Slägting. [Fsv. ättinger, 
ättinge, Isl. œttingi.] Tyrs ätting och slächt- 
man. Peringskiöld Heimskr. 1:177. — 
2. Ättling. Om han än fåår mong barn, så 
skola the doch dräpas medh swerd, och 
hans ättingar skola icke aff brödh mätte 
warda. L. Petri Jobs bok 27: 14. Then 
som henne (visheten) är troghen, han skal 
erffua henne, och hans ättingar skola bliffua 
widh brödh. Sir. bok 4:18.

Ättla, tr. Ämna. [Fsv. ätla, Isl. cetla.] 
Om iag dätta ämne så bredt som däss vich- 
tighet synes fodra ville uthambra, skulle iag 
i stället för några blad allenast, iag åt dig 
ättler, begynna at skriva många böcker. 
Hermelin A 8 a.

Ävarande, p. adj. Evig. [Isl. ceverandi.] 
hon svårliga brått sitt jordeske, farande goda 
Måst’ uti himliske prackt och ävarande glä- 
die förandra. Columbus Vitt. 146.

Öd, m(?). Egendom. [Fsv. öper, m. 
och ödh, n., Isl. auör, m.] Then rijke snij- 
ker. then armas ödh. R. Foss företal A 4 b.

Öd, adj. Öde. [Isl. nuffr.j een ödh och 
ofaneligh villmarck. U. Hjärne Vitt. 165. 
Alt vaar uselt och ödt. Ders. 166. iach är 
som en natskäffwa j ödhen rwm. O. Petri 
Men. fall N 7 a. i ödan öckn. Eurelius 
Vitt. 65. Jfr 1 Öde.

Öda, tr. Tillintetgöra, föröda, ödelägga. 
[Fsv. öp a, Isi. eyda, T. öden.] Du som 
med een mächtig hand Amors stränge lag 
och vapen Hafver ödt och nederlagt. Stjern- 
hjelm Fdngne Cup. 13 intr. han thet hela 
landet.. . ödat och förderfvat hade. Sylvius 
Curt. 380. man såg från ödda länder Ty
ranner drifvas ut. Dalin Vitt. II, 5:15. 
ris och måssa marken ödde, Och knapt 
et gräs ur jorden rann. H. C. Norden- 
ELYCHT 15.

Odare, m. Förödare. forsware sig för 
theris och K. M. ödherer och förderffuare. 
Fin. urk. I. 1:51 (1597).

Ödd, (?), adj. Af ödet bestämd. Jagh 
sitter här een krympling ... Min moder haf
ver migh så födt, Gudh nåde migh, som så 
var ödt. S. Brasck Ap. gern. B1 b. Gudh

nåde oss som sådant är ödt. T. krig. C 4 a. 
Jfr 2 Öde, Öden.

Öde, adj. 1. Tom, naken, öfvergifven. 
faste städher skulle förfalla til en ödhe 
steenhoop. 2 Kon. 19:25. man skal för- 
Ieggia idhor Altare och göra them ödhe. 
Hes. 6:6. — 2. Om person, man kan jw 
haffwe tilfälle att leggie en hoop aff them 
(upprorsmännen) öde (nedgöra dem). RR 
15/j 1543. giöra bonden öde (blottad, läns) 
på .hästar och spannmål. Carleson 179.

Öde, adj. Af ödet bestämd, beskärd. 
Ach gudh nåde then man som är ödhe Att 
lijda slijkan sörgh och vedermödha. Doct. 
Simon 4. Then olycka var them ödhe. 
Messenius Signill 24. Säl är then som 
någhot godht är ödhe. Ders. 50. Hade 
Edhers Nådhe mig hördt,... Hadhe edher 
ey then möde Varit aff olyckan ödhe. Blank. 
22. konung Erich ... sleffte konung Johan 
uthur thet fengelset såsom han var sielf 
öde att sittia uthi. Gust. Adolf Skr. 76. 
Audit (Isl.), i. e. ödhe, beskärt. Stjern- 
hjelm Sv. o. G. mâles fat. E 4 b. Jfr 
Öden.

Öde, n. [Fsv. öpe, Isl. eyåi.] 1. Förödt 
tillstånd, ridderskapet hadhe longo (länge
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sedan) warit lagdt j ödhe. O. Petri Svar 
till P. Eliæ i 1 b. — 2. Öde, ödelagd plats. 
Babel itt ödhe worden är. Jer. 50:23. Han 
haffuer giordt migh til itt ödhe. Jer. klag. 
1:13. Jagh skal ... göra tigh lijka som itt 
ewigt ödhe. Hes. 26: 20. städhernar skola 
åter besatte, och ödhen bygd warda. 36:10. 
The skola vpbyggia the gamla ödhen, och 
läta vpkomma thet j förtijdhen förstorat är. 
Es. 61:4. ingen är så arm och vsäl, at han 
vthi sådana ödhe (en ödelagd stad) boo wil. 
L. Petri 3 Post. 68 b.

Ödefull, adj. ? thet obootfärdiga, ödefulla, 
vilda, slemma menniskiors svina lefverne. 
P. L. Gothus Undervisn. 12. Jfr Ödelig, 
ex. ur Försp. tili Dan.

Ödegång, m. Förödelse, undergång, all 
ting syntes luta til sin ödegång. Roman 
209. __

Ödeland, n. Ödemark. [Fsv. ödheland, 
Isl. eySiland.] Africa ... mäst är ett torrt 
ödeland. Malmborg 35.

Ödelig, Ödlig, adj. 1. Ödslig, tom. [D. 
ödelig Kalkar; Isl. eyöiligr.] Wij haffue 
. .. folgt ödeliga wilstijgar. L. Petri Sal. 
vish. 5: 7. Inte vaar leffvande lijkt, men al
ting dödligt och öödligt. U. Hjärne Vitt. 
166. Ödlig skog. Kolmodin Qv. sp. 1:64. 
hwilken een stoor och starck troo han (Da
niel) hadhe til Gudh, vthi itt så ödhelighit 
och wildt Hedhniskt wesende (som i Babel). 
Försp. till Dan. — 2. Dyster, intet hördes 
till, uthan en ödelig surrande i skogen af 
det kylande vädret. U. Hjärne Vitt. 52.

Ödeliga, adv. Ödsligt. [Isl. eyöiliga] 
j hela landena stoodh bijstert och ödheligha 
til. Ps. 107:40.

Ödelse, f. Förödelse? när the (Judarne) 
wordo förstörde aff the Romare, så folgde 
ock ther effter een ödhelse som aldrigh 
bootas kan, så at Israels folk lengre ey skulle 
kallas Gudz folk. Uti. på Dan. 438.

Ödelägga, tr. 1. Nedlägga, förgöra. 
ödheleggia all Seths barn. 4 Mos. 24: 17. 
wårt krigzfolck . .. ödelagt en heel hoop aff 
samme forretlige selskap. RR Vio 1542. Så 
venda intet breckeligheterna, siukdomarne 
och plågorna åter, förn the fella och öde- 
leggia menniskiona. Svedberg Ungd. reg. 
272. — 2. Tillintetgöra, alle helsosamme 
dygder skulle komma i yttersta föracht och 
öde läggias. Stjernhjelm Virt. rep. man 
på alt sätt derefter traktar at förminska Ed. 
K. May:ts nåde emot mig och ödelägga det 
nådiga förtroendet, som uti mig är af dess 
stora mildhet satt vordet. B. Oxenstjerna 
(Lönbom Sv. arch. 2: 167). At ödeläggia 
synden kostade Gudi mycket större möda, 
än åt skapa verlden. Spegel Pass. and. 
351. — B. Aflägga, afskaffa. theras gamble 
lagh och stadgar vordo ödhelagde. Schro- 
derus Liv. 705. ordalag, som våre forna

Svenske hafva brukat, ... är nu ödelagdt. 
Svedberg Schibb. 202.

Ödelägn, f. Afläggande, afskaffande. 
Lagsens ödhelägn. Schroderus Liv. 481.

Ödemål, n. Ödeläggelse, tillintetgörelse. 
Romerska väldets ödemål. Björner Kämp. 
företal 3.

Öden, adj. Af ödet bestämd. [Fsv. ödhin, 
Isl. auöinn.] Nw kommer dödhen, som all
om är ödhen. Psalmb. 1572 56 b. grep ho
nom döden, som hvar menniskia ähr öden. 
Messenius Krön. 91 Thet kan till äfwen- 
tyrs ware thesse land ödett at hafwa sådana 
rezenter. Celsius Monum. 58 (1559).

Ödesamhet, f. Utödande, aftagande, 
förfall. (landsköpet) länder Calmar stad til 
merckelig afbräck och ödesamhet. Stjern- 
man Com. 2:268 (1640).

Ödkänd, p. adj. är hin andre godh, så 
är ock thenne, Ty then ene är ödhkender 
aff (igenkännelig på) then andra. Uti. på 
Dan. 370.

Ödla, f. een ödela hade krupit uti een 
menniskia. Colerus 1:330. Ju skiönare 
ödela, ju starkare och farligare är också för
giftet. As. Ban. 1:303.

Ödlig, se Ödelig.
Ödmark, f. Ödemark, iagh gör en wägh j 

öknenne, och watuströmarvthi ödhmarkenne. 
Es. 43:19. Christus drogh sigh här affsidhes 
bort j ödhmarcken. L. Petri 1 Post. Z 4 b.

Ödmjuka, tr. Göra ödmjuk. [Fsv. öp- 
miuka.] han . .. haffuer ödhmyukat migh. 
Job 30:11. hwar och en skal bucka sigh, 
och hwar och en ödhmiukat warda, och the 
höghferdighas öghon ödhmiukat bliffua. Es. 
5:15. then som stolt är, kan han ödmiwka. 
Dan. 4: 34.

Ödmiukelig, adj. Ödmjuk, han ... screff 
thenna ödhmiukeligha scrifftena til Judanar. 
2 Macc. 9:18.

Ödmjukeliga, adv. Ödmjukt. Han . . . 
talar så ödhmiwkeligha. Syr. 29: 5.

Ödmjukt, f. Ödmjukhet. [Fsv. öpmiukt, 
Isl. auömjkt.] En fattig man talar medh 
ödhmyukt. Ord. 18:23. tienandes Herranom 
medh all ödhmiwkt. Ap. gern. 20:19. medh 
ödhmiukt rekne hwar then andra yppare än 
sigh. Philipp. 2: 3. Warer alle inbyrdes 
hwar annan vnderdånighe, och håller idher 
hårdt widh ödhmiuktena. 1 Pet. 5: 5.

Ödnalag, m. Af ödet bestämd lag, skic- 
kelse. [Fsv. ödhno lag] then ödnalagh 
haffuer ståndet aff ålder, Tu moste döö. L. 
Petri Sir. bok 14:18. Johannes hade be- 
skrifvit alt thet honom uppenbarat blef om 
Gudz församlings heliga ödnalag och tilstånd. 
Svedberg Dödst. 532. Gudz ödnalag och 
oryggeliga slut om utkorelsen och förkastel- 
sen. Ödn. a 7 b.

Öf, m. Ränning i väf. [Jfr D. ov Kalkar.]
65
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ööff, varp, stamen. Comenius Tung, index. 
Rietz öv 833 b.

Öflete, Öfläte, se Oblat.
Öfning, Öfving, f. Utöfning, verksamhet. 

[Mnt. ovinge, T. Übung.] Hon (tron) fråghar 
ock icke om godha gerningar skola göras, 
vthan förr än man fraghar, haffuer hon giordt 
them, och är alt jemt j öffningennne. Försp. 
tili Rom. then gåfwa (tron) är... j aleenes 
gudz hender, är lekawel noghon owing medh 
huilka tw måå förhopa ath gudh måå'geffwa 
tich troona. O. Petri Men. fall Llb.

Ofra, tr. Eröfra, bemäktiga sig, tillskansa 
sig. [D. evre Kalkar.] the offrade landz- 
orterne. P. Brask Puf. 31. Haerlem (Me/) 
effter en långsam belägring offrad. Ders. 262. 
Sverige ingen lust hafver något synnerligit 
mehra uppå samma (Ryska) sijda at offra. 
Ders. 377. Så hade han ... offrat deres för- 
tientte besolningh, som slagne vore. Hert. 
Carls slakt. Aa 3 a.

Öfrig, adj. Hög, högt uppsatt. [D. övrig 
Kalkar, T. übrig.] Öffrighe rijkzens em- 
betzmen äro konungen närmest och haffua 
medh regementzens högvichtighe saker til at 
beställa. L. Paul. Gothus Mon. pac. 7U2. 
The kallas nidhrighare embetzmen, som effter 
the öffrighares befalning haffva til at bestella 
medh rijkzens saker. Ders. 704.

Öfring, f. Eröfring. bleff alzingen an
ställt giord, een sliik öffring at befästa. P. 
Brask Puf. 207. Konungarijket . . . skulle 
genom alt för stoore och vidlöfftige öffringar 
inrijkes försvagat blifva. Ders. 254.

Öfrit, adv. Mycket,'högeligen. [Fsv. yfrit, 
öfrit, Isl. yfrit.] the skula . . . öffwrit noogh 
(öfver nog) haffua. Joh. ev. 10:10.

Öfva, tr. Herren .. . wedhergeller them 
rijkeligha som hoghmodh öffua. Ps. 31:24. 
ther man dryckenskap öffuar. Ord. 23:30. 
the intet kunna öffua Laghen. Jer. klag. 
2: 9. — Refl. öffua sigh j oskälighit fråtzerij. 
Vish. 14:23. öffua tigh sielff til (i) gudh- 
achtigheet. I Tim. 4: 7. the (begären) öffua 
sigh (tilltaga) genom fiendans (djefvulens) 
anblåsande meer och meer. L. Petri Skyld. 
G 3_a.

Öfveban, m. [D. oveban Kalkar.] 
Gymnasium, öffueplaan eller öffuebaan. 
Var. rer. voc. L 5 a.

Öfvebänk, m. ? Kon. Gustaf 7 skrifver 
till Sten Eriksson Lejonhufvud, som vista
des i Frankrike: Skynde tich snarligen till 
titt fäderne landt, ther kräffuer och någett 
att göre, och lath tig åtnöije med then öffue- 
bäncken tu haffwer länge vpå sittit, thet är 
nu fast tijdt att vpstå aff sömpnen. RR 2 s 
1543. Månne skriffel för ofnebänk, bänk 
vid ugnen (Isl. Fsv. ofn, D. ovn; T. Ofen
bank, latbänk)?

Öfveplan, m., se Öfveban.

Öfver, prep. j morghon offuer viij da- 
gher (t morgon 8 dagar till). Gust. 1 reg. 
8: 9. the skola offuer itt boord (vid samma 
bord) tala falskeligha medh hwar annan. 
Dan. 11: 27. offuer (utöfver, till råga på) 
alla våra synder haffue wij ock giordt thetta 
onda, at wij beeddes oss Konung. 7 Sam. 
12:19. man offuer hela året (hela året ige
nom) skulle ... begå Årstijdher. Syr. 47:12.

Öfverbetyga, tr. Öfverbevisa. [Fsv. ivir 
(offuer) betyga.] han wijste eller kundhe 
them inthet oärligenn eller någenn otrohett 
öffuerbetyghe. Hist, handl. 13. 1:236 (1566). 
Papisterna härda vth j theras wilfarelse, oan
seendes at them wäldeliga öffuerbetygat är, 
at the haffua een nyia vpdichtad religion. 
P. Erici 2:122 a.

Öfverblifsel, f. Öfverlefva, qvarlefva. 
[T. Überbleibsel.] af så rik syskonskara Hon 
genom himlens nåd nu endast öfrig är . . . 
Gud oss länge må then öfverblifslen unna. 
U. Rudenschöld 364.

Öfverblåsa, intr. Blåsa till slut, upphöra 
att blåsa, sedan thenne wädherhwerffwelen 
war wäl öffwerbläst. Phrygius Företal till 
Svarts Årepred. 18.

Öfverbocka, intr. Mottaga el. under
kasta sig tuktan. [T. überbücken, sich 
einer Züchtigung, demüthigung unterziehen. 
Grimm Wort.] Här måste .. . Guds uthvalda 
nådebarn öffuerbocka och kenna thet skarpa 
korsrijset. P. J. Gothus Fastapred. 161. 
så hemnar sigh then alzmechtige Herren 
Zebaoth i thetta lijffuet aleena particulariter, 
ther moste i dagh thenne, i morgon en annan 
öffuerbocka. Ders. 252. så mosten j ... på 
marterbenken öffuerbocka. Ders. 273. Ther 
skal ingen öffuerbocka för then andra, uthan 
hvar och en moste framstreckia sina egna 
hud. Ders. 392.

Öfverbredsle, n. Sängtäcke. [Isl. yfir- 
breizl.] S t r a g u 1 u m, offuerbreedzle, offuer- 
teckilse. Var. rer. voc. E 8 a.

Öfverbödig, adj. Beredvillig, benägen. 
[Fsv. ivirbudhugher (öffuerbödigher), Mnt. 
overbodich.] han owerbödig ær at sware 
ther om till reithe. Gust. 7 reg 2:85. Wij 
ære offuerbuduge ath lathe ransakes ... om 
alle the sacher. 4: 168. huar nogra bristher 
hade paa ferde warid . . . haffuer han altid 
waridt öffuerbödugh till att bötha och för- 
wandla them. 6:142. Konung Christiern be- 
gärade at konung Karl skulle låta honom 
riket vp, Men konung Karl war öffuerbödigh, 
at saken motte komma i retta, så at ther 
motte dömas om, huilken there bättre rett 
hade till riket. O. Petri Kr. 261. hwad 
Mammon befaler och beder them göra, ther 
äro the öffuerböduge til. L. Petri 2*Post. 
242 a. Christus allom är öffuerbödigh til 
hielp emoot syndena. Ders. 273 a. war tå 
nästan hwar man wälwiliat, ja, öffuerbödig
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til theras skadha. Kyrkost. 2a. var emoot 
tijne jempnlijkar redebogen (öfverbödigh, 
tiänstachtig, tiänstvilligh). Comknius Tung. 
'.tot. hevisa then öfverbödige, sonlige respect, 
vyrdning och tacksamhet, som vij . . . vår fru- 
moder äre med förbundne Stjkrnman 
Riksd. bih. 338 (1Ö54).

Öfverbödig, adj. Öfvermäklig, iifver- 
lägsen. IJfr Fsv. ivirbuUlt, makt, myndighet, 
Isl. yjirbjööa, yfirboi)\ Borgerskapet (i Rle- 
skow) . . . blefvo nu nästan rädde för the 
Svenskes öfverbödige macht. Widkkindi 27.

Öfverbörda, tr. Öfvermåttan belasta. 
(T. überbürden.| IJtaf matens tyngd besväres 
magen, därnäst hiernan utaf dät ifrån magen 
upstigande damb; och är altså icke at för
undra, om sinnet, utaf den åtskillige svårhet 
överbördat, bliver odugse til sin ämbetes 
plicht. Hkrmkun C 5 a.

Öfverdel, m. Yta. |T. <>hertlieil.\ Hela 
hafvets öfverdel var som en spegel. Fabhi- 
ciiis 370.

Öfverdikta, tr. lJådikta. |Mnt. o ver
dichten.] Them tyckte icke nu nogh ware, 
The hadhe the Swenske så fådt j snare, 
Vthen ther till öffuerdichte them än, At the 
skulle ware ogerninges män. Fn liten Criin. 
G 4 b.

Öfverdom, m. Högsta dum, slutlig dom. 
[Isl. yfirdömr.] vppehålla oss . . . emoot alla 
ogudta htiga potentaters dom och öffuerdom. 
P. Eiiici 2:02 b.

Öfverdrabba, tr. Vara öfverlägsen. the 
vijdha vägna öfverdrabbade the Komare medh 
folck. Schrodkrus Liv. 161.

Öfverdraga, tr. 1. Förse med öfverdrag, 
öfverkläda. öfverdragna hattar . . . ingen må 
bruka utan Biskopar och Theologiæ Profes- 
sores. Laurki.iijs Kyrkord. 325. — 2. Draga, 
tåga emot, öfverfalla. och kan man intet 
bättre göra, än at man öfverdrager them, 
emädan (medan) räddhoga ... ligger them uthi 
hiertat Schrodkrus Liv. 352. medh macht 

i öfverdragha them och straffa them. Ders. 
357. 3, Öfverföra. |T. übertragen.] nye
böcker äre l.:...erade och alle räkningar 
theruthi uhr the gamble böckerne öfverdragne. 

i Stjkrnman C om. 3:675 (1668). 4. Upp
draga, öfvertemna, afträda. [T. übertragen.] 
ihet kongzlige välde Hans Kongl. May:tt i 
händer at lefverera och öfverdraga Stjkrn
man Riksd. 2:1663 (1672). skal compagniet 
vara förbundet berörde tobackzhandel . åt 
en eller flere aff borgerskapet at öfverdraga. 
Com. 2: 877 (1658). dhe . . . dheras rätt haf a 
till dhem emot en summa penningar öfver- 
dragit. HSH 30:177 (IÖ58).

Öfverdrucken, p. adj. Öfverlastad. gä
ster .. . öfverdruckne blefvo liggandes. Girs 
/o/i. 3 kr. 12. Borgarena hafva sine källare 
och öölkrogar öpna heela natten igenom och 
tillåta studenterna och andre banquetere hoos

sig till dess de varda öfvcrdruckna. Bkromis 
Nytt förråd 22 (1037). the gå i seng öfvcr
druckna. Svkdbkrg Sabb. ro 1:757.

Öfverdryckja, f. ÖJvcrmåltligl drickande, 
öfverlaslning. [Psv. ovirdrykkia ; jfr Isl. of- 
drykkja.] swelgherij och öffuerdryekio flyy. 
I.. Pktri Dryck. Bob.

Öfverdråplig, adj. Öfvermåttan svår, 
stor. (Jfr Dråplig.) oss omögeligit wara wil 
allene at vppehålle den öfwerdråpelige geldt- 
spilling. RR ,K/io 1542. Under Philippe II 
begynte Spanske monarchiens öfverdråpelige 
prfjgresser at stadna. P. Brask Ruf. 61.

Öfverdåd, f. En sådan öfverdåd. DOhkn 
lioil. skald. 3.

Öfverdådeliga, adv. tu haffuer. . . syndat 
offuerdådheligha. Hub. 2:10. Och gick off- 
uerdådheligha in j Helghedomen, och lät 
borttagha gyllene Altaret. 7 Macc. 1:23.

Öfverdådig, adj. förkasta dårachtigh och 
offuerdådigh spörsmål. 2 Tim. 2:23. (O/v.
I8H2: oskickliga.)

Öfverdådighet, f. Öfvermakt. ath the 
(presterna) skola bliffua vijd theris stora velie 
herradöme och öffuerdådughet, then the så 
stora haffua hafft j förtiden ath the haff’ua 
driffuit herrar och förster vthur landit. Gust. 
I reg. 4: 210.

Öfverdäding, m. Öfverdådig person. 
Thesse två bröder vore stora öfverdådingar. 
Verklius Giitr. 21«.

Öfverens, adv. Draga öfverens, se 
Draga II.
ÖfverensstälTining,!. Öfverensstämmelse. 

[T. Übereinstimmung.] kiärleken består hos 
oss uti en öfverensstämning af våra hiertans 
böijelser. C. Gyllenborg Sprättli. 31.

Öfverfall, n. Öfvervåld. |Mnt overval.] 
the ey betorffua ath fruethe athuj them j 
noghen motthe wile lathe nogit öffuerfaldt 
skee wtaff oss. Gust, t reg. 3: 8.

Öfverfalla, tr. Ligga åt, ligga öfver, 
enträget ansätta, han giorde monga hel - 
bregda, så at the offuerföllo honom, och wille 
tagha på honom, så monge som någhra plågho 
hadhe. Marc. 3: 10. för then skul, at thenna 
änkian offuerfaller migh så swåra, moste iagh 
fly henne rett. Luc. 18:5. folcket offuerföll 
Jesum, på thet the skulle höra Gudz ord. 
L. Pktri 2 Rost. 164 a.

Öfverfara, tr. I. Genomfara, genomvan
dra. tå the offuerfarit hadhe ööna (Cypern) 
alt in til then stadhen Paphunt. Ap. gern. 
13:6. 2. Förfara, erfara. Then mykit
haffuer öffuerfaret, han är worden snell. L. 
Pktri Sir. bok 34: o. 3. Fullborda, af- 
sluta. Oc (må) förde ranszakning om ler- 
domen (evangeliska läran) offwerfären bliffue. 
Gust. I reg. 4: 43. sångarenars sång . . wa- 
radhe alt in til tess brenneoffret öffuerfaret
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war. 2 Krön. 29: 28. effter offuerfarit (öfver- 
ständet) straff. Försp. tilljer. thet ringasta 
är ... öffuerfaret (undangjordt), vthan ståår 
fast meer än nu tilbaka. L. Petri Mandr. 
D 2 b.

Öfverflyktig, adj. Öfverlöpare. öfver- 
flychtighe uthi alle krijgh läte sigh lättfer- 
dighe och förvetne finnas, fiendens anslagh 
til at förfahra. Schroderus Liv. 413. For
sten uthi stadhen kom til Catonem öfver- 
flychtig- Ders. 489. vordo någhre ... angiffne, 
lijka såsom the ville blifva til the Romare 
öfverflychtighe. Ders. 493.

Öfverflyta, intr. Flöda öfver. tine pres
ser med most offuerflyta. Ord. 3:10.

Öfverflöd, n. Till öfverflöd, till 
yttermera visso (eg. hvad som är öfverflödigt; 
T. zum Überfluss.) ehuruväl han på then 
bästa och säkraste grund thetta förehafvande 
fattat hade, som var salus^ reipublicæ, så 
förde han doch til ett öfverflöd Enckiedrott- 
ningen thetta til sinnes. Widekindi 203. 
på thet lickväl alle som vederböre må til 
öfverflöd see och förnimma, huru saken är 
passerat, ty är een skrift af them opsatt och 
underskrefven. Stjernman Riksd. 2: 1426 
(1664). — Ordet förekommer äfven såsom 
fem. en stor öfverflöd — en fördärfvelig 
öfverflöd - allmän öfverflöd. Dalin Vitt. 
11. 6:131, 133.

Öfverflöda, intr. och tr. 1. Flöda öfver, 
öfversvämma. Elfven Tiberis öfverflödde 
tolff gånger. Schroderus Liv. 654. på thet 
at hela landet icke skulle igenom flodens 
Tyberis öffuermåtelighe uthflytande öffuer- 
flödas, lät han uthgraffua strömmen. Pac. 63. 
et sidländt fält. .. om höst och vinter öfver- 
flödas af vatnet. Linné Sk. resa 71. — 2. 
Hafva öfverflöd. Herren skal göra, at tu 
skalt offuerflödha j alla äghodelar. 5 Mos. 
28: 11. iagh haffuer alt och offuerflödar. 
Philipp. 4. 18. Göthariket . . . öfverflödher 
medh frijmodjghe och behiertade inbyggiare. 
Schroderus J. M. kr. företal o.

Öfverflödelig, adj. Öfverflödig, för myc
ken'. öffuerflödeligh .. . prydning. L. Petri 
Dryck. D 8 a.

Öfverflödeliga, adv. I öfverflöd. wij 
. .. öffwerflödelige haffue honnom god wilkor 
tiilbudit. Gust. 1 reg. 6:131. Gudzkistan j 
Jerusalem offuermåtton rijk aff penningar war, 
och hadhe offuerflödeligha noogh. 2 Macc. 
3: 6. förfoor han sina äghodelar, och leffde 
offuerflödeligha. Luc. 15:13.

Öfverflödig, adj. 1. Öfverflödande, rik
lig, ymnig. Copiosus, öffuerflödig, ymp- 
nog. Var. rer. voc. Sia. then offuerflödhigha 
welgerning. 2 Cor. 4:15. söker ther effter, 
at vthi idhar rekenskap skal een offuerflödigh 
frucht finnas. Philipp. 4:17. var berörde elff 
uthaf öfverflödigt regn högt upstigen. Schro
derus Liv. 263. Herren ... afskölde jordenes

orenlighet förmedelst en öfverflödig regnskur. 
Spegel Pass. and. 140. den oss vederfahrne 
öfverflödige kongl. nåden. Stjernman Riksd. 
3: 2098 (1693). öfverflödig välfägnad. J. G. 
Hallman 11. — 2. Slösaktig, tu icke skal 
wara girigh,... icke öffuerflödug. L. Petri 
3 Post. 47 b.

Öfverflödighet, f. [Fsv. ivirflödhoghhet.]
1. Öfverflöd. pressenar offuerflödigheet aff 
most och olio haffua skola. Joel 2:24 —
2. Yppighet. Bonden droogh sådana cledhe 
som han sielff giorde, war ey heller sådana 
kräseligheet och öffuerflödogheet i landet, 
som nw är. O. Petri Kr. 42. — 3. Omått
lighet, fråsseri. thens rikas offuerflödhig- 
heet städher honom icke soffua. Pred. 5:11. 
oberychtat för offuerflödigheet. Tit. 1:6.

Öfverfull, adj. fråtzar och swelger sigh 
öffuer full. L. Petri 3 Post. 83 a.

Öfverfylla, tr. Offuerfyll tigh icke medh 
allehanda kräseligh maat. Syr. 38 (37:32). 
sigh medh wijn och ööl offuerfylla. L. Petri 
Dryçk. D 8 b.

Öfverföra, tr. Öfvertyga, öfverbevisa. 
[T. überführen.] Jag må tala hvad jag vil, 
så sker altsammans til at öfverföra eder, at 
alt hvad jag hafver sagt är idel sanning. 
Lagerström Tart. 76.

Öfvergift, f. Uppgifvande. Stockholms 
slotts öfvergift (till Kristian Tyrann). Dalin 
Hist. III. 1:7.

Öfvergifva, tr. 1. Öfverlemna. tu haff
uer offuergiffuit oss j wåra fiendars hender. 
St. af Esther 2:6. the moste alle vnder 
iordena, och dödhenom offuergiffne warda. 
Hes. 31:14. Hvilko (drottningen) vij ... öf- 
vergifve och i händer ställe högstbe:te tre- 
duble dygde crona. Stjernhjelm Virt. rep. 
— 2. Af stå ifrån; upphöra. Dauid offuer- 
gaff at dragha vth emoot Absalom. 2 Sam. 
13:39. the hadhe offuergiffuit fiskia, sittian- 
des til at byggia theras nätt. L. Petri 3 
Post. 6 b. — Öfvergifva sig, refl. Öfver- 
gifvas, dep, Gifva sig öfver, misströsta, 
förtvifla. [Fsv. ivirgiva sik, ivirgivas.] wij 
icke forskräckes eller öffuergiffue oss for 
dödhenom. O. Petri 1 Post. 79 a. the öff- 
uergiffua sich och fortwifla. Ders. 82 a. the 
icke miströsta skulle och öffuergeffua sigh, 
när förfölielsen påkomme. 3 Förman. 35. 
Tå mijn siäl offuergaff sigh, tenckte iagh 
vppå Herran. Jona 2: 8. At en som offuer- 
giffuen (misströstande) är haffuer tolamodh. 
Jer. klag. 3:28. Gudz folk ... skulle haffua 
tröst, och icke öffuergiffuas i bedröffuel- 
sen. Uti. på Dan. 325. Jfr Gifva sig 
ö fy e r.

Öfvergjord, f. Motsats till bukgford. 
Se Kryssgjord.

Öfvergjorda, tr. För hårdt tillspänna 
gjorden? the gamle haffua medh fyllest- 
görelsen öffuergiordat hästen och handlat
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något hårdare än tilbörligit var. P. J. Gothus 
Rel. art. 307.

Öfvergjuta, tr. the skola . .. medh fruch- 
tan offuergotne warda. Hes. 7:38.

Öfvergylla, tr. Öfverhölja med guld. 
quinnan war ... offuergylt medh gull och 
ädhla stenar. Upp. 17:4. stadhen ... offuer
gylt war medh gull och ädhla stenar och 
perlor. 18:16.

Öfvergå, -gånga, intr. och tr. 1. Förgå. 
Alt är thet framfarit (försvunnet) såsom en 
skugge, och såsom itt rychte som offuergåår. 
Vish. 5:9. — 2. Öfverträda. [T. übergehen.] 
iagh haffuer offuergångit Herrans befalning.
1 Sam. 15:24.

Öfvergång, m. Antastande, öfvervåld- 
[Jfr Jsl. yfirgangr.] Haffue wij och tagit.. • 
Clerkerijd j Scara ... vtj vårt... forsuar för 
alth öffuerfald och orett öffuergång. Gust. 
I reg. 4: 302.

Öfvergäld, f(?). Procenteri. [Se Schly- 
ter Ord. overgæld. Mnt. overgelt, ocker. 
Schiller-Löbben 6:229.] Then sitt gotz 
förökar med vcker och offuergeldt. Sal. ord. 
1536 28:8. (Bib. 1541: winning; Öfv. 1878: 
räntor.)

Öfvergängelig, adv. / öfv erträffande 
måtto, oöfverträffligen. Moses war en off- 
uergengeligh heligh och wijs man. L. Petri 
Dial, om mess. 38 b.

Öfvergöra, tr. Öfverlemna, öfverstyra. 
[T. übermachen.] Lind Ord.

Öfverhet, f. Högsta välde. [T. obrig- 
keit (oberkeit).] idher är Offuerheten giffuen 
aff Herranom. Vish. 6: 4. Then som offuer- 
hetena haffuer skal thet ock besinna at ho
nom är icke swärdet förgäffues befalat. O. 
Petri Ed. C 2 a.

Öfverhopigt, adv. I öfvermåttan stor 
mängd. [T. überhäufig ] odygder .. . som 
öfverhopigt j landet finnas. HSH 31:431 
(1638).

Öfverhän, adv. På ytan, ytligt, läsligt. 
[T. überhin.] när ett vatn medh något ser- 
deles slags malm allenast lijtet och så öfver- 
hänn är förblandat. U. Hjärne Vatt. 40. 
man medicinen så öfverhän haar lärdt. Ders. 
41. Paracelsus råder intet derföre, at de som 
hans verck allenast öfverhänn och icke med 
behörig alfvar läsa, det intet fatta. Par. 13.

Öfverhändig, adj. Som har öfverhand, 
öfvermäktig, öfverlägsen. hielp mich ifrå 
mina förföliare ty the äre mich offuerhen- 
dughe. Dav. ps. 1536 142:7. Christus dö- 
dhenom offuerhendigh wardt. O. Petri 2 
Post. 78 b. Tala så widh honom (Simson) 
at tu kan få see huar vthinnan han sådana 
stoor krafft haffuer, och huar medh wij kunne 
warda honom offuerhendughe. Dom. 16:5. 
Han skal sinom fiendom offuerhändigh bliffua. 
Es. 42:13. han gaff sigh j kamp och trätto

medh them som lärdast woro jbland Judarna, 
hwilkom han ock medh Scrifftenne war off
uerhendigh. L. Petri 3 Post. 18 a.

Öfverhänga, tr. Vara öfverhängande, 
hota. Skulle och Gudh ... een eller an
nan förändring regementet öfverhängia låta. 
Stjernman Riksd. 2:1381 (1660).

Öfverhöjda, tr. Dominera. [T. über
höhen]. thess (fästningens) murar, torn, 
vallar och grafver äre ... mycket öfverhög- 
dadhe aff klipperne. HSH 35:284 (1654). 
Staden aldeles ähr öfverhögd, altså kan iagh 
icke see huru han bäst skulle kunna forti- 
ficeras, emedan dhen ena högden så ähr 
beskaffat at hon commenderar den andra. 
30: 238 (1658).

Öfverhöjding, -höjning, f. han (skan
sen) är illa förseeddh medh stryckvärn ,-och 
aff öfverhögdinger (dominerande punkter) 
eller betäckelsser förolämpadh. HSH 35: 289 
(1656). vore och nödigt att den backen, som 
sunnan för ofvanbe:de gamble skantz ligger, 
bleffve uthiämpnadh, på dedh Renditen icke 
måtte den bruka til öfverhögningn (bestryk- 
ning) emot dhed värket. 35:345 (1657).

Öfverhölja, intr. [Fsv. ovirhylia.] Ther 
klagade väl mongen man opå Then orett, 
then skaleken giorde thå, Men ingen låttes 
thet höre; The som sådant straffe skulle, 
Medh saken the thå öffverhulde (sägo genom 
finger med, öfverskylde saken). Hund Er. 
14 kr. v. 374.

Öfverhöra, tr. Granska. [Mnt. over- 
horen, Isl. yfirheyra.] wij haffua ... öffwer 
höört thin fogtes ... rækenscap. Gust. 1 reg. 
3: 42.

Öfverig, adj. Öfverstigande. [Mnt. over- 
ich.] Huilke våre borgare . .. före mere godz 
inn i rijkedt, änn thed var värdt the uttförde, 
skall sådant öfvericht godz som annedt frem- 
mande godz förtulladt blifue. Stjernman 
Com 1:128 (1552).

Öfverila, tr. 1. Öfverraska, öfverrumpla. 
[T. übereilen.] Rantzau medh sin krijgz- 
macht måtte komma och öfverijhla the Sven
ska. Girs Er. 14 kr. 83. Fältmarskalken 
.. .öfverijlade Kongels stadh. Widekindi 41. 
blifva .. . medh hugg och slagh öfverfaldne 
och öfverijlade. Stjernman Com. 1:901 
(1623). thet folcket Spaler ... med krijg öf- 
verijla. Peringskiöld Jord. 11. om hon 
änn vthaff kötz swagheet öffuerijlat vthi synd 
folle. P. J. Gothus Bön. C 6 b. the blefve 
uthaff döden öfverijlade. Schroderus Hof- 
lef. 256. öfverihlad af Cupidos snälla^skått. 
Wrängel Fr. Snöhvit 18. När herden, tung 
af sömn, i trädens svalka hvilar, Då kommer 
ulfvens stund: des hiord han öfverilar. Cel
sius Gust. Vasa 98. den debitor, sonreij 
är trög och tresk, men medellöös och fattig, 
icke må alt för strängt och hastigt öfverijlas. 
Stjernman Riksd. 2:1865 (1680). när vre-
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den öfverilar en, skulle man slrax läsa fader 
vår eller annor vacker bön, så at vreden ei 
må filtara och utbrista. Svkdbkrg Sabb. 
helg. 1C,2. Jas öfverilades af vrede. Ax. 
Han. 2: 502. — 2. Öfverlöpa, skyndsamt be
handla. Fienderne . . . trängde så mycket 
härdare på alla sijdor til, så at Kongl. Mayst. 
måtte då mycket {af rikets inre ärenden) i 
hastigheet öfverijla, en deel låta ogiordt til 
bcqvämligare tijdh. Widkkinm 35. I! 
Kefl. Skynda för mycket. Vi måste oss hvar- 
ken öfverila eller uttrötta, utan städse gå 
en jämn, stadig och makelig gång. Tissin 
Href 1: 2«».

öfverkjortel, m. Lena, offuerkiortil, 
mantil. Var. rcr. v o c. K 5 a. öfverkjortel 
eller lifklädning. Murhkrü VAH 5:155.

öfverkomma, tr. Hekomma, erhålla. 
kyskheet är en siälsyn gåffua, såå at the ey 
äre monge som henne rätzligha öffuerkomma 
kunne. O. Pi-:tri Åkt. C 2 a. Gudz ... ord 
är wijshetennes brunn . . . Hoo kunde ellies 
weta huru man wijshcet och klookhcet off- 
uerkomma skulle? Syr. 1 : i;.

öfverlada.tr. Öfverlasta. |T. überladen.\ 
hon medh samma siwkdom öffucrladen eller 
full är. B. Oi.avi 184 a. bör hvar och een 
ta^ha sigh til vara, at han sin lekamen ey 
öfverladhar medh maat och drick. Srar- 
Man Pest. B 2 a.

öfverland, n. |D. overland, hojland, 
indiand, Kalkar, I. oberland, Isl. vjirland.| 
droo^h Konungen vthaff sinom stadh Antio- 
chia offner Huphraten vp ät offuerlanden. / 
Maee. 3: 87. när iagh j Offuerlanden droogh.
2 Maee. 9: 25.

öfverlanga, tr. Komma öfver, komma 
dl. |l). o verlange Kai.kar, T. überlangen.\ 
man schall slää dhem (de förrymde fån gar ne) 
ihiell, huar man them kann öttuerlange. 
HSH 27: 186 (ISOS). så mykinn hampp, som 
iagh till liggiende schipflåthans wlhredningh 
äröfred och öfuerlange kuned. 3f>: SäHi (1579). 
komme till the orlher ther som j kunne 
fijenderne öffuerlangc. Hist. hand!. H. 2: !I4 
(I5tifi).

öfverlast, f. 1. Öfvcrlaxtande. man sijn | 
syndiga kropp icke mätteligen födlier, utan 
genom öffvcrlast mädh maath och drick gö
der och döder. HSH 31:5« (Itilil). 2. 
Öfvcrväld, betungande, för tryck. [D. over- 
last, skade, void Km.kaii, Mm. överlast,
I. überlast) sig szå skicke at the ingen 
öffucrlast göre bönderne. (lust. I reff, ti: 
213. är vor villie atj fare lempeliga med 
them, ath them icke skeer nogon offuerlast. 
10: 10». sedan han ock ther öfver (öfver 
Norge) våldh fått hadhe, missbrukadhe han 
thet medh gräseligit tyrannij och allahanda 
öfverlast. I.. Pktri Kr. 4». mord, våldtäght 
och annan slijk öfverlast. Gust. Anm.« 
Skr. 134. sådan girigh belälningesman . . .

gör offta undersåterna öfverlast. R. Ross 
572. igenom the Carthaginensers och theras 
höfvidzmäns store tvång och öfverlast voro 
the nödhgade at hålla sigh til them. Schro- 
dkrus Liv. 327. huadh Justitiæ väsendet 
belangar, hafver iag . . . budit till allmogen 
ifrå all otilbörlig öfuerlast freda och försvara. 
HSH 31: 4«« (1002). 11. Last, besvär.
(han) Ujdes af ingen . . . Allom en öfverlast. 
Stjkrnhjfi.m Here. 477.

öfverlasta, tr. 1. Helasta. rijket {är) 
månge besvärligheeter öfverlastad och be
tunged medh, att det nu ved denne tijden 
icke mehr draga kunne. Gust. Adolf Skr. 
215. ther öfverlastas the medh odrägeliga 
uthlagor. Laurfuijs Opusc. H: »2. Alla dessa 
tidender . . . öfverlastade den sorgsna keisaren 
med en sådan börda af bekymmer, at han så 
när blifvit förtrykt under des tyngd. Ax. Han. 
2: »5. — 2. Hegä öfvcrväld emot. Konung 
Christiern ... så månge fruer, jungfruer och 
ährlige hustruer öffuerlastet. Stji-rnman 
Riksd. bih. 114 (1547). 1{. Öfverxkrida.
låta sigh benöija medh måttelighet, och icke 
öfverlasta sitt förrådh och ämne {tillgång). 
STJKRNMAN Com. 3:725 (lfjfiH).

Öfverlasfig, adj. Öfvermättan betun
gande, besvärlig. |T. iibarlästig.] mine 
öfvorlastige syslor. A. Oxbnstjrrna {HSH 
32: 24«),

Öfverlastning, f. Hetungande. vij hafve 
högh orsak oss at beklaga öfver de marg- 
faldige stoore besvär och uthgifter, som oss 
desse tijder tilstött och ålegat hafva, så at 
vij all vijdare öfverlastningh oss med skiäl 
hade kunnat undanbedia. ST|i:rnman Riksd. 
2: J335 (I <><>()).

Öfverlefva, tr. Qvarlemna, eflerlemna. 
nederslå the Synergisters och 1‘elagianers 
mening om then friya wilians öffuerleffna 
(öfvarblifna ; tryckfel Jör öffuerbleffna ?) 
smolor. P. ILrici 5:lH«a.

öfverlefva, f. Qyarlåtenxkap. (the) läta 
sina offuerlewor sinne affödho. Dav. ps. 
15.16 17:14.

öfverljudt, adv. Högt, ljudetigen. |Fsv 
o vertut (-lyut, -liwdh), öfverljudt, Mnt. over- 
lut, T. überlaut.j wij läse och siwnge the 
ordli offuerliwdt och openbarligha som j then 
latineska Canone haffua j en tijdh long wur
det heemligha läsen,. . . ath them ingen höra 
skulle. O. Pi-tri / Mess. A 4 a. han greet 
offuerliudt (brast i högljudd grät), t Mos. 
45:2. Mose taladhc, och Gudh swaradhe 
honom offuerliudt. 2 Mos. 19: 1». han . . . 
bedher offuerliudt Fader wår. !.. Pktri 
Kyrkord. 20 b. the skulle läsadt (bre/vet) 
högt och öffuerliudt så att alle Dalekaraner 
skulle hörat. Svart Kr. 10». Ingen torde 
. . . tala något öffuerliutt. I)ers 12«. han . . . 
var så liees, thet han intet kunde tala öfver- 
liudt. I). Hjärni: Surhr. 1«».
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Öfverlopp, n. [Mnt. overlop, T. Über
lauf.] 1. Det att vara öfverlupen, besvär. 
haffuer ider nade .. . owerlop vtaff monge 
clagemaal. Gust. 1 reg. 1: 255. wij .. ■ lidhe 
alla dagha mykit offuerlop för gell (gäld) 
schuldt. 3: 111. R. Cancellarius låther sigh 
. .. ändskylla, att han för opassligheet skull 
och annat öfuerlopp eij orkar svara. Adler- 
Sparre Hist. saml. 2:181 (1643). Pilatus 
vart omsider ledse vid folkets trägna öfver
lopp. Spegel Pass. and. 284. Hafva dage- 
ligen öfverlopp af folk. Lind Ord. — 2. 
Tillopp. Här supplicerer man och anholler 
om beneficijs, ther vanekar myckit öfverlop, 
så at offta tijo eller tolff anholla om itt bene- 
ficio. Laurelius Påf. anat. 460. — 3. Öf- 
verskott. han borthsålth haffde och forues- 
ladt Cronones jord och fordwlth öffuerlåpit 
j theris årliga skath. Gust. 1 reg. 4:295. — 
4. Däck. For i, offuerlop. Var. rer. voc. 
P3a måste Skipet på öfverloppet och alt 
omkring tätt vara drifvit. Sjölag 1667 SkipL 
B. 4:1. the (sjömännen) löpa aff och an på 
öfverlöpet. Comenius Tung. 463. öfver- 
loppen på deras skepp vordo betäckta med 
döda kroppar. Mörk Ad. 1:308.

öfverlåt, n. Oblat, sönderbryta öfver- 
låtet och kastat i kaleken. Raimundius 126.

Öfverlägen, adj. Öfverlägsen. [T. über
legen.] medh storleeken . . . och mycken- 
heeten af skeppen . .. vara fienden öfverlä
gen. Gust. Adolf Skr. 313. theras fiender 
hadhe uthi tvenne slachtningar varit the 
Campanier öfverlägne. Schroderus Liv. 
177. han var them medh folck öfverlägen. 
Ders. 201. i disputerande öfverlägen. Franc- 
kenius B 6 b. Sömnen ... blir henne öfver
lägen. Spegel G. verk 127. Tydskland ko- 
nungarijket Polen uppå macht vijda vägna 
öfverlägit är. P. Brask Puf 368.

Öfverlägga, tr. 1. Vara öfverlägsen, 
öfverträffä. deras gesvindhet icke kunde 
uthaf andra, som ofta med them krigade, 
öfverläggas och uthtröttas. Peringskiöld 
Jord. 51. — 2. Öfverräkna, beräkna. Haffuer 
och vår nadigiste herre öffuerlagt sina vp- 
börd och sina vthgifft. Gust. 1 reg. 4:213. 
Hwilken är then aff idher, som wil byggia 
itt torn, och icke först sitter och offuerleg- 
ger bekostningen. Luc. 14:28. —3. Öfver- 
tänka, betänka, betrakta, han war j örte
gården och offuerlade j sitt hierta then 
neffst, dödh och pijno huru bittert thet war 
som han vndergå skulle. O. Petri 2 Post. 
72 a.

Öfverlägse, adj. Öfverlägsen. icke blott
ställa sig för de Danskes öfverlägse styrka. 
Hallenberg Hist. 1:403.

Öfverlägse, adv. Öfverlastadt. han ändt- 
lig blef så öfverlägse full, At han til slutet 
låg som död i säng omkull. Kolmodin 
Qv. sp. 1:47.

Öfverlägsen, adj. Öfverlastad. Större 
delen, som af vinet voro öfverlägsne, hade 
nu en tung sömn öfverfallit. Malmborg 691.

Öfverländsk, adj. Öfre Tyskland till
hörande. [T. oberländisch.] the Öffuerlen- 
diske och Högtyske städer. Fin. handl. 2: 298 
(15:0). en öffuerlensk watukonstener. HSH 
26:2 (1554).

Öfverläsa, tr. Genomläsa, läsa. [Mnt. 
overlesen.] wj seedh och öffwerläsith haffue 
eth konungh Hanszes breff. Gust. 1 reg. 
3:84. medh alsomstörsta flijt öffuerläsa och 
studera Biblien. L. Petri Kyrkord. 3 a.

Öfverlöp, n., se Öfverlopp 4.
Öfverlöpa, tr. och intr. [Mnt. overlopen, 

T. überlaufen.] 1. Öfversvämma. thet skal 
altsamman lijka som medh een flodh offuer- 
lopet och bortfördt och offuerteckt warda; 
Am. 8:8. — 2. Öfverskrida. solen skal gå 
tilbaka tiyo streck, the hon på Säyaren off- 
uerlopit haffuer. Es. 38:8. — 3. Vara till 
öfverlopps, blifva öfver. the haffua alle 
inlagdt (i offerkistan) aff thet them offuer
lop. Marc. 12: 44. Sedhan wardt vptaghit 
thet som them (efter de spisande) offuerlop, 
tolff korghar fulle medh stycker. Luc. 9:17. 
— 4. Genomgå, genomläsa, genomse, ge
nomögna. See thetta är med fåå oord för
ståndet aff thetta euangelio, huilkit wij . . . 
offuerloppit haffua. O. Petri 1 Post. 112 b. 
Nw wilie wij och kortteligha öffuerlöpa texten 
och see huad ther vthinnan är. Ders. 143 b. 
at wij icke försumeligha och hoghlöst öffuer- 
löpe Gudz ord, vthan ransaket och öffuer- 
wäghet medh allo flijt. L. Petri 3 Post. 
30 a man här åthminsto summerar och kor
teliga öfverlöper hvadh som hälst om thesse 
uthländske Göther uthi historierne finnes 
vara beskrifvit. Kr. 9. som offtast öfver
löpa sijn hwshåldzbook. Brahe Oecon. 37. 
vi icke hafve haft tid och tilfälle, bermte 
opus och värk at låta pereurrera och öfver
löpa. Bring Sami. 1:24 (1643).

Öfverlöpse, adj. Till öfverlopps, öfrig. 
[Fsv. ivirlöps, yvelöpse.] wardt them som 
mykit hadhe intit offuerlöpse, och them som 
litit hadhe intit fattandes. 2 Mos. 16: 18. 
Then ther mykit samladhe, han hadhe intet 
offuerlöpse. 2 Cor. 8:15. han med siw bröd 
. . . spijsade fyratusend folk, och bleffuo öff- 
uerlöpse siw korgar fulla. L. Petri 2 Post. 
181 b. han skal wel få så mykit bestella 
medh sigh sielff, at honom skal liten tijdh 
bliffua offuerlöpse, til at döma och lasta en 
annan. Ders. 284 b.

Öfvermage, m. Minderårig person. [Fsv. 
ovormaghi.] spenabarn och offuermaghar 
försmechtadhes på gatomen j stadhenom. 
Jer. klag. 2:11. man döpa låter barn och 
öffuermaghar, och med theras doop icke 
töffuar til thes the vpwext. L. Petri Om 
nattv. A 2 a. När öfvermagar varda myndige



Öfvertnage — 1032 — Öfverpocka

(impubères cum pubescunt), förandra the sijn 
klara röst oc tala gröfre. Comenius Tung. 
231

Öfvertnage, adj. Minderårig, hans söner 
vore ännu unge och öfvertnage. L. Petri 
Kr. 81. öfPuermaga flickor. Lælius Jung, 
sp. 'C 5 a.

Öfvermakt, f. Så fick tâ watnet offuer- 
macht (tilltog, steg), och wexte swårligha 
på iordenne. I Mos. 7:18. hans krankheet 
fick offuermachten (tilltog). 2 Krön. 16:12.

Öfverman, m. [Fsv. ivirman.] 1. Öfver- 
herre, förman. [Isl. yfirmaör, T. Obermann.] 
Thet första bodhit j then andra tafflone lärer 
huru man skal holla sich emoot sina offwer- 
män. O. Petri Men. fall B 5 b. the loffua 
sich wilia wara theres öffuermen lydige. 
Klost. C 3 b. Vi hafve öfvermän, som råda 
öfver oss; vi hafve förmän som äro heder
ligare (mera ansedde) än vi; ...vi hafve 
ock mehrendels våra underhafvande, som 
oss i vissa måhl lyda måste. Rydelius 
Sed. 56. — 2. Skiljeman, skiljedomare. [Mnt. 
overman.] vårte them (de tvistande) offuer- 
men giffne, them skwlle forene (förlika). 
O. Petri Tänk. 19. Öffuermen offuer tesse 
förlikning waare tesse epterscriffne gode men. 
Ders. 37. the gode men som haffde warit 
öffuermen paa ene syn. Ders. 136.

Öfvermantel, m. Täckmantel. Hon guda- 
dyrkans nit til öfvermantel brukar, När i sit 
raseri hon lif och välfärd slukar. H. C. 
Nordenflycht 50.

Öfvermyndig, adj. bortt han ifrå the 
äldsta, at utses til at retta och fast Stella 
vårt språk, helst ther han vil vara så öfver
myndig och envis! Svedberg Försvar 86. 
en öfvermyndig Dictator. Ders 87.

Öfvermål, n. Genit. brukad som adv. 
Öfvermåttan. Thet är ju sielsynt ath ... en 
ringe hoop Tydzske kneckter skole szå off- 
uermåls pucka, lika szom the vore idra Re
genten Gust. 1 reg. 10:30.

Öfvermåtto, -måtton, adv. Öfvermåt
tan. offuermotto häpen. 1 Mos. 27:33. thet 
offuermåtto mykla folcket. Es. 17:12. Kop
paren . . . war offuermåtton mykin. Jer. 52: 20. 
the förundradhe sigh öffuermåtton. Marc. 
7: 37. iagh offuermåtton förfolgde Gudz För
samling. Gal. 1:13. Jfr Måtta.

Öfvermäkta, -mäktiga, tr. Blifva öf- 
vermäktig, öfverväldiga, öfvermanna. [Mnt. 
overmechten.] Skeppen vordo uthaff vädhret 
och bölliorna öfvermechtadhe och försking- 
radhe. Schroderus Liv. 595. Jesus hafver 
för migh fächtat, Lucifer är öfvermächtat. 
Amnelius 113. Hans (Astrilds) boga ... kund’ 
mäd en lijten skäkta Thors vigg, mäd brin- 
nand’ eld beväpnat, övermäkta. Lucidor 
D 4 a. Hvad ingens väria vann kunn’ pennan 
öfvermäkta. Dens. T 4 a. Fienden hade thet 
(folket) öfvermächtigat. Girs Er. 14 kr. 66.

Öfvermälning, f. Öfvermål. Fogterne 
. . . beholle och stinge vdi theris egen pung 
all then fordeel the aff all öffuerwijcht och 
öffuermälning bekomme. Fin. handl. 8:279 
(1555). bekendhe och schriffuerenn att sigh 
haffue tagett enn tunne ofwermälningh vdaff 
Tuna sochnn. Hist, handl. 13. 1:202 (1565). 
tienndenn ähr inmält med råkenn tunne 
och spann och vtthmältt med strukenn tunne 
och spann, och haffwer så stuledtt öffwer- 
mälningenn bortt. Ders. 287 (1567). SeMäl- 
ning.

Öfvermästra, tr. 1. Blifva mästare, herre 
öfver, bemäktiga, sig, besegra. [T. über
meistern.] Then ther vil retteliga uttyda 
Skrifften för en annan, ... han moste sielf 
vara hema i Skrifften: ellies går han aldrig 
retteliga ut ther med: then andre lärer öf- 
vermestra honom. Svedberg Försvar 123. 
han lät dryckenskapen aldeles öfvermästra 
sin tunga. zls. Ban. 1:273. fienden kunde 
förraska eller på något annat sätt öfvermästra 
staden. HSH 35: 295 (1656). de sådane rumor- 
makare öfvermästrat (gripit) hafva. Stjern- 
man Com. 3: 598 (1667). Omsijder samblade 
the sigh tilhopa til at strijda emoot honom, 
men the blefve uthaff honom öfvermästrade. 
Sylvius Er. Ol. 95. Förnufftet bleffaff be
gärelsen til ett högt och härligit namn öfver- 
mästradt. Curt. 639. — 2. Mästra. lasta, 
öffuermestra och medh mongahanda subti- 
liga listiga glosor förfalska (evangelium). P. 
Erici 1:87 b.

Öfvermätig, adj. Öfverdrifven. [T. über
mässig.] Sadhe någhot om sigh sjelff, thet 
hvarken osant eller öfvermätigt funnit vardt. 
Schroderus Liv. 642.

Öfverpasselig, adj. Öfvermåttlig, omått
lig. (J fr P a s s 1 i g 1.) klagemåll... vm denn 
öfverpasselig schiutzfärdher som de blifva 
betvinngadhe thill att göre. Gust. I reg. 7:68.

Öfverplösa, tr. Öfverfylla, öfverlasta. 
(Se Plösa.) han ... öfverplösar sin maga 
med omåtteligit ätande och drickande. Sved
berg Ungd. reg. 295. Hvad för drycken
skap och vellust öfvas icke hos oss, alra- 
mest på Herrans heliga hvilodagar, såsom 
vore the enkom therföre inrettade, at tå 
slösa och sig öfverplösa? Dödst. 228. öfver- 
drucken och öfverplösad. Sabb. ro 1:652. 
de sina träler med dricka öfverplösat. Her
melin C 8 b. De öfverplösade sig med mat 
och dryck. Malmborg 690.

Öfverpocka, -pucka, tr. Med hot öf
verväldiga, öfvermodigt behandla. [T. über
pochen.] Jfr Pocka. The väldige öffuer- 
pocka the svaga. R. Foss 395. tå Reynick 
var stadd til ordet, öfuerpockade han them 
(anklagarne) medh kampens tilbodh (erbju
dande af tvekamp), at the moste tija stilla 
... aff förskräckelse. Ders. när h: n: tilfo- 
rende haffuer giort någen beskickning ther



Öfverrik 1033 — Öfverste

heen (tili Lybeck)■.. haffue the (sändebu
den) warith öffuerpuckade, trwgade och öff- 
uerfalne. Gust. 1 reg. 9:108.

Öfverrik, adj. Landet är... hvarken öf- 
verrikt eller utfattigt. Tessin Bref 2:125.

Öfverrisa, intr. Öfverstiga, öfverskjuta. 
(Se Ri sa 2.) the samma peningar, som 
offuerrijsa vthoffuer theras taal, — — the 
lösopeninganar, som offuerrijste vthoffuer 
Leuiternes taal. 4 Mos. 3: 48, 49.

Öfverråd, f. Öfvermakt, öfverhand. [Isl. 
yflrräS, n.] the hafva haft öfverråden, som 
värre ville. Peringskiöld Heimskr. 2: 888.

Öfverråda, intr. Rådpläga, öfverlägga. 
Pelargus, denne sonsens fader, Medh sin 
granne här öfverråder Om han sin son skall 
låta fåå Penningar. S. Brasck Förl. sonen 
A 2 b.

Öfversats, m. Försats. [T. obersatz.] Om 
jag ock antager undersatsen och theraf strax 
slutar hvad slutas skal, så bevises conse- 
quencen genom öfversatsen. Rydelius Förn. 
öfn. 895.

Öfverse, tr. 1. Hafva öfverseende med. 
han odygd offuersee kan. Ord. 19:11. Gudh 
haffuer offuerseedt här til dags sådana få- 
witskheetz tijdh. Ap. gern. 17: 30. — 2. 
Efterskänka, ui aldrig wille begära någhen 
peninghen wtaff them j then betalningh wtan 
alstingis öffuer see med thorn the gieldh. 
Gust. 1 reg. 6:64

Öfversikteligen, adv. Med plirande 
ögon? [T. übersichtig, närsynt.] hos en
part Hispanier achtas för liwffligit och ven- 
ligit at öffversichteligen någon beskodha (se- 
mipœtos intueri). Hambræus B 3 a.

Öfversilfra, tr. Försilfra. [T. übersil
bern.] så skola duffuones fiedhrar offuer- 
silwrade (silfverglänsande) warda, och hen
nes wingar guldfergadhe. Dav. ps. 1536 
68:14.

Öfversimma, tr. Öfversvämma. många- 
städes öfversimmas landet med vatn. U. 
Hjärne Anl. 100.

Öfversinna, tr. Besinna. [T. übersin
nen.] Dy böör man som en krist mäd skiäl 
rätt öfversinna, At alt förmykken sorg ey 
något båta kan. Lucidor Dd 4 a.

Öfversitta, tr. Råda öfver. [Fsv. ivir 
sitia, vara öfverlägsen?] vij ecke vele lijdhe, 
ath han (biskop Brask) och hans anhang 
skole oss vara offuersitiandis. Gust. 1 reg. 
4: 393.

Öfverskred, n. Öfverskridande, öfver- 
trädelse. ingen oordning eller öffverskred i 
detta fallet (ang. prakt i kläder) må tilstadt 
varda. Schroderus Albert. 4:107.

Öfverskrift, f. Påskrift, titel, then boock 
. . . haffuer then offuerscrifft och begynnelse 
som hon skulle wara scriffwen om the Es- 
seer. O. Petri Klost. A 2 a.

Öfverskudda, -skydda, tr. Öfvergjuta. 
[T. überschütten.] tu offuerskuddar honom 
medh godh welsignelse. Ps. 21:4. the sima 
j ööl och wijn, och ... hoffuudet och hiertat 
med tiockt moln, röök och damb förmörkrat, 
förskingrat och öffuerskuddat warder. P. Erici 
5 : 254 b. Gudh offuerskyddar mich med sinne 
godheet. Dav. ps. 1536 59:11.

Öfverskygga, tr. Öfverskyla. hon söker 
sin lastfulla art med dän här emot strä
vande dygd at överskygga. Hermelin C 4 a.

Öfverskyla, tr. Öfvertäcka, öfverhölja. 
när tu sittit haffuer, skalt tu medh mullenne 
offuerskyla thet aff tigh gångit är. 5 Mos. 
23:13. Han haffuer offuerskyyldt migh medh 
sinne handz skugga. Es. 49: 2.

Öfverslå, tr. Räkna. Bondefolck öfver- 
slå genom deckrar, dusiner, mandlar och 
skockar. Comenius Tung. 756. Konung 
Frode begynte öfverslå, huru månge hans 
vänner och stalbröder vore ... aff daghom 
taghne. Schroderus J. M. kr. 123. räkna 
och öfverslå hvadh the och theras föräldrar 
hafva uthrättat i krijgh. Liv. 177.

Öfversläta, tr. Förmildra. Philippus vidh 
sin affreesa ville lembna Spansk besättning 
qvar uthi Nederland, och samma förhatelige 
saak någorlunda til at öfversläta, updrogh 
befählet ther uthöfver åth Printzen aff Ora- 
nien. P. Brask Puf. 62.

Öfversnilla, -snella, tr. Försnilla; preja. 
[T. überschnellen.] Riksens mynte varder 
suårligen öffuersnelladt och til Riksens store 
och merckelige förderff förringeredt. Fin. 
handl. 2:298 (1550). varde the lybeske rijch- 
tedhe och the Suenske ther emot vti tuå 
väghar, som är j vtkiöpet och inkiöpet, träff- 
uelighe besuärade, förarmade och öffuer- 
snälde varde. Ders. the Lybeskes handel 
... ther met the j så longh tidh . .. thetta 
Rike effter theres äghen vilie öffuersnelladt, 
beskattadt och nogsambligen vexerat haffue. 
Ders. 299. Att mann then fattige ey täncker 
öfversnilla. Vultejus 176.

Öfversprångning, f. Knyppling, bro
deri? Se Korssöm, Sprängning.

Öfversf, adv. Ofvan. Förloten j Templet 
rempnadhe j tw stycke jfrå öffuerst och 
nedher jgenom. Marc. 15:38.

Öfverste, m. 1. Öfverhufvud, höfding, 
styresman, föreståndare, tu är vphögd off- 
uer all ting til en öfluersta. 1 Krön. 30 
(29:11). han giorde them (städerna) fasta, 
och satte ther öffuerstar in. 2 Krön. 11:11. 
Konungen . .. satte honom til en Öffuersta 
offuer alla the wijsa j Babel. Dan. 2:48. 
en Öffuerste för Synagogon. Luc. 8:41. — 
2. Hufvudman, anförare, ledare, j haffue 
varijt een öffuarste til them som thet vprop 
formeredt... om then Ewangeliske lærdoms 
forachtilse. Gust. I reg. 4:308.

fc-
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Öfversteg, n. Felsteg, rättfärdiga och 
enskylla sina öfversteg och sina villfarelser. 
Fabricius 372.

Öfverstorma, tr. Fara öfver med storm. 
han öffuerstormar och förtrampar migh. L. 
Pf.tri Jobs bok 9: 17.

Öfverstå, intr. Sluta, taga slut. [Fsv. 
ivirstanda, översta, D. overstaa Kalkar, 
T überstehen.] thet werk (offret) offuer- 
ståndet wardt. 2 Krön. 29:34. regnet är 
offuerståndet. H. Vis. 2:11. högtijdhen war 
offuerstånden. Joh. ev. 7:14. så snart den 
nu tilstundande repeterade sammankompst 
i Worms kan öfuerstå. A. Oxenstierna 
(HSH 33: 28).

Öfverställe, n. Främsta, förnämsta stäl- 
let, företräde. [T. oberstelle.] Allestädtz 
moste man effterlåta them then högre sijdan, 
öfverstellet och förmonen. Laurelius Påf. 
anat. 168. oliud i kyrkian af dhem, som 
strijda om öfverstället. Stjernman Riksd. 
2:1802 (1680). majoran finner uti en örte
gård också sitt rum, ändock then präcktige 
jucca eller välluchtande tuberosa bör hafva 
öfverstelle. Vultkjus ioo.

Öfverstämma, tr. Öfverrösta. [T. über
stimmen.] nähr dine rådh intet gälla, uthan 
du öfverstembd moste giffua efter. A. Oxen
stierna Bref 2: 432.

Öfversvimma, tr. Öfversvämma. han 
öfversvimmade med en hast hela landet, lika 
som en starck våhrflod. Mörk Ad. 1:171.

Öfversvirtna, intr. Vara öfversvinnelig. 
Som himmels högd, öffuer iorden bögd, 
I.ongt är ifrå hennes rum, altså Skal nådhen 
öffuerswinna. Psalmb. 1572 44 b. ther (f 
nådens rike) en evig ro, lust. kärlek öfver- 
svinner. Spegel Åt. par. 15.

Öfversäga, tr. Öfverbevisa. [T. über
sagen; jfr Fsv. ivir {ofwir) sigia, beskylla 
för.] stånde til retthe och lidhe och vngälle 
hwad retwisen och lagh them àffwersæiande 
vardha til eller fraa. Gust. 1 reg. 4: 28.

Öfversäte, n. Högsäte. Her Lars Sig- 
gesson hade öfwersätet fram för alle Furster. 
Brahe Gust. 1 kr.

Öfversätta, tr. Preja. [T. übersetzen; 
jfr D. oversœtte, “skrue prisen op, sætte 
(prisen) for hojt" Kalkar.] Then ther sich 
och ther med (med afkorining i lönen) icke 
vill benöye lathe, uthan medh dyrere lön 
någen öffversättie eller besväre. Stjern- 
man Com. 1:90 (1546). The öfversättia the 
fattighe, och förorsaka igenom theras girig- 
heet dyyr tidh. A. Laurf.ntii Verld. speg. 
163. Öfversättja (stegra) något, etwas im 
Kaufe übersetzen. Lind Ord Öfversättja 
sina vanliga kjöpare (taga för mycket af them), 
seine Kunden übernehmen. Ders.

Öfversättning, f. Uppdyrkande, pris
stegring. [D. översättning Kalkar.] sodane I

varur j Lybecke .. . jgenom stor vpstigende 
och förhögningh icke met ringe öffuer sätt- 
ningh och dyrning stå til kiöpandis. Fin. 
handl. 2:297 (1550).

Öfvert, adv. Högeligen, rikeligen. (Se 
Öfrit.) Så skal han giffua tinne sädh, som 
tu på åkrenom såått haffuer, regn, och brödh 
aff åkrens åårswext, och thet öffuert noogh 
{öfver nog). Es. 30:23. Jagh är kommen, 
på thet the skola haffua lijff, och offuert 
noogh haffua. Joh. ev. 10:10. Herren... 
wedergeller öffuert honom som handlar hog- 
modeliga. L. Petri Dav. ps. 31:24. Hwar 
wij leffde som oss borde, Öffuert Gudh wår 
wilia giorde. Psalmb. 1572 91 b. öffuert 
helsosam och hielprijk (källa). P. Erici 
2: 337 b. O saligh och öffuert salig är then, 
som tu uthi titt himmelska rijke anammat 
haffuer. P. J. Gothus Kors-M 4 b. — Före
kommer äfven som adj. [Jfr Fsv. yfrin, n. 
yfrit, Isl. yfrinn, n. yfrit.] han här någhot 
nytt och öffuert (utomordentligt) företogh. 
P. Erici 2 : 365 b.

Öfvertala, tr. 1. Aftala, öfverenskomma, 
afgöra, besluta. [Fsv. ivirtala.] thet an- 
nerlundha war öffuertaledh oss emellom. 
Gust. I reg. ‘2: 240. then våpnasyn som öffuer 
taladt ær ath årliga hålles skal. 4 : 307. offuer- 
talat war om konung Birger at han skulle 
lösz warda. O. Petri Kr. 110. med hwil- 
kom Hwsbonden öffuertalat hade både om 
arbete och lön. L. Petri 1 Post. S 1 b. Och 
är thet fast och öffuertalat, at hoo som helst 
sådana laster bedriffuer, öffuer honom skal 
komma Gudz strenga wredhe. 2 Post. 173 b. 
— 2. Bilägga. [Fsv. ivirtala.] Oc skal 
wara een öwertalath sak millan oss oc tiigh 
hwat som her tiil dagx skeedt oc giort ær. 
Gust. I reg. 1:105. thet the hade företagit 
skulle wara förlåtit och een öffuertalat saak. 
Svart Kr. 110. livad som var skedt . . . 
skulle vara och blifva en öfvertalad och väl 
förlikt sak. Tegel Er. 14 hist. 258. iach 
haffuer förlijkt idher medh min himmelska 
fadher, så at thet är nw alt öffuertalat som 
j hadhe brutit honom emoot. O. Petri 2Post. 
86 a. alle ting emellom E: K: och oss warit 
clare och öffuertalede. Gust. I reg. 11:159.

- 3. Intala. [T. überreden.] Öfvertala tigh 
icke, min käre Scipio, lijka såsom Lyckan 
icke kunde tilfogha tigh någhen motgång. 
Schroderus Liv. 351.

Öfverte, tr. Öfverlemna. skulle allt rik- 
sens Råd taga opp alla saker, dem afsluta 
och Hennes Maj:t öfverte, för att under- 
skrifvas. Brahe Tänk. 68.

Öfvertinga, tr. Betinga, öfverenskomma. 
Hwsbonden .. . gaff them theras offuertingade 
löön. L. Petri 1 Post. S 2 b. Jagh haffuer 
thet öffuertingat medh mijn öghon, at iagh 
icke skulle stå elfter någon iungfru. Jobs 
bok 51:1, medh them ... Öffuertingat war
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til enda Om en wiss dagspening. Psalmb. 
1572 (Parabol. A 5 b).

Öfvertog, n. [T. Überzug.] 1. Öfver-
rock. Manfolks kläder äro: Tröyja, ... öfver
tog (T. Oberrock). Comenius Tung. 512. 
en fotsid rock eller öfvertog J. Wkrwing 
1:355. - Dermed synes dock hafva menats 
äfven ett unnat slags klädesplagg. [D.
0 vertag Kalkar; jfr Trokls Lund Dag
ligt Liv i Norden Klædedragt 70-72 samt 
Strindbhrg Sv. folket 1:36«: Hosor (un
derbyxor och strumpor) och ett svart sam
mets öfvertåg (de korta byxor som omslöto 
länderna).) En tröia och offwertogh, aff lifferge 
Sölffwerduck, offwertogitt fodratt mett lifferge 
skillart. Hist, handl. 2: 8 (1548). Ett swartt 
flogels offwertogh,. . . ther til itt par halffue 
Hoszor aff swartt klede. 2: ». ett rött samet 
öffwertog besatt med 3 streck sölffsnöre, 
vnderdragitth med hwitt skijllertth, och med 
hwithe strumper vnder. 2: 35 (1553). vill 
Hans Kongl. Maj:t haffue en klädningh . . . 
medt gull och ädle stenar på kraghen och 
öffuertoget, och bremmet på kiorttelen. Te
gel Hr. 14 hist. 322 (1501 ). 2. öfvertogh, 
skorpa, incrustatio. Comenius Tung. index. 
Det ludna öfvertåg Imossan) giör icke ste
nen miuker. Fresk 8.

Öfvertrakta, tr. Trakta att öfverskrida. 
Ditt stånds ock gåfvors mått ey lättl ig öfver- 
trackta. Columbus Vitt. 78.

Öfvertruten, p. adj. Uttröttad, utlcdsen? 
(Jfr Förtruten.) Gudz klaara ordz för- 
achtelse, leedesamheet och öffuertruttna mätt- 
lieet. P. J. Gothus Pel. art. 377.

Öfvertrutenhet, f. förderftuade l.äriungar
1 Scrifftenne, hwilke aldrig haffua retteliga 
begynt, och aldrig något rett smakat vthaff 
Gudz Ord, och förgåås så vthi theras öff- 
uertruttinheet, såsom Judarne bleffue mätte 
och ledse wid Himmelsbrödet. P. J. Gothus 
Skrift, sent. Q 1 b.

Öfverträda, tr. 1. Öfverstiga. |T.über
treten.) Men samma skranckar jag väl värre 
öfverträder. Koi.modin Qy. sp. 1:133. —2. 
Komma öfvcr, ertappa, han ville them, 
medh then krijgzmacht han hade, straffa 
lata, ehvar han them öffuerträda kunde. Te- 
GEi. Gust. / hist. 2:183. the motte forme 
misdådere antaste och angripe ehwar Ihe 
honnom öffwerträdhe kundhe. Hist, handl. 
13. 1:128 (1504). 2. Afrika (ifrån), för-
bryta sig (cnwt). Thenna wijsheten är then 
Boken om Gudz bodh,. . . Alla the henne 
hålla the skola leffua, men the som offuer- 
trädha henne, the moste döö. Har. 3 (4:1). 
Hwar och en som offuerträdher och icke 
bliffuer j Christi lärdom, han hatfuer ingen 
Gudh. 2 foil. ». Jagli liaffuer satt migh före, 
at min munn icke offuerträdha skal. Ps. 
17: 3. the afffellighn och the som cmoot 
migh offuerträdha. Hes. 20:38.

Öfverträdning, f. Öfverträdelse. [T. 
Übertretung ] witna offuer honom någhon 
offuerträdning. 5 Mos. 19: 16. Lagsens offuer- 
trädning. Rom. 2:23.

Öfverträfflig, adj. Oförliknelig. [T. 
übertrefflich.] ett öfuerträffligt konststycke. 
Stjernhjklm Arch. Bla. i boyor förhäff- 
tat af een öfverträfflig skönheet. Lycks. är. 
cartel.

Öfverträfflighet, f. Oförliknelighet. the- 
res skönheetz öfverträfligheet. Stjkrnhjelm 
Fångne Cup. 13 intr.

Öfverträta, tr. Tvista, kifva med. ther 
medt I eder tilbörligenn borde ottnöije lathe, 
och icke thenn annen öffwerträtte och wåldz- 
wärcke göre. PR l4/a 1547.

Öfverlröskel, m. Superliminare, 
offuertröskil. Var. rer. voc. G 2 b. Dören 
hafver en tröskel, öfvertröskel (döregåta, su
perliminare). Comenius Orb. pict 136. Se 
Dörrgåta.

öfvertunga, tr. Hör mycket betunga. 
Så skal man icke . .. med läkedomer öffuer- 
tunge then siwka. B. Oi.avi 95 a. kan i 
thetta almoghen lätteligen öfvertungas. Gust. 
A dole Skr. ».

öfvertyga, tr. Öfverbevisa. han kan icke 
offuertyghat henne (öfverbevisa henne om 
brottet), ty hon är icke beslaghen ther medh. 
4 Mos. 5:13. at en så förtwifflat är, thet 
gör hans eghen ondska, som honom offuer- 
tyghar och fördömer. Visit. 17:10. Daniel 
medh theras ord hadhe them offuertyghat, 
at the falsk witne woro. Sus. 61. Brotten 
äro bekend, eller offuertyghat. L. Petri 
2 Post. 297 a Laghen gör intet meer, än at 
hon såsom itt fängelse öffwertyghar oss syn- 
dena. P. Erici 6:32 a. tå skal bonden taga 
vitnen och fierdingzmannen sin försummelse 
öfvertyga vidh tinge. Stjkrnman Com. 1:644 
(1615). the misshandlingar och beskyld- 
ningarsom Demetrio öfvertygadhes. Schro- 
DERUS Liv. 738.

Öfvertyglig, adj. Hvarom man kan öf- 
vertygas. [T. öberzeuglich ] F.n vältaliger 
man, at han the öfvertyghlige saker må öf- 
vertala, så söker han allehanda taalformer 
tilhopa. Comenius Tung. 751.

Öfvertygligt, adv. Pä öfvertygande sätt. 
på det konungen i Angland så mycket öf- 
vertygligare måtte härom underrättas. Hal- 
I.enberg Hist. 4:»32.

Öfverut, adv. Öfvermåttan. [T. überaus.] 
en öffuervth äddel, dyrbar och kåstelig skatt. 
P. J. Gothus Post. 5. Barrabas . . . var 
een öffueruth ond menniskia Sol. 325. een 
öffueruth sköön påminnelse. Hust. 232.

öfvertäckelse, f. och n. Täckelse, täcke. 
[Mnt. overdeckelse.] hans klädhnat är hans 
hwdz eendista offuerteckilse ther han vthi 
soffuer. 2 Mos. 22: 27, Vthoffuer thenna
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teckeise skalt tu göra een annor offuertec- 
kilse. 26:14. itt bootyygh som öpet är, thet 
intet offuerteckilse eller band haffuer. 4 Mos. 
19:15. breedde itt offuerteckelse offuer brunz 
holet. 2 Sam. 17:19. The nakna läta the 
liggia, och läta them intet offuerteckelse j 
frostena. Job 24:7. Heluetet är baart för 
honom, och förderffuet haffuer intet offuer
teckelse. 26: 6.

öfververldisk, -verldsk, adj. [T. über
weltlich.] Den sijne sinnen haar och verl- 
den vil besinna, En öfververldisk mackt skal 
han förvist befinna. Columbus Poet. skr. 
O 4 a. öfververdske verldar. Vitt. 95.

Öfvervigtig, adj. Öfvermäktig. Trätt icke 
med enom rijkom, at han icke blijffuer tich 
offuerwigtugh. Syr. bok 1536 8: 2.

Öfvervinna, tr. Öfverbevisa. [Mnt. over- 
winnen] om thet roop om nya troo ... vilia 
the som thet seya ecke åffuerwinna them 
(predikarne) ther til, ath the fara ville (vilse). 
Gust. I reg. 4:219.

Öfvervinning, f. Öfverhand. [T. Über
windung.] wår troo får sådana segher oc 
öffuerwinning. P. Erici 5:25 a.

Öfvervisa, tr. Öfverbevisa. [T. über
weisen.] Ther til är Lagen godh, att hon 
öffuerwijsar och öffuerwitnar menniskiona 
om sina synd. P. J. Gothus Catech. D2b. 
Hoo kan öffuerwijsa tigh några synd? Sol. 
48. han varder öffuervijster, att han är aff- 
vikin ifrå tronne. Rel. art. 862.

Öfvervittna, tr. Öfverbevisa. hans eghen 
ondska . .. honom offuer witnar och fördö
mer. Sal. vish. 1536 17:10. Sathan ... hal
ler tigh tina synder före och öffwerwetnar 
tigh medh titt eghit samwet. A. Simonis 
ZlOb. Phariseerne voro öffuervitnade uthi 
theras samvet aff Christi underverk... att 
the voro gudomeliga underverk. P. J. Go
thus Rel. art. 150. ingen .. . kan öffuer- 
vitna migh ena misgerning. Apost. gern. 
400. samvetet sielfft skal bijta och plågha 
sigh, sielff sigh anklagha och öffuervitna. 
P. „L. Gothus Undervisn. 254.

Öfvervågen, adj. Oförvägen, somlige 
ynglingar . . . äro öfvervågne och hastige, 
begabbandes the älldres varsamhet vid far
liga tillfällen. Rydelius Sed. 38.

Öfvervåld, n. Våld. Ok (kön. Kri- 
stiern) haffuer.. . drenkia latid .. . presthe... 
oc intrengde med offwerwoll mandraapa .. . 
till thera kyrkior. Gust. I reg. 1:28. j rege- 
ren_ medh offuerwold. Am. 6: 3.

Öfvervälda, tr. 1. Öfverväldiga. [Mnt. 
overwelden.] Israel kommer af Sara, thet 
vthtydhes kempa eller offuerwelda. / Mos. 
32:28 (glossa). the skola warda aff them 
(fienderna) öffuerweldade. L. Petri 3 Post. 
89 b. — 2. Våldtaga, våre jungfrwr äre 
skämde, och våre hustrwr äre öfvervälda- 
dhe. Forsius Esdr. 149.

Öfvervälde, n. Öfvervåld. [Mnt. over- 
welde.] beskärma eder för oreth oc off- 
ueruelle. Gust. 1 reg. 3:350. Jacob fle- 
ming . .. hade giort them mykit öffweruelde. 
7: 115.

Öfvervä'.dig, adj. Som sker med öfver
våld, våldsam, offueruellig totasningh (an- 

tastning.) Gust. 1 reg. 4:136.
Öfvervärja, tr. Afvärja. öffueruergie 

landtzens schada och fordarff. Gust 1 reg. 
2: 230.

Öfvervärjor, f. pl., se Värja 3.
Öfveråta, f. Öfverlastning med mat, 

förätning. [Fsv. overata, Mnt. overat.] Jfr 
O fät a. Om tu haffuer ondt aff öffueråto, 
så statt vp, gack bort och kasta vp. L. Pe
tri Sir. bok 31:25.

Öfveräfl, m (?). Öfvervåld. [Isl. yfir- 
afli, n.] Dygd lijder intet våld; öfver-äfl 
hon styrer. Stjernhjelm Here. 388.

Öfverända, tr. Ända, sluta. När thetta 
är öffuerendt. L. Petri Kyrkord. 65 b. 
Thå hans cröningh var öffverändt. Hund 
Er. 14 kr. v. 8.

Öfveräta, f. Fråsseri. (Jfr O fäta.) 
lefva i yppighet, i öfveräto. Lindestolpe 
Fross. 12. Jfr Öfveråta.

Öfveräta sig, ref!. Föräta sig. [T. sich 
überessen.] tå een menniskia haffuer öff- 
uerätit sig aff maat, som magan icke smälta 
kan. Schroderus Pac. 227. hon öffuer- 
äter sigh, at hon får ont i lijffuet. Casm. 
369.

Öfverätande, n. Een rett Christelig 
fasta ... är at man späker oc tämer sin le
kamen med al) hans ledhamoot aff öffuer- 
ätande och drickande. O. Petri Ingång 
A 5 b.

Öfving, se Öfning.
Oga, n. För ögon. alla quinnor mågha 

hålla sina män för öghon (visa dem aktning, 
huldhet). Esther 1:20. Haff tin wen för 
öghon (Vulg. dilige proximum), och hålt ho
nom troo. Syr. 27:18. ther han förnam 
någhon ibland sine tiänare vara skickeligh 
och dugéligh, honom hadhe han för ögon 
(var han bevågen) och förökade hans såld. 
L. Petri Kr. 77. — bespotta och begabba 
honom vp j öghonen (midt i synen). O. 
Petri Ed. Bl a. — Under ögonen, till 
misshag, förtret, skada, men. fonnde sloth, 
thet han nw oss wndher öghen acthar for- 
holla. Gust. 1 reg. 2:145. nogra forrædere 
. .. stemplath mykit ondt oss wnder öghe- 
nen. 2:169. foruarath (försvara det, block
huset) ath thet wardher them icke forraskath 
och bliffuer saa szedhan riichit wndher öghe- 
nen. 3:134. the förnummo at Retten wille 
ju falle them wnder ögonen. 6:175. then 
mene mand .. . ære nw faldne honom wn
der ögomen (upprest sig mot honom, kon.
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Kristiern) oc drifwith honom plath aff siith 
egit födeland. 1:105. Domen gick them 
vnder ögonen. 6:187. saken haffwer gådt 
honum vndher ögenenn, så at han för sin 
mishandell är dömd ifrå lijff och ähre. Fin. 
handl. 10:106 (1564). på sidstonne gick lyc
kan thenne frijmodige hiälten under ögo
nen, ty han tappade slaget. Schroderus 
J. M. kr. 160. ■ theras anslagh komma them 
sielffuom vnder öghonen. L. Petri 3 Post. 
35 b. j oss för longhan tiidh sidhan loffuadt 
. . . aldriig hylla eller forsuara then oss 
wille liggia wndher öghenen. Gust. 1 reg. 
2:245. wara oss och rigit trogne och reth- 
rådhige, och icke ligge oss wnder öghenne. 
6:134. han oss margfalleliga vnder ögho
nen leghat hadhe i thet Smålenske vpror. 
6: 281. the prester som oss hade leghatt 
vnder öghonen, och hade för then skull 
mist theras geldh. 7: 50. tå han kom ihogh 
sina synder, . .. slogh honom hans tancke 
vnder öghonen så, at vthaff glädhe bleff 
sorg. L. Petri 2 Post. 166 b. Hwilkin som 
oss oc rikit skadelig wndher öghen waritt 
haffwer. Gust. 1 reg. 4: 283. dhå han 
thet förnam, ath same breff wille tileffuen- 
tyrs ware honum mere vnder ögonen än 
mett (med), reff han same breff sunder. 
13:282. tå han kom medh sin skep vth i 
skären, war wädret honom så hårdt vnder 
öghonen, at han ingenstedz komma kunde. 
O. Petri Kr. 314. ær oc fööret (väglaget) 
mik swa vnder ögan her nidre at iak ey 
betröster giffue mik saa snarlige vp. H. 
Brask (Gust. 1 reg. 3: 366). någon handell 
... som Hans Konglige May:t... kan vara 
för nähr, under ögonen, till skada eller 
nachdel. Stjernman Riksd. bih. 182 (1560). 
Domen var honom under ögonen (gick ho
nom emot). Gust. Adolf Skr. 240. tala 
med frun under (mellan) fyra ögon. La
gerström Tart. 52. — hvar och en ... har 
et ondt öga på (till) honom. Ders. 91.

Ögig, adj. Försedd med ögon. [T. äu- 
gicht.\ Påfoglen uthsprijder sin öguga svantz. 
Comenius Tung. 158.

Ögla, intr. Blicka, bliga. [T. äugeln.] 
då hoon öglade på honom, togh han på att 
leeka emoot. U. Hjärne Vitt. 32. (han) 
öglade mig rätt styyft och hvast uthi synen. 
Ders. 166.

Ögna, tr. Abraham skulle hafva ögnat 
och åskodat Gudz Son. Svedberg Sabb. 
ro 2:1114.

Ögna(e)blick, n. och m. Blick. [Fsv. 
öghna blik, T. augenblick.] han then ledha 
dieffwulen hade kunnet medh itt wreedt 
ögnableck sönderkrossat. P. Erici 1:196b. 
ingen maat eller dryck ... kan oss så väl 
bespijsa och vederqueckia, såsom Herren 
Gudh sielff, aleenast medh ett sitt ögna
bleck. P. J. Gothus Kors N 6a. hans

(Guds) öghnableck och åsyn skall giffua 
meera lijff, lust, glädie och frögd, än all 
creatur kunna göra. Ders. N 7 a. Ett^ven- 
ligit ögnebleck. Sparman Sund. sp. 189. 
Hänger heel’ hans lijf och lust Utaf Dianas 
ögnblick. Stjernhjelm Fångne Cup. 10 
intr. Min drottning, du är nog båd’ slug 
och snäll och qvick At ljunga nöjen fram 
ur hvart ett ögnablick. J. G. Hallman 29. 
Hvad hon af mannens vinck och ögnablic- 
ker såg, För henne, som en lag, altjämt i 
sinnet låg. Palmfelt Qy. skol. 6.

Ögnablink, m. Blink; skymt. N ictus, 
ögnablinck. Var. rer. voc. B1 b. vij fåm 
lijka som thens eviga lijffzens ögnablinck 
och försmaak. P. J. Gothus Tål. F 8 a. 
en försmaak, skymdt och ögnablinck aff 
then eviga himmelska glädien. Ders. H 1 b.

Ögnabrun, Ögonbryn, f. [Fsv. öghna 
brun, 1st. augabrdn, f.] Cilium, ögna- 
brwn. Var. rer. voc. B1 b. ögnabrunar. 
Comenius Tung. index, raka alt sitt hår 
aff hoffuudhet, skegget och ögnabrunen. 3 
Mos. 14:9. morghonrodhans ögnabrun. Job 
3: 9. han rynkade sin tjocka ögonbryn. Da
lin Vitt. 5:i82.

Ögna(e)fäste, n. 1. Syn, sikte. Strax 
konungen fick på hennes degligheet ögne- 
fäste. Schroderus Albert. 2:24. — 2. Upp
märksamhet, aktgifvande. i hans (köpman
nens) hus ingen ting var värdt ögnafäste, 
förutan vexlar och roulerande capitaler. Da
lin Arg. 1, n. 12. — 3. Ögnamärke, syfte
mål. låta konungens och fäderneslandets 
sammanknippade båtnad vara dess (under
såtens) äkta och yppersta ögnafäste. Tessin 
Bref 1: 225.

Ögna(e)glas, Ögonglas, n. 1. Glas
ögon. ögneglaas, specillum. Comenius 
Tung. index. Hon (ugglan) kar. vid dagens 
skien och solens egne strålar, Skiönt än 
hon ögonglas på höga näbben satt, Eij skillja 
färgor åt. Eldh Son. 24. — 2. Förstorings
glas Ögnaglas med kånst beredde äro, . . . 
the så hielpa synen, At man the minsta 
gran så stora ser som grynen. Spegel G. 
verk (1745) 241.

Ögna(e)hvarf, n. Blick, ögonkast; äf- 
ven ögonlock, hans öghon äro såsom mor- 
ghonrodhnans öghnahwarff. Jof>41:9. (Öfv. 
1878 ögonlock.) Hans öghon see ther vppå, 
hans öghnahwarff pröffua menniskiors barn. 
Ps. 11:4. Lät icke tijn öghon soffua eller 
tijn öghnahwarff sömpnigh wara. Ord. 6: 4. 
(Öfv. 1878 ögonlock. Jfr Bib. 1541 Ps. 
132:4: Jagh wil icke låta ... mijn öghna- 
lock sömpnogh wara.) förtagh tigh icke på 
hennes (skökans) öghnahwarff. 6:25. sijn 
ögnahwarff högt vphålla. 30:13. (öfv. 1878 
ögonlock.) wår ögnahwarff flyta medh watn. 
Jer. 9:18. (Öfv. 1878 ögonlock.) Lät tijn 
öghon thet see, som för tigh är, och at tijn
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ögnahwarft' mågha wijsa tigh radha tram. 
L. Petri Sal. ord. 4:25. (Sal. ord. 1.53b: 
Lät . . . tijn ögnahwarff stå rett fram. Bib. 
1541: öghnalock; Öfv. !H7H: blickar.) Kring 
ögnehvarfven syns en dunkel skugga sväfva. 
Frese 28. nu lär sömnen af er ögnehvarf 
snart gnuggas. Dens. 78. Med stolta ögne
hvarf ser Iris an sin träi. J. G. Hau.man 
193. Hennes muntre ögnahvarf. Mai.mborg 
133.

Ögnalag, n. Mine, upsyn, ögnalag. 
Svedberg Schibb. 284. [Isl. augnalag, n.J

ögna(e)lat, -låt, m. Blick, uppsyn, min 
|Fsv. nghna lat, n. pl. ögonkast, blickar.] 
Effter en ährbödigh ögn-laat.. . Börjar hon 
ett sött taal. Stjernhjelm Here. 50. een 
. .. Skönheet, uppå hvilkens vinek och ögne- 
laat hans lycka och olycka i lijf och död 
skulle hängia. I.ycks. är. cartel. Alle mer- 
kia theras (de högt uppsattes) seder, åt- 
häfvor, tal, gång, kläder, ögnalater och ringesta 
gerning. Svedberg Sabb. ro 1 : a 2 b. offta 
merker (utmärker) ögnalått huad ij hiertat är. 
H. O. Visbok 69. hans ögnelååt, skarpe syyn 
. . . och glimmande ögon. Schroderus /. 
Af. kr. 55.

Ögnal&te, n. = Ögnalat. [Fsv. nghna 
läte, n. pl.] tå en .. . wredhes tekn giffuer 
ifrå sigh, medh anlete, ögnaläte, hyy eller 
röst. L Petri Mandr. A 8 b. giffuandes 
granna acht på hans ögnalete, på mun, kin
der och heela hans ansichte. Kr. 19. hwadh 
beteekna tijn ögnaläte (plur.)? Jobs bok 15:12. 
lät henne icke bedragha tigh medh sijn 
öghnaläte (pl.). Sal. ord. 6: 25. Zions döttrar 
..gå så raakhalsadhe, medh swikligh ögna

läte (pl.). Jes. proph. 3:18.
Ögna(e)mål, n Ögonmått. Om iag (må

laren) förutan liniemåt och ögnmåls kunst 
Vill gör’ ett stycke slätt där hän, med en 
blå dunst, Så voro penseln min en sudd. 
Stjernhjelm Barn. tr. 1:7. — 2. Ögon- 
märke. En konung bör vara undersåtarnes 
högsta efterdöme, som han är deras yppersta 
ögnamål. Tessin Bref 1:180. All verldsens 
ögnemål . .. Var sökia mänskians lust. Co
lumbus Poet. skr. A 2 b. Det rätte ögne 
målet med de munterade skeppen är fuller, 
... att de till lastdragande ... må göras be- 
qvämlige. Stjernman Com. 4:590(1684). 
ögnemåhlet af Kongl. May:tz helsosamme 
förordningar. Piksd. 3:2105 (1693). Regen- 
tens anstalter hade sina undersåtares sällhet 
till sitt stadiga ögnamål. /Is. Ban. 2:2. -
3. Syn, anblick. Hvad blandning utaf prakt 
och vackra ögnamål! Bellman 1 : no. En 
blomma är ju blott ett flygtigt ögnamål. Dens.
6: 73.

Ögnamöte, n. Syn, anblick. Det första 
som, vid ankomsten til hufvudstaden, föll 
vår hielte uti ögonen ifrån bergshögden, 
voro fyra galgar, ännu upfylte med Svenske

mäns kroppar, til vedermälen af tyranniet. 
Han suckade vid et så ömkeligit ögnamöte. 
Celsius Gust. 1 hist. 1.122.

ögnanäste, n. Ögonvrå. Böld som växer 
i öghnanästet vijdh näsan. A. Månsson 
Ort. 141. Hon (oljan) är god för ögnavärk, 
litet inlåtet i ögnanästet med een fiäder. 
Colerus 1:250.

Ögnaskalk, m. Ögontjcnare. |T. augen- 
schalk.] en falsk ögna skalk. L. Petri 
1 Post. C 5 a. befliladhe sigh thesse skrym- 
tare och öghnaskalckar ther om, at theras 
moord måtte bekomma een fergho. Clir. 
pina G 5 a. lismare, skrymtare och öghna
skalckar, hwilkas ord äro söt Ders. Q 5 b.

Ögnaskalkhet, f. Ögontjenst. theras ögna 
skalckheet, medh hwilko the brillade folck. 
!.. Petri Chr. pina V « a.

ögnasken, Ögonsken, n. [T augen- 
schein ] 1. Ögonsikte. Och hafuer iagh .. . 
seder och bruk i ögenskeen och acht tagitt. 
HSH 31* 428 (1638). iagh tagit... skantzen 
uthj ögnskeen. 35:301 (1656). taga traetaten 
och des Actores så och actionerne efter sitt 
förstondh j ögonskijn. A. Oxenstjerna 
Bref 2: 501. — 2. Utseende. Hvadh thet uth- 
vertes anseende och ögnaskeenet angick, 
var then triumph större til at ansee, än 
then hans brodher Africanus hadhe. Schro
derus Liv. 831.

Ögnasten, m. Hoo tigh någhon orett 
gör, Hans (Guds) ögnasteen han ther medh 
rörer. Psalmb. 1572 92 b.

Ögna(e)sträle, m. Blick. [T. augen- 
strahl.] den villa leopard Af mänskians 
ögnestrål bleef, ock från fiärran, snard. Co
lumbus Poet. skr. A 2 a. Hans ögnestrå- 
lars skeen. Borneman 17. (Dess) minsta 
ögnestrål min siäl alt nöje skänker. Cel
sius Ing. 41. Cloes ögnastrålar. H. C. 
Nordenflycht 115. Skönhet i hvar ögna- 
stråla. Bellman 3:37.

Ognaljenst, f. öghnatiänst och skrym- 
terij. Phrygius Åkt. pred. E2a.

Ögnatäckelse, f. Ögonlock [T. augen- 
deckel ] Sij, han skal wara tigh til een 
ögnateckilse för alla the som när tigh äro, 
ee hwart tu faar, och en förswarare. I Mos. 
20: 16.

Ognavik, f. Ögnawijck eller ögna wrå. 
Var. rer. voc. A 7 a. [Fsv. öghna vik, Isl. 
augnavik.)

ögna(e)vink, m. Blink, ögonkast. |T. 
augenwink.] the Svenske heller måtte vidh 
then ringste ögnevinek sigh sammansättia, 
än wijdare tyrannij lijka såsom sielfve ge
nom drögzmåhl begära och förvänta. Girs 
Gust. 1 kr. 15. med een ödmiuk hattlyft
ning eller ögnavink insinuera sigh. U. 
Hjärne Vitt. 28. en hoop . . . som lärdt och 
öfvat sigh . . . icke allenast at höra och för-
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stå tecknet aff tromman, uthan och sina Ca- 
piteners ringaste ögnevinck. Sylvius Curt. 
m._

Ögneblick, se Ögnablick.
Ögnedropp, n. Ögonfluss, surögdhet. 

Ögnedropp [L. lippitudo, T. augentriefen.] 
är een förberedelse til blindheet. Comenius 
Tung. 299.

Ögnefäste, -glas, -hvarf, se Ögna- 
fäste, -glas, -hvarf,

Ögnehvita, f. Hvitöga. [Isl. augna- 
hvita ] ögnehvijta, albugo. Comenius Tung. 
index.

Ögnelat, -låt, se Ögna lat.
Ögnemot, n. Ögonmärke. förnembligaste 

deras ögnemot består där uthj, att de kunna 
. . . bemästra Engeland. HSH 28: 245 (1659).

ögnemål, se Ögnamål.
Ögnemått, n. [T. augenmass.] vi, uti 

kraft af tilförene giorde arfförening, hvarken 
för våre personer eller våre efterkommande 
vele kasta vårt ögnemått til (hafva till vårt 
ögonmärke) något eventual vahl af någon 
person, så länge vår allernådigste konung 
eller hans manlige bröstarfvingar äre i lif- 
vet. Stjernman Riksd. 2:1343 (1660).

ögnemäle, n. Hon . .. intet högen mät
tar, För’n hon sin väne printz til ögnemäle 
(t ögonsikte) får. Columbus Vitt. 90.

Ögncrode, m. [Jfr Isl. rofti, rodnad.] 
ögnerode eller ögnesiukdom, argema. Co
menius Tung. .index.

Ögnesikt, Ögonsikt, f. och n. Syn, 
dsyn, anblick, af den ögnesigt min siäl 
oändligt glädes. Kolmodin Qv. sp. 2:57. 
måste han af dem (de smärre kartorna öf- 
ver kanalarbetsförslaget) utdraga en univer
sal Charta uti mindre form, att E. K. M. kan 
see hela värket uthi et ögensikt (öfversikt, 
öfver blick). HSH 23:107 (1689).

Ögnesot, f. Ögonsjuka. [Fsv. öghna sot ] 
jag låg då ned på sängen för ögnesoth. 
Lönbom Anek. I. 1:37 (1599).

Ögnestråle, se Ögnastråle.
Ögnesyfte, n. Ögonmärke. När dygd i 

giftermål eit ögnesyfte är, En nöjsam efter
följd på hoppet aldrig klickar... Eldh Myrt. 55.

Ögnesyn, Ögonsyn, Ögsyn, f. [Jfr 
Fsv. öghna syn] 1. Asyn. [Fsv. öghsyn, 
Isl. augstjn.] Herren läte them aldrigh komma 
vthu sijn öghsyyn. Ps. 109: 15. han för- 
swan vthu theras öghsyyn. L. Petri 2 Post. 
13 a. icke sleppa honom vthur ögsynen. 
P. Erici 2: 242 a. Jacob moste gåå sinom 
broder Esau uthu ögsynenne, om han an
nars ville frelsa sitt lijff. P. J. Gothus 
Rel. art. 327. alle smyga Oss uhr ögsynen 
bort. Eurelius Vitt. 48. Han slogh sin 
häär när under staden, så at fienden och 
han låge hvar annan uthi ögnesyyn. Schro- 
derus Liv. 202. — 2. Ögonsikte. Cronones

byggemestare skal... taga i ögonsyn och för
ordna hvadh och huru som bör byggias. 
Stjernman Riksd. 2: 976 (1640). Vedh Tull
garn fan jag, så mykedt ögsynen i hast 
kunde mig underrätta, sakerne i tämelig stat. 
A. .Oxenstjerna Bref I. 4: 157.

Ögnevink, se Ögna vin k.
Ögonbryn, -glas, -sikt, -sken, se 

Ögnabrun, -glas, Ögnesikt, Ögna- 
s k e n.

Ögonskenlig, adj. Àsyna. en fruchtsam 
visitation . . . intet kan på nogot annat sätt 
antingen medh skrifvelse eller frånvarandes 
förmaningar utföras, utan genom biskopens 
eller hans underhafvandes egen närvarelsse 
och ögnskeenliga ransakning. Laurelius 
Kyrkord. 406.

Ögonsyn, se Ögnesyn.
Ögonsyna, tr. Genomögna, genomse, 

öfverse. Nu är thet arbetet (boken) i Her
rans nampn öghonsynt. A.J. Gothus Theor. 
företal.

Ögonsynlig, adj. Ögonskenlig. [Isl. aug- 
syniligr.] itt ögensynligit exempel. A. Lau- 
rentii Verld. speg. 117.

Ögonsynliga, adv. Ögonskenligen. [Isl. 
augsyniliga) then helghe Andes tröst syn
tes öghensynligha wara tilstädhes. A. Simo
nis. Cc 9 b.

Ögsyn, se Ögnesyn.
Ok, m. [Fsv. öker, m. och ök, n. Isl. 

eykr, m.] han köpte en ök oc en hest. 
Gust. I reg. 3:67. tå skalt tu intit arbete 
göra, . . . ey heller tin öök. 2 Mos. 20:10. 
Then rettferdighe förbarmar sigh offuer sin 
öök. Ord. 12:lo. idhra ööker skola få dricka. 
2 Kon. 3:17. theras affgudhar äro wordne 
diwrom och ökiom til tunga. Es. 45 (46:1). 
sand skal. tit igen med många ökar kiöras. 
Spegel Åt. par. 23.

Ökja, f. Eka. Linter, ökia. Var. rer. 
voc. P 4 a. ökior. Comenius Tung. 471.

Öknamna, tr. Öknämna. han hafver ök- 
namnat honom. Link. domb. 368.

Öksam, adj. Som förökar sig, fruktsam. 
Lucina . . . var ded folket vähl benägen, Som 
är af öksam art. Rosenfeldt Vitt. 219.

Öl, n. En arbetes karl som altijdh wil 
liggia j ölet (supa), warder aldrigh rijk. L. 
Petri Sir. bok 19: l. Bönderne . .. satte sigh 
ti 11 ..ööls (dryckeslag). Fin. urk. I. 1: 3 (1596).

Ölband, n. (Se Schiller-LDbben ber- 
bant.) Eth rætt ölband (markegdngspris) iiij 
skelinge. Gust. I reg. 1: 154. Ett rätt öl
band var en hel öltunna. Hallenberg 
Mynt 62.

Ölbänk, m., se under Ö1 s ä c k.
Ölbärma, f. (Se Bär ma.) Tvättar nå

gon sig med ölbärma, hans huudh varder 
slätt. Colerus 1: 270.

Öldryckja, f. Dryckeslag, gästabud [Fsv.
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öldrykkia, 1st. öldrykkja.] Vthi ena ööl- 
dryckio i Wijs prästegårdh. Rääf Ydre 3:169 
(1625).

Ölgud, m. Sådan gudztienst höllo hed
ningarna sinom öhlgud (vingud) Baccho. 
Svedberg Casa 322

Ölgärd, f. Gästabud. [Fsv. ölgärf, 1st. 
ölgerö.] laagen säger, at man honom skall 
tilltala som öhlgärden uppehölt. HSH 31:69 
(1661).

Ölholk, m. Drinkare. Ölholkar, Bacchi 
bröder. Spegel G. verk 123.

Ölhund, m. Fyllhund. [Fsv. ölhunder.] 
drinckere och ölehunder. Thyselius Handl. 
2:410 (1559). någre ölhundar the ther gåffue 
sigh ... tijtt ölet wanckade. Svart Kr. 25.

Ölhus, n. [Fsv. =, Isl. ölhås.] krogh 
eller ölhws. P. Erici 1:126 a. stolar och 
beneker j kyrkionne äro tome, men torget, 
gatorna och ölhusen fulle. Dens. 2:178 a.

Ölja, f. Olja. [T. öl.] Apostlarne smorde 
månge kranka mädh ölio. Ernhoffer 31 a. 
Sidste Öliones (smörjelsens) sacrament. Dens. 
3° b.

Ölkämpe, m. Dryckeskämpe. then som 
mäst orckar dricka och störste ölkempen är. 
L. Petri Dryck. A 7 a.

öl la, f. han dem straffade, som raaste 
kring i öllo (H. e. i villo och onska. Dia- 
lecto Dalic. & Vestgoth.), Men frommom nådig 
van Eurelius Vitt. 10,78. (Jfr Arkiv 2: 274.)

Öllag, n. Dryckeslag, gillen och öhllag. 
Svedberg Ungd. reg. 19.

Ölning, f. Smörjelse. [T. Ölung.] Öl- 
ningh eller Chrisma. Girs Gust. 1 kr. 106. 
J fr Olning.

Ölos, n. Rus. Een kappe brännevijn 
eller två, Skulle icke det dåga och smaka 
uppå Så länge (till dess).. . gamble öhloset 
ginge sin koos. Beronius F8b.

Ölpåse, m. öölpossar eller drinekare. 
A. .Laurentii Hust. 270.

Ölsjuk, adj. Illamående efter rus. plä
gar ock så ganska offta thet henda, när en 
haffuer wäret drucken, at han daghen näst 
elfter ... går öölsiuk. L. Petri Dryck. D 4 b.

Ölsmål, n. Dryckenskap, fylleri, fylla; 
dryckeslag. Wåre bäther, att thu affwände 
igen medt then swåre drick . . . rettendis 
thine szaker vt när thu fastande wåre, och 
icke vdi ölszmål. RR 13/a 1544. titt ölzmål 
och swelgerij. L. Petri Dryck. B 2 a. ther 
man vthi ölsmål och afftonsnack binder 
echtenskap. Kyrkord. 52 b. Jagh hatar then 
menniskian som alt i hugh kommer, hvadh 
som uthi ölssmål skeedt ähr (odi memorem 
compotorem). Hambræus G 8 a.

Ölso, f. Fyllso. modhren (är) een ölsoo. 
T. Johannis Fästn. Q la.

Ölsvin, n. Fyllsvin. swelgebukar och 
öölswijn. L. Petri Dryck. B 7 a.

Ölsäck, m. Fyllbult, then Ölsecken, huru 
skulle han lära och regera andra, elfter han 

i icke kan lära eller regera sigh sielff? L. 
Petri Dryck. C 7 b. Han skal icke vara 
någon vijndrinkare, öölsäck, then som låter 
sigh finnas på hvar öölbänek och dricke- 
stughu. A. Laurentii Hust. 73.

Öltok, m. Som i fyllan ej vet hvad han 
gör eller talar. Stjernhjelm Bröl. 29, 30.

Ölträ, n. Öltunna? [Fsv. ölträ.] Stoor 
öll trä v — öli tynnor trä vij stycker. 
Gust. 1 reg. 2:266. om tw kunde beueka 
them ath göre tig en vndsetningh med nagre 
lester ölträ ... eilies wette wij tig jngen råd 
till tynnor. 11:17. en tunna öll trä. Skrå
ord. 819 (1546). gamle Ölträ til halfannan 
läsL Dipl. Dal. 2:302 (1546).

Ölvisa, f. Dryckesvisa. the moste vara 
theras afftonsnack och öölvijsa. L. Lau
rentii Nyârspred. B 1 b. Drick! och siung 
din öhlvisa. Ehrenström 66. (Han) ur et 
bränvins glas så rim som infall hämtar, 
Hvarmed ölvisan skrifs. S. Triewald 44.

Öm, adj. Ömtålig, veklig. the voro ett 
ömt och veekt folck, ther til medh upfostrat
1 vällust. Schroderus Liv. 177.

Ömhjertighet, f. Ömhet, dän ömhiär-
tighet iag för tig drager. Hermelin F2a.

Ömhult, adj. Ömtålig till hull. späckia 
din lustvan’ och ömhulta lekamen. U. 
Hjärne Vitt. 81.

Ömk, f. Ömklighet, elände. När then 
plumske Bur (bonden) umfattar Edher hvijta 
hals och klappar, Mijn öghon vender jagh 
ifrå, At iagh then ömk ey skoda må. N. 
Holgeri D 3 b.

Ömka, Önka, impers, och re fl. [Fsv. =, 
Isl. aumka.] Migh ömkar swårligha at mitt 
folck så förderffuat är. Jer. 8:21. honom 
önkadhe ther offuer, at Israel så twingat 
wardt. Dom. 10:16. Huru . .. skal han önka 
och förbarma sigh ther then andeligha och 
ewigha nödhen är på ferde. L. Petri 2 Post. 
249 b. — Ömkas, dep. Ömka sig. [Fsv. =, 
Isl. aumkast.] Gud han ömkades utöfver 
thet.elende. ..Spegel G. verk 209.

Ömka, Önka, f. Bedröfvelse, ömkan, 
ömklighet. [Fsv. =, Isl. aumkan.] Then 
som flaat är för sin son, han tycker wara 
ömka giffua honom rijs. L. Petri Sir. bok 
30:7. haffuer Christus een sådana önko 
hafft öffuer thenna timeligha motegången.
2 Post. 249 b. Ah huru gör thet mitt hierta 
wee, At iagh skal sådana önko på barnen 
see.. Tob. com. B 2 a. Jfr Ymka, Ynka.

Ömkosam, adj. Medlidsam. han ömko
sam är öffuer the wilfarande. L. Petri 2 
Post. 184 a. huru mild och ömkosam Christus 
är emoot the bedröffuada. Ders. 248 b. the 
som rådh och rett j hender haffua, skola 
wara ömkosamme och benegne til at be- 

I wijsa nådh. Mandr. G 5 a.
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Ömkosamhet, f. alt ifrå min vngdom 
haffuer iagh elskat ömkosamheten. L. Petri 
Jobs bok 31:18.

Ömlig, adj. Svag, kraftlös. [Isl. aum- 
ligr.] the ömlige och veeke hierta, som 
uthi Christi schola än icke hafva studerat. 
SCHRODERUS KorS. 28S.

Ömma sig, refl. Blifva öm, känna öm
het. (Svalan) beddar ther så blöt at hennes 
ungar kiena Ej skola ömma sig. Spegel 
G.,verk 204.

Ömmel, se Y m m e 1.
Ömse, adj. X. Ömsesidig. Een ömse 

kärleek ... til hvar ann. Wexionius Vitt. 402. 
— 2. Omvexlande. Gud, som korss och 
tröst med ömse händer delar. Rydelius 
Vitt. 67. J fr Y m s e.

Ömse, adv. Ömsom. Ömse hon ligger, 
ömse hon gåår. Tisbe 19. Af bönder, bor
gare ett lika anfall sker; De slå, de tränga 
på och stupa ömse ner. Rudbeck Bor. 23. 
Jfr,.Ymse.

Ömsom, adj. Ömse, omvexlande. Folk, 
som från Arilds tid hvarandra sökt förtrycka 
Med lika mannamod, fast ömsom segerlycka. 
Celsius Gust. Vasa 32. agget smög sig in 
i lekman, knape, klerk, Och under ömsom 
hamn dref tusend nidingsverk. Ders. 35.

Ömst, se Y m s t.
Öning, m. Öländing. [Fsv. öningar, pl. 

ölänningar.] Stjernman Com. 1:351(1589).
Önka, se Ömka.
Öns, se Y n s.
Önseguld, se Un seguld.
Önska, tr., se Un sk a.
Önska, f. Önskning. Dårars fola det är 

kring staden springa med önskor. A. Ni- 
CANDER Vitt. 199. Se Un sk a.

Öppa, se Yppa.
Öppenhjertadt, adv. du dina tankar.. . 

öpenhiärtadt henne hadhe uptecht. A. Oxen
stierna Bref 2:432.

Öppenmunnig, adj. Försedd med vid 
mynning. Donaw ... är så ganska yppen- 
munnig, At han utsprutar meer utur sin håla 
strupe Än alla Turkarna the nånsin årka 
supa. Spegel G. verk 107.

Öppna, Öppnad, f. Öppning, när bott
nen (i grufvan) blefve sänckt, och een ypna 
vidh småårummen giordh, att den röök och 
starcke heta som ståår i bem:te småårum 
kunde få godh lufft. HSH 40: 53 (1662). 
Mäotiske träsket hafver hafft sin ypnad i 
(varit en vik af) vårt Norska (= nordiska) haf. 
Rudbeck Atl. 1:672.

Öppning, f. Befrielse, predica the fån
gar förlösning, och them bundnom öpning. 
£s..61:1.

Ör, adj. Yr, galen. [Fsv. =, Isl. cerr] 
synden och dieffuulen, the göra een men- 
niskio så öör och will, at hon thet flyyr som

henne är til bestånd och glädhe. L. Petri 
2 Post. 169 a.

Ör, m. Grus. [Isl. aurr.] man finner 
offta j fogla kräffuor bara sand och öör. 
P. Erici 2: 264 b.

Or, m.(?) Pil. [Isl. ör, pl. örvar, örfar, f.] 
medh ... krafft och snälheet umgås medh 
öör och boghar. Schroderus J. AJ. kr. 28. 
The ähre och ganska behendige medh öör 
och boga. Ders. 132. Pantzar och harnesk 
emoot hans (Amors) pijlar och örf äre dvärgs- 
näät. Stjernhjelm Fångne Cup. 3 intr.

Öra, tr. Draga tillsamman (noten vid 
fiske). Thär haffver iagh och månge gånger 
fiskiat och nooten ört vidh ladhubackerna. 
Gyllenius 14. när the luukade eller öhrade 
var myckitt folck på nooten. Dens. 160. Jfr 
Rietz samt Fataburen 1914, s. 222.

Öre, m. thär begynte slåes rundstycke, 
... the sloges först på halfannan öre, Men 
sedan lett Her Götstaff then halffua ören 
falla, och lett giffua them vth för en öre 
stycket. Svart Kr. 65.

Öredrag, n. Öredrag och nackeslag 
Finge the så täta. Stjernhjelm Fångne 
Cup_. 9 intr.

Örekliare, m. Smickrare. [Mnt. oren- 
klower.] öreklijare och smekiare. R. Foss 110.

Örfilas, dep. Gifva örfilar, de redan 
hafva begynt örfillas sins emellan. Sv. nitet, 
n. 7.

Örfinger, n. Lillfinger. [T. ohrfinger.] 
Lind Ord.

Öring, m. Laxöring, öring, lijten lax. 
Comenius Tung. index.

Öring, f. Sammandragning (af fisknot). 
Se Öra. inthet bruka the att pulsa vidh 
någon öhring. Gyllenius 160.

Örka, Örke, se Yrka, Yrke.
Örliga, intr. the . .. wilia örligha medh 

tigh. 5 Mos. 20:12. Jagh håller fridh, men 
när iagh talar så tagha the til at örligha. 
Ps. 120:7. Konungen j Babel örlighar emoot 
oss. Jer. 21:2. Huru lenge wilt tu örligha 
o tu Herrans swerd? 47:5.

Örligsman, m. Krigsman, the starka 
örligsmän. 2 Krön. 26:12. alle tine örligs- 
män ... skola förgåås. Hes. 27 : 27. Gudh 
hade skapat them till bönder och icke till 
örligzmän. Brahe Gust. I kr.

Örnagull, n. Örring af guld. [Isl. eyrna- 
gull; jfr Fsv. örnagulsringer.] In au ris, 
örnagul, örnaring. Var. rer. voc. E 8 b.

Örnaklåde, m. (han) klår theras örna- 
klådha. P. Erici 2:199 a.

Örnapredikant, m. smekrare och örna- 
predikanter. Svedberg Försvar 23.

Örnaskriftermål, n. Öronbikt. örna 
scnfftermål. P. J. Gothus Rel. art. 306.

Örnasång, m. Öronsusning. [Fsv. örna 
sanger.] Stöter man malört medh tiuragalla

66
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... och låter thet så uthi öronen, thet bort- 
tagher örnasång. A. Månsson Ört. 53.

örnatasslan, f. När man brukar skadhe- 
lighet smeker, örnataslan. O. Petri Men. 
faU C la. 2 Cor. 12: 20.

Örnatimp, m. Örtipp. på höghra örna- 
timpen. 2 Mos. 29:20. ströök aff blodhet 
på „theras höghra örnatimp. 3 Mos. 8: 24.

Örneblåsare, m. Smickrare. [T. Ohren
bläser.] Lismare, orneblåsare. Schroderus 
Ho fl ef. 162. falske rådhgifware och örne- 
blåsare. Albert. 2:290.

Örneflog, n. Then stora värk i öronen, 
som bönderne kalla örneflog. Lindestolpe 
Mat k. 32.

Örnesked, Öronsked, f. Örslef. 1 örne- 
sked om v quintin sölfF. HSH 18: 263 (1525). 
Öronsked. Linné Sk. resa 44.

Örninna, f. Örnhona. Schroderus Al
bert. 2:10.

Öronsked, se Örnesked.
Öronspann, n. och m. Örhänge. öron- 

span (plur.). Es. 3:20. Jag låter hemta... 
Min nya öronspann. Kolmodin Ov. sp. 
1:118.

Örs, n. Häst. then riddaren raske, Som 
främst kom på ett örs. Bureus Nym. XI: 9.

Örtaqvast, m. Blomsterqvast. The giffua 
manfolkeörtaqwastar. O. Petri Klost. F 4 b.

Örta(e)säng, f. Kryddsäng ; blomster
säng. Apothecares örtesengar. H. vis. 5:13. 
Min wen är nedhergången vthi sin örtagård 
til örtasänganar, at ... hemta Roser. 6: 1. 
wåra graffuar ... äro ock lijka som ädhla 
örtesängar, ther the fromas odödeligha leka
men skola såsom welluchtandes roser och 
blomor på then ytersta daghen vpgå. L. 
Petri 1 Post. d7a.

Örtra, tr. Afgöra. [T. örtern, erörtern.] 
Dock låtom hvar sin mening och lembnom 
til sin tijd, Til sin ort och ställe at örtra 
denna strijd. Lindschöld Vitt. 148.

Örvaken, adj. Yrvaken. Afund, hat och 
agg ha ondt för at sofva: altid örvakne, altid 
i rörelse. Dalin Vitt. II. 6:29.

Osgösa, intr. Vara slösaktig. (Jfr Rietz 
hösgös.) en god hushållare ... icke vill ösa 
med stor slefven, eller hålla det för dygd 
at össgösa. U. Hjärne Ved. 5.

Ösja, f. Hyska. Lind Ord.
Öska, f. Ring, malja. [Mnt. oseke, D. 

ösken.] Utom smidda kulor, nyttjades stånge- 
lod (hvari ingötos starka ösker, hvari stän
gerna sattes). Adlersparre Afh. 248.

Öst, Öster, m. [Fsv. öster, Isl. aus/r.] 
1. Osning, pumpning. skall wår fogte och 
befalningxman regera om alla rymninga och 
watw öster (vid grufvan). Gust. 1 reg. 7:142.

samma galeja ... var så läck, at hon intet 
kunde hålla östen (hällas läns, flott). Lön
bom Uppl. 1:17 (1566). Bildl. uppehålla 
östen, uthärda, bestrida kostnad, the 
suåre wtlegninger som wij haffua tiil att be- 
thala wår och rikisens gäldh medt, så atuj 
icke så mikit kunne draga och oppeholla 
östhen. Gust, t reg. 6:114. fruchter oss nog, 
att wij icke lenger kunne holle tich (mynt
mästaren) så östenn vppe. RR ,8(i 1544. — 
2. Kölvatten. Offta gistnar thet (fartyget), 
och pumpvatnet löper in igenom the öpna 
spryngior och rinner ihoop i kölen, tå gör 
thet then stinckande östen. Comenius Tung.
469..

Östan, adv. the komma församladhe bådhe 
aff ..östan och westan. Bar. 5 (4:37).

Öster, se Öst.
Österländing, m. Invånare vid eller 

öster om Östersjön. [Jfr Fsv. österländin- 
giar, pl.] huar och een her aff östhersiön maa 
frij och feligh och obehindrat segla tiil westh- 
farth, .. . kwnne henna ath keesaren noghet 
obestondt företagha wille paa formda östher- 
lenninge. Gust. 1 reg. 2:43. Nordlenningar, 
Öhningar (Öländingar), Österlenninger eller 
Skäriekarler skole vidh Waxholm blifua var- 
nadhe (för att lägga till i förbjudna ham
nar). Stjernman Com. 1:351 (1589).

Östersk, adj. Belägen vid Östersjön. 
[Mnt. ostersch. — Lybeck, Hamburg, Wis
mar, Danzig, Riga, Reval m. fl. kallades 
österska städer.] skal her (i Stockholm) 
wel falla så gott köp som j andre österske 
städher. Gust. 1 reg. 7: 385. så varde ... the 
österske städer så ock Hollenderne ther hä- 
denn säglendes (till en afsedd handelsplats 
vid Sandhamn). Stjernman Com. 1:112 
(1550).

Östning? Ett slags fiskredskap. Se 
T e.n a.

Östvart, adv. Österut, i länderna vid 
Östersjön. (Jfr Vestfart, Vestvart.) the 
warer som Hollenderne tienelige ähre, bådhe 
Ryske warer och andre som the her Öst- 
wart hempthe pläge. Fin. handl. 7: 330 
(1550).

Öxla sig, refl. Öxlas, dep. Föröka sig, 
fortplanta sig. [Fsv. öxla, öxlas, Isl. œxla.] 
the Elgzdiwr ... wij gerne wilde haffue .. . 
frijtt gångendes på thet the motte öxle sigh 
och wexe till. RR 5/< 1548. menniskligit 
siechte skal ther igenom (genom äkten
skapet) öxlas oc widh macht hållas. L. Petri 
1 Post. N 4 a. hans effter kommande slecht 
icke skulle mykit öxlas. Skyld. C 6 a. wåra 
fårahiorder öxlas på wåra affuelsgårdar til 
tusende och hundrade tusende taal. Dav 
ps. 144: 13.



Tillägg oeh rättelser.

Alegast. Jfr. N. Ein Ale Gast, en 
Erke-“Gast“, en voldsom og lärmende 
Karl (“Basse“). Ross Ordb. under adel.

Barnesorcka, se under Sårke.
Bars. Jfr Från Filolog, fören. i Lund 

4 : 48-57.
Bissa. Jfr Hesselman I och y 84—88. 

Med anledning av Hesselmans uttalan
den om bissa hos Lind må det nämnas 
att Lind har en artikel “biss [ej Wssa/], 
löpa i biss, lauffen, sich belauffen, läuffig 
seyn“ och omedelbart derefter en, som 
det synes, av H. förbisedd artikel “bissa, 
biisen, biiseln; it[em] läuffig seyn“. Som 
denna senare artikel visar, har ordet bissa, 
såsom Dahlgren riktigt anger, hos L. 
både bet. “kesa“ och bet. “vara löpsk“, 
ej blott den senare. Och SA OB har inte 
oriktigt översatt Linds “läuffig seyn“ med 
“kesa“; citatet från L. har fastmer tydligen 
medtagits för att exemplifiera bet. “vara 
löpsk“, vilken bet. är upptagen jämte bet. 
“kesa“ i momentets rubrik, något som 
uppenbarligen undgått H:s uppmärksam
het.

Blodmen. Det under detta stickord upp
tagna blodhomen torde, såsom Aksel 
Andersson i sin Inledning o. glossar 
till Een nyttugh Wnderwijsuing s. cxxxm 
framhåller, vara dat. pl. av b 1 o d h mot
svarande Luthers gebliiten och Vulgatas 
sanguinibus.

Bortnimma. Jfr under Nimma 1.
Bortsqvittra, se Sq vittra.
Brylla. Jfr Arkiv 21:171 ff.
Byssja. Jfr Rietz 72 a (bössja) samt Hes

selman I och y 117.
Böl. I exemplet från Tisbe 42 (jfr därs. 

56, där samme person först tilltalas med 
“din fylle stut“ och sedan med “din 
gamble bööl“) föreligger kanske snarare 
dialektordet böl, utskuren tjur, jfr Rietz 
samt Noreens anmärkning till s. 88 o. 
108 i Meyers upplaga av Tisbe. Jfr å 
andra sidan Tisbe 52: “Trå din böffuil“.

Credentz, se även K red ens.
Disk. Jfr Fataburen 1909, s. 61.
Drunta. Jfr Arkiv 14:18, Språk o. stil 

7: 73-4.
Dröna. Jfr Hesselman I och y 117. 
Dagen, se Degen.
Dödötja. Jfr Fsv. dyd dylghia. 
Empnelig, se Ämnelig.
Enseguld, se Un seguld.
Entstå, intr. Uppkomma, uppstå. [T. ent

stehen.] Se under Ut bör des.
Fenika, se Fä ni ka.
Fika. Jfr Språk o. stil 7:121.
Filt. Jfr Språk o. stil 13:150 ff.
Filts, se Fils.
Firkanteri, se Fyrkanter i.
Fitalia, se F e t a 1 i a.
Flasig. Jfr Rietz 147 a.
Fledra, se Flädra.
Flekra, se Fläc k ra.
Flygga. Jfr Sv. landsm. XV. 8:10.
Flyts,_se_Fl its.
Flågfärdig, se Flogfärdig.
Flöte. Jfr Namn o. bygd 3: 96-99.
Flöts, se Flits.
Forakt, Forarga o. s. v., se Förakt, 

Förarga.
Foren, se Forn.
Foring, se Fodring.
Fors. Jfr Studier i nordisk filologi 4. 

3:37-40.
Fren, se Frän.
Fri. Jfr Språk o. stil 8:40.
Fride. Jfr Sv. landsm. XIII. 8:1-3 samt 

Kock Sv. ljudhist. 1:295, 482. — I språk
provet är Firjdhe tryckfel för Frijdhe. 

Frowken, se Fröken.
Fruge(n)timmer, Frugatimmer, se 

Fruntimmer.
Fråfarilse, Fråfällig o. s. v., se F rå n- 

farelse, Från fällig o. s. v. 
Fuxsvans, se Fukssvans.
Fyltis, se Filte.
Fynera, se Fin era.
Fäjen, se Fägen.
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Fälen. Jfr Språk o. stil 7:222.
Fälle, se Full.
Fälsmål, se Färdsmål.
Fälten, se Felten.
Fök, n. Jfr Fy k e r.
Fördektinga, se Fördagtinga.
Förgeflig, se Förgäflig.
Förkjusa, se Förtjusa.
Förkusa, se Förtjusa.
Förmå, se Ferma.
Förmorda, se Förmörda.
Försiedag, Försynedag. Jfr Språk o. stil 

14: 229-30.
Förslemma, se Förslämma.
Förständiga, tr. Jfr Förståndiga.
Förträtas, se Förtretas.
Galna. Jfr Arkiv 17:333.
Gnarras. Jfr Rietz under gnarka, Ven- 

dell Ordb. öv. östsv. dial, gnarra.
Grid. 1 citatet är gridet enl. S. Erixon 

felläst för gründet, se Språk o. stil 15: 
155-0. Citatet vore. således att föra till 
artikeln Grund, n.

Gråhysig. Hisjot bör ändras till Hiss
jo t.

Gräfla. I exemplet från Columbus har 
handskriften enligt Hesselman gråf- 
lade. Jfr även Hesselman / och y 139.

Hil lika. Jfr Rietz 280 a, Kock Sv. Ijud- 
hist. 1:450, Kalkar hylleke.

Hjelmult. Jfr Nord. studier tillägnade A. 
Noreen 36 —37.

Hvetestrut. Jfr D. Hvedestrud ... et 
(lille) hvedebrod. Kalkar.

Hvifva, se V i fva.
Hvil. Fsv. hvil, adj., se Söderwall. Jfr 

Rietz samt Språk o. stil 7:121.
Högballe och Högbelle. Jfr Språk o. stil 

2:226 - 29.
Igenbrotta, se B råta.
Klockverk. Jfr Fataburen 1908, s. 6.
Kosa. Jfr Söderwall kausa, Rietz kås, 

s. 380 samt Arkiv 13:36.
Krympa2. Jfr Arkiv 17:317.
Kunskap. Jfr Språk o. stil 8:33.
Kåvis. Jfr Studier i nordisk fiologi. 1. 

1:24.
Käle. Jfr Kele, n.g. litet barn som Mo

dren kexar och leker med, Mors-gris. 
Schulze Ordb. (mskr. i Svenska Akad:s 
ego) 2254.

Kännefana. Jfr Från Filolog, fören. i Lund 
3:164 ff.

Lifja, se se Lefja.
Ljusnipa, -näpa. Jfr Kock Sv. ljudhist. 

1:96.

Loka. Jfr Lat. locus, pl. loca, i medeltids
latin och nylatin om de olika avdelningar 
av lärjungar som undervisades i samma 
skolsal. Se S. Nyström, Die deutsche 
Schulterminologie in der Periode 1300— 
1740. 1:89, not 2 (Helsingfors 1915).

Lokatt. Jfr S. Nyström anf. arb. 1:89—92.
Lyd ja, f. och Lödja, tr. Jfr Hesselman 

I och y 121.
Löfja, Löfjan, Löfjekarl, se Lefja o. s. v.
Matkasäck, Jfr Sv. landsm. XV. 8:17.
Mesa. Jfr Hesselman I och y 66.
Modder. Jfr Språk o. stil 7:224.
Molma. Jfr Sv. landsm. XIII. 8:4—5.
Mölja. Jfr Rietz mylå.
Naggvärja sig. Naggvärja sig . . . vix se 

defendere posse. Sahlstedt Ordb. Jfr 
Kock Om språkets förändring 2 53.

Nyckjä, Jfr Sv. landsm. XIII. 8:8—9.
Obork. Jfr Torp Ny norsk etym. ordb. 

under ov-,
Orphed, se Ur fejd.
Pena, Päna, se Utpena.
Perfor(t)s, se under Fors.
Skotthäll. Jfr N. Skothella.. 1) flad 

Steen til Kastning . . 2) stor flad Steen 
opreist til Maal for Kast. Ross Ordb.; 
se Språk o. stil ! : 29.

Skärpa. Jfr Språk o. stil 13:152 ff.
Slunker. Betydelsen snarare: slusk. Jfr 

Ven dell Ordb. öv. östsv. dial, slunk.
Stol. Rad 15 står oskäliga för oskälige.
Syklut. Här anförda citat motsvaras i det 

tyska originalet (Christofferus Fischer, 
Christi. Auslegung der Haustaffel 1576, 
s. G 4 a) av: das sie mit, jrem armen 
Weib vnd Kindern müszen am Hunger
tuch nehen. “Hungertuch“ motsvarar det 
ovan s. 197 anförda “fasteduk“, och ut
trycket “am Hungertuch nähen“ var en 
omskrivning för “fasta“. Översättningen 
beror sålunda på att översättaren ej rätt 
förstått den tyska texten. — Professor 
Johannes Boite i Berlin har haft godheten 
efterse stället i originalet och lämna här 
anförda uppgift, och docent C. W. v. Sydow 
har jag att tacka för hänvändelsen till 
Prof. Boite.

Tillforgifves, se under Förgifvens.
Sid. 992 över strecket står Vällus läs Väl

lust.
Ypna, Ypnad, se Öppna.
Sid. 1025 står Ödmiukelig. läs Ödmju- 

kelig.
Öga. Jfr Språk o. stil 8:34.






