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Förord 

En försiktig februarisol leker i Kattegatts vatten denna morgon, då jag skall 
skriva förordet till min avhandling. 

Tankarna går till två kvinnor som spelat en stor roll då det gäller mitt intresse 
för dialekter. Min mor Margaretha Lirmerdal, f. 1922 i Rörström i Ångerman-
land, har oupphörligen förvånat mig med sitt rika och till synes outsinliga ord-
förråd, ur vilket hon kan plocka fram precis den nyans hon behöver. Min far-
mor Kristina Svensson, f. 1876 i Lit i Jämtland, behöll livet ut jämtländska ord 
och uttryck i sitt språk, trots att hon bodde drygt sextio år i Dorotea i Lappland, 
och hon var den som först gjorde mig medveten om dialekter. 

Om dialekten i min hemsocken Dorotea handlar min trebetygsuppsats i 
nordiska språk, skriven 1973. I samband därmed kom jag för första gången i 
kontakt med Dialekt- och folluninnesarkivet (ULMA) i Uppsala, vilket resul-
terade i att jag anställdes som excerpist för en tid. Med denna bakgrund var det 
naturligt att fortsätta med dialektologi när jag efter ett antal år som lärare på-
började min forskarutbildning. 

Jag riktar ett varmt och hjärtligt tack till min handledare Lennart Elmevik. 
Han hjälpte mig med ämnesval och har därefter med stort intresse, engagemang 
och tålamod följt avhandlingsarbetet i dess olika faser. Lennart har beredvilligt 
ägnat tid åt handledning, och jag vill särskilt uttrycka min uppskattning av att 
han under det senaste året även avsatt tid vissa helger då jag har haft svårt att 
resa till Uppsala andra dagar. Han har lagt ned mycket arbete på att granska ma-
nuskriptet i olika versioner och har lämnat många goda råd och synpunkter 
både beträffande innehåll och form. 

Thorsten Andersson och Maj Reinhammmar har läst avhandlingen i manu-
skript. För deras noggranna genomgång av manuskriptet och för deras kon-
struktiva kritik som ledde till åtskilliga ändringar och förbättringar vill jag ut-
trycka ett stort tack. Maj tackar jag också för att hon berett plats för avhand-
lingen i en av ULMA:s skriftserier. 

Utan hjälp från ULMA och Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter 
(OSD) hade dennna avhandling över huvud taget inte kommit till. Jag tackar 
förutvarande och nuvarande arkivchefer, Erik Olof Bergfors, Sven Söderström 
och Maj Reinhammar (ULMA) samt Vidar Reinhammar och Gunnar Nyström 
(OSD), och övrig personal för deras hjälpsamhet och alltid vänliga bemötande 
och för den tid de lagt ned på att förse mig med material. Under flera år fick jag 
möjlighet att disponera ett eget bord i ULMA:s arkivsal, vilket underlättade 
mitt arbete. 
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Jag har besökt Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Byrån 
för svenska språket i Helsingfors samt Institut for jysk sprog- og kulturforsk-
ning, Århus, och fått mig material tillsänt från Dialekt- och ortnamnsarkivet i 
Lund och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Jag tackar perso-
nalen för god hjälp. 

Margareta Källskog, ULMA, och Birgit Eaker, OSD, har varit mina dokto-
randkamrater. De har läst delar av tidiga manusversioner och kommit med 
tänkvärda synpunkter. Jag har uppskattat alla givande diskussionsstunder, då 
de generöst har delat med sig av sin sakkunskap. 

Pirjo Kukkonen, Helsingfors, tackar jag för värdefulla litteraturhänvis-
ningar. 

Una Cunningham har på ett förtjänstfullt sätt översatt sammanfattning och 
abstract till engelska. 

John Wilkinson, Textgruppen i Uppsala AB, har beundransvärt snabbt och 
effektivt ombesörjt sättningen av avhandlingen. 

Under åren 1984-1986 var jag tjänstledig på halvtid från min lärartjänst vid 
Kommunala vuxenutbildningen i Eskilstuna. Jag tackar Sven-Åke Ullmar för 
tillmötesgående när det gällde tjänstledighet och schemaläggning, så att det 
blev praktiskt möjligt för mig att pendla till Uppsala. 

Mina studier medförde också att jag fick förmånen att lära känna två nya ar-
betsplatser, först som svensk lektor vid Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, 
Aarhus Universitet, och sedan som innehavare av en doktorandtjänst vid Insti-
tutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Dessa stimulerande och inspi-
rerande arbetsmiljöer har betytt mycket för mig och det är med glädje och upp-
skattning jag tänker på alla arbetskamrater som bidragit till att göra denna tid 
oförglömlig. 

Slutligen går tankarna till mina närmaste. Mina föräldrar Knut och Marga-
retha och min son Kenneth har alltid intresserat tagit del av mina dialektstudier 
och uppmuntrat mig. Min moster Mathilda Stråhle har under de år jag varit bo-
satt i Eskilstuna repektive Falkenberg erbjudit mig husrum i Uppsala, och dess-
utom har hon ofta förgyllt tillvaron med goda middagar. Min make Svante 
tackar jag för alla de gånger han tålmodigt har diskuterat avhandlingsarbetet 
med mig, för hjälp med praktiska detaljer beträffande manuskriptet och för 
hans omtänksamhet. 

Torekov i februari 1993 
Eva Kärrlander 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
»Somliga människor är jämt klena och krassliga och harkliga men de kunna 
leva längst. 'Stark dör och hark lever' är ett ordstäv.» (Uppteckning från Råg-
gärds sn, Dls.) 

Hälsa och sjukdom är centrala begrepp i människans tillvaro. Att de är omdis-
kuterade och att definitionerna varierat under tidernas lopp visar medicinhisto-
rien. 

Svenska dialekter uppvisar ett stort antal adjektiv som anger att hälsotillstån-
det inte är gott, medan däremot ordförrådet för att beteckna att en person är 
frisk inte tillnärmelsevis är så omfattande. »Var plåga har sitt skri för sig, men 
hälsan tiger still» lyder ju också ett välbekant citat ur »Odalbonden» av Erik 
Gustaf Geijer. 

I denna avhandling är det följaktligen adjektiv för ohälsa som tilldrar sig 
huvudintresset. Adjektiv för 'frisk, pigg' o. likn. behandlas huvudsakligen 
översiktligt och medtas framför allt för jämförelsens skull. 

Det kan i sammanhanget nämnas att bland de ord som utvalts för kartering 
och kommentar i det stora dialektgeografiska verket Atlas Linguarum Europae 
(ALE) finns sådana för 'sjuk' men inte för 'frisk' (A. Weijnen et al. Atlas 
Linguarum Europae. Premier questionnaire s. 50: »Celui qui n'est pas en bonne 
santé est ...»). 

Kan det faktum att dialekterna har en mångfald adjektiv för att beteckna 
ohälsa på något sätt anknytas till befolkningens levnadsförhållanden? Jag åter-
kommer till reflexioner kring denna fråga senare i avhandlingen men citerar här 
vad Karin Johannisson (1990 s. 37) har att säga om folkhälsan vid mitten av 
1800-talet: »Bland bondeproletariatets endemiska sjukdomar [...] återkommer 
magkatarr, bleksot, melankoli och 'arbetsslet' som de vanligaste. I dessa grup-
per inträffade också de flesta självmorden. Folkets fysiska status — mätt bland 
de värnpliktiga (beväringarna) — var eländig: nästan 40% kasserades vid 
mönstringen, hälften på grund av allmän ofärdighet, höft- och ledgångssjukdo-
mar, bensår m.m., den andra hälften för att de inte uppnådde den stipulerade 
kroppslängden (160 cm).» 

Att det finns intresse från medicinskt håll för dialektala ord inom denna sfär 
visar t.ex. en artikel av Tomas Gejrot om »Medicinska provinsialismer» i Syd-
svenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 1985. Gejrot skriver bl.a. (s. 
201): 
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En av läkarens uppgifter som diagnostiker är att vid samtal kunna läsa mellan raderna, 
att kunna vara lyhörd för den innersta meningen i ett yttrande och kunna väga valörer i 
symtomvärderingar. Det nya intresset för smärta—värk av olika slag och kvaliteter har 
givit goda exempel på värdet av semantik. Ett perifert men intressant förståelseproblem 
som vi numera endast hör rester av är de medicinska provinsialismema. Dialektord har 
varit en viktig del av svenska språket och de som fmns kvar är ofta klunga och expres-
siva och därför nöjsamt och nyttigt att lära känna. 

Blekinge läns landsting har med tanke på bl.a. semestervikarier publicerat en 
»Ordlista för landstingsfolk» kallad »Blekingssvensk», vari ingår ett avsnitt 
med ord som kan bli aktuella på sjukhuset. 

Följande citat från Lech & Ingers 1930 s. 60 pekar på de möjligheter som 
dialekterna har att uttrycka nyanser: 

Ingenstädes framstår follcmålets benägenhet att närmare karakterisera och differentiera 
så tydligt, som då det gäller att beteckna olika kroppsliga och själsliga egenskaper och 
tillstånd. Där riksspråket är abstrakt och konventionellt, är dialekten konkret och realis-
tisk med en uttrycksfullhet och uppfinningsrikedom ifråga om nyansen, som visar språ-
kets resurser. 

Att på svenskt riksspråk återge t.ex. majk, sluck eller veslig (Tåsjö sn, Ang.), 
ord som används för att beteckna hur man känner sig och som är levande i min 
mors (f. 1922) språkbruk, är inte lätt med bibehållna nyansskillnader. Jfr vad 
Roger Hansson säger härom i en artikel om »Jämtska för medicinare» (Hans-
son 1972 s. 36): »Jag har själv växt upp med jämtsk dialekt, och jag får faktiskt 
medge att jag fortfarande, efter år av skilsmässa från landskapet och dess 
sköna, av ålderdomliga diftonger laddade språk, fortfarande har ganska lätt att 
finna ett adekvat uttryck för många känslor eller egenskaper med ett träffande 
jämtskt ord, men famlar i ett språkligt töcken när jag söker uttrycka samma sak 
på svenska språket.» 

1.2. Syfte 
Syftet med denna avhandling är att inventera de i svenska dialekter förekom-
mande adjektiven för 'späd, mager, klen, blek' o. dyl., 'svag, trött, matt, olus-
tig, krasslig, sjuk, svårt sjuk, dödssjuk' o. dyl. samt för 'frisk, kry, pigg' o. dyl. 
och att närmare undersöka ett urval av dem ur semantisk, etymologisk och i 
viss utsträckning ordgeografisk synvinkel, allt för att kunna ge en karakteristik 
av ordförrådet på området och av dess struktur. Adjektiv för 'späd, mager, klen, 
blek' o. dyl. betecknar egenskaper som i sig inte behöver innebära ohälsa men 
som likväl kan vara symtom härpå och har därför inkluderats i avhandlingen. 

Jag undersöker adjektiv för hälsotillstånd och jag vill understryka att jag an-
vänder ordet i en vid bemärkelse och därför även medtar vissa adjektiv som be-
tecknar lyte och sinnesstämning, trots att jag inte har inriktat mig på den typen 
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av ord vid materialinsamlingen. Anledningen är att dessa adjektiv av en del in-
formanter uppges betyda även krasslig, lindrigt sjuk eller sjuk och därför inte 
har kunnat avgränsas från materialet. Adjektiven betecknar olika fysiska och 
psykiska egenskaper och tillstånd som inte alltid behöver betyda att man mår 
dåligt eller är sjuk. SAOB (H 1952) defmierar hälsotillstånd som ett »tillstånd 
(vari ngn befmner sig) med avseende på hälsan» och definitionen av ordet 
hälsa lyder (1947 f.): »det tillstånd hos en organism som beror på o. känneteck-
nas av att alla dess organ fungera på ett fullt tillfredsställande sätt, godt kropps-
ligt befinnande 1. tillstånd, godt hälsotillstånd; stundom utan skarp gräns över-
gående [---1 i [en] allmännare anv., om kroppens allmänbefinnande». Se vidare 
kap. 2. 

De frågor jag ställer och söker att besvara är följande: 

Vilka slags adjektiv är belagda i svenska dialekter för att beteckna att en per-
son är eller känner sig eller ser ut att vara olustig, svag, matt, krasslig, sjuk o. 
dyl. respektive är eller känner sig eller ser ut att vara frisk, kry, pigg o. dyl.? 

Kan i det samlade ordförrådet mönster och gemensamma drag urskiljas och 
i så fall vilka? 

Kan några slutsatser dras beträffande orsakerna till ordförrådets struktur? 
Finns det några överensstämmelser mellan ordförrådets struktur, människor-

nas levnadsförhållanden och medicinska fakta? 

Eftersom avhandlingen har som huvudsyfte att undersöka det aktuella ordför-
rådets struktur, har jag inte anlagt ett strikt dialektgeografiskt perspektiv utan 
redogör endast för från vilka landskap adjektiven är belagda. Jfr f.ö., med tanke 
på att det rör sig om abstrakta ord, vad Sven Benson (1949 s. 222) skriver i sin 
recension av Natan Lindqvists Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning 
beträffande möjligheten att följa spridningsvägarna bakåt till ett ords kärnom-
råde: »Detta är egentligen endast möjligt, när det gäller ord som intimt höra 
samman med den materiella kulturen.» 

Min avsikt är således att granska ett urval av adjektiven med hänsyn till deras 
spridning i dialekterna, deras varierande betydelser och deras etymologi för att 
på så sätt försöka dra slutsatser om strukturen hos ordförrådet och orsakerna till 
den. 

Avhandlingen kan sägas vara en synkron semantisk undersökning, väsentli-
gen baserad på arkivmaterial och ordböcker från en tidsperiod på drygt hundra 
år, från ca 1860-talet t.o.m. 1980-talet. Att diakroniskt undersöka adjektiv inom 
en sådan tidrymd för att kunna konstatera betydelseutvecklingar har jag avstått 
från. Dels betraktar jag denna period såsom tidsmässigt alltför kort för att 
kunna urskilja sådana, dels anser jag det oberoende härav ogenomförbart med 
det material som jag arbetar med, ett stort antal adjektiv från olika svenska 
dialekter. Härtill kommer att adjektiv är en ordklass för vilken gäller att den de-
notativa betydelsen är svår att fastställa. »Konkreta ords denotation går att ange 
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säkrare än abstrakta ords, och när det gäller adjektiv, som ju betecknar egen-
skaper, dvs något abstrakt, är det lättare att ange konnotationer än denotation», 
säger Bengt Nordberg (1968 s. 59). Sven Ekbo & Bengt Loman (1971 s. 33) 
konstaterar: »Adjektiven har ett stadgat rykte att erbjuda stora svårigheter för 
den semantiska analysen; ofta visar det sig i fråga om adjektiv att ett särskilt 
stort antal fall kan tolkas på mer än ett sätt.» 

1.3. Material 
Huvudmaterialet utgörs av svar på ULMA:s frågelista M 123: Sjuk och frisk, 
utsänd under åren 1937-1992. Samma frågelista har utskickats av DAL och 
DAUM, och jag har tillika excerperat dessa frågelistsvar. Antalet frågelistsvar 
från de svenska landskapen är 74, fördelade enligt följande: Norrbotten 5, 
Lappland 4, Västerbotten 2, Ångermanland 5, Jämtland 2, Medelpad 2, Härje-
dalen 12, Hälsingland 4, Gästrikland 2, Dalarna 3, Västmanland 2, Uppland 1, 
Värmland 2, Närke 1, Södermanland 1, Östergötland 2, Dalsland 2, Bohuslän 
3, Västergötland 4, Halland 2, Småland 8, Gotland 1, Öland 1, Blekinge 2, 
Skåne 1. Därtill kommer två svar från Estland och ett från Finland. 

Av frågelistans totalt 122 frågor excerperades nio: 

Fråga 1 	Beteckning för 'sjuk' i allmänhet 
Fråga 2 	Beteckning för 'insjukna' 
Fråga 3 	Beteckning för 'sjuklig' (= som ofta insjuknar) 
Fråga 4 	Beteckning för 'lindrigt sjuk' (= insjuknad), för 'hårt sjuk', 'döds- 

sjuk' 
Fråga 32 Beteckning för 'krasslig' (småsjuk, ej sängliggande) 
Fråga 114 Beteckning för 'frisk' i allmänhet 
Fråga 115 Beteckning för 'mycket frisk' 
Fråga 117 Beteckning för hälsa 
Fråga 119 Beteckning för 'pigg' (och vid god hälsa) 

Efter att excerperingen slutförts gjorde jag bedömningen att svaren på frågorna 
2 och 117 inte skulle behandlas i avhandlingen eftersom jag för helhetens skull 
ville koncentrera undersökningen till enbart adjektiv. 

Frågelistsvaren varierar mycket beträffande utförlighet. En del upptecknare 
anför endast enstaka ord som svar utan något belysande språkprov, medan 
andra är utförligare. Dock är det relativt sällsynt med mer uttömmande förkla-
ringar. Problemet att några upptecknares uppgifter bedöms som mindre pålit-
liga har jag diskuterat med personal vid ULMA och OSD och beaktat vid ex-
cerperingen. 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är huruvida frågelistans uppräkningar 
av adjektiv är styrande för de svar som lämnas. Mitt intryck är att informan- 
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tema i regel inte påverkats att uppge belägg på adjektiv som saknas i deras dia-
lekt. Ett exempel härpå är att bland de adjektiv som medtagits i frågorna finns 
sådana som förekommer huvudsakligen i finlandssvenska dialekter och dessa 
uppges inte av de svenska informanterna. I svaren sägs ibland direkt att vissa 
av orden är obekanta i dialekten. Frågelistsvar som lämnats under de senaste 
tio åren innehåller ofta betydligt fårre adjektiv än äldre svar med upplysningen 
att ord som krasslig, sjuk är de vanliga även i dialekten. 

Det material som svaren på den nämnda frågelistan givit har kompletterats 
med material från framför allt OSD:s och ULMA:s samlingar, men även från 
DAG:s. Även detta material varierar kraftigt ifråga om utförlighet. Några svar 
på ULMA:s frl. M 37 Människans utseende, miner, åtbörder och uppträdande 
har också excerperats på vissa punkter i kompletterande syfte, och belägg har 
medtagits utan att källan särskilt anges. Förekomsten av de adjektiv som be-
handlas utförligare i ordartiklar (se avsnitt 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 och 3.5.3) har jag 
för de finlandssvenska dialekternas vidkommande excerperat vid Byrån för 
svenska språket, Helsingfors, dels ur samlingarna, dels ur svar på frl. M 123. 
Beträffande estlandssvenska dialekter har jag excerperat Nils Tibergs otryckta 
estlandssvenska ordbok i ULMA. Dock visade det sig senare i takt med att 
materialsamlingen växte att jag var tvungen att begränsa undersökningen till 
rikssvenska dialekter. I ordartiklarna lämnas dock sporadiskt uppgifter om 
fm1.-sv. mål. 

Följande ordböcker har excerperats i sin helhet: J.E. Rietz, Svenskt dialekt-
lexikon, Ordbok över Sveriges dialekter häfte 1, Ordbok över Finlands svenska 
follunål, P. Stenberg, Ordbok över Umemålet, J.V. Lindgren, Ordbok över 
Burträskmålet, E. Larsson & S. Söderström, Hössjömålet samt J. Nordlander, 
Ordbok över Multråmålet. Den slagsida mot norrländska dialekter som urvalet 
av ordböcker visar beror på att jag till att börja med hade för avsikt att begränsa 
min undersökning till att omfatta endast dessa dialekter. I ett senare skede be-
slöts att undersökningen skulle utvidgas till att omfatta hela det svenska dia-
lektområdet och jag använde då en annan metod än att excerpera hela ord-
böcker. Frågelistsvaren fick utgöra utgångspunkt och därefter kompletterades 
orden i OSD:s samlingar. Bland övriga ordböcker som jag har konsulterat kan 
särskilt nämnas de otryckta och i ULMA förvarade O.P. Pettersson, Ordbok 
över Vilhelminamålet och B. Hesselman, Uppländsk ordbok, den otryckta Bo-
huslänsordboken (endast t.o.m. F), vilken jag studerat i OSD, samt de tryckta 
L. Levander & Stig Björklund, Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna h. 1-30, 
C. & P.A. Säve, Gotländsk ordbok samt M. Klintberg & H. Gustavson, Ordbok 
över Laumålet på Gotland. Därtill kommer ordböcker som omnämns i ordar-
tiklarna och i bibliografin. 

Jag har också fått upplysningar om dialektala adjektiv av personal vid 
ULMA och OSD och av dialekttalande bekanta. Tf. chefen för OSD Gunnar 
Nyström har ställt uppteckningar från Älvdalens sn i Dalarna till mitt förfo-
gande. 
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Även riksspråkliga adjektiv har tagits med i avhandlingen om de förekom-
mer i dialektmaterialet.' Inget av dem har dock behandlats mer ingående i en 
ordartikel eftersom huvudsyftet är att studera det specifikt dialektala ordförrå-
det inom ordfälten i fråga. 

Beträffande förekomsten av vissa adjektiv i danska och norska dialekter har 
jag konsulterat Aasen, Ross, Torp, ODS och Feilberg. 

1.4. Metod 
Inom svensk dialektforskning har tonvikten hittills legat på form- och ljudlära 
samt dialektgeografi, medan betydelsesidan inte har uppmärksammats i tillnär-
melsevis samma utsträckning. Ord och sak-forskningen studerar, som termen 
anger, substantiv. Någon avhandling vars huvudsyfte varit att undersöka dia-
lektala adjektivs semantik och som kunnat utgöra en metodisk förebild har jag 
inte kunnat finna. Eskil Hummelstedts Östsvenska verbstudier (1939) är dock 
semantiskt inriktad och eftersom många av de i mitt material aktuella adjekti-
ven är avledda av verb har jag anledning att vid flera tillfällen referera till detta 
arbete. I Kristina Nikulas avhandling Dialektal väderleksterminologi (1979) 
behandlas bl.a. ett antal adjektiv. Nikulas avhandling inspirerade mig till stu-
dier av Osgoods teorier och jag övervägde att använda hans semantiska diffe-
rential, något som jag dock avstod ifrån efter en pilotstudie i liten skala (se 
härom avsn. 2.3 nedan). 

Eftersom jag inte kunde fmna någon riktigt passande metodisk förebild, fick 
jag söka mig fram på egna vägar. Jag valde att låta materialet självt vara ut-
gångspunkt för att sedan se hur jag skulle kunna gå vidare. 

Inledningvis excerperade jag systematiskt svaren på de ovan nämnda frå-
gorna i frl. M 123 med början med de nordliga landskapen. Eftersom jag själv 
har närmare kännedom om dialekten dels i Dorotea sn i Lpl., dels i Tåsjö sn i 
Ång. hade arbetsgången den fördelen att jag först lärde känna det aktuella ord-
förrådet inom för mig bekanta dialekter innan jag gick vidare till frågelistsvar 
avseende övriga folkmål. Parallellt med excerperingen av frågelistsvaren från 
norrländska dialekter genomgicks de ovan nämnda ordböckerna av J.V. Lind-
gren, E. Larsson & S. Söderström, P. Stenberg samt J. Nordlander, detta med 
avsikten att redan i början av arbetet få en så fullständig bild som möjligt av 
adjektiv med de aktuella betydelserna i dessa mål. 

1  Jfr V. Reinhammar 1991 s. 5: »Begreppet hela det svenska dialektala ordförrådet innefattar så-
väl de specifikt dialektala orden som de för riksspråk och dialekt gemensamma, antingen de sedan 
gammalt tillhört dialekterna eller, ide fall där lån från riksspråket föreligger, assimilerats i åtmins-
tone en del av dessa och där alltså är att betrakta som genuin dialekt. Här inryms sålunda även ut-
ländska lånord, vare sig de inlånats direkt i dialekter eller via riksspråket.» 
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Efter att ha excerperat en större del av frågelistsvaren inledde jag, parallellt 
med att excerperingen fortsatte, arbetet med att granska materialet i syfte att ut-
röna om några mönster kunde urskiljas häri. Jag fann då att härför krävdes 
kompletterande material. Huvuddelen av detta är hämtat från OSD. De av 
ULMA:s ordsamlingar och ordregister som ännu inte var införlivade med 
OSD:s vid de tidpunkter jag erhöll material därifrån, har jag genomgått i 
ULMA. Det sammanlagda antalet belägg som varje artikel bygger på varierar 
från ett tiotal till några hundra. Arbetet bedrevs så att jag dels noterade alla be-
tydelser som anfördes för vart och ett av adjektiven, dels undersökte dessas ety-
mologi. Anledningen till att jag undersökte samtliga betydelser, alltså inte bara 
dem som var relaterade till hälsotillstånd, var att detta förfaringssätt enligt min 
mening bidrog till att vidga perspektivet på vilken typ av ord som i detta sam-
manhang används i dialekterna; bl.a. ger det en antydan om vilka betydelser 
som följs åt. Av praktiska skäl var det emellertid nödvändigt med en begräns-
ning av antalet ord som skulle granskas utförligare. Vid urvalet sökte jag beakta 
olika aspekter av betydelse för undersökningen: stor spridning eller begräns-
ning till endast ett mindre område eller stor betydelsedifferentiering. 

Allt eftersom arbetet fortskred tillkom en ny urvalsfaktor av betydelse, näm-
ligen vissa uddljudsförbindelser såsom kr-, skr-, pi-, pe- och du-. Adjektiv 
innehållande dessa visade sig vara intressanta att studera närmare, eftersom 
vissa mönster kunde skönjas redan på ett tidigt stadium. 

I valet mellan att undersöka ett fåtal adjektiv mycket utförligt med dialekt-
geografisk kartläggning och att behandla ett större antal mera kortfattat visade 
sig det senare alternativet vara att föredra med tanke på syftet att urskilja möns-
ter och grupperingar i ordförrådet. 

62 adjektiv, 58 för 'svag, matt, krasslig' etc. och 4 för 'frisk, pigg' etc., be-
handlas i särskilda artiklar. 

För helhetens och diskussionens skull presenteras dock även övriga adjektiv 
i det insamlade svenska materialet, av utrymmesskäl dock ytterst kortfattat, 
varvid uppgift lämnas om geografisk spridning och betydelser samt ges, där så-
dana films, belysande språkprov. Detta sker i de alfabetiska förteckningarna i 
avsnitten 3.1 t.o.m. 3.5. 

1.5. Disposition av materialet 

1.5.1. Alfabetisk förteckning 
Materialet har disponerats så att samtliga adjektiv inom respektive avsnitt pre-
senteras i en alfabetisk förteckning. Ett urval av dessa adjektiv behandlas där-
efter utförligare i ordartiklar med undantag av i avsnitt 3.4. 

Som uppslagsord används där så är möjligt en form som ansluter till riks- 
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språkets. Detta innebär att adjektiv med suffixen -ot och -ug vanligen får upp-
slagsform på -ig (varianter på -en redovisas inte särskilt). För vissa adjektiv 
som har en oklar etymologi har jag haft ledning av OSD:s preliminära upp-
slagsformer. Ibland har också uttalet angetts inom parentes och några uppslags-
former har försetts med citationstecken för att markera osäkerheten beträffande 
korrekt uppslagsform. En uppfattning om varierande former får man för många 
av adjektiven genom språkproven. 

1.5.2. Ordartiklar 

Ordartiklarna är uppbyggda enligt följande mönster: 

geografisk spridning i stort 
betydelseuppgifter 
språkprov 
kommentar med etymologiska uppgifter 

Samtliga belägg i artiklarna redovisas landskapsvis från norr till söder. En 
sockens geografiska läge i förhållande till en annan inom landskapet har inte 
beaktats. 

Betydelseuppgifterna redovisas enligt principen att samtliga skiftande bety-
delser och formuleringar i källmaterialet skall anges; dock är varje betydelse-
variant endast representerad av ett beläggställe, en socken.2  Att en betydelse 
uppges belagd från en viss socken utesluter alltså inte att samma betydelse kan 
vara belagd på andra håll. Syftet med betydelseredovisningen är att registrera 
alla i källmaterialet förekommande varianter. Det anges inte ide enskilda fallen 
om beläggen hämtats från frl. M 123, ULMA, OSD, DAL, DAG eller DAUM. 
Däremot anförs alltid källan om den är tryckt, alltså även i de fall där den finns 
excerperad i något av arkiven och då nästan genomgående i OSD. Detta gäller 
allt tryckt material som nåtts via OSD och där det i regel är OSD:s avskrift/ 
kopia som excerperats. 

Där så har varit möjligt har för åskådlighetens skull en indelning gjorts i be-
tydelser avseende hälsotillstånd och sådana som inte är relaterade till hälsotill-
stånd. De sistnämnda presenteras i ordartiklarna för enkelhetens skull under 
rubriken Övriga betydelser. Gränsen har ibland varit svår att dra på grund av 
materialets karaktär; det kan som tidigare nämnts vara komplicerat att klart av-
gränsa ett adjektivs betydelser. Vart skall t.ex. betydelsen 'slö' föras? Man kan 
känna sig slö (= dåsig) på grund av att man håller på att bli sjuk, man kan också 

2  i vissa fall har smärre justeringar av ordalydelse och interpunktion gjorts utan att detta särskilt 
anges. 
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uppfattas som slö (= lat) därför att man inte har lust att engagera sig i olika ak-
tiviteter. I tursamma fall har belägget ett beledsagande språkprov som indikerar 
till vilken grupp det skall föras. 

Den vägledande principen vid urvalet av språkprov har varit att dessa skall 
vara så belysande som möjligt. Min strävan, även om den på grund av materia-
lets beskaffenhet inte alltid har gått att förverkliga, har varit att anföra adjekti-
ven i en kontext. 

Översättningarna är i allmänhet de olika källornas och alltså inte mina egna 
utom vid något enstaka tillfälle där jag själv har insamlat språkprovet. Jag har 
givetvis granskat översättningarna för att se om de är rimliga och har i tvek-
samma fall diskuterat dem med tjänstemän vid ULMA och OSD. 

Varje artikel avslutas med en kommentar, vars kärna är etymologiska upp-
gifter, byggda på gängse handböcker. 

1.6. Normalisering av ljudbeteckning 
Principen har varit att återge alla enstaka ord och språkprov som i källmateria-
let anförs med grov beteckning i oförändrad form. Denna varierar mellan de 
olika källorna och beläggens språkliga dräkt kan därför ge ett oenhetligt in-
tryck. Transkription till grov beteckning har skett utan att det särskilt anges 
utom i de fall då språkproven innehåller fler än två olika landsmålstecken, vil-
ket markeras med' i början av språkprovet. 

Enskilda uttalsformer har transkriberats till grov beteckning och markerats 
med' när ordet innehåller ett landsmålstecken eller fler. 

I några fall har jag för att underlätta läsningen lagt till bindestreck i exempel 
av den här typen: han gått 'har han gått' skrivs ha-n gått, än 'är han' skrivs ä-n. 

Följande system har använts vid transkriptionen: 

Vokaler 
a, a, a, v = a 
a, e, a = e 
1, 1, k, 1 = i 
0, 0= o 
Y, = 
u, w, u, u = u 
a, o, co = å 
Z?, £1,ce = ä 
0,0= ö 
8, d, 8, 0 = 8 

Konsonanter 
b = b 
a=d 
d= d, rd 
1, 3 = 

= dj 
Z, 	= 1 
rk, ti= n, rn 

= ni 
g, = ng 
f, h = 

f, § = si 
ti 

t=t,rt 
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2. Sjukdom och hälsa 

2.1. Definitioner av sjukdoms- och hälsobegreppen 
Den komplicerade frågan om hur sjukdoms- och hälsobegreppen skall definie-
ras kommer jag att beröra endast i korthet och främst som en allmän bakgrund 
till avhandlingsämnet med syftet att peka på de svårigheter som möter vid be-
tydelseanalysen. Jag bygger huvudsakligen på kapitlet »Begreppen hälsa och 
sjukdom», skrivet av Lennart Nordenfelt, i boken Hälsa, sjukdom, dödsorsak 
(Nordenfelt m.fl. 1986) och på Katie Eriksson, Hälsans ide' (Eriksson 1989). 

Nordenfelt (1986 s. 13) ställer bl.a. följande frågor: »Vad är egentligen hälsa 
och ohälsa? I vilken relation står ohälsa till sjukdom? Kan man vara vid ohälsa 
utan att ha en sjukdom osv?» Han konstaterar att det finns en mångfald av 
hälso- och sjukdomsbegrepp och att bidrag på detta område lämnats från bl.a. 
medicinhistorien, den moderna medicinen, medicinsk sociologi och medicinsk 
antropologi. Den medicinska sociologin anlägger ett samhällsperspektiv, den 
medicinska antropologin behandlar frågan hur begreppen skiftar mellan olika 
kulturer. 

Trots att enligt en modern tankegång begreppen inte är en gång för alla givna 
utan kontinuerligt förändras under historiens gäng menar Nordenfelt att hälsa 
och sjukdom inte kan definieras hur som helst. Han skriver (s. 16 f.): 

Vid varje given tidpunkt och i varje kultur fmns en gemensam världsbild, inklusive en 
människosyn, som tar sig uttryck i kulturens begreppsvärld och där med också i dess 
språk. Begreppen kan lättast studeras just i språkbruket. Några moderna filosofer iden-
tifierar t o m begrepp med språkanvändning. 

Den som behärskar ett språk, t ex svenska, har i sig inkorporerat ett regelsystem för 
hur han skall behandla språket, t ex för vilka termer han skall använda i en viss situation. 
Detta regelsystem kan inte vara individuellt för varje individ. Om någonsin kommuni-
kation och förståelse skall kunna etableras mellan olika språkanvändare måste de an-
vända ett gemensamt regelsystem. Ett sådant regelsystem utgör grunden för det vi kallar 
en språklig gemenskap. 

Nordenfelt konstaterar vidare att språkreglerna inte är exakta och att det före-
kommer individuella variationer. 

I sin analys av begreppen hälsa och sjukdom tar Nordenfelt utgångspunkt i 
två olika perspektiv, det biologiska och det sociala. Enligt det biologiska 
perspektivet betraktas människan främst som en komplicerad maskin och 
»kunskaper om hennes anatomi, fysiologi och biokemi blir de för förståelsen 
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av människan viktigaste kunskaperna» (s. 22). Det sociala perspektivet »un-
derstryker att människan primärt är en handlande varelse i ett socialt sam-
manhang» (a.st.). Handling, avsikt och norm blir centrala begrepp. Nordenfelt 
påpekar att »de flesta hälsoteorier tenderar att ta sin huvudsakliga utgångs-
punkt i det ena eller andra perspektivet» (s. 23). Jag skall här nämna två teorier 
som Nordenfelt omtalar, nämligen den biostatiska teorin och equilibrium- 
teorin. 

Den biostatiska teorin har statistisk normalitet som ett nyckelbegrepp. Nor- 
denfelt presenterar amerikanen Christopher Boorses teorier på området. Den-
nes svar på frågan hur sjukdom skall karakteriseras är »att om någon funktion 
hos en människa på ett subnormalt sätt avviker från motsvarande arttypiska 
funktion då föreligger sjukdom» (s. 25). Boorse skiljer mellan disease och ill-
ness, två olika innebörder hos ordet sjukdom. Nordenfelt definierar disease 
som sjukdom i teoretisk mening, »sjukdom T», och illness som sjukdom i kli-
nisk mening, »sjukdom K». Boorses definition av sjukdom i klinisk mening är, 
enligt Nordenfelt, följande: »En person är sjuk K om hon har en sjukdom T som 
är allvarlig nog att invalidisera henne, och som därför dels är oönskad av 
henne, dels också motiverar behandling» (s. 25). 

Equilibriumteorin innebär enligt Nordenfelt (s. 34) i korthet att »alla män-
niskor, vilkas handlingsförmåga och målsättningar är i balans» är vid hälsa. 
Problemet med denna teori är, säger Nordenfelt, att den inte tycks »kunna 
tackla de 'sjukdomar' som just angriper viljan och leder till extrem brist på am- 
bition och initiativkraft» (s. 35). Ändå anser han att det endast är denna teori 
som kan utgöra grund för en analys av hälsobegreppet. I sin konklusion avviker 
han emellertid på några punkter från den (s. 36): 

Till skillnad från equilibriumteorin definierar vi inte hälsa i termer av balans mellan 
handlingsförmåga och målsättning. Grundbetydelsen av uttrycket: »x är vid hälsa» är 
istället enligt vår mening: x har en vitalitet och en handlingsförmåga som är åtminstone 
minimalt tillfredsställande. Vi menar således att en positiv värdekomponent ingår i 
själva hälsobegreppet. Analysen av begreppet ger oss emellertid ingen omedelbar upp-
fattning om exakt vilken vitalitetsnivå som är minimalt tillfredsställande. En sådan be-
dömning gör varje kultur för sig, delvis beroende på dess förutsättningar att angripa häl-
soproblem. 

Hälsobegreppet analyseras ingående av Katie Eriksson (1989), och jag hänvi- 
sar den intresserade till hennes framställning. Eriksson citerar bl.a. ur WHO:s 
definition av hälsa: »We conceive of health as being a state of complete physi- 
cal, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infir- 
mity» (s. 16). 

Eriksson ger efter sin egen analys (se närmare s. 34 f.) följande definition (s. 
44): 

Hälsa kan således definieras som ett hos organismen integrerat tillstånd av sundhet, 
friskhet och en känsla av välbefinnande men inte nödvändigtvis som frånvaro av 
sjukdom eller lyte. Sundhet och friskhet utgör hälsobegreppets objektiva dimension och 
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välbefinnande den subjektiva dimensionen. Sundhet betecknar den psykiska hälsan 
och friskhet den fysiska. Välbefumande är ett av individen upplevt tillstånd av välbe-
hag. 

Slutligen konlduderar hon (s. 48): 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att individens hälsa (kapacitet) består av sundhet, 
friskhet och välbefinnande. Ett integrerat tillstånd av dessa kan anses utgöra såväl en 
nödvändig som en tillräcklig betingelse för hälsa. Frånvaro av sjukdomsdiagnos är där-
emot inte nödvändig. En individ kan säga sig ha ohälsa i något avseende trots att han 
befinner sig väl och tvärtom. Oberoende av samhällets bedömning kan individen upp-
leva att han har hälsa eller ohälsa. 

2.2. Att vara sjuk — objektivt och subjektivt 
Rubriken ovan har jag lånat från Gunnar Skoogs arbete Att uppleva sjukdom. 
En introduktion till medicinsk psykologi (1988). Jag citerar ur det kapitel där 
han diskuterar sjukdomssymtom och hur de upplevs (s. 9 f.): 

Med detta vill jag bl a ha fram att det föreligger mycket stora skillnader människor 
emellan ifråga om uppfattning, perception, av kroppsförnimmelser, av symtom, av obe-
hag — vi lider så olika starkt och på så olika vis. Dessa skillnader gäller inte minst de sex 
kardinalbesvär som i litteratur och praxis anförts som de vanligaste incitamenten till att 
söka sjukvård — smärta, andfåddhet, illamående, rörelsehinder, trötthet, fruktan. Indivi-
duella särarter vid symtomupplevelser har också i modern medicinsk psykologi föran-
lett beteckningen sjukdomsbeteende — 'illness behaviour', efter dess upphovsman Pi-
lowski [...] och detta kan defmieras som det sätt på vilket en individ uppfattar symtom 
och reagerar på symtom. Olikheter i sjukdomsbeteende betingas ofta av skillnader i per-
sonlighet, livsstil och tidigare erfarenheter. [---] Ty så oerhört mycket varierar vår s k 
somatognosi, varmed menas vår kroppsuppfattning, vårt kroppsmedvetande. Den varie-
rar från mäimiska till människa och från tid till annnan, och häri ingår våra sjukdoms-
känslor, liksom vår beredskap för ångest och rädsla för sjukdom. Men när vi är friska, 
märker vi ganska lite av vår kropp. 

Katie Eriksson (1989 s. 76) påpekar att det är svårt att dra exakta gränser för 
vad som är friskt och vad som är sjukt och att hälsan är ett relativt begrepp: 
»Individens subjektiva upplevelse av hälsa varierar även från stund till stund 
och är starkt förankrad till den enskilda individens aktuella situation.» Eriksson 
säger vidare (s. 78): »Hälsan är relativ i relation till kultur och samhälle, efter-
som olika kulturer och samhällen uppvisar olika grader av tolerans gentemot 
olika variabler i hälsan.» 
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2.3. Analys och indelning av de dialektala adjektivens 
betydelser med hänsyn till sjukdoms- och hälso-
begreppen 
Utgångspunkten för min undersökning är alltså ULMA:s fri. M 123 'Sjuk och 
frisk' och arbetsnamnet på min avhandling har också för enkelhetens skull varit 
»Ord för 'frisk' och 'sjuk' i svenska dialekter», även om jag på ett tidigt sta-
dium insåg svårigheterna med att definiera vad man menar med 'frisk' och 
'sjuk'. Det var praktiskt att arbeta med två ordfält där det ena fick täcka ord för 
'frisk, pigg, kry' o. dyl., det andra en tänkt skala med ord för 'slö, matt, dåsig, 
svag', tillstånd som kan vara symtom på sjukdom men inte behöver vara det, i 
ena änden och 'dödssjuk' i den andra. Arbetsnamnet ändrades till nuvarande ti-
tel, eftersom alla de adjektiv jag behandlar inte entydigt kan föras in under 
dessa två begrepp. 

Att vara frisk eller sjuk är enligt Aaron Antonowsky (1985) att betrakta som 
ett »tillstånd längs ett kontinuum — en fortlöpande linje — där hälsa fmns vid ena 
polen och sjukdom vid den andra» och han anser att man alltid befmner sig nå-
gonstans däremellan. Denna tankegång visade sig användbar när det gällde att 
strukturera och presentera mitt material. Antalet adjektiv för olika hälsotill-
stånd redovisas med anknytning till detta synsätt (se kap. 4). 

Att strikt begränsa sig till ord som man med säkerhet kan säga betecknar 
'frisk' respektive 'sjuk' är, som jag ser det, en omöjlighet, dels med tanke på 
ämnets karaktär (jag hänvisar här till avsnitt 2.1 ovan), dels med tanke på arten 
av det dialektala material jag har arbetat med, nämligen arkivmaterial och ord-
böcker. Sven Ekbo & Bengt Loman (1971 s. 32) berör det förhållandet att be-
träffande »avgränsningen av det betydelsefält som anges som en semantisk en-
het gäller ofta att det är förhållandevis lätt att för föreställningen klargöra och 
beskriva fältets centrala del medan fältets utkanter blir diffusa». Bortsett från 
de praktiska svårigheterna med en avgränsning av vilka adjektiv som skulle 
kunna föras in under begreppen 'frisk' och 'sjuk' bedömde jag det, i takt med 
att jag lärde känna materialet, inte heller som önskvärt att eftersträva en sådan 
strikt indelning, eftersom det visade sig finnas en förhållandevis stor mängd ad-
jektiv som betecknar 'slö', 'matt', 'svag', 'dåsig', 'trött', olustig', förutom att 
de ibland också betecknar 'hängig', 'krasslig' och vid enstaka tillfällen t.o.m. 
'sjuk'. Genom att utvidga materialet med även adjektiv för 'matt, dåsig' etc. 
fick jag en bättre möjlighet till överblick av strukturen i ordförrådet. 

Förutom att adjektiven som ordklass betraktad är svåra att semantiskt be-
stämma tillkommer att sjukdoms- och hälsobegreppen inte är entydiga. Dess-
utom är, såsom framgår av citatet från Skoog 1988 ovan, de individuella varia-
tionerna stora vad beträffar upplevelsen av olika symtom på sjukdom. En per-
son säger att han känner sig skrabbig när han är matt och hängig, en annan an-
vänder ordet först när han är ordentligt sjuk. 
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En persons subjektiva upplevelse av sitt hälsotillstånd, vilken jag inte kan 
ifrågasätta, beskrivs t.ex. med adjektivet skrabbig. Hur hans hälsotillstånd ter 
sig objektivt sett enligt en medicinsk bedömning med provtagning o. dyl. är nå-
got som man här inte kan få vetskap om, inte heller huruvida adjektivet beteck-
nar ett verkligt eller inbillat sjukdomstillstånd. Jag kan endast registrera att in-
formanterna uppger att adjektivet kan ha dessa olika användningar. 

Nordenfelts resonemang om att vi trots svårigheterna med att definiera be-
grepp såsom hälsa och sjukdom ändå har ett gemensamt regelsystem som gör 
att vi kan kommunicera med varandra, är enligt min mening värt att beakta i 
detta sammanhang. Inom den enskilda dialekten används ord och uttryck som 
förstås av språkbrukarna även när det handlar om fina nyansskillnader. 

Det hade varit önskvärt att försöka fastställa den exakta betydelsen för ad-
jektiven i likhet med undersökningar av icke-dialektala adjektiv som utförts av 
C. Osgood (1957) och Els Oksaar (1958). Min tanke var från början att företa 
en begränsad djupundersökning med cirka 30 informanter i en socken där jag 
själv är bekant med dialekten och med Osgoods semantiska differential som in-
strument. Efter att ha genomfört en liten pilotstudie om tio ord med en kombi-
nation av intervju och Osgoods semantiska differential med fem informanter 
(fyra födda i Tåsjö sn, Ångermanland, en i Dorotea sn, Lappland, samtliga i ål-
dern 68-75 år) insåg jag emellertid till fullo de svårigheter som föreligger i 
fråga om adjektiv inom detta ämnesområde. Dels var det en nackdel med styr-
ning genom de på förhand givna och av mig valda antonymerna i Osgoodtestet, 
dels var det besvärligt för informanterna att vid intervjun muntligt uttrycka så 
hårfina nyanser på riksspråk. De resultat jag fick bekräftade den bild jag redan 
genom mitt källmaterial hade fått av adjektiven. 

Även Kristina Nikula (1979 s. 128) konstaterar att Osgoods semantiska dif-
ferential inte lämpar sig för mätande och kontroll av denotativ betydelse och 
påpekar att detta inte är helt oväntat eftersom testet också ursprungligen använ-
des för att mäta konnotationer. 

För att kunna utvinna kunskap om de aktuella adjektivens betydelser utöver 
den eller dem som källmaterialet ger skulle det krävas, föreställer jag mig, en 
annan utformning av testet, ett flertal socknar med en viss geografisk spridning 
och en betydligt större mängd informanter. Det skulle därmed bli en så omfat-
tande undersökning att den inte kunde få plats inom ramen för denna avhand-
ling. Den ovan nämnda djupundersökning i en socken jag hade planerat som 
komplement till det övriga materialet bedömde jag inte skulle ge ett sådant re-
sultat att den var värd att genomföra. 

Jag har även övervägt möjligheten att testa två generationer inom en socken 
för att se vilka adjektiv som är levande i språkbruket, men av olika skäl avstått 
från att göra det. Min förmodan, grundad på svaren på frågelista M 123, är att 
många av de dialektala adjektiven tillhör ett äldre språkbruk, medan de riks-
språkliga orden som krasslig, sjuk, dålig är vanliga i dagens språkbruk. Vid 
flera tillfållen har jag personligen mött kommentaren från personer i sextio- 
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och sjuttioårsåldern att det och det ordet känner de igen — så brukade deras far 
eller mor säga eller t.o.m. farmor eller farfar — men själva säger de sig inte an-
vända ordet. Ett annat skäl till att det kunde vara problematiskt att testa orden 
på olika generationer är att ungdomar förmodligen inte har anledning att disku-
tera hälsotillstånd i samma utsträckning som en äldre generation. 
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3. Material, kommentar och diskussion 

I detta kapitel presenteras materialet i sin helhet, uppdelat på olika avsnitt allt 
efter adjektivens varierande betydelser. 

3.1. Ord för 'späd, vek, liten till växten, mager, klen, 
blek' o. likn. 

Am faidu krupp sae bra möet bättu ud än can skrinu ['En fet kropp ser bra 
mycket bättre ut än en mager'] (Markaryds sn, Smål.). 

De adjektiv som förts till detta avsnitt betecknar tillstånd som är lätta att iaktta, 
konkreta och påtagliga. De betecknar mer eller mindre permanenta egenskaper, 
som visserligen inte behöver förknippas med ohälsa, men som kan tolkas som 
symtom härpå. Därför har de inlduderats i undersökningen. En del av dem har 
uppgetts som svar under olika punkter i frl. M 123 'Sjuk och frisk', vilket visar 
att de av informantema ansetts vara relevanta i sammanhanget, andra har jag 
excerperat i ordböcker och ordsamlingar i kompletterande syfte för att se om 
vissa mönster i det aktuella ordförrådet skulle kunna urskiljas. 

Generellt kan sägas att adjektiven beskriver kroppskonstitution och ansikts-
färg, vilket stämmer väl överens med förhållandet att utseendet kan ge en anty-
dan om en människas hälsotillstånd. Hon kan t.ex. vara blek, mager, tärd eller 
böjd. Dessa förhållanden behöver, som nyss nämnts, inte tyda på ohälsa men 
kan likväl vara en indikation härpå, vilket jag diskuterar närmare i kommenta-
ren. »Symboliska tecken som kroppens storlek, utseende och färg kan t ex få 
direkt betydelse för omgivningens intryck av en människas hälsotillstånd» 
(Sachs 1990 s. 121). 

Med syfte att ge en överblick över hela det aktuella materialet presenteras 
nedan kortfattat samtliga berörda adjektiv i alfabetisk ordning med uppgifter 
om betydelser avseende hälsotillstånd samt den geografiska spridningen i stort. 
Språkprov anförs i de fall lämpliga sådana har funnits att tillgå. Ett urval av ad-
jektiven presenteras därefter utförligare i ordartiklar. 
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3.1.1. Materialsamling 
Avpelad 'särdeles mager, särskilt till följd av sjukdom, mager och sjuk, avtärd' 
o. dyl. (Hall., Smål., Sk.): De va hemmst va han sau aupelad o elänndi ut 'av-
magrad' (Perstorps sn, Sk.). — Jfr pelig nedan. 

Avtacklad 'avfallen (efter sjukdom), avtacklad, avmagrad, klen (om person)' 
o. dyl. (Ris., Vstm., Up!., Sk.): Ho' såg så avtacklad ut, så de' lider vell mot 
slute' me' na, Han va' bra avtacklad när ja' såg' en, hur ska han inte vara nu 
då? (Möja sn, Up!.). 

Klenväxt 'som är svag o. sjuklig till utseendet' (Nb.). 

Knivd 'medtagen av sjukdom, hämmad i sin utveckling, hämmad i växten' o. 
dyl.' (Smål., Blek.). — Ordet hör förmodligen etymologiskt samman med kneva 
v. 'hindra, hämma (i utveckling eller arbete)' (Smål., Blek; Rietz s. 336a). 
Även ett substantiv kneva 'sjukdom som hämmar växten (t.ex. engelska 
sjukan)' anförs av Rietz från Bhl. 

Kvinklig 'klen, spenslig, sjuklig' o. dyl. (Bhl., Smål., Blek.). (Se ordart.) 

Misslig 'klen, mager, sjuklig' o. dyl. (Dls., Vgl., Smål.). (Se ordart.) 

Pelig 'svag, ömtålig till hälsan, klen att äta' o. dyl. (Smål.): 'Du e så peli (»om 
en som sitter o. petar i maten») (Edshults sn, Smål.). Se även under pinnig 
nedan. — Adjektivet finns inte hos Rietz, som däremot (s. 497a) upptar verbet 
pela med bl.a. betydelserna 'peta, rota' (Sk., Hall., Blek.), 'göra något sakta' 
(Smål.). 

Pen 'klen, mager, smal' o. dyl. (Smål.). 

Penig 'klen, svag, spenslig, mager' o. dyl. (Dal., Vstm., Vrml., Nrk., Ögl., Dis., 
Smål., Blek.). (Se ordart.) 

Penslig 'klen, svag, spenslig' o. dyl. (fils., Vrml., Bhl., Vgl., Hall., Smål.). (Se 
ordart.) 

Perlig 'klen till hälsan, mager' o. dyl. (Ögl., Smål.). 

Pevlig 'klen, spenslig och svag' o. dyl. (Ång.). — Jfr pevel s. 'svagt byggd och 
svag människa' (Högsjö sn, Ång.), 'spenslig och svag person' (Gudmundrå sn, 
Ång.), 'svag och senfärdig människa' (Örträsks sn, Lp!.) och pevla v. 'arbeta 
sakta och »petigt» med ringa effekt' (Gudmundrå sn, Ång.). Adjektivet är 
belagt även från Lpl. men då med betydelsen 'senfärdig, långsam' (Åsele sn). 

Pevrig 'klen, svag, spenslig' (Lp!., Vb., Ång.). (Se ordart.) 
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Picklig 'klen, svag, spenslig' o. dyl. (Lpl., Vb., Ång., Jt1., Med., His.). (Se 
ordart.) 

Pillig 'klen, mager, dålig, sjuklig, kinkig, matovillig' o. dyl. (Hall., Smål.): 
glötten är så pillig"mager, sjuklig, om barn' (Breareds sn, Hall.; Möller 1858 
s. 141). 

Pimplig 'klen, mager, lindrigt sjuk, pjoskig' o. dyl. (Smål., Öl.): 'Ja ä l[i]te 
pempli i da 'jag är inte riktigt kry' (Kläckeberga och Dörby snr, Smål.). 

Pinnig 'klen, klen till växten, spenslig' o. dyl. (Sdm., Hall., Smål., Blek., Sk.): 
... så bier en mer o mer pinni o peli å sej för hvadden da 'klen, småväxt, 
spinkig, spenslig' (sydöstra Blek.; Nilsson 1886 s. 24). 

Pir(e)lig 'klent byggd, sjuklig, svag' o. dyl. (Nb., Lpl., Vb., Ång., Bhl.). (Se 
ordart.) 

Pirig 'klen, svag, spenslig' o. dyl. (Lpl., Ång., Jt1., Med., Hls., Vstm., Upl.). 
(Se ordart.) 

Piringslig 'klen, undernärd, svag' o. dyl. (Jt1., Hrj.). (Se ordart.) 

Pirkig 'klen, spinkig, svag' o. dyl. (Vrml., Dls., Bhl., Vgl., Smål.). (Se ordart.) 

Pislig 'klen, mager, spinkig, sjuklig' o. dyl. (Smål., Blek., Sk.). (Se ordart.) 

Pjen 'klen, svag' o. dyl. (Vb., Ång.): Wo jer-n fel da heller pjen handerna 'nog 
är han väl då ganska usel (svag), den där' (Jörns sn, Vb.). 

Skran 'mager, klen, skral, svag, sjuklig, dålig' o. dyl. (Vrml., Dls., Bhl., Smål., 
Öl., Sk.): Han ha vatt skranå länge 'sjuklig' (Jäts sn, Smål.). — Jfr skranhank 
'mager, avtynad karl' (Ölseruds sn, Vrml.). 

Skranklig 'späd, klen, mager' (Ång., Vgl., Sk.). 

Skrantig 'skral, klen, mager' o. dyl. (Ång., Vrml., Ögl., Bhl., Vgl., Smål., Sk.). 
(Se ordart.) 

Skrin 'mager, skral, matt, svag' o. dyl. (Ång., Vstm., Vrml., Ögl., Dls., Hall., 
Smål., Blek., Sk.): Ja ska då säjje, att nu ä Pelle skrin 'matt och svag' 
(Misterhults sn, Smål.), Han ä skrine bleen 'han har tacklat av' (Källeryds sn, 
Smål.), »'Ja e lid skrin te hällsan' kan man få höra. Ordet betyder 'skral, dålig, 
kraftlös' och även 'mager' t.ex. i uttrycket skrin jor» (Sk.; Lech & Ingers 1930 
s. 62). Betr. ordets utbredning och betydelser jfr Lindqvist 1947:2 nr 332 c. 

Skryten, -u- 'avmagrad' o. dyl. (Dls., Bhl.). Rietz (s. 601b) uppger ordet även 
från Upl. i bet. 'bräcklig, af ålder försvagad'. SAOB (S 5101) anför skryten 
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med bet. 'avfallen 1. sjuk o. d.' (»om person med avseende på hans utseende») 
(t). — Jfr skruten (S 5033 f.) med betydelsen '(av ålderdom) svag 1. hopsjunken 
1. skröplig 1. bräcklig o. d., »skruttig»' (1). 

Slum 'kraftlös, mager, medtagen' (Dal., Vstm., Upl., Vrml., Nrk., Ögl., Vgl., 
Smål.). (Se ordart.) 

Spensk 'spenslig, svag, klen, mager' o. dyl. (Med., Hrj., Hls., Vrml., Nrk., 
Vgl.). — Rietz (s. 655b) uppger bet. 'smal och ungdomlig; spenslig, klen' även 
från Vstm. 

Spetig 'mager, klen, spinkig, småväxt' o. dyl. (Vstm., Vrml., Vgl., Hall., 
Smål., Sk.): »Gossen är spetet ['småväxt, mager']. Allt hvad som är smått, 
knappt ringa ...» (Smål., väl i sht Östbo hd; J.J. Lagergren, Rättelser o. tillägg 
omkr. 1820). 

Spirelig 'späd, spinkig, liten (i förh. till sin ålder)' o. dyl. (Nb., Vb.). 

Spirkig 'spinkig, liten och smal, klen, som ser svag och sjuklig ut' o. dyl. (Dls., 
Bhl., Vgl., Sk.): 'Di ä små å spirrketta bägge två pära psjka 'de är små och 
klena, båda två Pers pojkar' (Korsberga sn, Vgl.). 

Spirrig 'klen, mager, ganska svag och klen' o. dyl. (Dls., Bhl.). — Jfr spirre 
'klen person' (Ytterby sn, Bhl.), spirrhas 'klen, mager man' (Valla sn, Bhl.). 

Spittrig 'spenslig och klen, även om folk' (Gotl.): Dän, han jär så spitrur u 
klainar (0Lau s. 1245 f.). — Jfr spittring 'en som är spenslig och klen' (a.a. s. 
1246). 

Spränglig 'klen, smal (om yngling), spinkig, spenslig' (Ögl., Bhl., Vgl.). — Jfr 
sprängling 'smal, ej fullvuxen yngling; oerfaren yngling, glop' (Vgl., Smål., 
Blek. enl. Rietz s. 662b). 

Tepig 'som har dålig matlust, petar i maten, undernärd, liten till växten, mager' 
o. dyl. (Nb., Lpl., Vb., Ång., Med., His., Gst., Dal., Upl., Vgl.). — Jfr 
kommentar avsnitt 3.1.3. 

Tir(e)lig 'späd, mager, blek, svag, klen, sjuklig' o. dyl. (Nb., Vb., Dal.): 'Han 
är så liten å teli 'liten, blek, ynldig' (Hedemora sn, Dal.). 

Torn 'mager, avtacklad, olustig, modlös' o. dyl. (Sdm., Hall., Smål., Sk.). 

Ömlig 'svag, klen, svagt byggd, ömtålig' o. dyl. (Dal., Vrml., Nrk., Dls., Bhl., 
Ögl., Vgl., Hall.). (Se ordart.) 

»Öskefurot» 'trött, eländig' o. dyl. (Nb.). (Se ordart.) 
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3.1.2. Ordartiklar 
Kvinklig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Bhl., Smål. och Blek. 

Betydelser 
'sjuldig' (Foss sn, Bh!.), 'opasslig, hängsjuk' (Burseryds sn, Smål.; senast 
1766, Gaslander s. 117), 'smått sjuklig och missmodig' (Väckelsångs sn, 
Smål.), 'hängsjuk' (Kläckeberga sn, Smål.), 'kinkig, som äter dåligt och är fin 
på det' (Väckelsångs sn, Smål.), 'klen, spenslig' (Hestra sn, Smål.), 'aftynande 
om ett sjukt barn' (Blek.; Cimmerdahl 1859 s. 20). — Rietz (s. 373a) uppger bet. 
'sjuklig, opasslig' (Smål.) och (efter Cimmerdahl) 'aftynande; t.ex. om ett sjukt 
barn' (Blek.). 

Språkprov 
Dä ä ingen reda mä ann, fö han ä sau kvingkliå au sej ' smått sjuklig och miss-
modig' (Väckelsångs sn, Smål.). 

Kommentar 
Ordet är svagt belagt. Jag har noterat en handfull belägg från Smål., ett från 
Blek. (1859) och ett från Bh!. 

Adj. är säkerligen en avledning av verbet sv. (dial.) kvinka 'gnälla, klaga, 
jämra sig, kvida', varom se SAOB (K 3411). Det motsvaras enl. SAOB a.st. av 
»nor. kvinka, isl. kveinka, avledn. av kveina, klaga, motsv. got. qainon, gråta, 
sörja, feng. cwånian, klaga» och är besläktat med kvida v. Det kan nämnas att 
ett belägg på kvinka i passiv form fmns från Väckelsångs sn, Smål.: han gau å 
kvingkas mä sing sjuka 'dras med sin sjukdom'. Jfr även da. kvinke »(nu nwppe 
br.) frembringe en h0j, uskOn, pibende lyd; om lyd (tone): have en h0j, uskon, 
pibende klang; pibe» (ODS 11 sp. 958). 

Misslig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Dls., Vgl. och Smål. 

Betydelser 
'spenslig och bleklagd' (Kvinnestads sn, Vgl.), 'sjuklig, klen, småväxt, mager, 
ynklig' (Västbo hd, Smål.), 'blek och mager, svag, klen, klenvuxen, »bort- 

28 



skämd»' (Långaryds sn, Smål.), 'svag, ynklig' (Slätthögs sn, Smål.), 'klen, 
spenslig' (Ås sn, Smål.; Hedström 1932 s. 43), 'sjuklig, klen till vexten, misse-
rabel' (Smål.; J.E. Lagergren 1840-61 s. 364). — Rietz (s. 440a—b): messlig, 
misslig 'sjuk, klen: som ser eländig ut', 'liten, småväxt', misslett, meslet 'små-
växt', 'mager', misslig 'sjuklig', 'klen till växten' (Smål.). 

Språkprov 
'Liten å missli (Vittaryds sn, Smål.). 

Kommentar 
SAOB (M 1089) upptar misslig, även mistlig, med betydelserna 'oviss, osäker, 
tvivelaktig' (t), 'vansklig, besvärlig' (t). Ordet, fsv. misliker (jfr da. mislig, isl. 
misl(kr), är ett lån från mlty. mislik, misselik, »motsv. got. missaleiks, flit. mis-
silih, t. misslich [...], av mis- [...] o. adj.-suffixet -lik: eg. olikartad, olika» 
(SAOB a.st.). Jfr verbet misslika, fsv. mislika 'misshaga, bliva illamående' 
(SAOB M 1089). 

Penig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Dal., Vstm., Vrml., Nrk., Ögl., Dls., Smål. och Blek. 

Betydelser 
'liten, klen, vek' (Grangärde sn, Dal.), 'klen, spenslig till vext eller utseende' 
(Nrk.; Hofberg 1861 s. 56), 'spenslig, mager', »Säges även om växter som växa 
dåligt och sakta» (St. Mellösa sn, Nrk.), 'mager och klen (om barn)' (Örberga 
sn, Ögl.), 'klen, svag (om växter, men äv. om  barn)' (Regna sn, Ögl.), 'liten, 
svag' (Brålandsbygden, Sundals hd, Dls.; Johansson 1975 s. 466), 'spinkig, 
mager' (Laxarby sn, Dls.), lom att] se klen och sjuklig ut' (Hällaryds sn, 
Blek.), 'späd, fm, klen' (Hossmotrakten, S. Möre hd, Smål.), 'svag, oföretag-
sam' (Gränna lfs., Smål.). — Rietz (s. 498a): penig el. penuger 'klen, spenslig 
till växt och utseende' (Nrk.). 

Språkprov 
Di ä penia »sägs mest om barn, som är svaga och klena. [...] man sade också: 
'Säden hon är penig' Gråa ho ä peni), när den saknar växtkraft» (St. Åby sn, 
Ögl.). 

'Dä ä inte unlit att han ä så peneter han ä, för an äter ju ingenting (»Uttrycket 
kan även gälla djur, som äro svaga och undernärda, samt växter, som av någon 
anledning äro dåligt utvecklade») (Ulrika o. V. Hargs snr, Ögl.). 
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Wo ä peni när ho ä mager å blek (Tjärstads sn, Ögl.). 

Han sir-så peni ut 'han ser så liten och klen ut' (Blackstads sn, Smål.). 

'Ho ä ss smal å penete se 'hon är så smal och spinkig' (Laxarby sn, Dis.). 

Kommentar 
Adj. penig är belagt från Dalarna och söderut med undantag av vissa landskap. 
Beläggen visar att det kan användas dels om barn som ser svaga och klena ut, 
dels om säd som saknar växtkraft. Enligt SAOB (P 577, art. pena sbst. 2) är sv. 
dial. peni(g), penuger, penet 'mager, spenslig, klen, svag' (liksom sv. dial. pen 
'mager, fattig') möjligen att härleda ur ett pirn- och »sammanhörande med sv. 
dial. pere, pirre (talg)dank, peling, påj(r)ling smal korv, liten ål, pölingar, pl., 
smala fårtarmar, talgdankar, fmlandssv. dial. pirrel litet föremål, pys m. m., d. 
dial. pirrel, smalt ljus, nor. dial. piril pyssling», i så fall sannolikt i avljudsför-
hållande till pir- i pirål, »möjl. till en germ. rot pi-, (vara) vass 1. smal» (SAOB 
P 950 f., art. pirål). 

Penslig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Hls., Vrml., Bhl., Vgl., Hall. och Smål. 

Betydelser 
'spenslig, klen, vek, småväxt' (Bergsjö sn, Hls.), 'utmagrad, svag' (Delsbo sn, 
Hls.), 'bräcklig, ömtålig' (Köla sn, Vrml.), »beteckning för den som ser svag 
och sjuklig ut» (Korsberga sn, Vgl.), 'klen, svag, dålig' (Getinge sn, Hall.), 
'spenslig', »men med bibetydelsen att spensligheten skall ha uppkommit av 
brist på näring; mest om sädesstrån men även om hungerfödda människor» (Fa-
gereds sn, Hall.). — Rietz (s. 498a, under penig): penslig, pinslin 'klen, spenslig 
till växt och utseende' (Vgl., Smål., Hls.). 

Språkprov 
'Den dä jänta hon ä ss smal å pinhlen 'så smal och spinkig' (Enångers sn, Hls.). 

Han är så pinslig i sina 'han är så mager, tom och långlagd i synen och 
ansigtet' (Delsbo sn, Hls.; Lenceus 1764 s. 183). 

Kommentar 
Beläggen är få. De flesta härrör från Hls. och har i som stamvokal, även om va-
rianten med e förekommer några gånger. I övrigt uppvisar beläggen växlande 
vokalism. Möjligen föreligger här en kontamination av penig och spenslig. 
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Pevrig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Lpl., Vb. och Ång. 

Betydelser 
'spenslig och svag' (Dorotea sn, Lpl.), 'svag och eländig' (Fredrika sn, Lpl.), 
'liten, klen, svag' (Hössjö i Umeå lfs. Vb.; Larsson & Söderström 1979 s. 147), 
'liten och späd' (Fjällsjö sn, Ång.), 'fysiskt klen' (Helgums sn, Ång.), 'vek, 
klen' (Edsele sn, Ång.). 

Språkprov 
Int ha-n na stora kraftär n dän, han värka pävritt 'han verkar att ha små krafter' 
(Fredrika sn, Lpl.). 

Han va sä pevritt sä då va int jusst nan jalp ti sä tungt ärrbetä 'han var så 
orkeslös så i tungt arbete var han till liten hjälp' (Fredrika sn, Lpl.). 

Man kan int bejära mer tå-fl så pevre ['klen, späd'] s8m han ä. Se på hannlea 
hansj! (Edsele sn, Ång.). 

Kommentar 
Beläggen härrör från ett väl sammanhållet område bestående av södra Lpl., 
södra Vb. och Ång. Ett subst. pever med mot adjektivet i fråga svarande bety-
delse, 'spenslig och svag människa' o. likn., är belagt från Lpl., Ång. samt dess-
utom från Dal.; OÖD (s. 1835) anger betydelsen 'liten hake, liten stackare'. 
Till grund för pevrig (och subst. pever) ligger sannolikt verbet pevra 'ligga o. 
famla med armarna (om små barn)' (Larsson & Söderström 1979 s. 146), 
'trippa' (OÖD a.st.; syn. med pirka). Orden saknas hos Rietz, som däremot (s. 
518a, under päpling) upptar pevling s. 'liten gosse, skolgosse'. Från Graninge 
sn, Ång. uppges adjektivet pevlig (uttalat 'pevle) 'svag, klen' liksom substanti-
vet peveil 'sjuk person' (Han ä ett peväl). Jfr Benson (1951 s. 101) som för pev-
lot 'senfärdig' (Multrå sn, Ång.; Nordlander 1933 s. 8) till pevla v. 'arbeta för 
sakta'. 

Picklig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Lpl., Vb., Ång., kl., Med., Hrj., Hls., Dal. och Vstm. Bet. 
avs. hälsotillstånd är kända från Lpl., Vb., Ång., Jt1., Med., Hls. 
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Betydelser avseende hälsotillstånd 
'liten och »pevrot»' (Åsele sn, Lpl.), 'klen, bräcklig, finlemmad' (Sävars sn, 
Vb.), »Beteckning för att vara mottaglig för sjukdom» (Högsjö sn, Ång.), 
'klen' (Björna sn, Ång.), 'spenslig och svag, (om någon eller något)' (Arnäs sn, 
Ång.), '[som] förnimmer viss svaghetskänsla' (Ragunda sn, Jt1.), 'svag, klen 
(till hälsa eller kroppskonstitution)' (Borgvattnets sn, Jt1.), 'vek, späd, svag: i 
sht om barn' (Selångers sn, Med.), 'ömtålig' (Njurunda sn, Med.), 'smal, vek, 
späd, spenslig' (Haverö sn, Med.). 

Språkprov 
'Ska stinta janna va frisk, söm je sä picklut 'kan den här flickan vara frisk, som 
ser så bräcklig och klen ut?' (Sävars sn, Vb.). 

'Hon ä sa peckli, sa hon Ml ingenting 'svag (och ömtålig)' (Gudmundrå sn, 
Ång.). 

'Han ä picklät psjkän, män ss ä-n då fälä tepät å äta å 'han är späd pojken, men 
så är han då farligt ynklig att äta också' (Selångers sn, Med.). 

Övriga betydelser 
'svag och undermålig' (Junsele sn, Ång.), 'svag, [om] svag konstruktion' 
(Högsjö sn, Ång.), 'ostadig' (Trehörningsjö sn, Ång.), 'liten, vankelmodig' 
(Trehörningsjö sn, Ång.), 'liten, svag, »Om stol eller bord eller vad som hälst 
som är nåkt gjort» (Resele sn, Ång.), '[om] opraktiskt handlag vid utförande av 
mindre arbeten' (Bergs sn, Jt1.), 'petigt' (n.) (Vemdalens sn, Hrj.) 'knåpigt (om 
arbete)' (Dal.; OÖD s. 1836), 'mycket liten' (Vikers sn, Vstm.). 

Kommentar 
Ordet har i huvudsak en nordlig utbredning. Beläggen är talrika, i synnerhet 
från Ång. Det föreligger i materialet bara ett belägg från respektive Hrj., Dal. 
och Vstm. Ett substantiv pickel (utt. 'peckel) 'svag, klent utvecklad varelse' är 
belagt från Vibyggerå sn, Ång. 

Picklig ansluter sig beträffande betydelsen till övriga ord i materialsam-
lingen på pe-, pi-. Etymologiskt torde ordet vara samhörigt med (avlett av) 
pickla v. 'knåpa, pilla', i sv. dial. med bet. 'peta, sticka, vidröra lätt, pillra' 
m.m. (SAOB P 792). Ordboken upptar också ett till detta pickla (P 788) bildat 
subst. pickel 'småsaker' (koll.). Dessutom anförs (P 790) under pickeliten ett 
från sv. dial. (Vb.) känt pickeli 'liten, mycket liten', »av fm. pikku, liten». I be-
läggen från Nb. och Vb. förekommer pickeli som förstärkande ord till liten. 
Rietz (s. 500a) anför från Vb. pikkeli adv. 'helt litet' samt pickeli adj. 'liten, mkt 
liten'. Inflytande från finskan är tänkbart i Nb. och Vb. Larsson & Söderström 
(1979 s. 147) uppför orden under två skilda uppslagsord, nämligen pickerlig 
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adj. 'mkt liten' och picklot adj. 'liten, klen, späd'. Benson (1951 s. 102) jämför 
picklot 'späd' med nord- och östsv. dial. pikker, pikkeli, pikkuter 'liten' samt fl. 
pikku 'liten' och konstaterar att »/-inskottet gör att grundordet till picklot icke 
med säkerhet kan fastställas». 

Pir(e)lig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Lpl., Vb., Ång. och Bhl. Bet. avs. hälsotillstånd är 
kända från samtliga landskap. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'klen och ömtålig utan direkt sjuklighet' (Töre sn, Nb.), '[om] den som är svag 
och sjuklig till utseendet', 'efterbliven', »Bland [...] uttryck, som äro syno-
nyma med 'lytt', märkes [...] 'vara pyrelig' » (Nederluleå sn, Nb.), 'spinkig o. 
sjuklig (i sht om barn)' (Överkalix sn, Nb.; Pihl 1924 s. 229 f.), 'klent byggd, 
sjuklig, svag' (Lycksele sn, Lpl.), 'späd och svag' (Fredrika sn, Lpl.), 'klen o. 
mager o. ynklig' (Lövångers sn, Vb.), 'klen, dålig (om mskor, åker etc.)' (Nor-
sjö sn, Vb.), »en sjuklig människa däremot ser blek å pirele ut» (Bjurholms sn, 
Ång.). — Rietz (s. 502b, under pirug): pireli el. piräli 'späd, svag, sjuklig; om 
barn, djur och växter, som ej frodas' (Vb.). 

Språkprov 
'Än får läten å päreli å se 'han är liten och pärelig (liten och sprött byggd samt 
ömtålig mot sjukdom)' (Töre sn, Nb.). 

'Hä ä pirälet e-sjkig te änn-dänn 'det är klent virke i den där, han är svagt 
byggd' (Lycksele sn, Lpl.). 

'Va du jer pirele bånstackar 'vad du ser svag och klen ut, barnstackare!' 
(Hössjö, Umeå lfs., Vb.). 

Ja som lärä vara så litn å piräli da ja va nyfödd å nu väg ja över åtti tjilo 'man 
sade att jag var så liten som nyfödd och nu väger jag över åttio kilogram' 
(Fredrika sn, Lpl.). 

Övriga betydelser 
'småvuxen' (Töre sn, Nb.), 'som har lätt för att kvida el. ofta kvider' (Nord-
malings sn, Ång.). 

Kommentar 
Ordet är känt från de nordligaste landskapen samt från Bhl. De flesta beläggen 
härrör från Nb. och Vb. Beträffande etymologin se pirig nedan. 
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Pirig 

Geografisk spridning 

Ordet är belagt från Nb., Lp!., Ång., JU., Med., His., Gst., Dal., Vstm., Up!., 
Vrml., Sdm. och Smål. Bet. avs. hälsotillstånd är kända från Lp!., Ång., Al., 
Med., His., Vstm., Up!. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 

'krasslig (småsjuk), ej sängliggande' (Vilhelmina sn, Lp!.), 'klen och svag', 
»Vanligt om det som växer på åkern, men kan också sägas om ett barn som 
växer långsamt och ser klent ut» (Multrå sn, Ång.), 'klen, tärd, undernärd', 
'klen, ömtålig' (Högsjö sn, Aug.), 'klen, svagt utvecklad' (Vibyggerå sn, 
Ång.), 'spenslig och späd', »om mindre växter, t.ex. sädesbrodd, och barn» 
(Gudmundrå sn, Ång.), 'spröd, ovanligt späd och ldenvuxen' m.m., »gäller 
folk, djur och växter» (Ragunda sn, Jt1.), 'smal, spinkig' (Torps sn, Med.), 
'smal, vek, spenslig' (Attmars sn, Med.), »är ett barn smal[t] ock blek[t] med 
dålig matlust kallas pirig» (Mo sn, His.), 'klen, sjuklig, om barn' (Vstm.; B.J. 
Brauner före 1769, UUB Ihre 101:2). — Rietz (s. 502b): pirug 'späd, klen' 
(Vstm.). 

Språkprov 

Han sjin pirut 'han ser pirig, klen ut' (Lycksele sn, Lp!.). 

Pir8 te kropp å schäl 'svag till (både) kropp och själ' (Ragunda sn, ftl.). 

Den sam ä pir8 — pekkk »svag—vek—ovanligt liten i 'formatet' ansågs vara 
mindre motståndskraftig för sjukdommar [!]» (Ragunda sn, JU.). 

Övriga betydelser 

'lång och mycket smal' (Dorotea sn, Lp!.), 'pipig; som har lätt för att gråta' 
(Nordmalings sn, Aug.), »'Pirs' är den som ständigt klagar — oftast utan orsak, 
sådan kallas 'n pir'» (Ragunda sn, kl.), 'pipig, gäll, om röst' (Ragunda sn, 
Jt1.), 'gles' (Tystberga sn, Sdm.). — Rietz (s. 502b): pirug 'fin, tunn' (Vstm., 
Med.). 

Kommentar 

Ordet har huvudsakligen en nord- och mellansvensk utbredning med enstaka 
belägg från Små!. Det är bäst belagt på det nordliga området. De flesta beläg-
gen härrör från Aug. 

SAOB (P 945) upptar pirig (»yard. 1. bygdemålsfärgat») med bl.a. betydel-
sen 'späd o. mager (o. svag)', särskilt i användning om person. Sv. dial. pirug, 
pirot 'tunn, spenslig, späd' m.m. jämförs av ordboken med sv. dial. pirelig 
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'späd, sjuklig' och no. dial. piren 'tunn, svag' m.m. Orden hänförs till samma 
germ. rot som föreligger i förleden i pirål (jfr ovan under penig). Hellquist upp-
tar pirig under pirål och betraktar det som besläktat med lty. pfren 'knipa hop 
ögonen' (»eg.: se genom en smal öppning»). Även WessU nämner sv. dial. 
pirig under pirål och håller för sannolikt att pir- är en ljudsymbolisk ordbild-
ning. Benson (1951 s. 99) jämför pirot 'spenslig och späd, t.ex. om brodd' 
(Multrå sn, Äng. enl. Nordlander 1933 s. 88) med no. dial. pira f. 'tynd, svak 
plante' och pir n. 'svak skabning'. Huruvida dessa båda substantiv är att be-
döma som »primära eller sekundära i förhållande till no. vb. pira» säger han sig 
(a.st. not 1) inte kunna avgöra. 

Piringslig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Jtl. och Hrj. 

Betydelser 
'klen, undernärd, svag' (Kalls sn, Jt1.), 'liten och klen, svagt utvecklad' (Lits 
sn, AD, 'mager, hopfallen' (Frostvikens sn, Jt1.), 'tunn, spenslig, obetydlig; för 
liten för sitt ändamål' (Hammerdals sn, AD, 'av späd och spinkig växt' (Åre 
sn, RO, 'liten, klen, förtvinad' (Vemdalens sn, Hrj.). 

Språkprov 
'Dåm e piringhlen å små 'de är piringsliga och små (om barn som haft engelska 
sjukan)' (Lita sn, Jt1.). 

'En piringsjlien pök 'en liten pojke' (Tännäs sn, Hrj.). 

Kommentar 
Beläggen på ordet är få. Betydelserna är lika dem som uppges för pirig och pi-
relig (om vilka se ovan). De tre orden anförs av Gösta Holm (1958) vid hans 
behandling av ord på pi-, pu- med bl.a. betydelserna 'liten, smal, vass'. 

Pirkig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Vrml., Dis., Bhl., Vgl., Hall. och Smål. Betydelser avs. häl-
sotillstånd är kända från alla dessa landskap utom Halland. 
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Betydelser avseende hälsotillstånd 
'vissen, dålig i magen' (södra delen av Nordmarks hd, Vrml.), 'svag och lik-
nöjd, klen och oföretagsam' (Köla sn, Vrml.), 'liten, dålig' (Silleruds sn, 
Vrml.), 'petig, dålig, ohågad' (Östmarks sn, Vrml.), 'spinkig' (Mangskogs sn, 
Vrml.), 'klen' (»ömtålig i allmänhet men ej direkt sjuk») (Ärtemarks sn, Dls.), 
'klen, ömtålig i allmänhet, men ej direkt sjuk' (Korsberga sn, Vgl.), 'pjåskig, 
svag, sjuklig' (Ås sn, Smål.; Hedström 1932 s. 75), 'pjunkig, svag, sjuklig, klen 
i att äta' (Ås m.fl. snr, Smål.), 'svag, ej frisk' (Östbo hd, Smål.; J.J. Lagergren 
Ordbok o. 1820).— Rietz (s. 498b): perket 'svag, sjuldig', perkig 'klen, ohågad' 
(»Perkig te väksten; perkig att äta») (Smål.), perken 'småäten; som äter litet' 
(Smål.). 

Språkprov 
'Han va litn å perket 'spinkig' (Mangskogs sn, Vrml.). 

Övriga betydelser 
'klent, smått, som ej kan växa bra' (n.) (S. Hestra sn, Smål.), »man sade detta 
[pirkett] om vårsäden kom upp svagt efter sådden» (Byarums sn, Smål.), 'som 
lätt blir stött i kanten, fmkänslig' (Ljungby sn, Hall.). 

Kommentar 
Av beläggen, vilka totalt sett är ganska få, härrör de flesta från Vrml. Utbred-
ningen är över huvud taget västlig. Från norska dialekter anför Torp pirk 'svak, 
ringe, ubetydelig', »mest ikkje pirk (perk) = ikkje piren» (Telemark och Lista i 
Vest-Agder) samt pirken 'slcranten og litet magtende' (Hallingdal). Han näm-
ner också sv. dial. perken 'smaatxrende' och jy. pirken 'skrumpen, mager og 
tynd' och sammanhåller samtliga med no. dial. pirka v. 'pirke, grave saa 
smaat', sv. dial. per/ca 'stikke i, k10, coire' (= pirra), enligt honom en avledn. 
till no. dial. pirra 'tirre saa smaat, drille', da. pirre 'stildce i, egge', sv. dial. 
pärra 'bry, erte', pirra 'coire'. Även SAOB (P 946) anser att sv. pirka 'peta, 
pilla; göra små rörelser' är besläktat med pirra, sv. dial. pirra, perra, »av ovisst 
ursprung» (P 948). Hellquist förmodar att pirra är av imitativt ursprung såsom 
t.ex. fra. piquer. För vidare diskussion se avsitt 3.1.3.1. 

Pislig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt frän Smål., Blek. och Sk. 

Betydelser 
'klen, mager, spinkig' (Hallaryds sn, Smål.), »pisli betyder väl närmast andlig 
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[!] riktigt kry men inte heller riktigt sjuk» (Markaryds sn, Smål.), '[som ser] 
Men och sjuklig ut' (Hällaryds sn, Blek.), »om barn och ungdomar som var 
klena till växten, spensliga och ömtåliga» (Hällaryds sn, Blek.), 'svag, klen, 
som äter litet (är grätten)' (Jämshögs sn, Blek.), '[om] en som är mager och 
vantrifs' (Mörrums sn, Blek.), 'sjuklig', 'tafatt' (S. Luggude hd, Sk.), 'sjuklig 
(om barn)' (Ivetofta sn, Sk.), 'ej riktigt bra, halvsjuk' (Tjörnarps sn, Sk.), '[om 
att] vara en smula sjuk, må mindre bra' (Matteröds sn, Sk.). — Rietz (s. 502b): 
pisli(g) 'halfsjuk; mager' (Blek.). 

Språkprov 
Pisli å klen, sädes åsså jäna ihob tekksemmpel pisli å klen summ han allti var, 
näe hann va liden, ä de unnu ['underlige] att hann nu äi summ hann äi (Mar-
karyds sn, Smål.). 

'Han a sao liden å pishja, sa da blija vall allrij nåt ao dän hean 'han är så liten 
och klen, så det blir väl aldrig något av (någon riktig karl av) den pojken' 
(Jämshögs sn, Blek.). 

'Banet ä sao pislit ['sjukligt']; då tya inte äda, ja ved inte va då går åd at 
(Ivetofta sn, Sk.). 

Kommentar 
Swenning (1917-1937 s.44 not 1) jämför pislig med »no. dial. pisen adj. 'svag 
og tynd, sygeligt 	piisaleg ds., pise m. 'tynd, svag og kjwlen person'». 
Gösta Holm (1958 s. 171) upptar under ord som börjar på pis- det norska pisen 
och jämför med nyisl. pisl f. 'svagt bygget barn 1. dyr, sone kr'. Nämnas bör 
här också da. dial. (Jylland) pisselig 'bleg, mager' och pissel s. 'en person lav 
og spinkel af Vwkse (Feilberg Ordb. 2 s. 836), det av Rietz (s. 502b) från N. 
Åsbo hd i Skåne upptagna pisla v. 'gå halfsjuk' (»säges mest om qvinnor, som 
äro sjukliga i följd af hafvandeskap») och den i mitt material från Skåne be-
lagda sammansättningen pislesjuk med betydelserna 'som ej äter vad som helst, 
matgrann (om havande kvinna och hängsjuk person, äv. karl)' (Kvidinge sn), 
'besvärad av sådana symtom som tyder på graviditet, ej riktigt kry' (V. Torups 
sn). För vidare diskussion se s. 3.1.3.1. 

Skrantig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Ång., Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Dls., Bhl., Vgl., Hall., Smål. 
och Sk. Betydelser avs. hälsotillstånd är kända från Ång., Vrml., Ögl., Bhl., 
Vgl., Smål. och Sk. Betr. spridningen av skranten, skrantet med varierande for-
mer se Lindqvist 1947:2 nr 332b. 
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Betydelser avseende hälsotillstånd 
»beteckning för det avmagrade utseendet hos en person som genomgått en svår 
sjukdom» (Högsjö sn, Ång.), 'skral, sjuklig' (Nordmarks sn, Vrml.), 'skraltig, 
sjuklig' (Tanums sn, Bhl.; Dialekt i Tanum 1984 s. 84), 'klen (om människa 1. 
betesmark)' (Lommaryds sn, Smål.). — Rietz (s. 599a): skrannten 'mycket 
svag, så att man med möda orkar vara uppe' (Smål.). 

Språkprov 
'Han ä så skrannti å mager 'skral, sjuklig' (Nordmarks sn, Vrml.). 

Lars ser so skranti ud nu fortiden. Han har magrad a går so dolled (»visa 
tydliga tecken till försvagad hälsa») (Bjärshögs sn, Sk.). 

Övriga betydelser 
'lång, smal, tanig' (Edsele sn, Ång.), 'spenslig och lång, skranglig', »användes 
om människor och växter, mest det senare» (Gudmundrå sn, Ång.), 'mager, 
knotig, illa medfaren' (Östmarks sn, Vrml.), 'mager om folk o. djur o. magert 
bete', »om allt som är dåligt» (Gåsboms sn, Vrml.), 'torr, mager, eländig' 
(Heda sn, Ögl.), 'torr, lidande, mager' (Jäts sn, Smål.). — Rietz (s. 599 a): 
skranntiger 'torr och mager', 'dålig; om betesmark' (Nrk., Vgl.), skranntete 
'mager' (Bhl.). 

Kommentar 
Adj. skrantig, enligt SAOB (S 4754) med bet. 'skral 1. skraltig 1. skranglig 1. 
mager' och bildat till sv. (dial.) skranta v. (»i vissa trakter, bygdemålsfärgat») 
'vara 1. bli skral 1. krasslig 1. sjuklig', är sannolikt samhörigt med sv. dial. skran 
'mager, torr' (SAOB a.st.). Märk att SAOB (S 4753) har som särskilt uppslags-
ord skranten ' skrall. krasslig 1. sjuklig; särsk.om  person'. Benson (1951 s. 102) 
diskuterar från Multrå sn, Ång. skrantot 'lång, smal och mager' (Nordlander 
1933 s. 106). Han anser att ordet »innehåller samma stam som no. adj. skranten 
' mager' », men att det är »ovisst [...] vilket ord som skall sättas som grundord». 
Det skulle, menar han, kanske kunna föreligga »suffixbyte skrant-en: skrant-
ot». Da. skrante v. 'vara krasslig (sjuklig)', no. dial. skranta 'bli mager' kom-
menterar Nielsen på följande sätt: »vist af germ. *skranfiatön, i aflydsforh. til 
no. skrinn 'indskrumpet, Mr, mager' (af *skrenfia-); hOrer [...] til dentaludvi-
delser av ie. *(s)ker- 'indskrumpe, rynke; ru hud, skorpe; hentorret, mager, 
hensygnet'.» 

Slum 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Gst., Dal., Vstm., Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Gotl., Vgl., 
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Hall., Smål. och Sk. Bet. avs. hälsotillstånd är kända från Dal., Vstm., Upl., 
Vrml., Nrk., Ögl., Vgl. och Smål. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'klen till hälsan, kraftlös' (Malungs sn, Dal.), 'mager, dålig' (»om både folk o. 
djur») (Gåsboms sn, Vrml.), 'sjuk, dålig' (Nrk.; J.E. Rietz, 1860, LUB Rietz 
11 s. 220), 'klen (om häst)' (Ö. Vingåkers sn, Sdm.), 'mager, medtagen (om 
människa 1. djur)' (Kristbergs sn, Ögl.), 'olustig, illamående' (Ljungs sn, Ögl.), 
'medtagen av magerhet' (Hudene sn, Vgl.). — Rietz (s. 628b) : slummen 
'mycket mager; om hästar'; 'medtagen' (Gotl.), slummer 'mycket medtagen, 
sjuk, nära döden' (Vstm.), 'dålig, usel, eländig' (Nrk.). 

Språkprov 
Han är slum 'han är sjuk' (Ramsbergs sn, Vstm.). 

Ja känner mej riktit slum i da 'sjuk' (Nora o. Ramsbergs snr, Vstm.). 

'Mor ä klen å ja ä-så slumm (»Att vara slumm är detsamma som att vara klen») 
(Järnboås sn, Vstm.). 

'Ja ä så slumm (»sa en gumma när hon kände sig sjuk o. dålig») (Tysslinge sn, 
Nrk.). 

Man talar om »slum» t.ex. när en ä dålig (Axbergs o. Kils snr, Nrk.). 

Övriga betydelser 
'vårdslös '(Dalby sn, Vrml.), 'klen och kraftlös (om hästar)', 'lätt och svag (om 
säd)', 'dålig, slö' (Gräve sn, Nrk.), 'ledsen' (Nykyrka sn, Sdm.), 'sömnig' (Tu-
nabergs sn, Sdm.), 'kärnlös' (Ögl.; M. W. KahMn i UUB R 618), 'snopen, flat' 
(Risinge, Ö. Eneby, Gryts m.fl. snr, Ögl.), 'oförmögen' (Tengene sn, Vgl.), 
'slapp, slö' (Alseda sn, Smål.), 'slokig' (Berga sn, Smål.), 'tom (om kreatur 
som ej ätit på avsevärd tid)' (N. Solberga sn, Smål.), 'tom i buken, uthungrad' 
(Linderås sn, Smål.), 'vara tom i kläderna' (»kläderna t.ex. byxor el. rock äro 
för stora») (N. Sandsjö sn, Smål.), »Beteckning för löst åtsittande» (Lyngby sn, 
Sk.). — Rietz (s. 627b): slom 'full af veck, veckfull', 'vid' (Hall., Sk.). 

Kommentar 
Enligt SAOB (5 6775), som för slum anger betydelserna 'dålig, underhaltig; 
långsam' (t) och som för jämförelse hänvisar till sv. dial. slum, slummer, slom, 
'vid, slankig, sjuk, dålig, usel, slö' o. dyl., är ordet nära samhörigt med bl.a. ä. 
da. o. da. dial. slumme 'blunda' och no. dial. sluma 'gå slappt hängande'. Torp 
härleder det norska dialektordet ur ett germ. *s/å-m-, »vel egtl. 'va3re slap', til 
en grundrot *s/u». 
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Ömlig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från ftl., Hrj., Hls., Dal., Vstm., Vrml., Nrk., Ögl., Dls., Bhl., 
Vgl., Hall. och Smål. Bet. avs. hälsotillstånd är kända från Dal., Vrml., Nrk., 
Ögl., Dls., Bhl., Vgl. och Hall. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'blek, vissen (om människa)' (Gustafs sn, Dal.), '[som har] dåligt och klent ut-
seende' (St. Skedvi sn, Dal.), 'som ser klen ut', 'utan smak (om mat)' (Svärdsjö 
sn, Dal.), 'späd och bräcklig', 'bräcklig, svag, klen, svagt byggd' (Östmarks sn, 
Vrml.), 'sjuklig' (Dalby sn, Vrml.), 'bräcklig, svag, ömtålig' (Färnebo sn, 
Vrml.), 'svag och liten för sin ålder' (Bjurtjärns sn, Vrml.), 'klent byggd, skral, 
krasslig' (Köla sn, Vrml.), 'svag, otålig, ömtålig' (Stora Kils sn, Vrml.), 'sjuk-
ligt mager' (Ölseruds sn, Vrml.), 'svag och spinkig' (N. Råda sn, Vrml.), 'ynk-
lig', »om de började bli sjuka» (Nysunds sn, Nrk.), »mera i bet. 'spätt och 
hjälplöst' t.ex. litet 1. sjukt barn» (Tösse sn, Dls.), 'klen, af swag helsa, otriflig' 
(Göteborg, Bhl.; Gothenius i Göteb. Magazinet 1766 nr 12), 'mager, blek, och 
[om en som] har ett sjukligt utseende' (Marks o. Bollebygds hdr, Vgl.; Melan-
der 1913 s. 158), 'ömklig, beklaglig, blek, dålig t.ex. efter en sjukdom' (Hall.; 
Möller 1858 s. 230), 'skral, klen, avtacklad, utmagrad' (Fagereds sn, Hall.). — 
Rietz (s. 853a): ömliger el. öm/i 'eländig, usel, ömklig, dålig, klen' (Nrk., Ögl., 
Vgl., Vrml., Smål., Kalmar län, Hall.), ömlejn id. (ftl.), emlig 'klen, liten' 
(Dls.). 

Språkprov 
'Vä du si blek å ämlu ut då 'vad du ser klen och sjuk ut då' (St. Skedvi sn, 
Dal.). 

'Ho va ss ömle ss ho srk fel int stå imot sjukdomen 'hon var så klent byggd, så 
hon förmådde väl inte stå emot sjukdomen' (Östmarks sn, Vrml.). 

'Flecka si-litta å ömli ut 'flickan ser liten och bräcklig ut' (Färnebo sn, Vrml.). 

'Di ä fali ömlia bägge två å ser ente möet ut för vala 'oansenlig, obetydlig till 
det yttre' (Korsberga sn, Vgl.). 

Övriga betydelser 
'ynklig, ömkansvärd' (Mörsils sn, Jil.), 'sorglig, tragisk' (Lits sn, ftl.), 'som 
uppväcker medlidande; t.ex. i fråga om ett djur som man ej kan slå ihjäl' (Hede 
sn, Hrj.), 'ömklig, beklagansvärd' (Färila sn, Hls.), 'efterbliven' (»vanligen») 
(Eskilsäters sn, Vrml.), 'ömklig, eländig' (Skagershults sn, Nrk.), 'liten, spens-
lig' (Fornåsa sn, Ögl.). 
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Kommentar 
Ordet, fsv. Ombliker (även i bet. 'ömmande, smärtsam'), fisl. aumlegr, no. dial. 
aumleg, är en avledning av öm, fsv. Omber 'öm, ömtålig, svår, sorglig, arm, 
usel'. 

»Öskefurot» 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb. 

Betydelser 
'eländig' (»talesätt om personer med sjukligt utseende»), 'trött' (»det är 'dagen 
efter'») (Norrfjärdens sn), 'trött, slutkörd, deppig, nere' (Älvsbyns sn; Nyström 
1985 s. 23). 

Språkprov 
va i tjänn mä öuskeföurat i da 'oj, vad jag känner mej »bakom» i dag!' 

(Norrfjärdens sn). 

'Han såg värklit öuskeföura ut 'han såg verkligen eländig ut' (Norrfjärdens sn). 

Kommentar 
Enligt f. ordbokschefen Vidar Reinhammar, Uppsala, är ordet att förstå som ett 
utskamfurot, varvid han hänvisar till skamfera v., om vilket SAOB (S 3475) 
lämnar följande uppgifter: »(numera bl. yard., ngt ålderdomligt) skada 1. miss-
handla 1. illa tilltyga 1. fara illa fram med (ngn 1. ngt); äv. i p. pf. i mer 1. mindre 
adjektivisk anv.». Rietz (s. 578b) uppger för skammfera bet. 'gå illa åt, föro-
lämpa, förderfva; skamfila'. 

3.1.3. Kommentar och diskussion 
Att det i dialekterna förekommer adjektiv med anknytning till utseendet för att 
beteckna hälsotillstånd ter sig naturligt, eftersom människors utseende är något 
som är lätt att iakttaga för gemene man. Vilka drag är det då som man främst 
fäster sig vid? Med stöd av mitt material — och jag tar nu också hänsyn till ad-
jektiven för 'frisk' i avsnitt 3.5 — kan jag generaliserande säga att man verkar 
uppmärksamma om en människa är mager eller tjock, spenslig eller kraftig, 
småväxt eller lång, blek eller rödblommig, alltså egenskaper som är förknip- 
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pade med kroppskonstitution och ansiktsfärg. Adjektiven i detta avsnitt beskri-
ver således huvudsakligen en människas utseende, omtalar att hon t.ex. ser 
blek, mager och tärd ut, att hon är liten och späd, att hon har en klen kropps-
konstitution, att hon har svag hälsa. 

Av en lärobok i medicin, Birke 1987, framgår det att läkaren iakttar bland 
annat en patients ansikte (s. 241) samt hållning och kroppsställning (s. 515) när 
en diagnos skall ställas. Ett exempel hämtat ur min egen erfarenhet är en fråga 
på ett danskt formulär avseende en hälsodeklaration utsänt av en pensions-
kassa. Formuläret innehöll en fråga till läkaren om patientens utseende tydde 
på sjuklighet. Under rubriken »Hematologiska symtom» skriver Birke (s. 343) 
om blekhet—anemi: »Blekhet är det viktigaste, vanligaste och kliniskt lättast 
iakttagbara tecknet på blodbrist.» Ett dialektalt språkprov från Väckelsångs sn, 
Smål. lyder: Dä va en blekå stakkare, omm hann kann va reditt kryå. 

Hos Birke nämns även under »Allmänna symtom» bl.a. »Förändringar av 
aptit och vikt» (s. 153 f.). Det som lekmannen lägger märke till beträffande en 
medmänniskas utseende och uppförande, t.ex. att hon har magrat och äter litet, 
och som adjektiven i detta avsnitt vittnar om, synes stämma överens med de 
symtom som fackmannen beaktar vid en diagnos. 

Flera av de berörda adjektiven uppvisar betydelser som 'liten, smal, späd, 
spenslig, småväxt, klen' och vissa används även för att beteckna mottaglighet 
för sjukdomar. Många uppges användas om barn som är klena, har stannat i 
växten och är magra, lider av undernäring eller inte har aptit. Därav kan följa, 
som en del av beläggen ger exempel på, att man blir »ömtålig» och har lätt för 
att få olika sjukdomar. Ett exempel härpå är tepig som enligt flera belägg an-
vänds för att beteckna att någon har dålig aptit men som enligt ett belägg från 
Överluleå sn, Nb. där betyder 'lindrigt sjuk'. Här utgår jag ifrån att eftersom 
ordet enligt flera belägg brukas om att ha dålig aptit är det inte osannolikt att 
man anser att det även kan beteckna hälsotillstånd såsom 'lindrigt sjuk'. Att en 
person ej har matlust kan uppfattas som ett tecken på ohälsa. En längre förkla-
ring erbjuder ett belägg från Tensta sn, Upl.: 'Om det var någon som åt lång-
samt, sade de att han var tepig åv sö, han åt så litet som en höna. Det kan inte 
bli någe me en sån där tepig unge, se så mager å blek hon er, tepig, matled, 
liten i maten. Penig och pirkig används också för att tala om att någon har dålig 
aptit: penet att äta 'klen att äta, klen matlust' (Smål.; J.E. Lagergren 1840-61 
s. 396), 'Han ä ss perrkut mä etinga ss dä trs ne int 'han är så petig med ätandet 
(han har så dålig aptit), så det tror ni inte!' (Östmarks sn, Vrml.). 

Det stora antalet adjektiv för att beteckna att människor är magra och klena 
är inte förvånande med tanke på de levnadsvillkor som var förhärskande för 
folk i allmänhet i gammal tid och ännu under tidigt 1900-tal. Ulf Högberg 
(1983) redogör i sin bok Svagårens barn för barnens situation och hälsotillstånd 
under tidigare århundraden. Under 1800-talet och dessförinnan led många barn 
av bristsjukdomar på grund av felnäring. »Provinsialläkarna antecknade 'utsot' 
och 'svaghet'. I svälttider spred sig undernäringen som visade sig i svällsjuka 
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och vattusot. Undernäring innebär att kroppens försvar mot sjukdomar ned-
sätts» (s. 99). »Flera befolkningshistoriska tecken antyder att näringstillgången 
blev fullvärdig för de stora befolkningslagren först i detta sekel» (s. 37). 

I Nordisk medicinhistorisk årsbok 1987, Supplementum 13, redovisas en 
rapport från ett provinsialläkardistrikt i Örebro län år 1927. Rapporten visar att 
en stor del av folkskolebarnen led av undervikt och hade en klen kroppskonsti-
tution. Av 269 undersökta elever hade 41,6 % undervikt mer än 7 %, och 33 % 
hade en klen kroppsbeskaffenhet (a.a. s. 91). 

Ett genomgående drag i de redovisade dialektala språkproven är att det van-
ligen inte är den egna personen utan andra människor som omtalas. Adjektiven 
i ordartiklarna förefaller alltså inte användas om den egna personen med un-
dantag av i ett belägg, där en man berättar om sig själv som barn (se pirelig av-
snitt 3.1.2). Det verkar logiskt att man helst inte använder ord som beskriver 
det egna utseendet, när man vill omtala hur man mår. Man konstaterar inte 
gärna beträffande sig själv att man ser svag och ynklig ut. Däremot kan man 
yttra sig om andra på t.ex. följande vis: 'Än jär läten å päreli 'han är liten och 
pärelig (liten och sprött byggd samt ömtålig mot sjukdom)' (Töre sn, Nb.), Han 
sjin pirut 'han ser pirig, klen ut' (Lycksele sn, Lpl.), Han verka sä peckli sä han 
kånnä int vara na myttjä kraftän ti 'han verkade så späd så att han kan då inte 
ha så stora krafter' (Fredrika sn, Lp!.), Han sir-så peni ut 'han ser så liten och 
klen ut' (Blackstads sn, Smål.), 'Man kan int bejära mer tå-fl så pevre ['klen, 
späd'] ssm han ä. Se på hannlea hansj (Edsele sn, Ång.). 

Det finns emellertid inte bara exempel på att någon omtalas utan det ges även 
exempel på direkt tilltal, där man t.ex. beklagar någon för att han eller hon ser 
ut att må dåligt (se pirelig avsnitt 3.1.2). Ofta är det verben se (följt av ut) och 
verka som förekommer i språkproven, vilket tyder på att talaren gör sina iakt-
tagelser och drar slutsatser därav. 

För att uttrycka hur man själv mår ligger det närmare till hands att använda 
verbfrasen känna sig eller en form av verbet vara, vilket också språkproven i 
avsnitten 3.2 och 3.3 ger exempel på. 

3.1.3.1. Adjektiv på initialt pi-, pe- 

En stor underavdelning inom gruppen bildar de adjektiv som har initialt p + i, 
p + e. De flesta av dessa ord, nämligen pelig, penig, perlig, pillig, pimplig, 
pirelig, pirig, piringslig, pirkig samt pirilslen, finns medtagna i Gösta Holms 
uppsats Parvel (Holm 1958) med exkursen Ett gammalt betydelsekomplex. 
Piril, pyril m. fl. ord på pi-, pu- med en betydelse 'parvel, liten, smal, vass, göra 
små rörelser, sticka o.d.'. Syftet med Holms uppsats är att peka på likheterna 
mellan de olika grupperna ifråga om betydelsernas variationer. »Sedan länge 
har man uppställt de 'germanska rötterna' pi-, pi-, pai- 'vara vass 1. smal' m.m., 
[hit ansluter sig äv. bet. 'vara liten', 'göra små 1. hastiga rörelser'] och pu(r)-, 
pau(r)- 'vara liten' [göra små rörelser] m.m.» (s. 132 f.). 
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I sin exkurs ger Holm en översikt över ett antal germanska ord som med 
större eller mindre grad av sannolikhet skulle kunna föras till dessa rötter. 
David Kornhall (1968 s. 270) menar att man knappast kan betvivla att det 
existerar en grupp varandra närstående ljudsymboliska element av den typ som 
Holm behandlat. Kornhall fortsätter: »Att ljudsymbolikens begreppsliga sida 
[...] har ett motstycke i en pejorativ och/eller karitativ känsloladdning är natur-
ligt och bekräftas helt av Holms material.» Beträffande de fiskbeteckningar 
Kornhall (s. 269 f.) nämner i detta sammanhang, bl.a. sv. dial. pigg 'spigg', pil-
lert 'liten lax, laxunge', pir 'liten makrill', pärling 'liten ål', påpekar han (a.st.) 
att de med ett undantag avser »fiskar som är utpräglat små, ev. små i sitt slag, 
eller smala eller magra» (s. 270). De adjektiv i mitt material som är aktuella i 
sammanhanget uppvisar betydelser som 'liten, smal, späd, spenslig, småväxt, 
vek, klen' och vissa av dem åsyftar också mottaglighet för sjukdomar. Som ti-
digare omnämnts används många om barn som är Mena, lider av undernäring, 
inte har aptit och är magra. Därav kan följa, som vissa av beläggen ger exempel 
på, att man är ömtålig och lätt blir sjuk. Det förefaller naturligt att dessa ord 
därför är känsloladdade och att det här, med Kornhalls terminologi, rör sig om 
en karitativ känsloladdning till skillnad från vissa adjektiv på pj- som har pejo-
rativa konnotationer, vilket jag senare återkommer till (se avsnitt 4.3.2). 

Många är de forskare som omnämner att i-ljudet ofta betecknar något litet. 
Jag nöjer mig här med att citera följande: »Genom vokalväxling ('avljud') kan 
innebörden i viss mån varieras, t.ex. tissla och tassla [...] i-vokalen anger här-
vid gärna en diminutiv art eller anstrykning (ett svagt ljud, en liten figur, något 
smått eller ynldigt o.dyl.), a eller u tvärtom något stort (klumpigt, skräm-
mande)» (WesAn 1965 s. 14); »That /i/ is expressive of smallness (emotionally 
seen) is not denied here» (Marchand 1958-59 s. 148); »The vowel [i] especi-
ally in its narrow or thin variety, is particularly appropriate to express what is 
small, weak, insignificant, or, on the other hand, refined or dainty. It is found 
in a great many adjectives in various languages [...] further, in numerous words 
for small children or small animals» (Jespersen 1922 s. 402). 

3.1.3.2. Adjektiv på initialt skr- 

Bland adjektiven med denna uddljudsförbindelse återfinns skran, skranklig, 
skrantig, skrin, skryten, vilka samtliga bl.a. kan betyda 'mager'. Ytterligare ex-
empel på adjektiv på skr- med bl.a. denna betydelse finns i materialet, men 
dessa är inplacerade i avsn. 3.3 på grund av att de också uppvisar bet. som 
'sjuk, sjuldig, krasslig'. En diskussion om bet. av initialt skr-, kr- förs i avsn. 
3.3.3.2. 

3.1.3.3. Betydelser som inte är relaterade till hälsotillstånd 

Adjektiven i detta avsnitt uppvisar i jämförelse med dem i avsn. 3.2 och avsn. 
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3.3 relativt få icke hälsoanknutna betydelser. I de flesta av ordartiklarna i avsn. 
3.1 har det inte funnits någon anledning till en uppdelning i betydelser som hän-
för sig till hälsotillstånd och övriga betydelser. Vid de tillfällen en uppdelning 
gjorts har det ibland varit svårt att dra en gräns. Några grupper av övriga bety-
delser har dock utkristalliserat sig: 

Bet. 'gles, svag, klen' o. dyl., om säd och växter 
penig: Säa ä peni 'säden är gles' (Bjälbo sn, Ögl.). 
pirelig: Hå ä sä pirälet e hö denna 'det är så dåligt, spätt och tunt hö där' 
(Lycksele sn, Lpl.). 
pirig: 'Havren kommer pireter 'havren kommer upp glest och svagt' (Bringe- 
tofta sn, Smål.). 
slum 'lätt och svag (om säd)' (Gräve sn, Nrk.). 
spittrig 'spenslig och klen' [bl.a. om växter]: Plantår vaksar så spitruä u 
klainä (Lau sn, Gotl.; OLau s. 1245 f.). 
tir(e)lig 'magert och klent på åkern' (n.) (Degerfors sn, Vb.). 

Bet. ' svag' , om saker 
picklig 'svag, [om] svag konstruktion' (Högsjö sn, Ång.). 
pevrig: Gamlestjänta hadd klevä oppå skethustakä å dä va sä pevriä rafter sä 
hun trampä ne sä vä bägge fötter, å jä håll då inte på fo lös-a (Fjällsjö sn, Ång.; 
Persson 1969 s. 102). 

Bet. 'petig' o. dyl. 
picklig 'petigt' (n.) (Vemdalens sn, Hrj.), 'E arbet ssm ä picklet å smått 'ett ar-
bete som är litet' (»ett smågöra») (Nordmalings sn, Ång.). 
pirkig 'petig' (Ölseruds sn, Vrml.), Vag äter inte kött så ofta, därför är jag så 
perketa att äta köttbullar 'petig' el. dyl. (Långseruds sn, Vrml.). 

Bet. 'som kvider, kinkig, bortskämd' o. dyl. 
kvinldig 'kinkig, som äter dåligt och är fm på det' (Väckelsångs sn, Smål.). 
misslig 'blek och mager, svag, klen, klenvuxen, »bortskämd»' (Långaryds sn, 
Smål.). 
pelig 'fin på det, klen till att äta' (Askeryds sn, Smål.). 
penig: 'Penige på å äte 'kinkiga på att äta' (Ö. Ryds sn, Ögl.). 
pillig 'kinkig, matovillig' (Linderås sn, Smål.). 
pirelig 'som har lätt för att kvida el. ofta kvider', 'Båne [barnet] ä pirelet (Nord- 
malings sn, Ång.). 
pirig 'pipig, som har lätt för att gråta' (Nordmalings sn, Ång.). 
pirkig 'som lätt blir stött i kanten, finkänslig' (Ljungby sn, Hall.). 
pislig 'svag, klen, som äter litet (är grätten)' (Jämshögs sn, Blek.). 
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tepig 'som äter litet, eller är laggrann i mat', 'liten till växten, mager' (111s.; 
Wennberg 1873 s. 76). 

Ett gemensamt drag för många av de i avsnittet 3.1.1 upptagna adjektiven är att 
de kan användas om både människor och djur samt om växtlighet. De beteck-
nar i åtskilliga fall barn och säd som inte växer och utvecklas på grund av un-
dernäring. Säden blir gles och tunn och åkern omtalas som svag. Barnen häm-
mas i sin utveckling, blir småväxta, klena och späda och saknar aptit. Det hand-
lar om människor, djur och växtlighet som inte utvecklas till sin fulla kraft och 
styrka. Ibland förekommer bibetydelsen 'som klagar, som jämrar sig'. 

3.2. Ord för 'olustig, nedstämd, moloken, matt, svag, 
trött, kraftlös, hängig, krasslig' o. likn. 
'Han såg ut så målåken så han kan et våra freisk (Norrfjärdens sn, Nb.). 

Adjektiven i denna grupp anger inte, med undantag av i enstaka belägg, att man 
är direkt sjuk utan betecknar sådana tillstånd som i och för sig kan vara sym-
tom på sjukdom, men som inte nödvändigtvis behöver vara det. Man känner sig 
t.ex. olustig och eventuellt frusen som förebud till sjukdom eller i början av 
sjukdom. Det rör sig om diffusa symtom, i vissa fall om tillfälliga, övergående 
känslor av trötthet, olust och nedstämdhet, i andra fall om allvarligare tillstånd 
av ohälsa. Den trötthet som omtalas kan också vara förorsakad av t.ex. fysisk 
ansträngning, varmt, kvalmigt väder eller intag av alkohol och är då inte sym-
tom på sjukdom. Likaså kan nedstämdhet t.ex. bero på tragiska upplevelser, 
vilket flera språkprov vittnar om. Dock har jag inte tagit med adjektiv som en-
bart uppgetts betyda 'trött', 'sömnig' eller 'ledsen' utan bara sådana som har 
åtminstone ett par belägg som pekar på en anknytning till hälsotillstånd. 

En stor del av adjektiven i detta avsnitt är förknippade med en persons sin-
nesstämning och uttrycker psykiska tillstånd. Generellt kan sägas att adjektiven 
uttrycker hur en person känner sig till mods, men det ges också exempel på att 
de används för att ange hur någon annan ser ut att må. Man riktar sig till en per-
son och säger att han eller hon ser t.ex. moloken ut och undrar hur det står till 
med hälsan. Många av adjektiven har uppgetts som svar under punkten krasslig 
i frågelista M 123, vilket tyder på att informanterna har uppfattningen att orden 
i deras dialekter kan ha denna betydelse. Även i svar på ALE:s frågelista 
(varom se avsn. 1.1) uppges när det gäller ord för 'sjuk' från England denna typ 
av ord, t.ex. »melancholy», »in low spirits».1  

1  Enligt meddelande från färre sekreteraren i den svenska kommittén för ALE, docent Lars 
Bleckert. 
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3.2.1. Materialsamling 
All 'vanl. om människa: utmattad, uttröttad, förbi av ansträngning' (Sveal.—
Norrl.), särsk. 'kraftlös, matt, trött' (Blek., Vrml., Dal., Hrj.—Nb.), 'utsliten, ut-
levad' (Lpl.) (OSD 1 s. 51): 'Sä än å makteslös å lsmmen ho månge gångär 
känn värä sm kvällän 'matt' (Bergsjö sn, Hls.; Nordlinder i SvLm 1909 s. 54). 

Allfallen 'om person: matt, slut' (Dal.) (OSD 1 s. 51). 

Allmäktig 'utmattad, kraftlös' (Ång.) (OSD 1 s. 51). 

Allsmäktig 'utmattad, vanmäktig, alldeles förbi av ansträngning' (Dal., His.—
Vb.), »särsk.: matt el. kraftlös av hetta (Nrk., Ång., Vb.) el. övermättnad (Dal.); 
äv. i utvidgad anv. om  väderlek (solhetta): som orsakar matthet Vb.» (OSD 1 
s. 61). 

Avmattad 'matt och svag efter sjukdom' (JU., His., Nrk., Smål., Öl., Sk.): 'Ho 
ä åmatted ätte longflammasjon 'hon är matt och svag efter lunginflammation' 
(Misterhults sn, Smål.). 

Betussen, betussad 'orolig, sorgsen, bedrövad, ledsen, modfälld, bekymrad, 
nedslagen' (Vb., JU., Med., Hrj.). Som »beteckning för klent med hälsan» 
uppges ordet från Norderöns sn, Jtl. — I Mörsils sn, Jtl. har även upptecknats 
betusslig med betydelsen 'nerstämd'. 

Dankig 'matt, slö, hängig, olustig, dåsig, medtagen till krafter' o. dyl. (kl., 
Dal., Sdm., Ögl.): 'Ja tjänd me dångku ['olustig'], ss ja jeck å luta me (By sn, 
Dal.). 

Dattlig 'matt, svag, klen, småkrasslig' o. dyl. (Got!.). 

Dol(1), dul(en), dål(en) 'matt, olustig, inte vid full vigör, krasslig' o. dyl. (Dal., 
Upl., Nrk., Sdm., Bhl., Smål., Öl., Blek.). (Se ordart.) 

Dolmig 'slö, dåsig, sömnig' o. dyl. (Nb., Med., Vgl., Hall., Smål., Sk.). Bet. 
'som är i bakrus (om män)' uppges från Töllsjö sn, Vgl. — Från Nederluleå sn, 
Nb. uppges substantivet dolmus 'person som är trött, slö'. Jfr sv. dial. dorma, 
dolma, dölma 'halvslumra, dåna, svimma' m.m., se Lindqvist 1947:2 nr 46. 

Dolsk 'slö, matt, olustig, ej kry' o. dy1.2  Ordet är inom området för »tjockt 1» 
ofta svårt att skilja från det mer eller mindre synonyma dorsk (se nedan).3  Med 

2  SAOB (D 1907, dolsk 1) anger för dolsk (»nästan bl. i skriftspr., mindre br.») bet. 'trög, loj, 
lat, lättjefull; slö, slapp, försumlig; indolent, likgiltig, liknöjd'. Ordet, fsv. dulsker, är bildat till fsv. 
do! 'trög' och besläktat med dölja och dvala (se bl.a. SAOB a.st., Hellquist, WesAn). 

3  Som exempel kan nämnas att enligt Wennberg (1873 s. 10) i Hälsingland både dolsk och dorsk 
betyder 'liknöjd, sömnaktig' (jfr uppgiften a.a. s. 12 att då(sk, dålosk och dåsk är lika med dorsk). 
För det sydvästerbottniska Hössjömålets dåfk el. döfk 'dåsig, slö, trött' (Ja tjäna me söm döfk e 
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denna reservation kan redovisas belägg från Nb., Lp!., Vb., Ang., Jt1., Med., 
Hls., Gst., Upl. och Ögl. (Beläggen redovisas dock inte i bilagan.) 

Dormig 'slö, dåsig, matt, trött, olustig' o. dyl. (Vnnl., Bhl., Vgl., Hall., Smål.): 
Ja ä så därmeter 'dåsig' (Värö sn, Hall.). Rietz (s. 93b) uppger ordet även från 
Vstm. — Jfr dormen adj. 'dövad, bedövad, yr' (Bergs sn, Jtl.), 'kraftlös, halvt 
medvetslös (på grund av stark värme)' (Ovikens sn, Jt1.), dorm 'sömnig, slö' 
(Flo sn, Vgl.). 

Dorsk 'matt, dåsig, slö, olustig, krasslig, ej riktigt kry' o. dyl. (den geogr. 
spridningen är svår att med säkerhet avgöra (och beläggen redovisas därför inte 
i bilagan), se dolsk ovan; uttal med r är belagt från Hall., Smål. och Sk.4): Han 
si dgrsk ut 'han ser klen och krasslig ut' (Blackstads sn, Smål.), 'Ja ä så dörsker 
öm daga, vet inte va då ä mä mäj 'jag är ej riktigt kry, vet ej vad det är med 
mig' (Hjorteds sn, Smål.), 'De blar säkart tordön, ja tjännor me sau dårrsk o 
tång i hoded 'dåsig, slö' (Perstorps sn, Sk.), En känner si lid dorsk i sånt vår 
'slö och oföretagsam' (Stiby sn, Sk.).5  

Dränglig 'olustig, matt, lat' (Got!.). 

Drängnsjuk 'hängsjuk, krasslig' (Gotl., Öl.). (Se ordart.) 

Dumpen 'matt, trött, olustig, vid icke full vigör' o. dyl. (Ång., Jt1., Med., Hrj., 
Hls.). (Se ordart.) 

Durig 'duven, ruggig, olustig' o. dyl. (Vb., Jtl., Gst., Dal., Vstm.). (Se ordart.) 

Durrig 'tung, olustig, sömnig' o. dyl. (Med., Hls., Gst., Dal., Nrk., Sk.): 'Ja 
tjänner mä durrig i huge 'yr i huvudet' (Norrala sn, Hls.). — Betydelse-
angivelserna stämmer väl överens med dem som durig uppvisar och även 
durrig betecknar således både hälsotillstånd och väderleksförhållanden. 
Adjektivet uppges av OÖD (s. 374) vara synonym till durig (se ovan). 

dag 'jag känner mig trött och ur form idag') ansätter Larsson & Söderström (1979 s.45) uppslags-
formen dolsk; med hänsyn till såväl uttal som betydelser kunde det dock rimligen lika gärna röra 
sig om dorsk. Likaså har för Burträskmålets da,sk 'trött, dåsig, oförmögen' satts dolsk som upp-
slagsform (Lindgren 1940 s. 30). 

4  Jfr vad som ovan under dolsk sagts om svårigheten att i många dialekter skilja på dolsk och 
dorsk. 

5  SAOB (D 1990) anför för ordet (»föga br.») bet. 'dåsig', sömnig, slö; matt, slapp'. Ordboken 
hänvisar till »motsv. anv. i dan. o. nor., äfvensom i dan. o. sv. dial. (Jutl., Skåne, Västmanl. och 
Norrl.)». Ordet är besläktat med sv. och no. dial. dorma (Ity. dormen) 'halvslumra'; kanske rör det 
sig om ett lån — via danskan — frän lågtyskan eller frisiskan (se bl.a. Falk & Torp, SAOB a.st., Hell-
quist, WessM, Nielsen). 

Det verkar troligt att det i södra Sverige är frågan om dorsk, medan det längre norrut är svårare 
att avgöra vilket ord det rör sig om. Att i detalj utreda förhållandet mellan de båda orden i dialek-
terna är en alltför omfattande uppgift för att rymmas inom avhandlingens ram. 
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Dusemang 'matt, trött, slö, modfälld' o. dyl. (Nb., Vb.): jär så dusemang i 
da 'jag är så dåsig i dag' (Norrfjärdens sn, Nb.). 

Dusig 'krasslig, dåsig, olustig' o. dyl. (Nb., Hrj., Vstm., Vrml., Nrk., Gotl., 
Bhl., Vgl., Smål.). (Se ordart.) 

Duskig 'olustig, illamående, nedstämd, inte kry' o. dyl. (Ång., Vstm., Ögl., 
Hall., Smål., Öl.). (Se ordart.) 

Duslig 'nedstämd, dåsig' o. dyl. (His., Dal.). 

Duten (-8- o. dyl.) 'olustig, slö, trött, dåsig' o. dyl. (Vrml.). 

Duven, doyen 'matt, olustig, krasslig' o. dyl. (Nb., Lpl., Ång., kl., Med., Hrj., 
His., Gst., Dal., Vstm., Upl., Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Got!., Dis., Bhl., Vgl., 
Smål., Öl., Sk.). (Se ordart.) 

Dådlös 'matt, olustig, okry, sjuklig' (kl., Hrj., His.). (Se ordart.) 

Dålåsk 'dåsig, matt, trött, nere' o. dyl. (His., Gst., Up!.): Ja ä så dålåsk 
['illamående'] i da (Ockelbo sn, Gst.), Ja va dolosk ['trött, orkeslös'] hel dan 
igår (Årsunda sn). — Jfr låsk nedan. 

Dåsig 'slö, matt, olustig, sömnig, krasslig' o. dyl. (ordet är belagt från hela 
landet med undantag av Vb. och Med.): I da kenner ja mej så dåsuger å 
rugguger, måtte ja inte bli liggänes (V. Vingåkers sn, Sdm.). Rietz (s. 85a) 
uppger från Vrml. bet. 'som har liten fattningsgåva'. 

Dödsklig 'olustig, slö, ej fullt frisk' (Dal.). 

Dödslig 'dåsig, orkeslös, slö' o. dyl. (Nb., Jt1., Dal., Hall.): 'Han sir ut döhlut, 
'orkeslös, sjuklig', 'Han e döhlut 'dödlik (om t.ex. en kalv, som det är föga liv 
i vid födelsen)' (Ovikens sn, Jt1.). — Jfr dödsklig, dövslig. 

Dövslig 'kraftlös, illamående, matt' o. dyl. (Vb.). 

Huskig 'frusen, kulen' o. dyl. (Nb., His., Dal.). 

Hängfärdig 'modlös, krasslig' o. dyl. (Nb., Lpl., Ång., Jt1., Med., Hrj., Hls., 
Gst., Dal., Vstm., Up!., Nrk., Sdm., Ögl., Bhl., Vgl., Hall., Smål., Öl., Sk.): 'Di 
ä lite hängefälia. Dä ä sem nära ä mjällesjuker å går å grubbla på nånting 'De 
är lite hängfärdiga. Det är som när jag är mjältsjuk och går och grubblar på 
någonting' (Torpa sn, Ögl.). 

Hängig 'matt, dåsig, olustig, klen, halvsjuk' o. dyl. (Nb., Lpl., Ång., Ja., Med., 
Hrj., His., Gst., Dal., Vstm., Upl., Vrml., Sdm., Hall., Smål., Sk.). (Se ordart.) 
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Hängrevad 'olustig, nedslagen, medtagen, som går och hänger av olust och 
börjande sjukdom' o. dyl. (Hall., Smål., Öl., Blek.): 'Va ä du så hängrevadä f8? 
'betryckt' (Angelstads sn, Smål.). — Rietz (s. 283a) känner ordet även från Sk. 
och då i bet. 'mager, infallen; om boskap med hängande eller utböjda refben'. 

Hängsjuk 'matt, kraftlös, illamående, krasslig' o. dyl. (Lp!., Vb., Ång., Dal., 
Vstm., Upl., Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Dls., Bh!., Vgl., Hall., Öl., Smål., Blek., 
Sk.). (Se ordart.) 

Hängslesjuk 'hängsjuk, modstulen, krasslig' (Ögl., Smål., Öl., Blek., Sk.). (Se 
ordart.) 

Hängslig 'hängig, krasslig, ledsen, lindrigt sjuk' (Asarums sn, Blek.). 

Illaråden 'olustig, halvsjuk' o. dyl. (Smål., Blek.). 

Klenmodig 'klen och trött, sjuk' (His., Dal., Smål.): »Ordet sjuk har i ålmålet 
mänga motsvarigheter. Det kunde heta klen, klenmodig (uttrycket användes så 
gott som uteslutande av fruntimmer) [...] Den, som var klen eller klenmodig, 
låg ej till sängs utan kunde hålla sig uppe» (Åls sn, Dal.), Dä va fell mest dä 
s8m va klenmodig ['sjuka'], s8m jeck dit [till surbrunnskällan] å drack (Arbrå 
sn, Hls.). — Ordet betyder även 'sinnesslö' (Dal.; OÖD s. 1119), 'som har ett 
klent mod, psykiskt mindre motståndskraftig' (Ödestugu sn, Smål.), 
'klenmodig' (Vb.; Rietz s. 326b). 

Knoven 'dåsig, matt, klen, krasslig' (Hrj., Hls.). (Se ordart.) 

Kolivissen 'slö, matt, olustig, (litet) trött, nedgången' o. dyl. (Dls., Vgl.).6  

Koven 'slö, dåsig, sömnig, nedstämd, som har andtäppa, svårighet att andas' 
o. dyl. (Bhl., Vgl., Hall., Smål., Blek., Sk.): 'Han ä så /meter i brösstet se 
'tungbröstad', 'som har svårt att andas (på grund av astma el. dyl.)' (Åsle sn, 
Vgl.). 

Kovsen (-ö- o. dyl.) 'duven, nedstämd, skraltig, halvdålig' o. dyl. (Sk.): Ja 
begribår inte fårr grebbå rna ha vaed sau kövsena haila daen i da (Nävlinge o. 
Vinslövs snr), Du sajr sau kövsen ud (Djurröds sn, Sk.). 

Krumsen 'frusen, olustig (efter kalas), ruskig, klen, illamående' o. dyl. (Up!., 
Vrml., Nrk., Ögl., Smål., Blek.): 'Ja tjänner mej krumsen 'frusen, ruggig' 
(Gällersta sn, Nrk.). — Betr. spridningen av ordet i olika betydelser jfr Lindqvist 
1947:2 nr 191a. 

Kruven 'lindrigt illamående' (Up!.) 

6  Jfr ett isolerat kolimöjs 'litet trött' från Korsberga sn, Vgl. 
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Kulen 'frusen, olustig, dåsig, nedslagen' o. dyl. (His., Gst., Dal., Vstm., Upl., 
Sdm., Bhl., Smål., Öl.): 'Ja tjänne må så kulen 'frusen o. olustig' (Torsåkers sn, 
Gst.). 

Kural 'ruggig, ej frisk' o. dyl. (Vrml.): 'Han såg se kurall ut 'såg ut att ej vara 
frisk' (Köla sn). 

Kung 'dåsig, sömnig, duven, hängig, olustig, illamående och olustig i början 
av en sjukdom, klen, dålig (om hälsa), sjuk' o. dyl. (Nb., Lp!., Ång., ftl., Med., 
Hrj., His., Dal., Up!., Vrml., Bhl.): 'Je vål-så kuru når-di e tåki hen ver 
'sömnig' (Offerdals sn, ftl.). 

Kurimuskig 'trött och olustig, ej i form' o. dyl. (ftl., Hrj.). (Se ordart.) 

Kuslig 'dåsig, olustig, ruskig, frusen, inte riktigt frisk' o. dyl. (Ång., Hls., 
Vrml., Ögl., Got!.): 'Va jä tjänne må kusjhle (Edsele sn, Ang.), Ja kännar mi 
lejt kusli idag eller ja får lejt krasslo »Beteckning för att ej känna sig bra» (Fide 
sn, Got!.). 

Kåk(er) 'en smula sjuk, matt, nedslagen, krasslig' o. dyl. (Nrk.). (Se ordart.) 

Kåsen, kusen 'ej riktigt kry, trött och medtagen, olustig, krasslig' o. dyl. (Nb., 
Ång., Hls., Vgl., Hall., Sk.). (Se ordart.) 

Lamster 'trött, matt, orkeslös, styv i lederna, sjuk' (ftl., Hrj., Bhl.): Je tjenne 
mä sa lamster 'jag känner mig så matt' (Bergs sn, ftl.), 'Je e så trött å lamster 
'(trött och) stel i lederna' (Åre sn, Jt1.). 

Lurig 'matt, dåsig, klent med hälsan, krasslig' o. dyl. (kl., Dal., Vrml., Sdm., 
Ögl.): 'Ja tjänner må] se luri ['opasslig'', se ja tror ja blir sjuk (Gustav Adolfs 
sn, 	'Ja ä lite lurier 'krasslig' (Tjärstads sn, Ögl.). 

Låsk 'matt, orkeslös' o. dyl. (ftl., Gst., Dal., Vstm.). — SAOB (L 1373) upptar 
lådisk, lådsk, losk med bet. 'lat, loj; maktlös, utmattad'. Ordet är identiskt med 
fsv. ladhisker 'vårlig, hörande till våren' (Söderwall Suppl.). 

Majk(ot) 'matt, svag, olustig' o. dyl. (Lpl., Ång.): 'Gu vä jä vå majk 'matt och 
svag' (Tåsjö sn, Ång.), Je tjänn må så majk å sluck 'jag känner mig så kraftlös 
och trött' (eget belägg, informanten född i Tåsjö sn). — Ordet är ett lån från 
samiskan. Karl-Hampus Dahlstedt (1950 s. 195) härleder det till pret.part.-
formen av det samiska majkama o. dyl. 'som förätit sig, som blivit tvärmätt och 
känner vämjelse' och tänker sig en betydelseförskjutning till 'olustig, 
förslappad, »dagen efter»' och därefter till 'matt, trött'. 

Makt(ens)lös, makteslös 'kraftlös, svag efter sjukdom' o. dyl. (Nb., Lp!., Vb., 
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Ang., Jti., His., Gst., Dal., Upl., Vrml., Ögl., Dis., Bhl., Vgl., Hall., Smål., Öl., 
Blek., Sk.): Ja hä blitt som maktlös ätte den här smeta 'jag har blivit matt och 
svag efter den här sjukdomen (ådragen genom smitta)' (Misterhults sn, Smål.), 
'Han ä gammel å makteslös 'orkeslös, utmattad' (Fagereds sn, Hall.). 

Malack 'svag, matt, kraftlös, utmattad, sjuk, krasslig' o. dyl. (Bhl., Vgl., Hall., 
Sk.): Han va så malakk så han konne knaft röra si 'uttröttad och kraftlös' 
(Lyngby sn, Sk.), Ja e rent malack 'svag, trött, matt' (Harlösa sn, Sk.). — 
Ingemar Ingers (1958 s. 151) betraktar malack 'matt, utmattad' som ett lån från 
franskans malade. Se vidare kommentar avsnitt 3.2.3.3. 

Malakrank 'svag, matt, dålig, ur stånd att företaga sig något, om ej direkt 
sängliggande' (Vrml.): 'Nu ser ho så malakrank ut (Gustav Adolfs sn). — Jfr 
malavissen nedan. 

Malam 'krasslig, trött', 'skral, krasslig' (Up!.) 

Malang (-ång) 'sjuk, dålig, tung i huvudet och ointresserad' (His.). 

Malank 'skral, krasslig, trött' (Upl., Ögl.). 

Malar 'sjuk, krasslig, kraftlös' o. dyl. (Up!.): Jag känner mej malar i dag 
'dålig, sjuk' (Singö sn). 

Malas 'trött, olustig, dåsig, opasslig' o. dyl. (Vrml., Ögl., Vgl.). 

Malat 'trött efter sjukdom, matt, medtagen' o. dyl. (Bhl., Hall., Sk.): Va ja e 
malatt (Brunnby sn, Sk.), trätt å malatt 'trött och medtagen' (S. Luggude hd, 
Sk.). 

Malavissen 'sjuk, dålig' (Vrml.). — Jfr malakrank o. kolivissen ovan. 

Malink 'svag, matt, sjuk, krasslig' (Lpl., Vb., Ang., Dal., Vgl., Hall., Sk.): Ja 
tjänns så malingk idag ja ä no int rektitt frisk 'jag känner mig så matt och svag 
i dag, jag är nog inte riktigt frisk och kry' (Fredrika sn, Lp!.), Du sajr sau 
malengk ud i da 'sjuk' (Nävlinge o. Vinslövs snr, Sk.), En e sau malink8r nu 
naur en e gammal 'sjuk, svag' (Matteröds sn, Sk.). — Från Vb. och Dal. uppges 
även bet. 'ofärdig, halt, som har kroppsligt lyte'. 

Malock 'trött, matt, tillfälligt halvsjuk' o. dyl., även 'ledsen' (Smål.): Han ä 
malock 'trött, olustig' (Fliseryds sn). 

Malox 'matt och svag efter sjukdom, trött, utmattad' (Nrk.). 

Malusk(ig) 'hängsjuk, matt, olustig, illamående, illa åtgången av t.ex. 
sjukdom' o. dyl. (Smål., Sk.): Di såmm va linnrit sjuke, så di bale lå stunntals, 
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sa atti va maluskede hälle dåsie (S. Vi sn, Smål.), Ja ä lite malosk i da 'olustig, 
dåsig eller dyl.' (Algutsboda sn, Smål.). 

Mjack 'uttröttad, hungrig, svag' (Jt1.). 

Modsugen 'trött, svag, olustig' (Sk.), 'modstulen' (Vgl.): 'Ja tjennår mi så 
mosuen 'jag känner mig så olustig' (Ravlunda sn, Sk).7  

Moj(s) 'trött, matt, slö, olustig' (Äng., kl.): Åll å måj 'trött och slut' (Säbrå sn, 
Äng.). 

Mojsen 'nedstämd, matt och svag efter sjukdom' (Vgl.). 

Moken 'trött, matt, olustig' o. dyl. (Äng., Nrk., Sdm., Ögl., Smål.). (Se ordart.) 

Moloken 'krasslig, hängig, småsjuk' o. dyl. (Nb., Lp!., Vb., Ång., it!., Med., 
Hrj., Hls., Gst., Dal., Vstm., Up!., Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Vgl., Smål., Öl., 
Sk.): Han såg ut så målåken så han kan et våra freisk (Norrfjärdens sn, Nb.), 
Man tjänd sej moloken 'krasslig' (Kumla sn, Vstm.). 

Mosig 'matt, hängig, svag efter sjukdom, medtagen, krasslig' o. dyl. (Äng., 
Nrk., Dls., Vgl., Smål.): 'Han e så mosuger-så 'slapp, medtagen' (St. Mellösa 
sn, Nrk.), »ex. vid hög feber eller vid ett rus då blodet blossar, då sägs att han 
var så mosi» (Byarums sn, Smål.). 

Måsig 'olustig, dåsig, nedslagen, svag utan att egentligen vara sjuk' o. dyl. 
(Vstm., Nrk., Sdm.): »Måsig [...] är den, som känner sig litet sjuk» (Järnboås 
sn, Vstm.). — Jfr not 7. 

Odorsk 'olustig, dåsig' (Sk.): Du ser så odåsk ud i da ' olustig' (Ö. Äspinge sn, 
Sk.). — Jfr dorsk. 

Ogitlig 'olustig, orkeslös, lat och slö t.ex. på grund av värme' o. dyl. (Smål., 
Blek., Sk.): Ja tjännor mi så ojideli 'opasslig och ohågad' (Lyngby sn, Sk.). 

Otöken 'olustig, tillfälligt illamående' o. dyl. (Ögl., Smål.). 

Ovorden 'ej riktigt kry, olustig' o. dyl. (Ögl., Smål., Blek., Sk.): 'Ja mår ille å 
ä halvsjuker å ovuern 'jag mår illa och är halvsjuk och ovulen' (Tjärstads sn, 
Ögl.). 

7  Jfr subst. mossuen 'en sjukdom hos kor då håret affaller, matlusten förloras och mjölken afsi-
nar' (Sk.; Rietz s. 445b). Nils Lid (1934 s. 172) omnämner detta ord vid sin diskussion av sog s. 
med betydelsen 'en känsla av sugande i magen av hunger', använt om djur när de är magra och 
infallna, och sammansättningar med mod- 'sinne'. Jämför också hans förslag (s. 173) att mosuger, 
måsuger skulle kunna vara en omtolkning av modsugen. 
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Pjuskig 'illamående, olustig, krasslig, grinig, missbelåten, hängig (på gr. av 
sjukdom), kinkig' o. dyl. (.1t1., Ögl., Smål., Öl.): 'Ja tjänner ma litte pjusski i da 
'jag känner mig lite olustig idag' (Blackstads sn, Smål.). 

Pjuxen 'som icke ser ut att vara i sin vanliga form, som verkar nedtryckt och 
missbelåten 1. modfälld, »hängig»' o. dyl. (Smål.): 'Du si så pjoksen ut, ä du 
inte redit bra? 'du ser så hängig ut, är du inte riktigt bra? (Näshults sn, Smål.), 
'Fy vale va du sir pjukksen ut 'olustig och frusen' (Misterhults sn, Smål.). 

Puskig 'olustig, svårmodig, dåsig, illamående, inte riktigt frisk, krasslig' o. 
dyl. (Hls., Vrml., Ögl., Smål., Öl.). 

Ruggig 'frusen, olustig, inte kurant, krasslig' o. dyl. (Hls., Upl., Vrml., Sdm., 
Ögl., Dls., Smål., ÖL, Blek.): Ja tjänner mäj ruggi idag 'kulen, frusen' 
(Hammarö sn, Vrml.). 

Rusen 'olustig, frusen, rysande o. illamående av köld (äv. vid förkylning)' o. 
dyl. (Ögl., Vgl., Hall., Smål.): 'Ja ha gått å tjännt me rssän helä daän 'frusen, 
ruggig, olustig' (Angelstads sn, Smål.). 

Ruskig 'frusen och olustig' o. dyl. (Lp!., Hrj., His., Upl., Nrk., Sdm., Ögl., 
Vgl., Smal.): Usch, ja känner mej ruskig, ja fryser å de värker i lederna (Möja 
sn, Upl.), Ja ä så ruskiger 'jag är så ruskig (d.v.s. småfrusen)' (Tjärstads sn, 
Ögl.), 7 börja utte nsnn sjuktomm tjände di sa ruskie (S. Vi sn, Smål.). 

»Sjaldoget» 'trött, olustig' o. dyl. (Vb., Ång.): 'Ja ha vöri sjårdåt ått måran tå 
de je va op i natt 'trött, olustig' (Ådalslidens sn, Ång.). — Från Nordmalings sn 
i Ång. uppges bet. 'krasslig, sjuk (om kor t.ex.)' och 'duven, om flugor': 
'Fluena sjin sjardsgen i dag. 

Sjank 'matt och svag efter sjukdom' o. dyl. (Ång., Med., Vstm., Sdm., Smål.): 
'Ja tjännö mä 58 sjånk 'matt' (Selångers sn, Med.). 

Skjål 'kraftlös (av hunger el. överansträngning), så att man ej kan fortsätta 
arbetet, matt, opasslig' (Dal.): 'I wart so stjål so 'jag blev så matt så' (Älvdalens 
sn).8  — I Dalmålsordb. (ULMA) hänvisas som jämförelse till fsv. adjektivet 
skialgher, skiwlgher 'skelande, skelögd' och no. dial. skjegl 'skjeloiet' (Torp). 

Skulsen 'ruggig, frusen, olustig, illamående' o. dyl. (Ögl., Smål., Öl.): 'Ja ä ss 
skulsn i da ja baa går 8frys (Kläckeberga sn, Smål.). 

Sluck 'medtagen, slö, trött' o. dyl. (Ång., ftl.).9  

8  Belägg har även meddelats mig av tf. arkivchef Gunnar Nyström, som var den som först upp-
märksammade mig på ordet ifråga. 

9  Från Sdm. anförs ett ensamt belägg på slucken 'slocknad, kraftlös, förbi, slut' (Gustaf Erics-
sons ordsamling i OSD). 
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Smunken 'trött, dåsig, duven, ej fullt välmående' o. dyl. (Ögl.). 

Stur 'nedstämd, dyster, olustig, lindrigt sjuk, sjuk' o. dyl. (Vrml., Dls., Bhl., 
Vgl.). 

Söcken 'moloken, nedstämd, trött, ej riktigt kry' o. dyl. (Sdm., Ögl., Hall., 
Smål., Öl., Sk.): Du sia sau söken ['sorgsen, nedslaget-11 ut, ä du inte reditt 
kryå (Väckelsångs sn, Smål.), Heån ä »söken» 'pojken ser dålig ut', Ä han 
sjukå? Han bleå väl inte sjukå (Skatelövs sn, Smål.), ä sökän, tjännå saj sökän 
»[om] En som festat om på söndagen och följaktligen har dagen efter på 
måndagen» (Hovmantorps sn, Smål.). 

»Tavaskot» (' täväskst) 'inte riktigt frisk, nere' (Hrj.; ett enda belägg, från 
Vemdalens sn). — Jfr subst. tävässk 'om person, som det inte är ngt vidare med 
(som är klen att arbeta o.d.)' från Hede sn i samma landskap liksom uppgiften 
hos Rietz (s. 720a) om ett ta-vasker 'liten gosse; eg. liten lortpojke' (Upl.). 

Tussig 'olustig, klen, ej riktigt frisk' o. dyl. (Jt1., Hrj., Dls.). (Se ordart.). — Jfr 
betussen. 

Uggen 'frusen, olustig, illamående, mindre kry, »dagen efter»-sjuk' o. dyl. 
(Vrml., Dls., Bhl., Blek.): Han va allt se uggen i da (»det behövde inte vara av 
sjukdom alltid, en motgång kunde göra en 'uggen'»; Håbols sn, Dls.). 

Urgen (-rj-) 'ruskig, frusen, styv i lederna' o. dyl. (Upl., Nrk., Ögl., Smål.). 

Urken 'frusen, olustig, illamående, opasslig, ej riktigt frisk' o. dyl. (Nrk., 
Sdm., Ögl., Bhl., Hall., Smål., Blek., Sk.): Ja tror ja bli sjuk, för ja känner ma 
så urken 'i olag' (Horns sn, Ögl.), 'Ja ä så urkn 'olustig, frusen' (Skeda sn, 
Ögl.), 'Va du sir urrken ut i da 'illamående, omorgnad, olustig' (Aska hd, Ögl.). 

Urpen 'olustig som förebud till sjukdom, frusen' (Vgl.): 'Han sto å så så 
urrpen ut 'frusen' (Korsberga sn, Vgl.). 

Urrig 'olustig, ruggig, ej fullsövd, som är »dagen efter»' o. dyl. (Upl., Nrk., 
Sdm., Ögl., Vgl., Smål.): Så urri han så ut 'så olustig (och frusen) han såg ut' 
(Misterhults sn, Smål.). 

Ursken 'olustig, opasslig' o. dyl. (Bhl., Smål.): Ja tjänner ma så urrskenn i da 
'opasslig' (Misterhults sn, Smål.), Hu vale, va ja ä ursken ' olustig (och frusen)' 
(Misterhults sn, Smål.). — Möjligen är adjektivet historiskt identiskt med usken 
(se nedan). 

Usken 'olustig, frusen, slö, krasslig' o. dyl. (Bhl., Smål., Sk.): I går va ja 
ussken, så ja kunne inte komme 'opasslig' (Misterhults sn, Smål.), 'Ja tjänner 
rna så ussken å olusti 'slö och olustig' (Blackstads sn, Smål.). 
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Veslig 'vissen, svag' o. dyl. (Ång., Med., His.). 

Vissen 'svag, kraftlös, matt' o. dyl. (Lpl., Ång., Jt1., Hrj., His., Dal., Vrml., 
Dis., Bhl., Vgl., Hall., Smål., Öl., Blek., Sk.). 

3.2.2. Ordartiklar 
Dol(I), dul(en), dål(en) 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från His., Dal., Vstm., Upl., Nrk., Sdm., Bhl., Vgl., Smål., Öl. 
och Blek. Bet. avs. hälsotillstånd fmns belagda från samtliga dessa landskap 
utom His., Vstm. och Vgl. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'matt, kraftlös' (Säters o. Garpenbergs snr, Dal.), 'illamående, sjuk' (Knista 
sn, Nrk.), 'sjuklig, olustig e. dyl.', »säges mera om djur än om människor» 
(Algutsboda sn, Smål.), 'dåsig, illamående' (Nöbbele sn, Smål.), 'slö, häng-
sjuk' (Tävelsås sn, Smål.), 'inte riktigt kry' (Kläckeberga sn, Smål.), 'slö, lik-
giltig t.ex. till följd av sjukdom, efter överansträngning, vaka etc. (om folk och 
kreatur)' (Härlunda sn, Smål.), 'krasslig' (Asarums sn, Blek.), 'blek, slö, dålig' 
(Fridlevstads sn, Blek.), 'slö (av sjukdom)' (Listerby sn, Blek.), 'stillsam, matt, 
dåsig I. dyl.' (Gammalstorps sn, Blek.). — Rietz (s. 103b): du!, då! 'oduglig, 
trög, dåsig' (Smål., Blek.), dulen 'sjuklig, ofrisk, svag' (Kalmar län). 

Språkprov 
Vi va döla ['dåliga, sjuka'] i julvicka (Singö sn, Upl.). 
'Du se ss dul ut ä du 'me bra 'inte vid full vigör' (Kläckeberga sn, Smål.). 
'Na ja sao hanåm sist, sad han å va sa dula, sa ja begreb han va inte rittet 
helsesamma 'när jag såg honom sist, satt han och var så slö, så jag förstod, att 
han var inte riktigt kry (frisk)' (Jämshögs sn, Blek.). 
Jag är så dul, för jag har inte sovit 'sömnig, trött, olustig' (Torsås sn, Smål.). 
'DsIn i skallen 'oklar i huvudet, tung' (Persnäs sn, Öl.). 
Han sau du! ut 'sjuk, slö' (Augerums sn, Blek.). 

Övriga betydelser 
'kall, liknöjd; lugn, stilla' (His.; Wennberg 1873 s. 11), 'snäll' (Orsa sn, Dal.; 
OÖD s. 370), 'fuktigt, tungt, om väder' (Silbodals sn, Vrml.), 'lömsk, dolsk' 
(Nrk.; Djurklou 1860-talet), 'hygglig, vänlig' (med bibetyd. av enfaldig)' 
(Seglora sn, Vgl.), 'som gör sig söt och rar' (Ås sn, Vgl.), '[om] kvalmigt, tungt 
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väder, t.ex före åska' (Persnäs sn, Öl.), 'tillfälligt nedstämd' (Urshults sn, 
Små!.), 'tystlåten, blyg, tafatt' (Aringsås sn, Små!.), 'vacker, fm', »även iro-
niskt» (Burseryds sn, Små!.), 'slö, utan liv (om person och levande varelse över 
huvud)' (Hällaryds sn, Blek.), 'slö om mska 1. djur så att de inte vilja röra sig 
eller äta' (Backaryds sn, Blek.), 'lat, slö, liknöjd' (Kyrkhults sn, Blek.), 'still-
sam, matt, dåsig 1. dyl.' (Gammalstorps sn, Blek.), 'trög och dåsig' (Blek.; 
Cimmerdahl 1859 s. 11), '[om] en som inte blir färdig utan bara går och drönar' 
(Asarums sn, Blek.). — Rietz (s. 104a): dull 'kall, liknöjd' (His.). 

Kommentar 
Adjektivet är belagt från Dalarna och söderut. Flertalet belägg kommer från 
Småland och Blekinge. De dominerande betydelserna i de sistnämnda landska-
pen är 'matt, slö, dåsig, svag'. Bet. som 'snäll, söt, vacker, vänlig' är sparsamt 
förekommande i materialet som helhet liksom 'dum' och 'oduglig'. 

Ordet återgår på urgerm. *dula- och är besläktat med bl.a. dolsk och dvala. 
Jfr bl.a. no. dial. doll 'levnadsglad', fda. dol 'övermodig', ä. da. dull 'slö', da. 
dial. dol 'vacker'. 

Från litteraturen anger SAOB (D 1902 f.) betydelserna 'förvirrad, ursinnig, 
galen; ofta om vettlöshet på grund af rus' och 'öfvermodig, förmäten, öfverdå-
dig' (den sistnämnda bet. belagd redan i fsv., där f.ö. även bet. 'trög' är belagd, 
se Söderwall). Jfr SAOB D 1902, Hellquist s.v. doll. I båda fallen räknar SAOB 
med lån från mlty. dol(l) 'galen'. Enl. Hellquist (a.st.) däremot är ordet i bet. 
'trög, dum' o. likn. »snarast inhemskt». Som skäl härför anför han — vilket 
knappast är ett hållbart argument — »den stora spridningen i bygdemålen». I art. 
dolsk karakteriserar Hellquist fsv. dol 'trög' utan reservation som inhemskt. 

Drängnsjuk 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Got!. och Öl. 

Betydelser 
'en hängsjuk som har sjukdom i faggorna; hängsjuk' (Got!.; Gotländsk ordbok 
s. 144), 'krasslig' (Ventlinge sn, Öl.). — Rietz (s. 101b): drängusjaukur 'häng-
sjuk' (Gotl.). 

Kommentar 
I Gotländsk ordbok (a.st.) upptas också drängnsjuka s. 'hängsjuka', drängna v. 
'ha småondt', 'vara hängsjuk' och drängnig adj. 'siukliger, intet rett frisk' 
(Neogard 1732), 'hängsjuk'. Jfr Gustavson 1948 s. 197. OLau (s. 123) upptar 
drängna 'vara hängsjuk' och drängnig 'hängsjuk' samt uttrycket drängnig och 

57 



hängig med uttalsformerna drängnur u hängur. Jfr även dränglig, dränglug 
'olustig, matt, lat' (Gotländsk ordbok a.st.). Etymologin är oviss. 

Dumpen 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Ång., Jt1., Med., Hrj. och His. 

Betydelser 

'trött, håglös' (Sunne sn, hl.), 'duven, fåordig och sorgmodig, misslynt och på 
det där viset' (Åre sn, Jt1.), 'ej kry, (olustig)' (Indals sn, Med.), 'matt, trött, vid 
icke full vigör' (Ljustorps sn, Med.), 'orkeslös, klen, sjuk' (Vemdalens sn, 
Hrj.), 'halft sjuk, »duven»' (Tännäs sn, Hrj.), 'dåsig, krasslig, t.ex. efter rus, 
olustig' (Älvros sn, Hrj.; Nordlander 1876 s. 62), 'olustig, orkeslös, bakom' 
(Hede sn, 	— Rietz (s. 89b): dumpin 'matt, svag' (His.), 'matt, trött, olus- 
tig' (Med.), 'svånnodig' (Hrj.). 

Språkprov 
'Ja ä dompen jag å idag 'trött p.g.a. festande dagen före' (Bodums sn, Ång.). 

Ja ä sa dsmpen['olustig'] ja tror hä bli na fulvär (Tuna sn, Med.). 

'Ja tror-du ä dompen idag 'dåsig' (»ung. samma bet. som all. Även formen 
(Islupen kan höras») (Selångers sn, Med.). 

Kommentar 

Ordet uppvisar ett tjugotal belägg från ett väl sammanhållet område. Medelpad 
svarar för hälften av beläggen, medan Ång. är representerat av endast ett. 

Etymologiskt skall ordet kanske sammanhållas med sv. dial. dumpa, dompa 
'dansa klumpigt och oanständigt, tungt och oskickligt dansa', 'falla tungt ned', 
'gå tungt, så att ett doft ljud uppkommer' m.m. (Rietz s. 90a), no. dial. dumpa 
'falde pludselig', gaa tungt og ujxvnt og stvidende' m.m. (Aasen, Ross). Ett an-
nat tänkbart alternativ vore enligt förslag av arkivchef Maj Reinhammar att det 
rör sig om perfekt particip till dimpa 'falla' el. dyl. 

Det fmns i engelskan ett näraliggande ord vad beträffar både form och bety-
delse, nämligen subst. dump 'a fit of melancholy or depression', »Now only in 
pl. (colloq. and more or less humorous): Heaviness of mind, dejection, low spi-
rits» (The Oxford English Dictionary 3 s. 713). Enligt ordboken är ordets här-
ledning dunke1.1° 

10 Skeat (1910s. 185) skriver angående dumps 'melancholy, sadness': »The most closely allied 
word is Swed. dial. dumpin, melancholy (Rietz); which is formed as a pp. from Swed. dial. dimba 
to steam, reek.» Sammanställningen med dimba kan dock p.g.a. konsonantismen, b för p, rimligen 
inte godtagas. 
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Durig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Lpl., Vb., Ång., ftl., Med., Gst., Dal., Vstm., Up!., Sdm. 
och Smål. Bet. avs. hälsotillstånd finns belagda från Vb., Jt1., Gst., Dal. och 
Vstm. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'olustig', »säges 1° om foglar och djur, när de sitta ihopkrumpna och sjuka. 2° 
om mäniskor, när de äro halfsorgse och tysta» (Umeå sn, Vb.; Stenberg 1804 
s. 23), 'duven, ruggig, olustig' (Årsunda sn, Gst.), 'tung i hufvudet, sömnig' 
(Årsunda sn, Gst.), 'omornad, dåsig, tung el. yr i huvudet, sömnig' (Älvdalens, 
Våmhus, Orsa m.fl. snr, Dal.; OÖD s. 374), 'kulen' (Sundborns sn, Dal.), 'sjuk-
lig, illa disponere (Vstm.; UUB Ihre 98:13 s. 1, anon. före 1766), 'ej fullt frisk' 
(Snevringe sn, Vstm.). — Rietz (s. 106a): durig 'småsömnig, dåsig' (Vstm.). 

Språkprov 
Han war fali durut 'han war ganska sorgse och tyst' (Umeå sn, Vb.; Stenberg 
1804 s. 23). 

Ja ä sä duurn ['dåsig'] hä jett fil bli styggvärä (Ragunda sn, kl.). 

Ja tjänn8 mä lit8 duru 'duven, olustig' (Årsunda sn, Gst.). 

'Tä tjänn-sä duru »att känna sig durig, är att gå och känna olust till följd av 
kylan, ofta inomhus» (Torsåkers sn, Gst.). 

Övriga betydelser 
'dimmigt (om väder)' (Örträsks sn, Lpl.), 'mulet, disigt (om väder)' (Ockelbo 
sn, Gst.), 'töcknig' (Torsåkers sn, Gst.), 'regndisig, dimmigt och regnigt (om 
väder)' (Östervåla sn, Upl.). 

Kommentar 
Materialet rörande durig omfattar ett trettiotal belägg, varav nästan hälften från 
Gst. 

I bet. 'olustig, sömnig' m.m. är ordet med all sannolikhet avlett av verbet sv. 
(dial.) dura 'sova lätt, slumra' o. dyl., fis!. dåra, no. dura (SAOB D 2383, Hell-
quist). 

Betydelser avseende väderleksförhållanden är belagda från Lpl., Vb., Ång., 
Med., Up!., Sdm., Smål. 

I mitt material uppträder även adjektivet durrig, som enligt flera källor, 
bland dem OÖD (s. 374), är en synonym till durig. OÖD återger durrig med 
'dåsig, olustig' och anför ett exempel på ordets användning om väder: durrut 
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väder 'olustigt väder'. Även FO (s. 517) upptar durrig, bl.a. med bet. 'om vä-
derlek: smått regnig, duggande', 'om person: olustig, ruggig (efter nattvak, el. 
rus el. vid frossa)', 'yr, omtöcknad, förvirrad'. 

Dusig 

Geografisk spridning 

Ordet är belagt från Nb., Hrj., Dal., Vstm., Vrml., Nrk., Got!., Bhl., Vgl., Små!. 
och Sk. Bet. avs. hälsotillstånd finns belagda från Nb., Hrj., Vstm., Vrml., Nrk., 
Got!., Bh!., Vgl., Små!. 

Betydelser avseeende hälsotillstånd 

'duven' (Lillhärdals sn, Hrj.), 'skral' (Vemdalens sn, Hrj.), 'krasslig, dåsig, 
tung i huvudet (med 1. utan susningar, brus 1. yrsel)' (Dalby sn, Vrml.), 'dåsig' 
(Skagershults sn, Nrk.), »beteckning för att man känner sig olustig som förebud 
till sjukdom» (Korsberga sn, Vgl.), 'olustig och frusen (som förebud till sjuk-
dom)' (Fryele sn, Smål.). — Rietz (s. 106b): dusen 'bedröfvad, modfäld, nedsla-
gen, nedstämd' (Nb.). 

Språkprov 

Ve e så dusjen idag 'skral' (Vemdalens sn, Hrj.) 

'Duset (i huvvu) 'krasslig (småsjuk, ej sängliggande)' (Dalby sn, Vrml.). 

Övriga betydelser 

'blyg; tystlåten' (Älvros sn, Hrj.; Nordlander 1876 s. 62), 'disigt' (n.) (Envi-
kens sn, Dal.), lom] dåligt höbärgningsväder' (Dalhems sn, Små!.), 'sömnig' 
(Mellby sn, Sk.). 

Kommentar 

Enligt SAOB (D 2395) är dusig 'dåsig, slö, omtöcknad' (»numera föga br.») en 
avledning av dusa v., sv. dial. dusa 'sova lätt, slumra', »motsv. d. duse, svira, 
nor. dial. dusa, stillna, äfv.: svira, is!. dåsa, hålla sig lugn, mht. tusen, larma, 
susa, t. dusen, slumra, hålla sig stilla, äfv.: svira», i avljudsförhållande till dåsa 
och besläktat med bl.a. Ity. dusel 'yrsel, rus' (D 2393). Ordboken för dusa till 
»en germ. rot dwes, dus, med grundbet. 'rök', 'ryka', hvaraf utvecklats bet. 
'vara omtöcknad', ur hvilken de öfriga bet. utvecklats». Jfr Hellquist s.v. dusa, 
Nielsen s.v. duse. 

1 mitt material fmns exempel på att dusa v. kan användas om sovande i sam-
band med sjukdom: 'sova icke på grund av trötthet, utan emedan man är tung i 
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huvudet (t.ex. under sjukdom)' (Ås sn, Vgl.), 'slumra oroligt', »den sjuka dusar 
å sofver» (Järnboås sn, Vstm.). 

Beläggen är sammanlagt inte många, ett femtontal, och de ger en rätt enstäm-
mig bild av bet. som 'duven, dåsig, olustig, tung i huvudet'. 

Duskig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från samtliga landskap med undantag av Hrj. Bet. avs. hälsotill-
stånd finns belagda från Ång., Vstm., Ögl., Hall., Smål. och Öl. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'ej kry, dålig' (Högsjö sn, Ång.), 'smått frusen, hängsjuk' (Fellingsbro sn, 
Vstm.), 'olustig, ej riktigt välmående' (St. Åby sn, Ögl.), 'inte riktigt bra (i 
fråga om hälsan)' (Mjölby sn, Ögl.), 'ruggig, ej riktigt kry' (V. Hargs sn, Ögl.), 
'tyst och nedslagen' (Breareds sn, Hall.; Wigforss 1913-18 s. 295), 'opasslig, 
illamående' (Hossmo-trakten, Smål.), 'ej fullt frisk, som känner sig olustig' 
(Byarums sn, Smål.), 'olustig, ej riktigt i form' (Anderstorps sn, Smål.), 'inte 
riktigt kry, slö, sömnig' (Fryele sn, Smål.), 'nedstämd, tungsint' (Bredaryds 
sn, Smål.). — Rietz (s. 107a): duski(g), dusk 'dåsig, tung i hufvudet' (Sk., 
Blek.). 

Övriga betydelser 
'(små)regnigt' (n.) (Norrfjärdens sn, Nb.), 'regnigt och kallt' (n.) (Dorotea sn, 
Lp!.), '[om] en dag då det råder regndis' (Gudmundrå sn, Ång.), 'vara olustig 
gen. blöta kläder eller dyl.' (Borgvattnets sn, Jtl.), 'ruskigt, olustigt (om väd-
ret)' (Torps sn, Med.), 'disigt, dimmigt (om väder)' (Enångers sn, Hls.), '[om] 
det som åtföljer ett ihållande småregn' (v. Nrk.; Hofberg 1861 s. 21), 'olustig, 
våt' (Ydre hd, Ögl.; Rääf 1859 s. 16), '[sägs] då det varken regnar eller håller 
uppe' (Tjärstads sn, Ögl.), 'mulet, dimmigt, småregnigt' (n.) (V. Hargs o. Ul-
rika snr, Ögl.), 'småruggigt' (n.) (Ö. Skrukeby sn, Ögl.), '[om då] luften är grå-
daskig' (Närs sn, Gotl.), 'dunkel, oklar' (Gothems sn, Gotl.), 'molnigt' (n.) 
(Fårö sn, Got!.), 'disig, ruskig' (Ryssby sn, Smål.), 'regnigt och blåsigt' (n.) 
(Traryds sn, Smål.), 'matt (om t.ex. stjärnor)' (Markaryds sn, Smål.), '[om] 
slaskigt väder' (Berga sn, Smål.), 'om tjock och regnig luft' (Värend, Smål.; 
Hylt&i-Cavallius ca 1840), 'regnig, omorgnad, olustig, »ruggig»' (Hallaryds 
sn, Smål.), 'sömnig eller trött' (Göteryds sn, Smål.), 'dum' (Vireda sn, Smål.), 
'trög, liknöjd, tölpaktig' (Västbo hd, Smål.; fr. ca 1818), 'däst, slö' (Ryssby sn, 
Smål.). — Rietz (s. 107a): dusku(g), 'dimmig och regnaktig'. 
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Språkprov 
'Ja va dussketer å mä 'inte riktigt bra (i fråga om hälsan)' (Mjölby sn, Ögl.). 

'Väet jöe åsså sett te, att en ble så lamm å dussken 'olustig, dåsig' (Markaryds 
sn, Smål.). 

'Han sa dusskier ut 'hängsjuk, olustig' (S. Hestra sn, Smål.). 

'Ja tjänne rna litte dusski 'jag känner mig litet olustig' (Blackstads sn, Smål.). 

Kommentar 
Det föreligger rikligt med belägg från Smål. på båda huvudbetydelserna hos 
ordet, dvs. 'olustig' o. likn., om hälsotillstånd, och 'dimmig(t), regnig(t)', om 
väderlek. Även Ögl. uppvisar flera belägg på hur ordet används om personers 
hälsotillstånd. Enstaka exempel på detta finns också från Ång., Vstm., Hall. 
och Öl. Sammantaget dominerar emellertid väderleksbetydelserna då man be-
traktar landet som helhet. 

SAOB (D 2396) upptar duskig med kommentaren att ordet numera är mindre 
brukligt utom i Finland. Som betydelser anges 'småregnig o. dimmig: regnrus-
kig, kulen' och, »särsk. bildi.», 'trist, otreflig; om person äfv.: (som känner sig) 
ruskig': jag är icke illamående, men duskig (belägget från 1847). Adj. förklaras 
som en avledning av dusk s. 'fint regn (1. snö) i förening med dimma; regnrusk', 
i sin tur avlett av duska v. 'småregna; ruska, vara fuktig(t), regnig(t) 1. dim-
mig(t), ruskig(t) väder(lek)', sv. dial. duska, till samma rot som dusa v. med 
bl.a. betydelsen 'sova lätt, slumra' (ie. *dhus 'ryka' o.d., se t.ex. Hellquist). 

Hummelstedt (1939 s. 43) för fm1.-sv. dial. duskot, -ogär, duskjogär 'trög, 
sölig, lättjefull' till duska 'dröja, söla', fin1.-sv. dial. duska 'göra litet eller intet, 
vara senfärdig'. Verbet är enligt Hummelstedt i formellt hänseende en paral-
lellbildning till duska 'dugga, småregna'. »Bet. 'vara matt, dåsig', varmed 
'söla, dröja' tydligtvis sammanhänger, uppträder ganska rildigt hos besläktade 
bildningar.» I det sammanhanget nämner Hummelstedt östsv. dial. döska 'vara 
hängsjuk och dåsig' och dösna 'låtsa göra något, oaktat ingenting blir gjort'. 
Betydelsen 'vara matt, dåsig' utgår, anser han, troligen från en betydelse 'vara 
omtöcknad' el. dyl.; i fråga om duska 'dugga' påpekar han att även en annan 
möjlighet är tänkbar, nämligen att betydelseutvecklingen varit 'falla ned i små 
delar, drypa' o. dyl. > 'söla, vara långsam', som i verbet drössla 'söla, vara sen-
färdig'. 

Hellquist jämför duska v. med no. dysja, dosa 'regna smått', »med annan 
avi. i sv. dial., fno., mlty. dust, damm, stoft, till en ie. rot dhus, 'ryka' o. d. (jfr 
d u s a)». 
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Duven, doyen 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från samtliga landskap.11  Bet. avs. hälsotillstånd finns ej be-
lagda från Vb., Hall. och Blek. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'trött o. olustig' (Ramsele sn, Ang.), 'okry' (Mörsils sn, Jtl.), 'matt, kraftlös' 
(Ovikens sn, Jtl.), 'inte dristig 1. djärv (»snarast övergående i bet.: feg, mod-
lös»), äv. 'olustig' (Hede sn, Hrj.), 'olustig och frusen' (Bergsjö sn, His.), 
'olustig, på gränsen att bli sjuk' (Skogs sn, His.; 0. Lingvall 1968 s. 140), 'mot-
satsen till pigg i humöret' (Järvsö sn, His.; J:son Hanz6n 1953 s. 38), 'inte rik-
tigt pigg' (Järvsö sn, Hls.), 'klen, matt' (Bollnäs sn, His.), 'dålig, sjuk' (Hanebo 
sn, His.), 'drulig, skral, sjuklig' (Delsbo sn, His.), »En människa kan känna sig 
'duvin' trött och stel, kanske lite småfrusen, har inte livsandarna i gång» (Nora 
sn, Upl.), 'ruggig, småfrusen' (Sorunda sn, Sdm.), 'dåsig, olustig' (När m.fl. 
snr, Gotl.), 'småsjuk, ej sängliggande', 'svårmodig och tungsint' (Korsberga 
sn, Vgl.), Irafftlös, wannmäktig: evaporatione attenuatus & insipidus, exhala-
tione debilitatus imbecillis, enervis, torpidus, viribus & justo vigore defectus 
[...]' (Vgl.; Hof 1772 s. 104), 'tung i huvudet, dåsig' (Angelstads sn, Smål.), 
'krasslig' (Dörby sn, Smål.), 'olustig, småfrusen, halvsjuk' (Dörby sn, Smål.), 
'yrvaken och olustig' (Misterhults sn, Smål.), 'omtöcknad' (Fjälkinge sn, Sk.), 
'olustig, utpumpad' (Stoby sn, Sk.). — Rietz (s. 110b): dåven 'vanmägtig, an-
fallen af mattighet' (His., Vrml., Vgl.), 'olustig' (Vrml.), 'nattstånden, däfven' 
(Sk.), duven (s. 107b) 'olustig, domnad; om menniskor, som för tillfället ej äro 
vid vanlig kraft eller friskt lynne'(Nrk., Sdml., Upl., Med., Finl.), 'bedröfvad' 
(Finl.). 

Språkprov 
Jag varscht sö döven sän ja åkte kull »[används] om man känner sig nere eller 
varit med om något tråkigt» (Bergsjö sn, His.). 

Ja vä litä duvin nåra dyngän 'jag blev litet krasslig några dagar' (Säters sn, 
Dal.). 

Ja ä så duvin i hugu i da 'jag är så omtöcknad i huvudet i dag' (Ockelbo sn, 
Gst.). 

'Ja tjänne mä ss dsven dä ä kansje dä här dig väre 'trött, olustig, tung i huvudet' 
(Nordmarks sn, Vrml.). 

'Ja vet inte va dä feler mäj, når ja ä ss ille dsven 'olustig' (Grava sn, Vrml.). 

11  I Lp!., Vb., Nb., Ång. och Jtl. finns ett duven med bet. 'orädd, djärv, modig' (jfr SAOB 2340). 
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Va jä tjänner rna duven! 'vad jag känner mig krasslig' (Misterhults sn, Små!.). 

Ja tror ja lägger må lite. Ja känner må så dgven 'dåsig' (Hässleby sn, Små!.). 

Övriga betydelser 
'fuktigt och dimmigt och otrevligt (om väder)' (Nederluleå sn, Nb.), 'stukad, 
nedslagen' (Vibyggerå sn, Ång.) 'lugnt och tyst' (n.) (Kalls sn, Jt1.), 'fadd, 
smaklös' (Borgvattnets sn, Jt1.), 'töknigt' (n.) (Mora sn, Dal.; 1775 UUB Ihre 
98:9 s. 8), 'bortdomnad (t.ex. i benet, då man setat illa' (Söderbärke sn, Dal.), 
'dunkel' (Kumla sn, Vstm.), »Saker som hörde till matvaror och ej var fullt 
friska, däri ingår mjölk. Om den sades att den var jolmig, duven, unken» 
(Tensta sn, Up!.), 'varm, dof, tryckande (om luften)' (Kvismardalen, Nrk.; 
Djurklou 1860 s. 24), 'missnöjd och trött (så att det syntes i ansiktet)' (Mister-
hults sn, Små!.), 'som slokar' (Blackstads sn, Små!.), 'om hö som blivit fuktigt 
av dagg' (Långasjö sn, Smål.), 'fuktig, litet våt' (Förlanda sn, Hall.), 'trög, sen-
färdig' (Smedstorps sn, Sk.), 'olustig, övermätt, fadd i smaken' (V. Vrams sn, 
Sk.). — Rietz (s. 107b): duven 'afdunstad, som förlorat sin kraft; förlegad, 
osmaklig; om dryckesvaror, t.ex. öl, dricka' (Vb., kl., Med., Up!., Nrk.). 

Kommentar 
Fornspråkliga motsvarigheter till duven, doyen är fsv. duvin 'maktlös, slapp, 
ljum' m.m. och (med a-omljud) fvn. dofinn 'slapp' o.d., da. doyen 'lat' (se t.ex. 
Hellquist). Ordet är besläktat med mlty. doyen 'bedöva(s)' och förs ide etymo-
logiska handböckerna till den ie. roten *dhubh 'vara förvirrad', tro!. en utvidg-
ning av roten *dhu 'röka, dunsta'. 

Dådlös 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Jt1., Hrj., Hls. och Små!. Bet. avs. hälsotillstånd finns be-
lagda från Jt1., Hrj. och Hls. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'mer 1. mindre sjuk', »beteckn. för klent med hälsan», »beteckn. för att känna 
allmänt illamående och för att känna sig olustig och frusen i början av sjuk- 
dom» (Norderöns sn, 	'lam, olustig' (Lits sn, AD, 'matt, sömnig' (Locicne 
sn, Ja.), 'okry', 'trött, dåsig' (Mörsils sn, Ap, 'slapp och klen', »då han är il-
lamående och modfällt och inte känner sig kunn utför nånting» (Åre sn, Jt1.), 
'olustig; slö (om tjur)', »korna kan bli dål-lösa (d. v. s. det är klent med dem, 
de är slaktfärdiga)» (Lits sn, Jt1.), 'kraftlös, dålig, sjuklig' (Delsbo sn, Hls.), 
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'matt, modlös (af förtrollning)' (Bjuråkers sn, His.; Säve 1851 s. 29). — Rietz 
(s. 92b): 'vanmägtig; modlös, modstulen' (His.), 'vanmägtig, matt, svag; illa-
mående' (Hrj.). 

Språkprov 
Ja tjänne me så dåläus 'okry' (Mörsils sn, 

Övriga betydelser 
'trött (efter ett hårt arbete), utmattad (så man ej orkar mera)' (Ovikens sn, Jt1.), 
'vanmäktig, lat' (Bodsjö sn, 	'otilltagsen' (Marieby sn, Jil.), 'om en oxe 
som är slö och ej vill betäcka en ko som letts till honom' (Lits sn, JU.), 'smak-
lös', äv. Tärgsvag, urblekt', »dock mest om mat: utan smak» (Tännäs sn, Hrj.), 
'kraftlös, vanmäktig, oduglig', 'lat', 'modlös, modstulen, förtrollad' (Hls.; 
Wennberg 1873 s. 12), 'lat och ohågad' (Misterhults sn, Smål.), 'råd- och dåd-
lös, hjelplös, rådlös' (»Brukas sällan») (Smål.; J.J. Lagergren Tillägg 4 o. 
1820). — Rietz (s. 92b): 'vanmägtig, hjelplös' (Smål.), 'vanmägtig; lat' (His.), 
'vanmägtig, klen; lat' (Ml 'förtrollad' (His.). 

Kommentar 
Det största antalet belägg härrör från Jtl., sammanlagt ett femtontal, medan Hrj. 
är representerat av endast två belägg med bet. 'smaklös'. Även Smål. kan bidra 
med två belägg, inget av dem med bet. avs. hälsotillstånd. Från His. finns en 
handfull belägg med varierande bet., bl.a. 'kraftlös, dålig, sjuklig'. 

I SAOB (D 2344) upptas ordet, med anförande av formerna dålös och dåg-
lös, under duglös (»af duga o. lös, fri från ngt») med kommentaren att dålös 
möjligen delvis är utvecklat ur dådlös (D 2481), vilket i sin tur jämförs med da. 
dådks, isl. däblauss. Detta dådlös, bildat till dåd, uppges i högre stil betyda 
'som icke har håg 1. kraft att utföra ngt, overksam, loj, slapp, »förr stundom: 
som (ännu) inga dåd [i bet. 'bragd, bedrift'] utfört, äfv. i öfverförd anv., om lif, 
tid o. d.». Bland de bet. som anförs under duglös är den av 'dåsig, dufven' fö-
reträdd av endast ett belägg, från 1654. Dahlgren anger i sitt Glossarium bety-
delserna 'kraftlös, orklös, overksam, lättjefull', även 'modlös'. 

Hängig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Lpl., Ång., kl., Med., Hrj., His., Gst., Dal., Vstm., 
Upl., Vrml., Sdm., Hall., Smål. och Sk. Bet. avs. hälsotillstånd är belagda från 
samtliga dessa landskap. 

65 



Betydelser avseende hälsotillstånd 
'inte riktigt frisk', »Även om kinkigt barn, som 'hänger' kring modern el. dyl.» 
(Nederkalix sn, Nb.), 'matt och svag efter sjukdom' (Töre sn, Nb.), 'dåsig' 
(Sorsele sn, Lp!.), 'sjuklig' (Trehörningsjö sn, Ång.), »beteckning för att känna 
sig olustig som förebud till sjukdom» (Högsjö sn, Äng.), 'småkrasslig, skral' 
(Edsele sn, Ång.), 'lindrigt sjuk, så sjuk att man inte vet om man skall ligga el-
ler vara uppe' (Nordmalings sn, Ång.), 'som är matt och har svårt att hålla sig 
upprätt, hängsjuk' (Årsunda sn, Gst.), 'klen, håglös' (Hedemora sn, Dal.), 'nec 
sanus nec aeger' (Dal.; UUB Ihre 100:11), 'hängig, inte riktigt kry' (Östervåla 
sn, Up!.), lom] den som är kraftlös och saknar energi och framåtanda, håll-
ningslös' (Väse sn, Vrml.), 'halvsjuk' (Hovmantorps sn, Smål.), 'nästan sjuk, 
före sjukdom' (Urshults sn, Smål.), »ungefär detsamma som hankig» (Angel-
stads sn, Smål.), 'opasslig, krasslig' (Långaryds sn, Smål.), 'hängsjuk, slö, oin-
tresserad' (Billinge sn, Sk.). 

Språkprov 
'Hon si då fali hänget ut 'sjuldig' (Trehörningsjö sn, Ång.). 

Dsm brätte sä å skrier å blir sne på ymse vis å sicklu å hängu å brisa 'de bryta 
sig, skrika och bli sneda på olika sätt, dregla, bliva hängiga och konstiga' 
(»tecken på att barn har riset») (Arbrå sn, His.). 

'Ja hä gått å väre hängu länge 'jag har gått och varit hängig och matt länge' 
(Torsåkers sn, Gst.). 

Lägg da te sängs i stället för te gå så där hängi! 'lägg dig till sängs i stället för 
att gå så där krasslig!' (Misterhults sn, Smål.). 

Hon hade gaud å vad hänged en ti engan de bröd ud (N. Rörums sn, Sk.). 

Övriga betydelser 
»säges hund, som gärna skäller på folk, vara» (Fjällsjö sn, Ång.), '[med] lu-
tande kroppshållning: hängig' (Arbrå sn, Hls.), 'lat' (Delsbo sn, Hls.), 'dyster 
(om person)' (Dörby sn, Smål.), »ordet förek. om  slapp hållning, om ett grubb-
lande bekymmersamt utseende, om halvvissna blommor m. m.» (S. Hestra sn, 
Smål.), 'hängig, med sluttande länd' (»= sidländad») (Tjömarps sn, Sk.). 

Kommentar 
Adj. är en avledning av verbet hänga (SAOB H 2032). SAOB betecknar ordet 
som vardagligt och anger bl.a. bet. 'som går o. hänger; hängsjuk; slapp o. olus-
tig'. 
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Hängsjuk 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Lp!., Vb., Ång., Dal., Vstm., Upl., Vrml., Nrk., Sdm., 
Ögl., Dls., Bhl., Vgl., Hall., Små!., Öl., Blek. och Sk. Bet. avs. hälsotillstånd är 
kända från samtliga dessa-  landskap utom Nb. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'som ej känner sig frisk, men ej heller verkligt sjuk' (Sorsele sn, Lpl.), 'matt, 
svag till helsan'(n. Vb.; J.A. Linder i interfol. ex. av Unander 1857), '[om den] 
som går och hänger (inte känner sig kurant)' (Sorunda sn, Sdm.), lom] den 
som drages med någon swår annalkande sjukdom som ännu ej brutit ut' (Ögl.; 
C. NyrM mitten av 1700-t.), 'illamående, men som kan vara uppe' (Håbols sn, 
Dls.), 'krasslig' (Agnetorps sn, Vgl.), lom den] som är klen och svag och 
knappast längre kan hålla sig uppe' (Åsle sn, Vgl.), 'hängsjuk (utan att riktigt 
veta vad som fattas)' (Halmstads hd, Hall.), »det brukade kallas hängetjyg dem 
var sjuka men inte sämre än dem hängde med, dem låg åtminstone inte jämt» 
(Slättåkra sn, Hall.), 'sjuk, men ej sängliggande' (S. Hestra sn, Små!.), 'smått 
olustig, lite krasslig till hälsan (mera tillfällig olust)' (Hedeskoga sn, Sk.), 
'sjuklig, kraftlös (utan att vara sängliggande)' (Lyngby sn, Sk.), 'lindrigt sjuk, 
småkrasslig, opasslig' (Ö. Nöbbelövs sn, Sk.), 'svag, trött o. slapp — i avvak-
tande på en sjukdom' (Onsjö hd, Sk.), 'missmodig, dåsig, slö' (Bara hd, Sk.), 
'tvinsjuk' (Näsums sn, Sk.). 

Språkprov 
'Di ä hängsjuke,flekker i synnerhet di bruker å va hängsjuke 'de är hängsjuka, 
flicker i synnerhet de brukar vara hängsjuka nu för tiden, går och inbillar sig, 
att de ä sjuka' (Tjärstads sn, Ögl.). 

'Han går å ser-så hängesjuker ut se 'han går och ser så hängsjuk ut så' (Åsle 
sn, Vgl.). 

'Han har gått hängesjuker ['lindrigt sjuk'] i flere dar-su då ä le en sfläng ute 
(in)fiänsa, han har fått (Agnetorps sn, Vgl.). 

'Hann har gautt å vatt hängetjyg ['lindrigt sjuk'] i flaire da, männ nöu lae de 
nair hanåm (Slättåkra sn, Hall.). 

Ja e hängsjuke 'jag är ej riktigt kry' (Segerstads sn, Öl.). 

Övriga betydelser 
'nedslagen till humöret' (Fredrika sn, Lp!.), 'trånsjuk' (Norrbärke sn, Dal.), 
'hängfärdig, mycket melancholisk öfwermottan kär och swartsiuk' (Vstm.; 
UUB Ihre 100:12, efter 1766), 'melankolisk' (Slättåkra sn, Hall.), inbillnings- 
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sjuk, [sägs om att] gå och längta och vantrivas' (v.s.a. 'halvsjuk'; Traryds sn, 
»beteckn. för 'som ser misslynt ut'» (Segerstads sn, Öl.), '»levnads-

trött»' (Asarums sn, Blek.), »beteckn. för som längtar» (Lyngby sn, Sk.). 

Kommentar 
SAOB (H 2029) uppger följande betydelser för hängsjuk: 'som går o. små-
hasslar o. icke känner sig fullt frisk; dåsig, olustig o. nedtryckt till sinnet'. Jfr 
hängsjuka s. 'tillstånd(et) att vara hängsjuk' (SAOB a.st.). 

Hängslesjuk 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Ögl., Små!., Öl., Blek. och Sk. 

Betydelser 
'hängsjuk' (Risinge, Ö. Eneby, Gryts m.fl. snr, Ögl.), 'hängsjuk, hänglig, me-
lankolisk' (S. Möre hd, Små!.; Linder 1867 s. 74), 'dåsig' (Alseda sn, Små!.), 
'hängsjuk, modstulen' (Sillhövda sn, Blek.), 'hängsjuk; vara sjuk, men ändå gå 
uppe' (Augerums sn, Blek.), 'småsjuk' (Torhamns sn, Blek.), 'lindrigt illamå-
ende eller sjuk utan att behöfva intaga sängen' (sydöstra Blek.; Nilsson 1900 s. 
53), 'krasslig (går och hänger med huvudet)' (Ronneby lfs., Blek.), 'tvinsjuk' 
(Näsums sn, Sk.). — Rietz (s. 283a): hängselsjuk 'hängsjuk' (Ögl., Finl.). 

Språkprov 
En häjngslesjuk menneska kan rätt inte säja hvaar på lag dä onna sitter, för däj 
en slags oroski het som går gömen helaste kroppen o käns ackorat licksom en 
räjngel å gastakramning. Däj sällan dö tya ta kull en, uttan en går oppe såder-
ravöört o häjngsla. Håller dö på, så bier en mer o mer pinni o peli å sej för 
hvadden da, o, uttå en inte tya pela i sej så möö te fööfång som vetans äj, så 
bier en te sistens så knivvder o mosöön, så en si ut som en aan stackars åfaarn 
knorling (sydöstra Blek.; Nilsson 1886 s. 24). 

Hann ha gått hangslesjuk i månnga åne 'han har gått krasslig i många år' 
(Ronneby lfs., Blek.). 

Kommentar 
Ordet är belagt från ett väl sammanhållet område i Götaland. De flesta beläg-
gen kommer från Blek. 

SAOB (H 2038) anför ett par belägg (från 1675 och 1769) på hängslesjuk 
med bet. 'hängsjuk, småkrasslig' och jämför med sv. dial. hängsle-, hängsel- 
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sjuk. Det rör sig enl. ordboken om en sammansättning med verbet hängsla v. 
'gå o. hänga, vara hängsjuk' (belagt endast en gång, 1664, men känt även från 
dialekterna). 

Ett adj. hängslig med bet. 'hängig, krasslig, ledsen, lindrigt sjuk' är belagt 
från Asarums sn, Blek. 

Knoven 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från ett flertal orter i Hls. Från Hrj. finns det ett enstaka belägg, 
likaså från Vrml., i det senare fallet dock ej med betydelse avs. hälsotillstånd. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'svag, klen, vinglig' (Lillhärdals sn, Hrj.), 'duven, dålig, sjuk' (Bollnäs sn, 
Hls.), 'hängig' (Delsbo sn, Hls.), 'litet dålig, skral, duven' (Enångers sn, Hls.), 
'dåsig, illamående' (Ljusdals sn, Hls.), 'matt, klen' (Norrala sn, Hls.), 'krass-
lig' (Ovanåkers sn, Hls.; Lindén 1977 s. 13), »[om] förebud till sjukdom eller 
i början av sjukdom» (Arbrå sn, Hls.). 

Språkprov 
De är bestämt nåra farsjuka, fis ja är alldeles knsven iag mä 'doyen, dålig, sjuk' 
(Hanebo sn, Hls.). 

Va va ss knsven å tjände mä dålig 'hängig, dålig' (Enångers sn, Hls.). 

Han var lite knsven idag 'lindrigt sjuk' (Arbrå sn, 

Jag är så dsven eller knsven, dä blir fell nå anne vä' r (Arbrå sn, Hls.) (»Ordet 
knsven kan även syfta på tillfällig dåsighet och tungsinne.» Uttrycket i fråga 
uppges vara vanligt »utan att personen menar sig vara ens lindrigt sjuk, men 
säges även då han är det». Arbrå sn, Hls.). 

Ja är barre knsven i dag 'matt, klen' (Norrala sn, Hls.). 

Övriga betydelser 
'snål och om sig' (Karlskoga, Vrml.). 

Kommentar 
Adj. knoven tycks alltså ha en mycket begränsad utbredning. Ordet har en mot-
svarighet i no. dial., där det betyder 'sammenldemt og fugtig, om Ho' (Ross s. 
412). Torp (s. 300) sammanhåller det med no. dial. knova v. 'trykke, kramme, 

69 



knuge, iswr trykke under sig' m.m. »med indvirkning fra» koven 'tung, mork 
om luft', 'indesluttet, skummel (om bosted)', 'trangbrystet'. Jfr sv. dial. koven 
'qvaf, qvalmig', 'tungsinnt', 'obeslutsam, villrådig' (Rietz s. 315b). Knova är, 
genom avljud, besläktat med no. dial. knuva 'knuge ned', sv. dial. knuva 
'kufva, trycka, undertrycka, med knuten näfve höta mot någon' (Rietz s. 339b), 
till germ. *knub-, 'trycka ihop' (Torp s. 302, SAOB K 1686 art. knuva). 

Kurimuskig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Jtl. och Hrj. 

Betydelser 
'trött och olustig, ej i form' (Borgvattnets sn, Jtl.), 'trött, dåsig' (Bergs sn, 
'okry och olustig (t.ex. när man stigit upp på morgonen i köld)' (Mattmars sn, 
RO, 'omornad' (Ragunda sn, Jtl.), 'nedtryckt, bekymrad' (Åre sn, 
'mycket trött' (Offerdals sn, Je, 'lindrigt sjuk' (Hede sn, Hrj.). 

Språkprov 
Usch, va ja tjänne mä kurimuskig idag! 'trött och olustig, ej i form' (Borgvatt-
nets sn, RO. 

'Han saug ut sa kurumusjut 'trött, dåsig' (Bergs sn, 

Kommentar 
De fåtaliga beläggen är koncentrerade till Jtl. Endast ett belägg härstammar 
från Hrj. Det kan röra sig om en sammansättning av kutig 'sömnig', kuren 
'olustig, hängsjuk; enkannerligen om bakrus' (Jtl. resp. Hrj. enl. Rietz s. 366a) 
och ä. sv. muskig, musken 'dyster, mörk', sv. och no. dial. musken 'disig, fuk-
tig' o. dyl., till sv. och no. dial. musk med bet. 'halvmörker, smuts', 'mörkt o. 
dolskt utseende' resp. 'dis, duggregn' (Hellquist och WesAn s.v. svartmus-
kig.). Adj. kuren är belagt från flera håll i Hrj. Jfr även kurrig 'frusen, så att man 
krymper sig och darrar af köld' (Sdm.; Rietz s. 366b), 'olustig, frusen' (Vgl.; 
Västgötaordb. i ULMA). 

Kåk(er) 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt endast från Nrk. 
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Betydelser 
'en smula sjuk, eg. matt' (Gällersta sn), 'som ej ser fullt frisk ut (mest om krea-
tur)' (Gällersta sn), 'inte riktigt frisk' (Kumla sn),12  'krasslig' (Mosjö sn), 
'hängsjuk, illamående, matt, olustig' (västra Nrk.; Hofberg 1861 s. 46), 'sjuk-
lig, utmerglad', 'bleklagd, af sjukligt utseende' (Nrk.; Djurklou 1883 s. XIX), 
'nedslagen, matt, ej rätt frisk' (Nrk.; 1860-talet Djurklou), 'modstulen, nedsla-
gen, i synnerhet tillfölje af en sjukdom' (Nrk.; Djurklou 1849-50). — Rietz (s. 
378a): kåker 'afmattad, hängsjuk; olustig, nedslagen' (Nrk.). 

Språkprov 
Han ha vari kåkr länge, fast han intä ha lega förrn igår 'hängsjuk, illamående, 
matt, olustig' (västra Nrk.; Hofberg 1861 s. 46). 

Mä sjuka' hennas va dä fäll' inte så illa häller, som ho gnall te, för inte såg ho 
kåk ['sjuklig, utmerglad'] å mosug ['matt, modlös'] ut någä (Nrk.; Djurklou 
1883 s. 89 f.). 

Kommentar 
Härledningen av adj. kåk(er) har diskuteras av Lennart Elmevik (1967 s. 110, 
127 if.). Han tänker sig att den adjektiviska användningen av ordet är sekundär 
och betraktar det som identiskt med ett mot fsv. *keiker 'stackare, klåpare' el. 
dyl. (eg. 'trästump, träklump' el. likn.) svarande närkiskt *kåk(er) 'krasslig, 
matt, hängsjuk person' el. dyl. Om möjligheten att detta *käker återfinns i det 
i flera svenska runinskrifter (från Ögl., Sdm. och Up!.) uppträdande mansnam-
net kakr (ack. kak) och i ett i markgäldslängden för Vendel i Up!. 1312 före-
kommande kakir se Elmevik a.a. s. 113 if., 134 och jämför även Gustavson 
1986 s. 22. 

Kåsen, kusen 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Ång., Jt1., Hrj., Hls., Gst., Upl., Ögl., Bh!., Vgl., Hall. 
och Sk. Betydelser avs. hälsotillstånd är kända från Nb., Ång., Hls., Vgl., Hall. 
och Sk. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'krasslig' (Töre sn, Nb.), 'duven, hängsjuk' (Edefors sn, Nb.), 'frusen och 
krasslig (sjuk)' (Högsjö sn, Ång.), 'frusen och olustig (om person)' (Vallda sn, 

12  Från Kumla finns även uppgift om ett — rimligen till kåk(er) bildat — verb käka: hang går å 
kåkär 'han är inte riktigt frisk'. 
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Hall.; Peterson 1935-46 sp. 645), 'opasslig' (Ränneslövs sn, Hall.), 'sjuklig, 
slö, matt' (Billinge sn, Sk.), 'ej riktigt kry, trött och medtagen' (V. Torups sn, 
Sk.), 'halvsjuk, som känner sig en smula illavuren' (Ignaberga sn, Sk.), 'dåsig, 
hängsjuk, illamående' (Stoby sn, Sk.), 'sömnig, yrvaken, inte »rätt vänd», tung 
i huvudet' (Ö. Broby sn, Sk.), 'förfrusen, matt av trötthet och köld; svag, sjuk-
lig, matt' (Barlövs sn, Sk.), 'dåsig, »med mindre bra allmän befinnande»' (V. 
Vrams sn, Sk.), 'halvsjuk, illamående, maktlös' (Äsphults sn, Sk.), 'sjuk, som 
inte känner sig kry' (Höganäs, Sk.), 'krasslig, småsjuk' (N. Rörums sn, Sk.), 
'ofärdig, förtvinad' (Onsjö hd, Sk.), '[om] viss grad av förlamning' (Brösarps 
sn, Sk.), 'lam, känslolös' (Simris sn, Sk.), 'sömnig eller icke riktigt frisk' (Hal-
laröds o. Munkarps snr, Sk.), 'ej riktigt kry, en smula dålig' (N. Sandby sn, 
Sk.), 'svag' (Onsjö hd, Sk.), 'ej fullt kry, bakom, olustig' (Fulltofta sn, Sk.), 
'förkyld' (Vinslövs o. Nävlinge snr, Sk.), 'något sjuklig' (Saxtorps sn, Sk.). — 
Rietz (s. 380a): kåsen 'stel, förlamad genom skrämsel, köld eller sjukdom; 
hängsjuk' (Hall., Vgl.), kåsen, kossen, kusen, kussen 'lam', 'olustig, illamå-
ende' (Sk.). 

Språkprov 
'Än gja sfär å jär kusän såm i anne hänglås ['krasslig person'] så je si vå järe 
för kräum ['krasslighet']' (Töre sn, Nb.). 

'En [...] e riktit kusen, ja tror ja går å legger me 'frusen o. olustig' (Vanda sn, 
Hall.; Peterson 1935-46 sp. 645). 

Han hade vad kåsen am n hail uga ingan han blai sjug 'han hade varit olustig en 
hel vecka innan han blev sjuk' (Hishults sn, Hall.). 

Ja maur illa, ja e reded kåsen 'småsjuk' (Djurröds sn, Sk.). 

Ja tjänner me sau kåsen å trätt sau ja faur nåkk blai leggane nårra da 'sjuklig, 
slö, matt' (Billinge sn, Sk.). 

Paugen e ente precis sjug, men han känner se !etta kosen 'svag' (Reslövs sn, 
Sk.). 

'Di bler kåsna, åm di siddår hela dan 'matt, trög och olustig, frusen (om 
gammalt folk, som inte går ut)' (Lund, Sk.). 

Ja ha tjännt me se kåsen å illavuren haila daen i da 'bedrövad, nedstämd, 
oäven' (Nävlinge o. Vinslövs snr, Sk.). 

'Di va kosna e növana å värt] å sont 'de voro lama (domnade i händerna av värk 
o.d.)' (Sövde sn, Sk.). 

Övriga betydelser 
'modfälld, ledsen' (Överkalix sn, Nb.), 'kuslig till mods' (Nederluleå sn, Nb.), 
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'nedslagen, bedröfvad', 'nedstämd, småängslig' (Nederkalix sn, Nb.), 'som ser 
sorgsen ut', 'sorgsen (nedstämd, trött, missmodig)', 'modfälld, om människa; 
ovillig att äta och hängig, om djur' (Töre sn, Nb.), 'rädd, skrämd, överraskad' 
(Boteå sn, Ång.), 'förbryllad, skamsen' (Vibyggerå sn, Ång.), 'förskräcklig, 
kuslig' (Tämäs sn, Hrj.), 'tokig, fjollig' (Nora sn, Upl.), 'galen, fjollig' 
(Norrby sn, Upl.), 'stollig' (Kiima sn, Vgl.), 'småfjollig eller något fånig' 
(Kinds hd, Vgl.; UUB nue 96:11 s. 76, före 1766), 'domnad, slapp; äv. valhänt' 
(Stiby sn, Sk.), 'slö, likgiltig, halvsjuk' (Matteröds sn, Sk.), 'lat och liknöjd' 
(Lyngby sn, Sk.), 'ruskig, kraftlös, inte riktigt vaken' o. dyl. (Kågeröds sn, 
Sk.), 'domnad, stelfrusen' (Skytts hd, Sk.; Wigforss 1913-18 s. 346), 'kraftlös, 
inte riktigt vaken, valen' (Burlövs sn, Sk.), 'dåligt varmt (om kaffe)' (Halm-
stads sn, Sk.), 'svagt (om kaffe)' (Skurups sn, Sk.), 'smaklöst (om kaffe)' 
(Ingelstorps sn, Sk.), 'om något som förlorat stor del av sin kraft (t.ex. om 
kaffe), dåsig, slö' (Stenestads sn, Sk.), '[om] dåsigt väder, tryckande varm vä-
derlek' (Västerstads sn, Sk.). — Rietz (s. 380a): kåsug (m.fl. former) 'tokig, få-
nig' (His., Med., Jt1., Ång., Vb., Nb.), 'yr, yster; om barn' (Gst.), 'som bär sig 
oskickligt åt' (Finl.), 'förtrollad, förgjord, bakvänd' (Vgl., Ögl.), kåsen, kossen, 
kusen, kussen 'förtrollad, förgjord, bakvänd, oefterrättlig', 'frusen' (Sk.), kusen 
'modfälld' (Nb.). 

Kommentar 
Adjektivet uppvisar en mängd olika betydelser och ett antal varierande former. 
Det hör till stammen i tjusa, fsv. kiusa 'välja; förtrolla' och dess grundbet. är 
'förtrollad' (SAOB K 3591, WesAn s.v. tjusa); SAOB anger också bl.a. bet. 
'förtrollad', '»förgjord»' (t). Jfr även Ingers 1939 s. 71, som hänvisar till ä. da. 
»kosen, kussin (till kjuse)». Under ett särskilt uppslagsord upptar SAOB (K 
3952) kåsig (»förr även kåsot») 'tokig, fånig, fjollig', med den i Finland i folk-
ligt språk förekommande betydelsen 'dåsig'. Ordboken för kåsig till stammen 
i kåsen. 

Som påpekas av Sven Benson (1951 s. 101 med not 10) innehåller ånger-
manländskt (Multrå sn; efter Nordlander 1933) kåsot 'fånig' (»till vb kåsas 
'visa sig för uppmärksam mot någon'; jfr äv. subst. kås 'dum, fånig män-
niska'») äldre långt a och kan därför inte vara bildat till »samma stam som sv. 
adj. kåsen». 

Moken 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Ång., Nrk., Sdm., Ögl., Smål. och Öl. Bet. avs. hälsotill-
stånd är kända från alla dessa landskap utom Öland. 
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Betydelser avseende hälsotillstånd 
'trött och matt' (Sidensjö sn, Ång.), 'moloken, matt' (Anundsjö sn, Ång.), 
'olustig' (Arnäs sn, Ång.), 'modfälld, kroppsligt trött' (Anundsjö sn, Ång.), 
'mjuk (i sht af värme), modstulen' (Sidensjö sn, Ång.), 'illamående, öm i krop-
pen såsom man vore piskad' (Åkers o. Österrekarne hdr, Sdm.), 'dåsig o. olus-
tig av värme' (Torpa sn, Ögl.), 'sömnig, trött, lat, dåsig etc.' (Sjösås sn, Smål.). 

Övriga betydelser 
'omorgnad' (Torsåkers sn, Ång.), 'ledsen' (Ryssby sn, Smål.), »muket i väret, 
qvalmigt i vädret. Angl. Moky, mörk» (Smål., väl i sht Östbo hd; J.J. Lagergren 
Tillägg 4 omkr. 1820), 'mör i kroppen', »(jenom arbete). Här var det tal om hö-
slåtter» (N. Möckleby sn, Öl.). — Rietz (s. 443a): moken 'trött, sömnig, lat' 
(Smål., Ögl., Sdm.), 'ledsen, misslynt, nedslagen' (Nrk., Smål.), moket (muket 
el. måket) 'qvalmigt (i luften)' (Smål.). 

Språkprov 
'Ja tjänn rna se motjen i dag 'jag känner mig så olustig idag' (Arnäs sn, Ång.). 

'Ja ä så moketer, nä dä ä gassit 'dåsig och olustig av värme' (Torpa sn, Ögl.). 

Du sir så moken ut, ä du inte bra 'du ser så moloken ut, är du inte kry?' (»som 
ser 'hängig' (dåsig) och trumpen ut, som verkar ur form och ur humör, 
moloken») (Näshults sn, Smål.). 

'(Ja) en ble moken i kråppen »man blir mör i kroppen och liksom öm och 
'sönderbunkad' av arbetet» (Glömminge sn, Öl.). 

Kommentar 
Ordet, som har en motsvarighet i no. dial. moken 	somnig, slov', sam- 
manhålls av Torp (s. 431) med nyisl. mök n. 'let slummer', möka 'ligge halv-
sovende, blunde', »fxr. ogsaa: bli Osig, slappes, sygne hen», att uppfatta an-
tingen som samhörigt med adj. mo  'varm, ljum, om luft' eller som en k-utvidg-
ning, *m634-, av adj. no. dial. mod 'trött, matt', fvn. m6ör 'trött, utmattad', 
fsv. moker 'upprörd (i sinnet), utmattad' o. dyl. 

Tussig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Jtl., Med., Ång., Hrj., His., Dal., Upl., Vrml., Ögl., Dls., 
Hall., Smål. och Blek. Bet. avs. hälsotillstånd är kända från Jt1., Hrj. och Dls. 
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Betydelser avseende hälsotillstånd 
'sjuk' (Häggenås sn, Jt1.), 'illamående, skral' (Kalls sn, RO, 'klen, dålig', 'lik-
nöjd, kraftlös' (Bergs sn, Ja), 'hängsjuk' (Borgvattnets sn, Jt1.), 'lindrigt sjuk', 
'klent med hälsan' (Norderöns sn, All »man känner sig loj, slö och matt men 
har icke ont på något sätt» (Frostvikens sn, JU 'ej riktigt frisk', 'olustig, illa-
mående etc.', 'nedstämd både till kropp och själ', även 'olustig' (Ragunda sn, 
RO, 'orkeslös, dålig' (Vemdalens sn, Hrj.), 'hängfärdig' (Linsells sn, Hrj.), 
'klen, svag, liten till växten' (Skålleruds sn, Dls.; Karlsson 1973 s. 566). 

Språkprov 
Je vårte så tussn så je gatt gå in 'illamående, skral' (Kalls sn, 

Je tjennes bärre tussut idag 'illamående, halft om halft sjuk' (Norderö sn, RO. 

Je tjenne må sa tussut 'jag känner mig så dålig' (Bergs sn, Jt1.). 

Övriga betydelser 
'ruggigt (om väder)' (Ströms sn, ftl.), 'drumlig' (Mörsils sn, Jt1.), 'otymplig, 
grovt växt', 'modfälld, bortkommen' (Åre sn, Ja.), 'missmodig (om männi- 
skor)' (Ströms sn, 	'senfärdig, trög' (Lillhärdals sn, Hrj.), 'nedskrynklad; 
dåligt klädd', 'dålig, klen (om väglag)' (His.; Wennberg 1873 s. 79), »säges om 
den som icke är rask i arbete», 'långsam, oredig' (Orsa sn, Dal.). — Rietz (s. 
758a): tussut 'dålig; om före eller väglag, som är klent derföre att snön är illa 
tillkörd' (Hls.). 

Kommentar 
Ordet synes kunna vara en avledning till verbet no. dial. tussa med bet. 'tumle, 
gaa vild, sole, vare sen', 'slite op krxfterne, utmatte', sv. dial. tussa, tossa, 
'tasse, traske' (Torp). Avlett av detta verb är no. dial. tusla v. 'gaa sagte, pusle', 
jy. tusle 'pjuske' och tuslet 'pjusket' (Torp). Härtill no. dial. tuslen adj. 'svag, 
skrObelig', även 'forstyrret i hovedet, fjantet' (Aasen); jfr från Skålleruds sn i 
Dls. tusslig 'skröplig, oansenlig, tilltufsad, sjaskig' (Karlsson 1973 s. 566). 

3.2.3. Kommentar och diskussion 
Adjektiven i avsnitt 3.2 uttrycker vaga tillstånd av ohälsa, vilka ej alltid är lätta 
att defmiera och benämna med ett adekvat ord eller uttryck. Orsakerna till att 
man känner sig olustig, orkeslös, kraftlös och trött kan vara många och skif-
tande, både fysiska och psykiska. 

För att få en bakgrund till den verklighet som användningen av adjektiven i 
denna grupp speglar vill jag liksom i ett tidigare avsnitt anknyta till medicinsk 
facklitteratur. 
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En betydelse som återkommer så gott som genomgående vid betydelseangi-
velserna är 'trött'. Trötthet kan uppfatttas som ett symtom på att det inte står 
väl till med hälsan. Enligt Gunnar Birke (1987 s. 149) är trötthet ett av de van-
ligaste symtomen för vilka läkare söks. Gunnar Skoog (1988 s. 35) konstaterar 
att detta tillstånd har »ett enormt spektrum, alltifrån normalitet till grav patofy-
siologi». Han skiljer mellan subjektiv trötthet, som man själv känner, och ob-
jektiv trötthet, då prestationsförmågan är nedsatt, och vidare mellan normal 
trötthet efter fysiska och psykiska ansträngningar och patologisk trötthet, som 
»är betingad av somatisk eller psykisk funktionsrubbning». Som exempel på 
somatisk rubbning nämns bl.a. allmäninfektion, undernäring, anemi, järnbrist 
och diabetes. För psykisk rubbning nämns asteniska tillstånd (»överansträng-
ning»), känslomässig utmattning, psykosomatiska tillstånd, motivationsstör-
ning och depression (a.a. s. 36). I språkproven i mitt dialektala material ges åt-
skilliga exempel på både patologisk trötthet och normal trötthet. Jag har i möj-
ligaste mån försökt urskilja sådana som anknyter till patologiska tillstånd. 

Rörande orsaker till trötthet säger Birke (a.st.) under rubriken Psykiska till-
stånd: »Av de patienter som söker för kronisk trötthet visar sig 3/4 ha ångest-
neuros och depression eller spänningstillstånd.» Trötthet nämns också som ett 
av de mest markerade symtomen i samband med anemi (s. 343). 

Skoog (1988 s. 31) nämner i kapitlet Sjukdom och depression olika symtom 
på depression (s. 31): »Symtom på depression är främst en svårartad ohåga, 
leda och känsla av inre 'tomhet' — gräväderskänsla, likgiltighet och mestadels 
handlingsförlamning. Man känner en pinande oförmåga att just 'känna' — s k 
anestesia dolorosa — och upplever i detta sammanhang ofta ett främlingsskap 
bland andra människor, inte sällan med åtföljande skuld- och ringhetsföreställ-
ningar samt livsleda.» 

Skoogs beskrivning av symtom på depressioner, såsom ohåga, gråväders-
känsla och likgiltighet, stämmer väl in på de betydelser som vissa av adjektiven 
i detta avsnitt uppvisar. De psykiska tillstånd det här rör sig om är nedstämdhet, 
modlöshet, olust, håglöshet o. likn., ibland som förebud till sjukdom eller i bör-
jan av sjukdom, ibland till följd av någon händelse som gjort personen bedrö-
vad eller sorgsen, ibland utan att någon direkt påtaglig orsak kan spåras. 

Adj. deprimerad förekommer, som man ju kunde förutse, inte i dialektmate-
rialet. Däremot finns i dialekterna moloken som av mänga informanter uppges 
som svar under punkten 'krasslig' i frl. M 123. SAOB (M 1296) ger följande 
definition: »modstulen, nedslagen, sorgsen; slokörad; ngn gg bildl., om växt 
o. d.: slokande». Ordet är enligt SAOB sammansatt av subst. mod, fsv. mok 
'sinne, upprört sinne, vrede, oräddhet, stolthet' och fsv. lokin, perf.part. till luka 
'stänga' (jfr sv. dial. luken, loken 'olustig, utmattad'). Adjektivet luken betyder 
enligt en uppteckning från Mörlunda sn, Smål. 'olustig, inte lifvad för att ta sig 
för något'. Här kan också nämnas klenmodig (se avsnitt 3.2.1) och möjligen 
moken (se ordart.) och modsugen (se avsnitt 3.2.1). 

De adjektiv som sammanförts i detta avsnitt uppvisar betydelser som 'trött, 
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slö, dåsig, olustig, nedstämd' o. dyl. Kan några andra för adjektiven gemen-
samma drag påvisas förutom likartade betydelser avseende hälsotillstånd? Tre 
påfallande mönster i materialet finns att kommentera. För det första visar be-
lägg och språkprov att en stor del av orden även betecknar vissa typer av väder-
leksförhållanden, som av människan kan uppfattas som besvärande, nämligen 
regnigt, fuktigt och kallt väder eller varmt, kvalmigt och tryckande väder. 
Vissa språkprov ger uttryck för att man mår dåligt just på grund av vädret. För 
det andra finns en rad adjektiv vars etymologier pekar mot ett möjligt gemen-
samt ursprung, nämligen den ie. roten *dheue- med grundbetydelsen 'ryka'. 
För det tredje fmns en grupp adjektiv på initialt mal-, vilka kan förmodas vara 
ombildningar av franskans malade, maligne och latinets malus. 

3.2.3.1. Väderleksförhållanden 
En sammanställning av de adjektiv som förutom att beteckna hälsotillstånd 
även avser väderleksförhållanden presenteras nedan, jämte exempel på språk-
prov och en kommentar. Observera att endast ett eller ett par belysande belägg 
ges på väderleksbetydelsen och att adjektiven i fråga alltså kan ha större sprid-
ning med denna betydelse än vad som framkommer av dessa belägg. 

allsmäktig »äv. i utvidgad anv. om  väderlek (solhetta): som orsakar matthet» 
Vb.: Hä jer-sä allsmäktit ver (OSD 1 s. 61). 

dolmig '[om] tungt väder' (Nederluleå sn, Nb.). 

dormig 'mulet, tungt': dsrmät vär (Silleruds sn, Vrml.). 

dulen: 'duie vär (= dsve vär) 'om [...] fuktigt, tungt väder' (Silbodals sn, 
Vrml.), lom] kvalmigt, tungt väder t.ex. före åska' (Persnäs sn, Öl.). 

durig: durut vär 'durigt väder med duggregn och grådis' (Torsåkers sn, Gst.), 
'[om] regnigt, duggregnigt och jätnnmulet väder' (Östervåla sn, Upl.). 

durrig »med avs. på väderleken = fuktigt, disigt» (Torps sn, Med.), durrut i 
värä 'mulet väder' (Voxna sn, Hls.). 

dusig lom] dåligt höbärgningsväder' (Dalhems sn, Smål.). 

duskig '[sägs] då det varken regnar eller håller uppe' (Tjärstads sn, Ögl.), 
duskit vär 'regnigt väder' (Hjorteds sn, Smål.). 

duslig 'tryckande, om vädret' (Bollnäs sn, Hls.). 

duven 'fuktigt och dimmigt och otrevligt (om väder)' (n.) (Nederluleå sn, Nb.). 

dåsig 'om lugnt väder med låga, stillastående moln och mycket smått 

77 



duggregn': 'Väret ä så dåsit i da så en ä inte livadär fö feå före nånting (Ulrika 
och V. Hargs snr, Ögl.). 

huskig 'ruskig (om väder)' (Bureä sn, Vb.). 

koven: 'De ä ksvet ida, de blir la åsjka 'det är kvavt i dag, det blir väl åska' 
(Tväneds sn, Vgl.), 'kvavt, dimmigt, mulet' (n.) (Gårdsby sn, Smål.), Dä ä så 
kåvet i väret i da 'dimmigt, mörkt väder' (Femsjö sn, Smål.). 

kulen 'otrevligt, dystert (mest om vädret)' (Bollnäs sn, His.), 'töcknig och kall' 
(Stenkvista sn, Sdm.). 

kural 'kyligt, ruggigt (om väder)' (n.) (Köla sn, Vrml.; Rencke 1969 s. 73). 

kuslig: vädret ä kuslugt eller kuslut 'ruskigt, otrefligt' (Malmköpingstrakten, 
Villåttinge hd, Sdm.). 

kåsen '[om] dåsigt väder, tryckande, varm väderlek' (Västerstads sn, Sk.). 

moken »muket i väret, qvalmigt i vädret» (Smål., väl i sht Östbo hd; J.J. 
Lagergren Tillägg 4 omkr. 1820). 

pjuskig 'grådisigt, starkt dimmigt eller något regnigt' (n.) (V. Torsås sn, 
Smål.). 

puskig 'regnigt, ruskigt' (Bredaryds sn, Smål.), 'dimmigt' (Forsheda sn, 
Smål.). 

ruggig: 'Hö ä liks= rugget ida. Hä ä snårt. Hö blåss snårt (Hedesunda sn, 
Gst.). 

rusen 'kall, rå (om väderlek)' (Forsheda sn, Smål.). 

ruskig 'regnigt och blåsigt, råkallt' (Långaryds sn, Smål.). 

skulsen 'om väder: mulet o. dystert, lite gråkallt' (Sandby sn, Öl.). 

tussig 'ruggigt, om väder' (Ströms sn, Jt1.). 

uggen: 'Dö va ett ugge vär i da 'dystert' (Vårviks sn, Dls.). 

urren 'kall, grå (om väderlek)': 'Dö ä urret i lufta 'det är kallt i luften' 
(Korsberga sn, Vgl.). 

usken: Dö usket vädar i da 'ruskigt' (Högsby sn, Smål.), 'ussket 'regnigt och 
kallt' (Misterhults sn, Smål.). 
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Följande språkprov ger exempel på att man kan känna sig olustig m.m. på 
grund av väderleken: 

'Je vål-så kuru når-di e tåki hen ver 'jag blir så sömnig, när det är sådant här 
väder' (Offerdals sn, ftl.). 

'Je v å l ahltn så dövyn no di går åska 'jag blir alltid så duven när det går åska' 
(Offerdals sn, ftl.). 

Ja ä sa d8mpen ja tror hä bli na fulvär 'olustig' (Tuna sn, Med.). 

Jag är så d8ven eller kn8ven, dä blir fell nå anne vä' r; »detta är ett vanligt 
uttryck [för tillfällig dåsighet och tungsinthet] utan att personen menar sig vara 
ens lindrigt sjuk, men säges även då han är det» (Arbrå sn, His.). 

'Ja tjänne mä sö döven dä ä kansje dä här döl väre 'trött, olustig, tung i 
huvudet' (Nordmarks sn, Vrml.). 

'Ja ä så moketer, nä dä ä gassit 'dåsig och olustig av värme' (Torpa sn, Ögl.). 

Ja har vart hallduän, sum än int ann' kan bläi av iss dunä vällaikän (Gotl.; 
OLau s. 127 s.v. duven). 

'En bli så ruski i sånt här sjetvär 'man blir så olustig (och frusen) i sådant här 
skitväder' (»kyla, blåst, regn o.d.») (Misterhults sn, Smål.). 

'Dä ä ruset 'gråkallt i luften, så att man blir 'rusen' (Hakarps sn, Smål.). 

Die väll värads skyll, ad en känner si så ogideli 'lat och olustig' (Stiby sn, Sk.). 

Enn blar kåsen i ditta väred '»ruggig», olustig' (N. Rörums sn, Sk.). 

Ja e så kåsen, foa ja ha vad ude 'frusen och matt, ömtålig' (Strövelstorps sn, 
Sk). 

De blar säkart tordön, ja tjännor me sau dårrsk o tång i hoded 'dåsig, slö' 
(Perstorps sn, Sk.). 

Orsakerna till att man känner sig olustig, tung i huvudet, orkeslös och slö kan 
vara många och skiftande, både fysiska och psykiska. En anledning som dia-
lektmaterialet pekar på är alltså väderleksförhållanden. Kvalmigt och kvavt el-
ler disigt och fuktigt eller råkallt väder kan påverka sinnesstämningen och 
känslan av välbefinnande. Att det händer att människor inte mår bra på grund 
av ett annalkande åskväder eller ett väderomslag vittnar flera belägg om, lik-
som att råkallt och/eller regnigt väder kan påverka människor så att de känner 
sig frusna och olustiga. 

Två adjektiv som är sammansatta med väder, nämligen vädersjuk och ovä-
derssjuk, belyser detta närmare. För det förstnämnda uppges betydelser som 
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'illamående av väderombyte' (Arbrå sn, His.), '»vädersjuk»; reumatiskt sjuk' 
(Grangärde sn, Dal.), lom den] som känner smärtor i lederna vid väderskifte, 
giktbruten' (Sörbygdens hd, Bhl.; NilM 1879 s. 158), 'opasslig till följd av vä-
derleksombyte' (V. Torsås sn, Smål.). Belysande är följande uppgift från V. 
Vingåkers sn, Sdm.: »Mot nederbörd var dom värsjuka, ja kenner mej så olus-
tiger å dä verker i kräppen på mej, å går rysningär i ryggen. Hur ä dä mä den 
lillä i vagga han ä så töster å säver så pass, han ä värsjuker ja kan förstå dä han 
ä så rör i syna.» Oväderssjuk betyder bl.a. 'slö och olustig före oväder' (Halla-
ryds sn, Små!.). Subst. oväderssjuka 'oväderssjukdom (reumatism)' är belagt 
från Ö. Broby sn, Sk. Även från Korsberga sn, Vgl. finns ett belägg på detta 
substantiv samt på vädersjuka och rusksjuka: »Sjukdom och olustenhet, som 
anses förorsakad av väderleksombyte 'värebrut: väresjuka, ovärssjuka, rusk-
sjuka; ja ä sjuker i hele kr8ppen å känner på-mäk att dä ä rusk i vänte.» 

Ett språkprov ur SAOB (S 2854) belyser ytterligare kopplingen mellan vä-
derlek och hälsotillstånd. Det gäller adj. sjukaktig som av SAOB uppges betyda 
'sjuklig; förr äv. om  väder: sjukdomsalstrande': »Af Middagslinien blås Sun- 
nan wädher..., huilket är warmt och fuchtigt, 	regnachtigt, tyngande och 
siukachtigt» (1611). 

SAOB (R 3095) anger för ruskig bl.a. följande betydelser: »i fråga om vä-
der(lek): som kännetecknas av (ihållande) rägn, slask o. dimma (1. snö), i sht i 
förening med blåst o. kyla» och »(numera bl. ngt yard., mera tillf.) om person, 
även djur som (på grund av dåligt väder 1. förkylning 1. annan sjukdom 1. brist 
på sömn o.d.) är 1. känner sig frusen o. ruggig 1. opasslig 1. krasslig; äv.: som är 
på dåligt humör, sur». Beträffande ruggig säger ordboken (R 2773) att det sär-
skilt i uttr. känna sig ruggig kan övergå i 'krasslig, opasslig'; det ges ett exem-
pel ur ett arbete från 1933 om infektionssjukdomar: »Man känner sig (före in-
fektionssjukdomens utbrott) 'ruggig' eller frusen.» 

Ett illustrativt exempel på hur man i dagboksform kan göra noteringar om 
både hälsan och väderleken utgör ett utdrag ur Jon Hansons dagböcker från 
1892, publicerat i Hackås sockenkrönika 1990: 

21 febr. »Idag är det flurigt, så ock lite ungt — ja huskutt så ruskutt och mulit 
och kulit.» 

13 april »Svalt och grådaskigt idag. Ego har ondt i halsen och är till sinnet li-
kaledes grådaskig.» 

20 dec. »Ganska dålig hälsa idag till följd af gårdagens yrväder och oförstån-
dig medisinering.» 

3.2.3.2. Adjektiv som antagits innehålla den ie. roten *dheue- 'ryka' o. dyl. 
Bland de adjektiv som anförts under 3.2.3.1 återfinns du/en, do/mig, durig, du-
sig, duskig, duven, dormig och dåsig. Förutom att de betecknar likartade väder-
leksförhållanden och avser hälsotillstånd, uppvisar samtliga betydelser som 
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'sömnig, slö, trög', några också 'tung el. yr i huvudet' (durig, dusig), 'omtöck-
nad' (duven). Därtill möter betydelsen 'dum' för dul och duskig. Denna sam-
stämmighet i semantiskt hänseende tycks avspegla en etymologisk samhörig-
het. 

Till grund för doll etc., durig, dusig, duskig och duven, vilka behandlas i sär-
skilda ordartiklar och vilkas etymologi därför berörs endast kortfattat här, lig-
ger enligt handböckerna (ibland med vissa reservationer) den indoeuropeiska 
roten *dheue- med olika utvidgningar. Pokorny (1959 s. 261) anger för roten i 
fråga följande betydelser: 'stieben, wirbeln, bes. von Staub, Rauch, Dampf; 
wehen, blasen, Hauch, Atem; daher dampfen, ausdiinsten, riechen, stinken; 
stärmen, in heftiger wallender Bewegung sein, auch seelisch; in heftige wir-
belnde Bewegung versetzen, schiitteln'. 

För utvidgningen med bh, *dheubh-, anger Pokorny (a.a. s. 263) betydel-
serna 'stieben, rauchen; neblig, verdunkelt, auch vom Geist und den Sinnen'. 
Bland de exempel som anförs finns »anord. dofinn 'stumpf, schlaff, halbtot'» 
(s. 264). Hit kan sålunda ur mitt material föras duven (se ordart.). 

Liknande betydelser anges för utvidgning med 1, *dh(e)uel- (a.a. s. 265): 
'aufwirbeln, triiben (Wasser, den Verstand); träbe, dunkel, geistig schwach'. 
Pokorny uppger här bl.a. »anord. dulinn 'eingebildet'» och »dän. dulme v. 
'schlummern'» (s. 266). Samma stam, germ. *dul-, innehåller säkert också doll 
etc. (se härom ordart.). Dolmig (se avsnitt 3.2.1) torde vara besläktat med det 
av Pokomy nämnda da. dulme v., sv. dial. dolma 'halvslumra, dåna, svimma' 
m.m. Jfr Torp betr. no. dial. dolma klOse, loie av', dolmen 'Osig, disig, lummer 
om ver'. 

För utvidgning med s (*dheues-, *dhues-, *dheus-, *dhus-) anger Pokorny 
(s. 268) dessa betydelser: 'stieben, stäuben, wirbeln (nebeln, regnen, Dunst, 
Staub; aufs seelische Gebiet angewendet: gestoben, verwirrt sein, betäubt, dö-
sig, albern), stärmen (vom Wind und aufgeregtem Wesen), blasen, wehen, 
hauchen, keuchen (Hauch, Atem, Geist, Gespenst, animal; riechen, Geruch)'. 
De nordiska ord som nämns och som är relevanta här är »norw. dusa 'duseln', 
anord. dåsa 'sich still verhalten', dås 'Windstille', dåra 'schlafen'», »norw. 
duskregn 'Staubregen', duska [...] 'fein regnen, rieseln' » (s. 270). 

Jan de Vries (1962) konstaterar i artikeln om fvn. dås s. 'windstille' (s. 88), 
samhörigt med bl.a. sv. dial. dus 'still', ostfr. dås 'still, dunkel', feng. dysig, 
mlty. dosich och fhty. tusig 'töricht', att betydelseförhållandena i den här grup-
pen är överraskande och refererar till Jöhannesson (1956 s. 508) där följande 
betydelseutveckling anges: 'stieben, wirbeln' > 'verwirrt sein' > 'betäubt, dö-
sig sein'. Samma betydelseutveckling anges av SAOB (D 2395) för dusig, en 
avledning av dusa v. (D 2393), vilket förs till »en germ. rot dwes, dus, med 
grundbet. 'rök', 'ryka', hvaraf utvecklats bet. 'vara omtöcknad', ur hvilken de 
öfriga bet. utvecklats». 

Enligt Hellquist är sv. dusa 'slumra' besläktat med dus och dusk. Bet. 'vara 
omtöcknad' o.d. har, säger han, utvecklats ur grundbet. 'ryka, rök'. 
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Dusk s. 'fmt regn (1. snö) i förening med dimma; regnrusk' ligger enligt 
SAOB (D 2396) till grund för adjektivavledningen duskig (se ordart.). Substan-
tivet är enligt ordboken bildat till duska v., av samma rot som dusa. 

Dåsig står enligt Hellquist i avljudsförhållande till mlty. detsich 'yr' och sv. 
dusa. SAOB (D 2496) anser att möjligen både ä. fsv. dasa och ä. fsv. dusa lig-
ger till grund för dåsa. Noreen (1897 s. 14) menar att adjektivet sammanhänger 
med »fsv. dysin 'dåsig', no. dosa, dusa, da. dial. dose 'vara dåsig', sv. dial. 
dusa 'slumra', mit. dosen, dusen 'vanka omkring slapp och slö', eng. doze 
'slumra'». Noreen påpekar att det torde vara »Onödigt [...] att betrakta vårt då-
sig som lån från den mht. motsvarigheten dosich 'yr i huvudet', då hela ord-
gruppen är så spridd i norden och vi äfven äga det vulgära verbet (ligga och) 
dåsa, till hvilket dåsig otvunget ansluter sig' (jfr supa : supig, grina : grinig, 
lipa: lipig o. d.)». 

Durig (se ordart.) torde vara bildat till dura v. '(lätt) slumra', vilket Hellquist 
anser möjligen vara avlägset besläktat med dusa. Pokorny för fnord. ditra 
'schlafen' till roten *dhus-. Torp säger om no. dial. dura 'hvile sig, slumre, 
betxnke sig', identiskt med fvn. dåra, att det hör till »Idg. *dhu-r til grundroten 
*dhu-», dvs, den ovan omtalade. 

Dormig 'dåsig, sömnig, trög' är enligt SAOB (D 1988) en bildning till stam-
men i dorma v. 'halvslumra, ligga i halvsömn', som av ordboken jämförs med 
sv. och no. dial. samt isl. dorma, nt. dormen, eng. dial. (norra Engl.) dorm. Vi-
dare jämför SAOB med dorsk 'matt, dåsig, slö' m.m. (se avsnitt 3.2.1), avled-
ning av samma stam som i dorma, och dusa. Enligt Falk & Torp (s.v. Dorme) 
hör dorma »eng zusammen mit anord. detra 'schlafen', norw. und schw. dial. 
dåra 'in leichtem schlummer liegen, ein schläfchen tun', vgl. dors k. Hierzu 
nebenformen mit s: anord. &isa 'sich ruhig halten', norw. dial. dusa 'ruhen, du-
seln, still werden'». 

I sammanhanget kan även nämnas det ovan (avsnitt 3.2.1) behandlade dolsk 
i bet. 'trög, loj, lat' m.m. 

3.2.3.3. Adjektiv på initialt mal- 

Att det i dialekterna finns många adjektiv för att uttrycka trötthet ger Karl-
Hampus Dahlstedt (1950 s. 195 f.) exempel på. Han anför adjektiv såsom 
majk(ot), malink, mjack, moj(s), moken, ålojs, lojs och kommenterar (s. 196): 
»Mångfalden av helt eller nästan synonyma ord för 'trött, loj, slö, slapp etc.' 
och ordens främmande eller dunkla ursprung vittnar om att själva begreppet är 
affektativt belastat.» Även Lech & Ingers (1930 s. 60) har noterat att dialek-
terna har många ord för känslor av trötthet: »I nära samband med hungerkäns-
lan står ofta förnimmelsen av trötthet och utmattning, och även för denna finnes 
det åtskilliga uttryck.» 

Påfallande i detta sammanhang är följande adjektiv i avsnitt 3.2 som har be-
tydelser som 'trött, matt, olustig, sjuk' o. dyl.: malakrank, malam, malang, ma- 
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lank, malar, malas, malat, malavissen, malink, malock, malox, malusk. Som ti-
digare omnämnts sätter Ingers (1958 s. 151) som uppslagsord för malack det 
franska adjektivet malade. Enligt SAOB (M 122) är malack sannolikt en om-
bildning av malat, vilket i sin tur jämförs med fsv. malata 'spetälsk', »av mnt. 
malat, av ä. it. malatto». 

Lars-Erik Edlund (1988 s. 265) finner det fakum att franska lånord i svenska 
dialekter ofta ombildats »inte så märkligt, eftersom de ju ofta hörde högre-
ståndskretsar till och inte heller, på samma sätt som de lågtyska orden, med 
lätthet kunde anpassas till svenska». Enligt Edlund har orden kanske spritts av 
pigor och drängar som hört dem i högreståndskretsar och som sedan i sin tur 
fört dem vidare. Bland möjliga förklaringar till förekomsten av lånord om-
nämns i uppsatsen en som jag finner trolig och relevant för den här typen av 
adjektiv: »Någon gång kan inlånet snarast bero på att man med ett nytt ord velat 
ge uttryck åt en nyansering.» 

Av ovan nämnda adjektiv har de flesta liten geografisk spridning, begränsad 
till antingen södra eller mellersta Sverige. Belagda från endast ett landskap är, 
som framgår av den alfabetiska förteckningen, malakrank (Vrml.), malam 
(Upl.), malar (Upl.), malavissen (Vrml.), malang (Hls.), malock (Smål.), malox 
(Nrk.). Större spridning har endast malink, som är belagt från Lpl., Vb., Ång., 
Dal., Vgl., Hall. och Sk. Här får man anta att det är franskans maligne som in-
lånats. Malink har dessutom i Vb. och Dal. specialbetydelsen 'ofärdig'. Kanske 
linka v. har spelat en roll i detta sammanhang. 

3.2.3.4. Betydelser förutom sådana avseende väderlek vilka inte är relate-
rade till hälsotillstånd 

Bet. 'trög, senfärdig, lat, sömnig' 
dolsk 'sömnig, trög, lat' (S. Luggude hd, Sk.). 

dorsk 'trög, lat' (Risinge, Ö. Eneby, Gryts m.fl. snr, Ögl.), Stånnåmm blar enn 
dåssk å sömnad ätta middan (N. Rörums sn, Sk.). 

dulen lom] en som inte blir färdig utan bara går och drönar' (Asarums sn, 
Blek.). 

duskig: Hann så litä dusskiä ut 'sömnig, trög' (Fryele sn, Smål.). 

duven 'trög, senfärdig' (Smedstorps sn, Sk.). 

dådlös 'otilltagsen' (Marieby sn, 

dålåsk 'som är trött och gäspar och ej orkar eller vill göra något': Ja va dolosk 
hel dan igår (Årsunda sn, Gst.). 
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dåsig 'trög, sömnaktig, tung i hufvudet' (Nrk.; Rietz s. 85a). 

kåsen 'lat och liknöjd' (Lyngby sn, Sk.), En bier kosen å o sida 'lat, slö' 
(Gödelövs sn, Sk.). 

moken 'sömnig, trött, lat, dåsig' (Sjösås sn, Smål.). 

tussig 'senfärdig, trög' (Lillhärdals sn, Hrj.). 

Bet. 'svag till förståndet' o. dyl. 
dumpen 'olustig, orkeslös, bakom' (Hede sn, Hrj.). 

duskig 'dum' (Vireda sn, Smål.). 

dåsig, dasig 'dum, trög, lat' (Västbo hd, Smål.; Dag Nordin c:a 1818). 

klenmodig 'klen och trött, sinnesslö' (Dal; OÖD s. 1119). 

kusen 'galen, fjollig' (Norrby sn, Upl.). 

lurig 'tung, oredig i hufvudet (Vstm.; Rietz s. 416a). 

Bet. 'fadd, smaklös' o. dyl. 
duven 'fadd, smaklös' (Borgvattnets sn, ftl.), »I Pl. [Plogstarud] hade de så 
gammal korv att den var som lite doyen. Därav ett ordstäv om en som var sakt-
färdig eller senfärdig. Han är doyen som Pi-korven» (Råggärds sn, Dis.). 

dådlös 'smaldös; äv. färgsvag, urblekt; dock mest om mat: utan smak' (Tännäs 
sn, Hrj.). 

Ett gemensamt drag för de flesta av orden hörande till denna kategori är att de 
betecknar någon eller något i avsaknad av (sin vanliga) kraft, styrka, must, 
energi eller det förväntade normala tillståndet. Beträffande mänskliga egenska-
per finns det exempel på adjektiv som betecknar olika grader av brist på för-
ståndsgåvor; det gäller betydelser som 'försvagad till förståndet, oredig, dum, 
galen och fjollig, stollig' (se dul, dumpen, duskig, dåsig, klenmodig, kåsen, lu-
rig). Vidare kan en människa vara 'trög, senfärdig och lat' (se dålåsk, dolsk, 
dorsk, durig, duskig, dåsig, kåsen), 'omorgnad och yrvaken' (se dolsk, dorsk, 
durig, duskig, kurimuskig). Dessutom förekommer hos enstaka adjektiv bety-
delser som 'vänlig', 'snäll', 'blyg', 'tafatt', 'rädd', 'snål'. 

Till skillnad från adjektiven i avsnitt 3.3 som företrädesvis uppvisar övriga 
betydelser som hänför sig till egenskaper hos föremål rör det sig i detta avsnitt 
oftast om adjektiv som betecknar egenskaper hos levande varelser. Eftersom 
den minsta gemensamma nämnaren för adjektiven här är psyke, sinnesstäm- 
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ning, är det inte lika lätt att tänka sig dessa ord användas om livlösa ting som 
då det gäller adjektiv i avsnitt 3.3. Dock fmns det i materialet några exempel 
härpå: du! 'slö, olustig' (»ett adj. som användes både om människor djur och 
eggredskap») (Långasjö sn, Smål.), duskig 'matt (om t.ex. stjärnor)' (Marka-
ryds sn, Smål.), duven 'fuktig, litet vät' [om en skjorta] (Förlanda sn, Hall.), 
tussig 'dålig, klen (om väglag)' (Hls.; Wennberg 1873 s. 79). 

3.3. Ord för 'krasslig, sjuk, sjuklig' o. dyl. 
Hon kunna assint gå, hon va' så skrullug och skull' ha hjälp te allt (Arbrå sn, 
Hls.). 

Gemensamt för de nedan presenterade adjektiven är att de huvudsakligen be-
tecknar tillstånd som krasslig, sjuk, sjuklig o. dyl., alltså objektivt sett en högre 
grad av ohälsa än de i föregående avsnitt, även om det förekommer att betydel-
ser som 'matt, svag, hängig' o. likn. sporadiskt uppges också vid dessa adjek-
tiv. Det rör sig i regel om tillstånd som lätt kan iakttas av utomstående. Perso-
nen ifråga bedöms lida av ohälsa eller i varje fall inte äga full hälsa, kraft och 
aktivitetsförmåga på grund av för alla lätt konstaterbara yttre tecken som t.ex. 
nedsatt rörelseförmåga, invaliditet, allmän skröplighet och kraftlöshet p.g.a. ål-
derdom eller av andra orsaker som t.ex. förkylning med hosta och rosslingar i 
bröstet eller av en allmänt känd och konstaterad sjukdom. 

3.3.1. Materialsamling 
Brottslig 'klen, sjuklig' o. dyl. (Ögl., Smål.). Rietz (s. 56a) anför från Kalmar 
län 'bräcklig, sjuklig (af fallande sot), vanför'. — Ett substantiv brot011 'fallan-
desot' är belagt från Burträsks sn, Vb. (Lindgren 1940 s. 19). 

Bräcklig 'bräcklig, skröplig, klen, sjuklig' (Vb., Ang., Jtl., Upl., Gotl., Vgl., 
Hall., Smål., Öl., Sk.): Bräckli te kråppen 'invalidiserad eller varaktigt sjuklig' 
(N. Rörums sn, Sk.), Va han sar bräckli ud 'sjuklig' (N. Rörums sn, Sk.). — 
Från flera häll i Hall. uppges bet. 'som har bråck', t.ex. från Knäreds sn. 

Drängnig 'sjukliger, intet rätt frisk; hängsjuk' (Gotl.). — Jfr dränglig, 
drängnssjuk avsnitt 3.2. 

Dålig 'sjuk, klen' o. dyl. (allm.): 'Har-du vurti dålig? Hon ha vurri dålig hela 
vintern 'sjuk, klen' (Östervåla sn, Upl.), 'Hanses hustru ä dauli 'sjuklig' 
(Hjärsås sn, Sk.), Hu äddå alldrig ant änn då ligger 'sjuk' (Landa sn, Hall.). 

Dåligaktig 'klen till hälsan' (Dal.). 
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Eländig 'sjuk, dålig' o. dyl. (Nb., Lpl., Vb., Ång., Jt1., Med., Vstm., Vrml., 
Sdm., Ögl., Smål., Öl., Sk.): 'Tjänne se eländu 'nedsatt (m. hänsyn till 
krafterna), illa sjuk' (Ovikens sn, Jtl.), Hur står det till? Å ja ä så eländi (u)tå 
varken 'sjuk och besvärad av reumatisk värk' (Ölme sn, Vrml.), Honn ha vad 
sau elänndier au vark (Österslövs sn, Sk.). 

Falli(t) 'svag, sjuk, bräcklig, ofärdig, vanför' (Nb., Ång., Jt1., Med., Hls., Gst., 
Dal., Gotl., Bhl., Vgl., Smål., Öl., Blek., Sk.). (Se ordart.) 

Fallåten 'ofärdig (om folk)', 'krympling, vanför', 'matt, förlamad för tillfället; 
ej om stadigvarande lamhet' (Got!.). 

Felaktig 'sjuk, behäftad med fysiskt fel' (Hls., Gst., Dal., Up!., Vrml., Sdm., 
Smål., Öl.). (Se ordart.) 

Gorrig 'vid klen hälsa, sjuklig, dålig' (Vb.): i ä gårut 'jag mår dåligt' (Byske 
sn, Vb.). — Betydelser med avseende på hälsotillstånd är belagda endast från 
Vb. De flesta beläggen är från 1800-talet men belägget härovan från Byske är 
så sent som från 1954. Bland de bet. som uppges av Rietz (s. 226a) återfinns 
'sjuklig' från Vb. 

Hacklig 'småsjuk, ej sängliggande, beteckning för klent med hälsan' (Vgl.). 

Halvdålig 'lindrigt sjuk' o. dyl. (Ång., Hrj., Smål., Sk.). 

Halvsjuk 'lindrigt sjuk' o. dyl. (Ång., Ögl., Vgl., Smål., Sk.). 

Hanglig 'hängig, okry, sjuk, dålig' o. dyl. (Vb., Ång., Jtl., Smål.). 

Hankig 'klent med hälsan, hängig, sjuklig, skral, svag, kraftlös' o. dyl. (Äng., 
Hrj., Hls., Gst., Dal., Vstm., Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Bhl., Smål., Öl.). (Se 
ordart.) 

Happlig 'som inte är kry, sjuklig' o. dyl. (Bhl.). 

Harkal 'dålig, sjuk' (Vrml.; ett enstaka belägg, från Eda sn). — Jfr harkig 
nedan. 

Harkig 'sjuklig, krasslig, skral, dålig' o. dyl. (Ja, Hls., Dal., Vrml., Ögl., Dis., 
Bhl., Vgl., Smål.). (Se ordart.) 

Harklig 'klen till hälsan' (Sdm.), 'hes i halsen', 'slemfyllt i halsen' o. dyl. 
(Dal., Smål., Sk.): Ä dä harklit? 'Är det förkylt?' (Långaryds sn, Smål.). 

Hasig 'okry, sjuk' o. dyl. (Ång., Dal., Vrml.): 'Jä ha vart se haset 'jag har blivit 
så dålig' (Ekshärads sn, Vrml.). 
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Hirig 'yr i huvudet, darrig, vimmelkantig, ostadig i gången (t.ex. till följd av 
yrsel, svindel' o. dyl. (Vrml., Sdm., Smål., Öl.). Rietz (s. 257a) anför ordet från 
Gotl. i bet. 'stapplande', 'förvirrad' och från Blek. i bet. 'förvirrad, tankspridd, 
oredig (till sinnet)'. 

Hurkig 'krasslig, sjuk' o. dyl. (Vrml., Ögl., Dis.), 'olustig' (Ögl., Bhl.), 
'hostig, rosslig' (Vrml.): 'bedrövele hurkete 'bedrövligt sjuk' (Laxarby sn, 
Dis.). 

Hånglig 'okry, hängsjuk, hängig, vacklande hit o. dit på grund av sjukdom' o. 
dyl. (Vb., Gst., Bhl., Smål.). — Jfr hångel 'en person, som i följd af sjuldighet 
eller svaghet går vacklande, eller för sin längd synes gå ostadigt' (Vb., Jt1.; 
Rietz s. 282b), hångelsjuk 'vara så nära sjuk att man går o. hänger' (Väse sn, 
Vrml.). 

Hälslös 'sjuklig, sjuk' o. dyl. (Nb., Lp!., Vb., Ång., Ja.). (Se ordart.) 

Hälsobruten 'hälsan knäckt' (Äng., Vgl.): 'Dä-le flere än han sam har undrat 
um han kan så länge leva han ä så hälsebruten (Korsberga sn, Vgl.). 

Hängdålig 'lindrigt sjuk, inte riktigt sjuk utan blott till hälften, inte heller 
riktigt kry' o. dyl. (Vgl., Hall., Smål.). (Se ordart.) 

Hänglig 'hängig, skral, sjuk' o. dyl. (Lpl., Jtl., Up!., Vrml., Dls., Bhl., Vgl., 
Smål.). (Se ordart.) 

Ill(a)vorden 'sjuk, dålig, svag, krasslig' (Jt1., Ögl., Bhl., Vgl., Hall., Smål., 
Blek., Sk.). (Se ordart.) 

Klak, klök 'klen, svag, skröplig, sjuk' o. dyl. (Vgl., Hall., Smål., Sk.): Höunn 
har allti vatt sau klag 'sjuk' (Slättålcra sn, Hall.), Ja ä bleen så klöker 'jag har 
blivit så svag och skröplig' (Marks sn, Vgl.). Från Älekulla sn, Vgl. fmns 
följande uppgift: »Ordet klak, klaker eller klök, klöker användes förr om 
sjuklig, skral eller krasslig person.» Rietz (s. 323b) anför ordet även från Ögl. 
— Om ordet och dess olika betydelser se utförligt Otto von Friesen 1936. Jfr 
klökvorden nedan. 

Klasig »klen, swag, dålig, eländig, alt i anseende til hälsan, t.ex. Jag gjär entan 
fåhli klåsu jag är nog mycket klen och sjuk» (Vb.; Stenberg 1804 s. 63 0.13  — 
Under krasot med betydelserna 'gammal o. skral; utlevad' (t) anför SAOB (K 
2665) klasig med påpekandet att ordet sannolikt är besläktat med krasa v. och 
krasslig. Vidare konstateras att »Formen klasig beror på växling av 
(kakuminalt) lo. r». 

13  Tecknet å avser att återge ett ljud »mitt emellan a och å» och å ett ljud »mitt emellan o och 
å» (Stenberg a.a. s. 3; jfr s. VIII). 
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Klen 'sjuk, sjuklig, svag' o. dyl. (allm.): Honn ha vatt klen te hälsan alla daa 
(Hällaryds sn, Blek.), Hann ä rätt klenä 'sjuk i allmänhet' (Fryele sn, Smål.), 
Hon hade en paug som va litte klen; läkarna konne inte jälpa-n 'sjuklig' 
(Helsingborgs lfs., Sk.). 

Klenaktig 'svag och sjuklig' o. dyl. (Nb., His., Bhl., Smål.). 

Klenlig 'sjuklig' (Dal.). 

Klensklig 'sjuklig' (Dal.). 

Klenslig 'sjuklig, skral' o. dyl. (kl., Hrj., His., Dal., Blek.). 

Klenvorden 'svag och sjuklig' o. dyl. (kl., Hrj., His., Gst., Dal., Vstm., Vrml., 
Nrk., Sdm., Ögl., Dls., Bhl., Vgl., Hall. och Smål.). (Se ordart.) 

Klorig 'skral, sjuklig' (Vb.; Rietz s. 330a). — På adjektivet finns endast detta 
belägg. Jfr klora v. 'gå sakta, med möda draga sig fram' o. dyl. (se avsnitt 
3.3.3.1). 

Klökvorden (Hall.; ett enda belägg, från Vallda sn): 'Han e allt klögvurn ' (ngt) 
bräcklig el. svag, ej stark' (Peterson 1935-46 sp. 597). — Jfr under klak ovan. 

Knal 'krasslig, dålig till hälsan, sjuk' o. dyl. (Nb., His., Gst., Dal., Ögl., Vgl., 
Smål., Sk.): 'Di ä knala å sä 'de äro inte friska' (Mjölby sn, Ögl.), (åderlåtning 
hade alltid hjälpt) når han hade varred lid knal 'krasslig' (Jerrestads hd, Sk.; 
Wran& 1884 s. 64). 

Knallig 'dålig (om hälsan)' (Sdm.). (Se ordart.) 

Knaslig 'klen, svag, sjuklig' o. dyl. (Nb., Lp!., Vb., Ång.). (Se ordart.) 

Krakig 'klen, svag, krasslig, sjuklig' o. dyl. (Vrml., Nrk., Ögl., Vgl.), 
'uttröttad, förbi, utarbetad, försliten' (Smål.): 'Han va ss kraki på sist tin ina 
han dödd 'klen till hälsan' (Nordmarks sn, Vrml.), Ja såg gubben Ström i dag 
han ser alt bra kraki ut 'bräcklig, avtacklad som en stackars hake' (Nordmarks 
sn, Vrml.). 

Kraklig 'skröplig' (Borgviks sn, Vrml.). I materialet finns endast detta belägg. 
Ordet är belagt i fin1.-sv. dial. med bet. 'krasslig, sjuklig' (Vendell s. 483b, 
Wessman s. 404). — Från Ugglums sn, Vgl. anförs krackla sä fram 'ta sig fram 
med svårighet, t.ex. på en dålig väg' (»Säges även om den, som har svårt för att 
reda sig i livet»). 

Krallig 'sjuklig, skral, krasslig' o. dyl. (Gst., Nrk., Sdm., Ögl., Smål.). (Se 
ordart.) 
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Krank 'klen till hälsan, sjuk, sjuklig' o. dyl. (belagt från samtliga landskap 
utom Med. och Hrj.): 'beteckn. för sjuk i allmänhet': Han får mik åjdän, så han 
får en krankan kal nå (Fide sn, Gotl.). 

Krankaktig 'sjuklig' (Dal.; OÖD s. 1220). — Adjektivet upptas av SAOB (K 
2651) med bet. 'sjuklig; krasslig' (t). 

Kranklig 'krasslig' o. dyl. (Bhl., Smål.). 

Krasslig 'klen, sjuklig, sjuk' o. dyl. (belagt från alla landskap utom Jt1.): Um 
än värk å vånna hae släppt ätte, så en kann hi se allri så lide, så äi en ju ändå 
krassli fue en tål knappt att de blås pau en, funn en hae krämmpuna zjän 
(Markaryds sn, Smål.), Ta ha vad lett krasled pau sista tien 'småsjuk' (N. 
Rörums sn, Sk.). 

Kravlig 'sjuklig, klen, skral, skröplig' o. dyl. (Lpl., Vb., Jt1., Hls., Gst., Dal., 
Vstm., Upl., Smål., Blek.). (Se ordart.) 

Krelig 'svag, illamående, skröplig, sjuklig' o. dyl. (Ång., Hls.): Han va 
gammal o krelen (Delsbo sn, Hls.; Hjelmström 1896 s. 46). — Benson (1951 s. 
100 f.) gör kommentaren att något direkt motsvarande grundord till krelot 
'illamående, sjuklig' (Multrå sn, Ång.) ej har påträffats. Han nämner ett 'krel 
'kräla' i burträskmålet och antar att ett verb *krela 'kravla, kräla' ligger till 
grund för krelot. »Paralleller till betydelseförskjutningen kunna nämligen 
påvisas. I no. mål fmns ett adj. krcelen 'svakelig og kraftlös' vid sidan av vb 
kria = sv. kräla [...] och burträskmålet har adj. 'krevlut 'klen, sjuklig' jämte 
vb 'krevel 'kravla'» (s. 101). Krela 'kräla, gå uselt; krypa' anförs från Hls. 
(Säve 1851 s. 177) och från samma källa betydelsen 'börja att gå uppe (eft. 
sjukdom)' (s. 262). Verbet upptas av SAOB (K 3061) under kräla, som uppges 
vara »två väsentligen likabetydande ord, nämligen dels sv. dial. (Götal.) kräla, 
krela, kråla», dels sv. dial. krälla (sveamål, nord- och östsv. mål). Jfr krävlig 
nedan. 

Krucklig 'ålderdomssvag', 'dålig, särskilt att gå' (Jt1.), 'gammal och skröplig, 
stel och med krokig rygg': 'Je e nå krucklut je-å (»sagt av en 87-årig gumma») 
(Lita sn, Jtl.). 

Krullig 'svag, klen, skröplig' (Hls., Gst.): Ja ä alti så krulin, nå vädr8 ä 
rängnut å kalt 'motsats till pigg' (Årsunda sn, Gst.) — Wennberg (1873 s. 38) 
anför från His. även substantivet krull 'skröplighet'. Jfr skrullig, skrull. 

Krumlig 'skröplig, sjuk, olustig' o. dyl. (ftl., His.). 

Krusslig 'skröplig, krasslig, dålig', 'med nedsatt arbets- och rörelseförmåga' 
o. dyl. (Jt1., Med.): Ve e ful kruhlut je 'jag är väl kruslot jag' (»sade mormor») 
(Lits sn, 
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Krycklig 'skröplig' o. dyl. (Nb., Ång). (Se ordart.) 

Krymplig 'ofärdig, vanför' (Vrml., Blek.). 

Kräcklig 'krasslig, sjuk' o. dyl. (Nb., Jt1., Hrj., Dal., Smål.). (Se ordart.) 

Kräkig 'klen, kraftlös, krasslig, sjuklig, skröplig på grund av sjukdom och 
ålder' o. dyl. (Jt1., Ögl., Bhl., Vgl.): Di ä rätt kräketa ' de är rätt dåliga, krassliga 
(om gamla personer)' (Örberga sn, Ögl.), 'Dä står i guss hånn, han ä så 
kräketer »[om] en sjuk, om han kan repa sig» (Korsberga sn, Vgl.). 

Kräkslig 'skröplig, klen till hälsan' (Dal.). 

Krällig 'krasslig, sjuklig' o. dyl. (Lpl., Ång., Ögl.). 

Krämpfull 'full med krämpor, sjuk, sjuklig' (Nrk., Sdm., Vgl., Smål.). (Se 
ordart.) 

Krämpig 'krasslig, sjuklig' o. dyl. (Jd., Vstm., Sdm., Bhl., Vgl.). 

Krävlig 'klen, svag, sjuklig' (Vb.). — Jfr krävel s. 'svag och sjuklig stackare' 
(Hössjö i Umeå lfs., Vb.: Larsson & Söderström 1979 s. 111). 

Krölig 'klen, sjuklig' o. dyl. (Med., Hrj., Hls.). — Jfr 'gammejlerölen 
'sjuklingen' (Hls.; Nordlinder 1909 s. 62). — Enligt Benson (1951 s. 108) är 
krölig 'senfärdig, som är utan handlag, klumpig' »att sammanställa med häls. 
vb kräla 'bära sig ovigt åt' (Rietz)». Jfr kröla 'gå som en sjukling' från Torps 
sn i Med. (Bogren 1921 s. 101). 

Kåtlig 'ynldig, krasslig, sjuklig' (Dal.). 

Lossig 'gammal och förbi, inte riktigt kry' (Smål.): 'Du si ss lssi ut i da 'inte 
riktigt kry' (Kläckeberga sn, Smål.). — SAOB (L 1077) upptar lossig, sv. dial. 
låsig (Smål.) med bet. (t)'lös, 'skranglig'; 'som har lossnat 1. håller på att gå 
upp i fogarna', »äv. närmande sig bet.: förfallen, dålig». Ordet förs till stammen 
i loss och lossa v. 

Lurken 'lindrigt sjuk' (Hrj.). 

Menför 'ofärdig, lytt' o. dyl. (Nb., Lp!., Vb., Ång., Jt1., Med., Hrj., Hls., Gst., 
Dal., Vstm., Bhl., Vgl.). 

Mödd 'hindrad genom lyte, sår e.d., bruten av arbete, ofärdig, trött, ansträngd' 
o. dyl. (Nb., Vb., Ång., JU., Med., Vstm., Sdm., Ögl., Gotl., Hall., Smål.). (Se 
ordart.) 
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Nåk 'krasslig, sjuk, [vid] dålig hälsa' o. dyl. (Nb., Lpl., Vb., Ång., kl., Med., 
Hrj., His., Smål.). (Se ordart.). Jfr nåkaktig nedan. 

Nåkaktig (Ång.; ett enda belägg från Högsjö sn): 'halvkrasslig, lindrigt sjuk'. 

Ofrisk 'krasslig, lindrigt sjuk, sjuk, sjuklig' o. dyl. (Lp!., Vb., Hrj., His., Gst., 
Dal., Vrml., Gotl., Vgl., Öl.): 'Den där han seir så åufräiskår eut 'den där han 
ser så ofrisk ut' (Fårö sn, Got!.). Rietz (s. 481b) anför ordet även från Nb. 

Ofärdig 'lytt, rörelsehindrad, som är besvärad av medfött el. förvärvat lyte' o. 
dyl. (belägg finns från samtliga landskap utom Gotl.): 'Hann ha vstt ofäri i all 
sinn da 'vanför, lytt' (Angelstads sn, Smål.). 

Oför 'behäftad med sjukdomslyte, vanför, invalidiserad, skröplig' o. dyl. (Nb., 
Lp!., His., Vrml., Nrk., Ögl., DIs., Vgl., Hall., Smål., Öl., Sk.). Rietz (s. 130b) 
anför bet. 'svag' (Hls.—Blek.). 

Ohörk 'sjuk i allmänhet' (Vgl.; ett enda belägg, från Korsberga sn). 

Okurant 'krasslig, lindrigt sjuk, sjuklig' (Lp!., Vb.): N pälle jer nalte okurant 
'Pelle är inte fullt frisk' (Hössjö, Umeå lfs., Vb.; Larsson & Söderström 1979 
s. 142). 

Opasslig 'sjuk, ej kry' o. dyl. (Nb., Lp!., Vb., Hrj., Hls., Up!., Vrml., Sdm., 
Ögl., Dls., Vgl., Hall., Smål., Öl., Sk.): 'Ho har vört opasslier ena långer-ti 
'sjuk i allmänhet' (Agnetorps sn, Vgl.), Ja va opassliå å konne ingte kåmma fö 
dä 'ej riktigt kry' (Väckelsångs sn, Smål.). 

Oställd 'dålig, klen, olustig' (Hrj.): Jä ä ostähllt i dag 'jag mår inte bra, jag är 
olustig idag' (Linsells sn, Hrj.). 

Pjasig 'halft sjuk': Han si så pjasiå ut (Jäts sn, Smål.). — Belägget är det enda 
med bet. avs. hälsotillstånd. Jfr pjasare 'svag och vek person' (Hössjö, Umeå 
lfs., Vb.; Larsson & Söderström 1979 s. 148), 'sjuklepjasar 'sjuklig stackare' 
(Lycksele sn, Lp!.). Från Sk. kan beläggas pjaset 'senfärdig', 'långsamt 
släpande, dåsigt arbetande' o. dyl. 

Pjaskig 'orkeslös, senfärdig' (Hall., Smål., Blek., Sk.): 'Han b8rj å bli pjasski, 
nu på ålerdomen 'han börjar bli orkeslös nu på ålderdomen' (Blackstads sn, 
Smål.). Rietz (s. 503b) anför från Sk. även bet. 'våpig, högst inskränkt till 
förståndet'. 

Puslig 'skral, ej frisk' (Vrml., Got!.). 

Racklig 'skröplig, sjuklig', 'svag, vacklande; om sjuka eller uttröttade 
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människor' o. dyl. (Nb., Ång., Vstm., Nrk., Ögl., Bhl.): Gubben ä gammal å 
rakklu (Nrk.; Rietz s. 533a). — Jfr sjukracklig nedan och racklus s. 'sjuklig 
stackare', rackelsjuk 'hängsjuk, krasslig' (fin1.-sv. dial.; Vendell s. 729). 

Rapplig 'skraltig, klen, dåligt gjord' (Lpl.): 'Ja ha vorte mer söm räpplut 'jag 
har blivit skraltig' (Lycksele sn; bet. avs. hälsotillstånd känd endast från denna 
socken). — Jfr rappel s.: Att du skull val e täcke räppel 'tänk, att du blev så 
eländig, sjuklig' (Lycksele sn). 

Rucklig 'sjuklig, dålig, inte riktigt frisk' o. dyl. (Hls., Upl.): »En del gamla 
uttrycka det även så: jag är så rucklu och mena då att de äro sjukliga» (Arbrå 
sn, His.). 

Sjuk (allm.): Ha jär så bräcklo, jamt s jär ha sjauk u (Fide sn, Got!.), Han va 
sjug nar ja kåm did (N. Rörums sn, Sk.). 

Sjukal 'sjuklig' (Vrml., Dls.): »personer som mestadels äro sjukliga, säges 
vara sjuklig, klen. Även har jag hört personer som sagt sjukall, sjukdålig» 
(Gustav Adolfs sn, Vrml.). 

Sjukalig 'klen till hälsan' o. dyl. (Bhl., Vgl.): »sjuklig person som ofta 
insjuknar säges vara 'sjukalir», 'klen till hälsan', »syn. 'sjukvurn» (Korsberga 
sn, Vgl.). 

Sjukdålig 'klen, opasslig, krasslig, sjuk, dålig, sjuklig' o. dyl. (Vrml., Sdm., 
Smål.): »Att vara lindrigt sjuk [...] Då gick det också an att skämta, och ett 
vanligt uttryck var, att man var 'sjukä-dåliä' eller att man 'var i stället för en 
sjukä'» (Bergs sn, Smål.). 

Sjukfull 'sjuklig, 'full av sjukdomar' (Vrml.). 

Sjukhankig 'krasslig, sjuklig' (Sdm.; ett enda belägg, från Björkviks sn) . — Jfr 
hankig ovan. 

Sjukharkig 'krasslig, sjuklig' o. dyl. (Ögl., Dls., Bhl.): 'Han vart lamm te sist, 
va sjukharketer i fämtan år (Vists sn, Ögl.). — Jfr harkig ovan. 

Sjukhälsig 'sjuklig, som ser svag och sjuklig ut' (Vrml.). 

Sjukkrasslig 'sjuklig, krasslig' o. dyl. (Lp!., Med., Öl.). 

Sjuklig (allm.): Änn e sjuklin å sä (Boda sn, Dal.), Han ha sä sjuckle änn 
tjäling 'han har så sjuklig hustru' (Lycksele sn, Lp!.). 

Sjukracklig 'sjuklig, som ofta insjuknar' (Nb.; ett enda belägg från Överluleå 
sn). — Jfr racklig ovan. 
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Sjukvorden 'sjuklig' (Vrml., Bhl., Vgl.). 

Skammad 'sjuk, krasslig' o. dyl. (Ögl., Smål.): I förqvällsse ble ja så skamma, 
att ja trodde ja skulle gå åt 'sjuk, krasslig' (Ydre hd, Ögl.; Rääf 1859 s. 74), 
Gunås, Herren ä rättå skamma 'Gud nåde oss, Herren är rätt illa sjuk' 
(Tunaläns, Sevede o. Aspelands hdr, Smål.; Crxlius 1774 s. 409). 

Skarrig 'krasslig till hälsan, sjuklig, svag, klen, utmagrad' o. dyl. (Jt1., His., 
Dal., Vrml., Dls., Vgl.). (Se ordart.) 

Skrabbig 'klen, krasslig, sjuk, sjuklig, skröplig, ofärdig, orkeslös' o. dyl. 
(allm.). (Se ordart.) 

Skrabblig 'skral till hälsan, krasslig' o. dyl. (Sdm., Ögl., Vgl., Smål.): Han ha 
blett skrabbliarä dänn sisstä tiän 'skröpligare, klenare, sjukligare' (Angelstads 
sn, Smål.), Va då nsnn såmm innte va sängliggenes männ va bale lite sjuk så 
va ann skrabbli (S. Vi sn, Smål.), »en person kan vara skrabblig, d.v.s. klen, 
sjuklig, men även med betydelsen skrävlig. En sak kan vara skrabbli -t d.v.s. 
dålig» (Långaryds sn, Smål.). 

Skrabbolig 'sjuk, dålig, »skrabbig», ej vid sunda vätskor' (Smål.). 

Skrackig 'sjuklig, krasslig, skral' (Vgl.). (Se ordart.) 

Skracklig 'sjuk, sjuklig, skröplig' o. dyl. (Vrml., Nrk., Dls., Vgl.). (Se ordart.) 

Skraggig 'skral, mager' o. dyl. (Vrml., Dls., Bhl., Smål., Sk.): [Svar på en 
fråga om hur det står till på 80-årsdagen] Åjo jag är allt skraggi 'svag i benen 
och darrande händer, åldrig' (Nordmarks sn, Vrml.). — Jfr skragg 'skrabbig 
person' (Skålleruds sn, Dls.; Karlsson 1973 s. 563). 

Skral 'klen, krasslig, sjuk, dålig' o. dyl. (belägg finns från samtliga landskap 
utom Vstm. och Gotl.): Hon Onde se skral, så hon lau övanpau 'krasslig, 
småsjuk' (N. Rörums sn, Sk.), »Det var ofta när man frågade efter någon som 
varit sjuk eller var sjuklig hur han mådde det svarades: Han är allt skral» 
(Råggärds sn, Dls.). 

Skralaktig 'något skral, krasslig' (Gst., Upl., Vrml.): Hur är det med din 
granne då? Å, han ä allt skralakti 'bräcklig' (Ölme sn, Vrml.). 

Skralamank 'matt och svag efter sjukdom' (Vrml.; ett enda belägg, från 
Gustav Adolfs sn). 

Skralimang (Vgl.; ett enda belägg, från Otterstads sn): Måns hade en så 
förfärligt fin hustru, men Pers hustru var lite skrallimang. Per gick bara och 
önskade, att hans sjuka käring skulle dö ... 
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Skrallig 'svag, klen, skraltig, krasslig, sjuk, mager' o. dyl. (Nb., Lpl., Jt1., Hls., 
Vstm., Sdm., Ögl., Bhl., Vgl., Smål.). (Se ordart.) 

Skraltig 'krasslig, halvsjuk, hängig, klen' o. dyl. (Nb., Lpl., Vb., Jtl., Hrj., Hls., 
Gst., Vstm., Upl., Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Dls., Bhl., Vgl., Hall., Smål., Sk.): 
Man va skrallti' å skrabbu"krasslig' (Kumla sn, Vstm.), Hann ha blett möät 
skralltiärrä senn sisst 'halvsjuk, hängig, klen' (Angelstads sn, Smål.). — Rietz 
(s. 604a) anger bet. 'söndrig, bräcklig', 'matt, orkeslös; dålig, klen' och 
betecknar ordet som »Allm.». 

Skralvorden 'sjuklig, sjuk, dålig' (Ång., Jt1., Dal.): 'Han ä ällti ss skralvolin 
'sjuklig', Han ha vuri skralvolin e vikku 'han har varit rätt så dålig en vecka' 
(Åls sn, Dal.). 

Skrank 'skral, mager, svag' o. dyl. (Med., Hls., Dal., Upl., Smål.): Ja ä skrank 
i da 'skral (sjuk)' (Tuna sn, Med.). 

Skrankal 'dålig, krasslig' (Bhl.). 

Skrankig 'skral, krasslig, sjuk, sjuklig, mager och klen' o. dyl. (Ång., Jt1., Hrj., 
Upl., Vrml., Sdm., Ögl., Dis., Bhl., Vgl., Smål., Blek.). 

Skrapplig 'sjuklig, skröplig' o. dyl. (Lpl., Vb., Vgl., Smål.): 'Ja är-sä elännde 
å skräpplut 'eländig och svag' (Lycksele sn, Lpl.). 

Skrasslig 'svag, krasslig, sjuk, sjuklig, dålig' o. dyl. (Nb., Lpl., Ång., Jt1., 
Med., Hrj., Hls., Gst., Dal., Upl., Vrml.). (Se ordart.) 

Skravlig 'klen, krasslig, sjuklig' o. dyl. (Hrj., Hls., Dal., Vstm., Upl., Sdm., 
Ögl., Smål.). (Se ordart.) 

Skredal 'skral, sjuklig' (Bhl.). 

Skruckig 'krasslig, sjuklig' o. dyl. (Jt1., Upl., Sk.): Jag känner mej lite skruckig 
idag (Börstils o. Vaksala m.fl. snr, Upl.). — Jfr skrucka 5.: Hun ä nu en gamal 
skruka 'gammal, krokig, halvsjuk käring', Hun jek så skruked så ' gick nedböjd 
o. stapplande' (Knäreds sn, Hall.; Wangö 1963 s. 170). 

Skruggal 'lite sjuk, dålig' o. dyl. (Vrml., Dis.). 

Skrullig 'skral, skröplig, klen, sjukligt svag' o. dyl. (Hls., Sdm., Sk.): Hon 
kunna assint gå, hon va' så skrullug och skull ha hjälp te allt 'skröplig' (Arbrå 
sn, Hls.) — Jfr subst. skrull och skrulling 'stackare; klen och sjuklig menniska' 
(Hls.; Wennberg 1873 s. 64). 

Skruppig 'krasslig, skröplig, mager' o. dyl. (kl., Med.). 
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Skrusslig 'krasslig, klen, skröplig' o. dyl. (Jt1., Hrj., His., Upl., Vrml.). 

Skruttig 'sjuklig, skröplig, bräcklig, klen' o. dyl. (Vstm., Vrml., Sdm., Smål., 
Sk.): Han ä skrutti 'sjuklig' (Långaryds sn, Smål.), Måns kom ente så tit å hälsa 
på nu, sin han blöd så gammel å skrutted 'skröplig' (Fågeltofta sn, Sk.). 

Skryp(er) 'mager, klen' (His., Gst., Dal.): 'Han ha vurti så skryp så 'han har 
fallit av så' (Hedemora sn, Dal.). 

Skråal 'sjuk, skral' (Bhl.). 

Skrådålig 'lindrigt sjuk, skral till hälsan' o. dyl. (Vgl.). (Se ordart.) 

Skråen 'småsjuk' o. dyl. (Ögl., Vgl.). 

Skrålal 'skral' (Vrml.; Rietz s. 604a). 

Skrällig 'skröplig, krasslig' o. dyl. (His., Upl., Smål.): Ja ha gått å blett så 
skrälli å ussäl dänn sissta tiän (Angelstads sn, Smål.). — Jfr SAOB S 5174. 

Skräpig 'krasslig, sjuklig, dålig' o. dyl. (Nb., Ång., Jt1., Vrml., Ögl., Vgl., 
Smål., Öl.): 'Skrabbige dä sär-di alt å skräpige (»skrabbiga det säger de allt 
och skräpiga»), 'Öm inte dä vm så skräpit mä-en 'dåligt' (S. Unnaryds sn, 
Smål.). — Jfr SAOB 55202. 

Skrölig 'dålig, skröplig' (Jt1., Sdm., Sk.): Kjäringna ä skrölig, da ä inte gött o 
veda hå da gao 'dålig' (Örkeneds sn, Sk.), Dä va räled va du ha bleed skröled 
i halsen 'hes, hostig, oklar i halsen av förkylning, skrovlig i målet' (Oderljunga 
sn, Sk.). 

Skröplig 'klen, svag, sjuklig' o. dyl. (Nb., Lpl., Ång., Jt1., Med., Hrj., Dal., 
Upl., Vrml., Nrk., Sdm., Vgl., Hall., Smål., Sk.): 'Ja är-söm sä skröpple, sä ja 
jitt bä stäva-mä främ 'jag är som så skröplig, så jag måste bara hjälpa mig fram 
med stav' (Lycksele sn, Lpl.), Han håll på vara skröpli männ sä ä-n ju gammal 
'han börjar nog lida av ålderdomssvaghet, men så är han ju gammal' (Fredrika 
sn, Lpl.), Kalle ä skröppli 'sjuk' (Misterhults sn, Smål.). 

Skuggal 'gammal och skröplig, som lutar mot jorden', 'skugglik, af sjukdom 
tärd, med aftynande krafter, mager som en skugga' (Vrml., Dls.; Rietz s. 606a). 

Svaglig 'svag, klen, skröplig' o. dyl. (Nb., Lpl., Vb., Dal., Öl.): Han ä sjvagle 
'svag, kraftlös att arbeta' (Lycksele sn, Lpl.). 

Sår 'sjuk' (Nb.; ett enda belägg, från Överluleå sn). — Rietz (s. 558a) upptar 
ordet med bl.a. betydelsen 'sjuk, ömtålig' från Österbotten i Finl. 
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Tafflig 'sjuklig, skral, klen, orkeslös' o. dyl. (Gst., Dal., Vstm., Upl., Vrml.). 

Usel 'krasslig, sjuk' o. dyl. (belagt från samtliga landskap utom Dal., Vrml., 
Nrk., Dis., Öl.): 'Han lär bä vara ussäl 'sjuk' (Lycksele sn, Lp!.), Han lau å va 
så usel så han kånne knappt röra se 'sjuk' (N. Rörums sn, Sk.). 

Uslig 'krasslig, sjuk' o. dyl. (Nb., Lp!., Ång., Jt1., Hrj., Hls., Gst., Dal., Vstm., 
Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Dis., Bhl., Hall., Smål., Öl., Blek., Sk.): Va, nu ä han 
rektit usslier 'sjuk' (Torpa sn, Ögl.). 

Våk(er) 'matt, svag, sjuk, sjuklig' o. dyl. (Vgl., Hall., Smål., Sk.): Ja trodde 
inte han va så våker 'svag, sjuklig, veklig' (Hall.; Möller 1858 s. 219). 

Öden 'trött, skral, dålig, sjuk' (Got!.). (Se ordart.) 

3.3.2. Ordartiklar 
Falli(t) 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från alla landskap med undantag av Dalsland. Bet. avs. hälso-
tillstånd är kända från Nb., Ång., Jt1., Med., Hls., Gst., Dal., Gotl., Bhl., Vgl., 
Smål., Öl., Blek. och Sk. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'[om] invalid' (Piteå, Nb.), '[om någon som är] tillfälligt lytesbehäftad' (»van-
ligen, men användes väl även om permanent invaliditet») (Töre sn, Nb.), 'ofär-
dig' (Norrfjärdens sn, Nb.), 'lindrigt skadad eller sjuk' (Ramsele sn, Ång.), 'rö-
relsehindrad eller med någon annan skavank', 'oförmögen (kroppsligen)' 
(Hammerdals sn, Jt1.), 'ofärdig', »används endast om värk och plåga» (Rödöns 
sn, It), 'svag, sjuk, ej vid full vigör' (Ljustorps sn, Med.), 'kraftlös, dålig, slut 
om människor' (Indals-Lidens sn, Med.), 'bräcklig, ofärdig, vanför' (Årsunda 
sn, Gst.), 'hjälplös till följd av skada, ofärdig, menförd, oförmögen att reda sig 
själv' (Torsåkers sn, Gst.), 'tillfälligt småkrasslig' (Hille sn, Gst.), 'sjuk, »all-
deles slut», »nergången»' (Broddetorps sn, Vgl.), 'sjuk, nere, krasslig' (Åsle 
sn, Vgl.), 'tärd, mager, slut på krafterna, färdig att dö' m.m. (Rydaholms sn, 
Smål.), 'sjuk, dålig' (Bringetofta sn, Smål.), 'illa medtagen av t.ex. trötthet, 
sjukdom eller annan orsak' (V. Torsås sn, Smål.), 'dålig, klen' (Förkärla sn, 
Blek.). — Rietz (s. 126a): falläj 'usel, matt, dålig' (Gotl.). 

Språkprov 
iär så fåleit ute e bein 'jag är så ofärdig i ett ben' (Norrfjärdens sn, Nb.). 
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Je ha vy rektut falit['sjuk'] i fler daga (Norderöns sn, 

'Åm je tjennes falit å et opp e spissbrökåku, så ta je på svettes ikring suga, å då 
vål je snart bra (Norderöns sn, ftl.; yttrat av en gammal man som betraktade 
»spisbröd», bakat av sämre mjöl blandat med agnar, nästan som ett läkemedel). 

B(ifalit i ärmen 'bliva ofärdig i armen' (Ovikens sn, Jil.). 

Ja vart sa falit sa ja gat gå sta läggä må i skuss 'jag blev så matt så jag måste 
gå och lägga mig en stund' (Selångers sn, Med.). 

'Hän fekk äller nå vinner['styrka'] tebakä ti harma, uta hän varst falit tia ännä 
inni dödagär (Bergsjö sn, Hls.; Nordlinder 1909 s. 66). 

'Falit i ron 'ofärdig i höfterna' (Årsunda sn, Gst.). 

'Va fali ute trstthet 'uppges av trötthet' (Agnetorps sn, Vgl.). 

Han kände sig falli 'han kände sig sjuk' (Öja sn, Smål.). 

Övriga betydelser 
'om en som har någon tillfällig plåga; lindrigt drucken' (»säges även om en, 
som har svårt att fatta») (Multrå sn, Ång.; Nordlander 1933 s. 23), 'trött, vim-
sen' (Gideå sn, Ång.), 'oförmögen på grund av kroppsligt fel' (»även en ma-
skin med defekt kan vara falit») (Högsjö sn, Ång.), 'onykter, något berusad', 
'mindre vetande, ofärdig' (Bergsjö sn, His.), 'utfattig, ruinerad' (isht Gräs-
marks sn, Vrml.), 'slut, trasig' (Norrby sn, Upl.), 'redlös' (Åkers o. Öster-
rekarne hdr, Sdm.), 'fallfärdig, utsliten' (Finnerödja sn, Vgl.), 'avsigkommen' 
(Svenarums sn, Smål.), 'förstämd' (Kulltorps sn, Smål.), 'förlägen, överras-
kad' (Kristdala o. Döderhults snr, Smål.), 'överraskad, överrumplad' 
(Torslunda sn, Öl.), 'söndrig, förstörd' (Knäreds sn, Hall.), 'förbi, uttjänt, 
oduglig' (Torekovs sn, Sk.), 'förlägen, stum' (»visste ej något att säga») (Bo-
sjöklosters sn, Sk.). — Rietz (s. 126a): falli 'förstörd, ruinerad' (Up1.—Sk.). 

Kommentar 
De betydelser som anges av SAOB (F 195 f.) stämmer väl överens med de från 
dialekterna kända, nämligen dels (»numera föga br.») 'oförmögen att infria 
sina skulder 1. förbindelser, bankrutt, insolvent', dels 'skröplig, orklös, utlevad, 
»förbi»' (t). Enligt ordboken kommer fallit »av t. fallit, av it. fallito, eg. p. pf. 
tillfallire». En form falli förklaras som påverkad av fr.failli, en från 1700-talet 
känd formfal(l)id som beroende på »inflytande från ord o. ordformer på -d med 
slutkonsonanten stum i vardagsspr.». Ordboken hänvisar till fallera v., som 
uppges bl.a. (»numera bl. yard. o. bygdemålsfärgat») användas »för att uttrycka 
att en brist 1. ett mankemang i ett eller annat avseende föreligger», t.ex. »(nu-
mera föga br.) om person: brista i fullgörandet av sin plikt 1. sina åligganden; 
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om själs- 1. kroppsförmögenhet, sinnesorgan, (del av en) mekanism o. d.; ej 
tjänstgöra 1. fungera på normalt 1. tillfredsställande sätt; svika, 'klicka', man-
kera». 

Felaktig 

Geografisk spridning 

Med betydelser avvikande från de riksspråkliga är ordet belagt från His., Gst., 
Dal., Upl., Vrml., Sdm., Smål. och Öl. Bet. avs. hälsotillstånd finns belagda 
från alla dessa landskap. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 

'sjuk, behäftad med fysiskt fel' (Alfta sn, His.), 'ofärdig' (Rämens sn, Vrml.), 
'behäftad med kroppslyte, vanskapt' (Östervåla sn, Upl.), 'sjuklig, krasslig' 
(Björkviks sn, Sdm.), 'behäftad med lyte' (Fryele sn, Smål.), 'vanför' (Föra sn, 
Öl.). 

Språkprov 

'Han va n8 felaktie 'han var vanför på något sätt' (Föra sn, Öl.). 

Övriga betydelser 

'tokig, icke riktigt klok' (Vätö sn, Upl.; Schagerström 1889 s. 12), 'felaktig, 
konstig, abnorm' (Östervåla sn, Upl.), 'onykter' (Barva sn, Sdm.). 

Kommentar 

Med kommentaren »numera föga br.» anger SAOB (F 441 f.) för felaktig bl.a. 
bet. 'behäftad med bristfällighet(er) 1. fel 1. lyte(n); som ej är i fullgodt skick 1. 
sådant det bör vara; bristfällig, bristfull, ofullkomlig; behäftad med kroppslyte, 
lytt, ofärdig', de sistnämnda bet. »särsk. (i Finl, fullt br.) abs.». FO (s. 35) anför 
förutom bet. liknande nyssnämnda även 'efterbliven, imbecill', 'gravid, ha-
vande', 'ngt berusad, rörd av starka drycker'. 

Hankig 

Geografisk spridning 

Ordet är belagt från Ång., Hrj., His., Gst., Dal., Vstm., Upl., Vrml., Nrk., Sdm., 
Ögl., Dls., Bhl., Vgl., Hall., Smål., Öl., Blek. och Sk. Bet. avs. hälsotillstånd är 
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kända från Ång., Hrj., His., Gst., Dal., Vstm., Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Bhl., 
Smål. och Öl. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'mager, hängsjuk' (Tärmäs sn, Hrj.), 'klent med hälsan' (Högsjö sn, Ång.), 
'som går och hänger och ej orkar arbeta så bra, hängsjuk' (Årsunda sn, Gst.), 
'sjuklig, illamående' (Torsåkers sn, Gst.), 'klen, kravlig, dålig' (Söderbärke sn, 
Dal.), 'skral, om hälsa' (St. Mellösa sn, Nrk.; 1860 LUB Rietz 11 s. 84), 
'matt och trött', 'svag och kraftlös' (Gåsinge sn, Sdm.), 'hängig, inte kry' 
(Sorunda sn, Sdm.), 'krasslig' (Jonsbergs sn, Ögl.), 'krasslig, sjuk' (Ö. Ryds 
sn, Ögl.), 'spinkig, klen' (Bro sn, Bhl.), 'halvsjuk, olustig' m.m. (Angelstads 
sn, Smål.), 'småsjuk' (Segerstads sn, Öl.), 'hankig, skral, usel' (»beteckning 
för när man varit klen en tid») (Hallingebergs sn, Smål.). 

Språkprov 
'Hon jekk å va hångku 'hon gick och var dålig' (Torsåkers sn, Gst.). 

Hanku, så dåli att man behövdes hånkas, som en gammal okse 'krasslig' 
(Kumla sn, Vstm.). 

Ja tjänner maj så hangkug 'svag och kraftlös' (Gåsinge sn, Sdm.). 

Ho ha vuri hangki en ti 'hängig, inte kry' (Sorunda sn, Sdm.). 

'När mor va hangkuger 'krasslig, sjuk' (Ö. Ryds sn, Ögl.). 

'Ja ha gått å tjännt me hangki längä 'halvsjuk, olustig' m.m. (Angelstads sn, 
Smål.). 

Övriga betydelser 
'knaggligt' (n.) (Voxna sn, Hls.), 'tung o. hängande' (Vika sn, Dal.), 'knappt, 
fattigt' (n.) (Grangärde sn, Dal.), 'knapp, dålig, torftig' (Ramsbergs, Nora, 
Fläckebo snr, Vstm.), 'krånglig, svår, besvärlig, mindre lätt' (Kolbäcks o. Järn-
boås snr, Vstm.), 'kinkig (om personer)' (Säffle, Vrml.), 'brått' (n.) (Lekvatt-
nets sn, Vrml.), 'vårdslös' (Östervallskogs m.fl. snr, Vrml.), 'slarvig' (Fors sn, 
Vgl.), »adj. för slingrande växt» (Korsberga sn, Vgl.), 'mödosam och tids-
ödande; »h. arbete. Slarfigt och illa klädd. Hon ser så h. ut» (Smål.; J.E. Lager-
gren 1840-61 s. 230), 'trasig' (Bjäre hd, Sk.). 

Kommentar 
Adj. hankig 'sjuklig, som har vacklande hälsa, hängsjuk' är enligt SAOB (H 
421) en avledning av hanka v. (H 420 f.) i bet. 'icke vara riktigt frisk!, kry, vara 
hängsjuk, »krassla» ' (»särsk. i uttr. gå och hanka, hanka med en förkylning 1. 
dyl.»). Ordboken skiljer mellan nämnda hankig, som dessutom uppges betyda 
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'besvärlig, usel, eländig' (till hanka i bet. 'mödosamt draga sig fram, släpa 1. 
dragas med ngn 1. ngt') och hankig (H 419 f.) 'slarvig, vårdslös (särsk. i fråga 
om klädsel)', avledning av hank (H 419) 'besvärlighet, svårighet, olägenhet, 
trassel', men jämför hank med hanka v. Ett belägg på hank med bl.a. betydel-
sen 'sjuklighet' finns från Godegårds sn, Ögl., och den betydelsen anförs även 
av J.W. Grill (1964 s. 39) från Lerbäcks sn i Närke tillsammans med bet. 'svå-
righet, fattigdom, slarf'. Att det rör sig om två olika avledningar ger en förkla-
ring till den stora betydelsevariationen i kategorin »Övriga betydelser». Jag har 
valt att redovisa samtliga belägg på hankig oavsett om det rör sig om en avled-
ning av hanka v. eller hank s., eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra vil-
ketdera som är fallet. 

Verbet hanka är enl. Hellquist »väl en k-avl. av hanga (h ä n g a) o. sålunda 
parallellbildn. till hangl a, sv. dial. hängla o. isl. hangsa». 

Harkig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Lpl., Jt1., Hls., Dal., Vrml., Ögl., Dls., Bhl., Vgl., Smål. och 
Sk. Bet. avs. hälsotillstånd är kända från samtliga dessa landskap med undantag 
av Lpl. och Sk. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'sjuklig, skrabbig' (Hls.; Unström 1841 s. 12), 'sjuklig, svag, krasslig' (Hls.; 
Wennberg 1873 s. 26), 'klen, krasslig till hälsan' (Delsbo sn, Hls.; Landgren 
1870 s. 29), 'som har nedsatt fysik, ohälsa' (v.s.a. 'besvärlig') (Malungs sn, 
Dal.), 'sjuklig, dålig' (Lekvattnets sn, Vrml.), 'som kroppsligen inte tål något 
(om person)', 'som ser svag och sjuklig ut' (Dalby sn, Vrml.), 'skral' (Järn-
skogs sn, Vrml.), 'förkyld och »hostig» ' (Hovs sn, Ögl.), »när de är sjuka och 
inte orkar göra det, som det ska (göras)» (Tjärstads sn, Ögl.), »vår beteckning 
för att en person är sjuklig och för jämnan illamående är att han är harketer» 
(V. Hargs o. Ulrika snr, Ögl.), 'skröplig' (Lerdals sn, Dls.), 'sjuklig (om per-
son)', »mest [om] en som hostar och har tungt för bröstet» (Torps sn, Bhl.), 
'sjuklig, nedslagen' (Kville sn, Bhl.), 'sjuklig, skral' (Bhl.; NiMn 1879 s. 51), 
'småsjuk, ej sängliggande' (Korsberga sn, Vgl.), 'krasslig och dåligt arbetsför' 
(Näshults sn, Smål.), 'orkeslös, sjuklig' (Ås sn, Smål.). — Rietz (s. 245a): har-
kig 'krasslig, sjuklig' (Hls.), hårken (Vrml.). 

Språkprov 
'Di ä harkuge å går-där å harker, å kralluge 'krasslig, sjuklig' (Regna sn, 
Ögl.). 
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'Dö ä lite härkit 'det är lite klent med hälsan' (Torpa sn, Ögl.). 

'Å sm di hostar å hakkar-så kallte di' t för harket mä 'och om de hostar och 
hackar, så kallade de det för harkot med' (St. Åby sn, Ögl.). 

'Di ä så härketa i halsen 'skrovliga (i halsen)' (Torpa sn, Ögl.). 

Han ä alt lite harkete 'krasslig' (Laxarby sn, Dls.). 

'Harrkete a syg 'sjuk och krasslig' (Lommelands sn, Bhl.). 

Dänn såmm va klen å ömmtsli, va harked (S. Vi sn, Smål.). 

'Ja ha vat fötjyld å harket 'krasslig' (Edshults sn, Smål.). 

Övriga betydelser 
'ömtålig, pjoskig' (Örträsks sn, Lpl.), 'slarvig, lortaktig' (Järvsö sn, His.), 'då-
lig, af sämre beskaffenhet' (Järvsö sn, His.), 'smått besvärligt' (n.) (Ö. Ryds sn, 
Ögl.), 'svårt, bråkigt' (n.) (Locknevi sn, Smål.), 'krånglig, besvärlig, trasslig' 
(Blackstads sn, Smål.), 'i små omständigheter' (Gränna, Smål.). 

Kommentar 
Bland de betydelser som möter i beläggen tycks 'sjuklig, klen, skral, skröplig 
till hälsan', alltså sådana som betecknar ett mer permanent tillstånd, dominera. 
Harkig torde vara avlett av verbet sv. dial. harka (hark) 'knarra, skrapa (om 
ljud)', »motsv. d. harke, harkla, nor. harka, knarra, rossla, isl. harka, skrapa, 
shetländska hark, harkla, nt. harken, skrapa, harkla, t. (Schweiz) harchelen, 
rossla» (SAOB H 450), av ljudhärmande ursprung (se Hellquist). Verbet upp-
visar bet. som 'gå och hosta och vara krasslig' (Tanums sn, Bhl.), 'göra något 
och ej ha krafter därtill', 'vara krasslig', 'med svårighet gå' (Rietz s. 244b), 
'vara lindrigt sjuk, inte riktigt kry': »Hur är det med dig?» »Ja, jag går där och 
harkar» (Tjärstads sn, Ögl.), Hän härke på å skull vd opp (Norderöns sn, Jt1.). 
Ett adj. harkal 'dålig, sjuk' är belagt från Eda sn, Vrml. 

Hälslös 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Lpl., Vb., Ång. och kl. 

Betydelser 
'sjuklig, sjuk' (Lycksele sn, Lpl.), 'med svag hälsa' (Dorotea sn, Lpl.), 'med 
förstörd hälsa' (Lpl.; 0. P. Pettersson), 'som aldrig får vara fullt frisk' (Hössjö 
i Umeå lfs., Vb.; Larsson & Söderström 1979 s. 93), 'sjuk', »säges om den som 

101 



ej är vid sina fulla krafter och ej duger att utföra sitt vanliga arbete, även om 
han ej är akut sjuk» (Åre sn, Jtl.), 'utan hälsa' (Arnäs sn, Ång.). 

Språkprov 
'Ja vart hälslös ätter hänn ongen 'jag blev sjuklig efter att jag fick det här bar-
net' (Lycksele sn, Lpl.). 

'Frys dä int hälslös 'frys inte så att du mister din hälsa' (Lycksele sn, Lpl.). 

Tjäringa hansj ha vöre hälslös i flere år 'hans hustru har varit sjuklig flera år' 
(Edsele sn, Ång.). 

Kommentar 
Ordet har en nordlig utbredning. Endast ett femtontal belägg ingår i mitt mate-
rial. SAOB (H 1950 f.) upptar hälsolös (1687-1916), hälslös 1833 'som har 
förlorat sin hälsa; sjuklig, sjuk; som har sjukligt utseende' med kommentaren 
att ordet numera är föga brukligt. Ordbokens äldsta belägg, alltså från 1687, 
härrör från Nb. Följande belägg anförs från Pelle Molins Ådalens poesi (ca 
1895) s. 19: »Frös i min usla stuga, så att jag blef nästan hälsolös.» 

Från Nysätra sn i Vb. finns två belägg på hälslös med bet. 'som har brock'. 
Lindgren (1940 s. 19) uppger från Burträsks sn, Vb. att sjukdomen brock även 
kallas 'hellsläusta 'hälsoförlusten'. En benämning för brock är i Lpl. hälsfel. 

Från Töre sn i Nb. uppges sms. hälslösstackare 'sjuk människa': 'Än fåur 
fräisk å feja å kåm hem såm en helsläusståkkar 'han for frisk och färdig och 
kommer hem som en hälslösstackare'. 

Hängdålig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Vgl., Hall. och Smål. 

Betydelser 
'småsjuk, ej sängliggande', 'som bär på någon obestämd sjukdom' (Korsberga 
sn, Vgl.), 'hängsjuk, som är mycket klen och knappast längre kan hålla sig 
uppe' (Åsle sn, Vgl.), 'sjuk, utan att dock behöva intaga sängen' (Veinge sn, 
Hall.), 'lindrigt sjuk' (Fryele sn, Smål.), 'gå och vara sjuk men ändå vistas 
uppe' (Göteryds sn, Smål.), 'inte riktigt sjuk utan blott till hälften, inte heller 
riktigt kry' (Kulltorps sn, Smål.). 

Språkprov 
Va går å ä hängedålir ['lindrigt sjuk'] å vet ente mä mäk änta ja sa bli uppe 
älle lägga mäk te' (Korsberga sn, Vgl.). 
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»Koppning menade man var nyttig för yngre personer när de under de senare 
uppväxtåren gingo och voro hängedålia å olustna d.v.s. buro på någon 
obestämd sjukdom» (Korsberga sn, Vgl.). 

'Han har gått hängedålie längen 'han har gått hängsjuk länge (gått och sett 
dålig och klen ut)' (Åsle sn, Vgl.). 

Kommentar 
Sammansättningen hängdålig finns belagd endast ett tiotal gånger i mitt mate-
rial. Ordet uppvisar liknande betydelser som övriga adjektiv sammansatta med 
eller bildade till hänga v. 

Hänglig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Lpl., Jt1., Upl., Vrml., Dls., Bhl., Vgl. och Smål. Bet. avs. 
hälsotillstånd är kända från samtliga dessa landskap. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'dålig, krasslig', 'hängig, krasslig' (Lycksele sn, Lpl.), 'hängig, skral, sjuk' 
(Hammerdals sn, 	'hängfärdig' (Marieby sn, Jt1.), 'hängsjuk' (Norrby sn, 
Upl.), '»jänglig» (»svag»)' (Håbols sn, Dls.), 'klen, ömtålig men ej direkt sjuk' 
(Fryele sn, Smål.). Rietz (s. 282b): hänglig 'ej rätt frisk' (»Vgl., m. fl.»). 

Språkprov 
'Ja ha vure hänglut sen jul 'jag har varit dålig, krasslig ända sedan jul' (Lyck-
sele sn, Lpl.). 

'Han sjin bä hänglut 'han ser svag och klen ut' (Lycksele sn, Lpl.). 

Han ä hänglete se han ä nock ente n8 stark å sä '»jänglig» (»svag»)' (Håbols 
sn, Dls.). 

Övriga betydelser 
'smal, vissen' (v.s.a. 'mager'; Håbols sn, Dls.), 'modlös, oföretagsam' (Lycke 
sn, Bhl.), 'med dålig hållning' (Torsby sn, Bhl.), 'dåligt uppfört' (n.) (Torps sn, 
Bhl.), 'slarvigt' [om sättet att vara klädd]' (n.) (Valla sn, Bhl.), 'om en högväxt 
människa, som går ostadigt' (V. Torsås sn, Smål.). 

Kommentar 
Hänglig är svagt belagt. Det är avlett av verbet hångla, i sin tur en iterativbild-
ning till hänga v., parallellbildning till hangla med bl.a. bet. 'hänga löst o. 
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slappt', 'gå ostadigt!. vacklande', 'vara hängsjuk' (SAOB H 416, Hellquist s.v. 
hangla). Exempel på hängla finns från Ång., Gst., Vstm., Vrml. och Vgl., med 
betydelser som 'vara krasslig men gå uppe', 'vara halvsjuk, gå med möda, 
draga ut på tiden' o. likn. Från Dalby sn i Vrml. uppges uttrycket gå å hänge' 
'vara sjuklig, men ej sängliggande'. Hängel s., använt om en person som är 
lindrigt sjuk, anförs från Norderöns sn, Jtl. och sammansättningen hänglare-
sygen 'krasslighet' är belagd från Bhl. (Nikn 1879 s. 58). 

Ill(a)vorden 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Lpl., Ång., Jt1., Med., Hrj., His., Gst., Dal., Upl., Vrml., 
Nrk., Sdm., Ögl., Bhl., Vgl., Hall., Små!., Öl., Blek. och Sk. Bet. avs. hälsotill-
stånd är kända från Jt1., Ögl., Vgl., Hall., Små!., Blek. och Sk. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'i någon grad smärtande illamående' (Frostvikens sn, Jt1.), »säges den vara som 
är behäftad med något kroppslyte som skämmer utseende och rörelseförmåga» 
(Korsberga sn, Vgl.), 'illamående' (Locknevi sn, Små!.), 'sjuk, dålig, svag, 
krasslig' (Blackstads sn, Små!.), 'illa beskaffad både i moraliskt och fysiskt af-
seende' (Kalmar län, Små!.; Sylvander ca 1850s. 64), 'något som är illa format, 
även om någon person, som för tillfället är något opasslig eller vid dåligt hu-
mör' (V. Torsås sn, Små!.), »oformlig, även om man känner sig illamående el-
ler om någon annan är på dåligt humör och otillgänglig» (Traryds sn, Små!.), 
'opasslig och stum!. vanskapt (om ex. människan)' (Asa sn, Små!.), 'besvärligt 
för en, trött, ur gängorna' (Forsheda sn, Små!.), 'olustig' (Åby sn, Små!.), 'illa 
bildad; smått sjuklig; krånglig att hafva att göra med; ohjelpsam' (Blek.; Cim-
merdahl 1859 s. 17). 

Språkprov 
'Illavurn i kr8ppen »[då  man känner] allmänt illamående» (Korsberga sn, Vgl.). 

Han ä illavurn te växten; dä ä lite illavuje på-n; han ä illavurn sum ena 
hankabula (»säges den vara som är behäftad med något kroppslyte som 
skämmer utseende och rörelseförmåga») (Korsberga sn, Vgl.). 

'Gubben lå på ommen, 
va så illa kåmmen, 
snurrebussen velle ente stå. 
tjäringa sat i spisen, 
hade pessat ner sä, 
illavurna va di bägge två (Korsberga sn, Vgl.). 
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'Ja tjänner me letta illavuren 'jag känner mig något opasslig' (Veinge sn, 
Hall.). 

'Ja ha vatt så illavören 'jag har inte mått bra' (Femsjö sn, Smål.). 

Urken å illavuen 'sömnig o. olustig' (Markaryds sn, Smål.). 

Ja ä så illa vuren i kröppen 'krasslig' (Stoby sn, Sk.). 

'Ja ha vatt sao illavoen hela daan 'jag har känt mig illamående hela dagen' 
(Traryds sn, Smål.). 

'Ja ä allri illavuen sa han såm jekk pa twau kryikke o oitt träibojn (Ivetofta sn, 
Sk.). 

Övriga betydelser 
'ondsint' (Fredrika sn, Lpl.), 'klåfmgrig, skojsam' (Högsjö sn, Ång.), 'full av 
rackartyg och spratt, mest om barn, särskilt pojkar' (Gudmundrå sn, Ång.), 
'som det är risk med, riskfullt (t.ex. om arbete som innebär fara)' (Hede sn, 
Hrj.), 'hemsk' (Säma sn, Dal.), 'oresonlig' (Aska hd, Ögl.), 'svår, besvärlig' 
(Regna sn, Ögl.), 'envis, trilsk och svårhanterlig' (V. Hargs o. Ulrika snr, Ögl.), 
'efterbliven, »lite bakom»' (Örberga sn, Ögl.), 'ofasonlig', »Öknamnet Kalle 
Illavulen om en vanskapt person» (V. Tollstads sn, Ögl.), 'tystlåten', »med bi-
betydelse av vresig» (Snöstorps sn, Hall.), 'oländig (om mark)' (Harplinge sn, 
Hall.), '[om att] utföra ett arbete dåligt och slarvigt' (Värö sn, Hall.), 'illasit-
tande (i sht om kläder)', 'ogin, vresig', 'illa ställt (för någon)' (Knäreds sn, 
Hall.; Wangö 1963 s. 77 f.), 'om sak: illavulen, illa beskaffad, som befirmer sig 
i dåligt tillstånd; otymplig, ful', 'om person: icke lätt att komma överens med, 
ogin' (Vanda sn, Hall.; Peterson 1935-46 sp. 485), 'ha svårt för att fatta beslut' 
(Angelstads sn, Smål.), 'gravid' (Angelstads sn, Smål.), 'dumt' (n.) (Drevs sn, 
Smål.), 'ohjälpsam, girig, snål' m.m. (Jäts sn, Smål.), 'olägligt, oturligt' (n.) 
(Rydaholms sn, Smål.), 'otymplig' (Öreryds sn, Smål.), 'olämplig, svåråtkom-
lig' (Blackstads sn, Smål.), 'omedgörlig', »ofta med bibetydelsen obarmhär-
tig», 'obekvämt' (n.) (Vena sn, Smål.), 'illa beskaffad, otjänlig' (Matteröds sn, 
Sk.). — Rietz (s. 291b resp. s. 292b): illavuren 'otjenlig, oläglig, illa beskaffad' 
(»Allm.»); illvulen, illavulen 'genstörtig , omedgörlig' (Ögl.), 'som illa passar, 
stöter ögat, ser illa ut; olämplig, oduglig' (»Allm.»). 

Kommentar 
De flesta beläggen härrör frän Hall., Sk., Smål. och Ögl. Betydelser som 'ogin, 
otjänlig, illa beskaffad, besvärlig, illasinnad' dominerar, men det fmns även en 
del exempel på sådana som avser hälsotillstånd, särskilt från Smål. och Sk. 

För illavulen, illavuren, båda < fsv. -vurdhin, anger SAOB (1191) betydel-
serna 'som befinner sig i dåligt tillstånd, dålig'; 'illa beskaffad 1. skapad; 
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otymplig, ful; elakartad', med kommentaren att ordet är »i sht yard., ofta byg-
demålsfårgat». 

Klenvorden 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Jt1., Hrj., Hls., Gst., Dal., Vstm., Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., 
Dis., Bhl., Vgl., Hall. och Smål. Bet. avs. hälsotillstånd är kända från samtliga 
dessa landskap. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'kleen, swag, liten' (ftl.; Sundberg Anderson 1729, se Nordlander i SvLm 1906 
s. 61), »betyder att en person är vekt byggd eller har svag hälsa av naturen» 
(Frostvikens sn, MO, 'ömtålig till hälsan, lätt angripen av viss sjukdom' (Vem-
dalens sn, Hrj.), 'svag och sjuklig' (Arbrå sn, Hls.), 'klenmodig' (Ovansjö sn, 
Gst.), 'sjuk' (Älvdalens sn, Dal.), 'klen och sjuklig' (Garpenbergs sn, Dal.), 
'klen, dålig' (Orsa sn, Dal.; Boöthius 1918-26 s. 32), 'ömtålig, sjuklig (om 
människor och kräk)' (Envikens sn, Dal.), 'som ser svag o. sjuklig ut' 
(Kräklinge sn, Nrk.), 'svag och klen, i sht till förståndet' (Risinge, Ö. Eneby, 
Gryts m.fl. snr, Ögl.), lom] sjuklig person som ofta insjuknar' (Korsberga sn, 
Vgl.). 

Språkprov 
'Hon ä så kjenvulin å sä 'klenmodig' (Ovansjö sn, Gst.). 

Änn e klenvålin 'sjuk (i allmänhet)' (Boda sn, Dal.). 

En klenvulen menskä säm allri blir fälk utåv (om den som »ofta var sjuk») (V. 
Vingåkers sn, Sdm.). 

'Han ä klenvsern å spenslit byggder 'han är klenvulen och spensligt byggd' 
(Torpa sn, Ögl.). 

'Han ä klainvuer, fast han inte ä sängleggane 'han är krasslig, fast han inte är 
sängliggande' (Fagereds sn, Hall.). 

Övriga betydelser 
'snöplig' (Vstm.; B.J. Brauner i UUB Ihre 100:13 s. 16), 'spenslig' (Korsberga 
sn, Vgl.), 'spinkig' (Ljungby sn, Hall.), 'klent byggd' (Dädesjö sn, Smål.). 

Kommentar 
De få beläggen är spridda över landet. Ordet saknas såväl i SAOB som hos 
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Rietz. Klen med bl.a. bet. 'liten; oansenlig, ringa', 'liten, späd, icke fullvuxen, 
outvecklad' (SAOB K 1180) är ett lån från mlty. kleine, klene 'tunn, fin, sirlig, 
ringa' (Hellquist; SAOB a.st.). 

Knallig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Dal., Vstm., Upl., Sdm., Ögl., Vgl. och Små!. men med be-
tydelse avseende hälsotillstånd endast från Sdm. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'halvdålig, inte bra' (Floda sn, Sdm.), 'dålig' (Näshulta sn, Sdm.), 'mager, fat-
tig, sjuklig', 'dålig (om hälsan)' (Stenkvista sn, Sdm.). 

Språkprov 
Lena ä knalli så hon blir no hemma nåra dar 'dålig, sjuk' (Eskilstuna, Sdm.; 
hört av förf.). 

Övriga betydelser 
'knagglig' (Hanebo sn, Ml 'sakta' (Grangärde sn, Dal.), »grundbet. torde 
vara 'knagglig' men ordet användes nu vanligen i överflyttad bemärkelse om 
det som inte går bra» (Närtuna sn, Upl.), 'mager (stenig och torr) om åkerjord', 
'hård och torr (om brödknallar)' (Näshulta sn, Sdm.), 'om mager och skarp 
åker, fattigt hushåll' (Åkers o. Österrekarne hdr, Sdm.). 

Kommentar 
SAOB (K 1548) upptar ett knallig adj. 'hård (o. knölig 1. kantig); knallhård', 
avlett av knalle s. med bl.a. bet. 'liten stenig upphöjning på markytan', 'tjockt 
o. hårdt bröd'. Det finns också ett verb knalla ' arbeta litet i sänder!. i sakta mak 
(allteftersom krafterna räcka till)', 'småpyssla' (»i vissa trakter, bygdemåls-
färgat»), 'gå 1. vandra långsamt o. makligt' m.m., i dial. även bl.a. 'gnaga, 
knapra' (SAOB K 1546), vilket av ordboken sammanhålls med no. knaldra 
'gnaga på ngt hårdt, gå sakta' och da. dial. knaldre 'småpyssla'. 

Ett av de ord som Mats Thelander (1985) undersöker i sitt arbete om provin-
siella drag i flyttares språk är knallig, som han säger är allmänt i Eskilstuna med 
bet. 'dålig, sjuklig'. Ungefär hälften av flyttarna börjar använda detta ord, vil-
ket alltså därmed tillhör de språkdrag som anammas i stor utsträckning. I mitt 
material finns som redan antytts få belägg på knallig i bet. 'dålig, sjuk' o. likn., 
men det var ett ord som jag själv lade märke till som nyinflyttad i Eskilstuna 
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1975 och det var just dessa betydelser som åsyftades. Huruvida knallig är bildat 
till knalle eller knalla är svårt att avgöra. Eftersom jag har belägg på adjektivet 
frän Sdm. med bet. 'mager, om brödknallar och åkerjord' kan detta tala för att 
ordet även kunnat användas om människor, något som jag har flera paralleller 
till i mitt samlade material. Å andra sidan uppvisar knalla v. bl.a. bet. 'gå sakta' 
(Rietz s. 333a). Att man går sakta kan vara ett tecken på att rörelseförmågan är 
nedsatt och att man inte mår bra. Hummelstedt (1939 s. 43) konstaterar i sam-
band med att han behandlar duska v. att bet. 'vara matt, dåsig' »tydligtvis sam-
manhänger» med bet. 'söla, dröja'. Jfr att knalla används i uttrycket »det knal-
lar» som svar på frågan om hur det står till med hälsan. 

Knaslig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt frän Nb., Lp!., Vb., Ång. och som adv. från Små!. Bet. avs. 
hälsotillstånd är kända från samtliga dessa landskap utom Små!. Rietz (s. 334b) 
uppger ordet även från Ögl. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'svagt, ofta om klen människa' (n.) (Nederkalix sn, Nb.), 'ålderdomsbräcklig' 
(Sorsele sn, Lpl.), »klen, svag, dålig, alt i anseende till hälsan och krafter säges 
mest om ålderstiget folk» (Umeå, Vb.; Stenberg 1804 s. 66), 'sjuklig' (Bur-
träsks sn, Vb.; Lindgren 1940 s. 77), 'svag, sjuklig' (Hössjö i Umeå lfs., Vb.; 
Larsson & Söderström 1979 s. 106), 'bräcklig, skral' (Nordmalings sn, Ång.). 

Språkprov 
'He jär knåsalit ve-n 'svagt' (Nederkalix sn, Nb.). 

'Gsbben hal på sjin S8M ngasale 'bräcklig, skral' (Nordmalings sn, Ång.). 

Övriga betydelser 
'dåligt, illa' adv. (Kalmar län, Smål.; Sylvander ca 1850 s. 71). — Rietz (s. 
334b): knaseli 'senfärdig; som knasar maldigt, sakta (Vb.; om verbet knasa se 
nedan), knasli(g) 'som är i dålig belägenhet' (Ögl.). 

Kommentar 
Ordet är svagt men säkert styrkt från de nordliga landskapen. Därtill kommer 
ett belägg utan betydelseangivelse från Ögl. (Rääf 1859 s. 45), som även anför 
knasla v. 'vara i dålig belägenhet'. Från Små!. uppges adverbet knasligt med 
bet. 'dåligt, illa'. Sannolikt rör det sig om ett och samma ord, väl en avledning 
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till ett av Rietz (s. 334b) anfört knas(s)la v. 'arbeta smått och efter beqvämlig-
het, knåpa' (Vrml., Bhl., Vgl., Smål.), 'vara i dålig belägenhet' (Ögl.), i sin tur 
samhörigt med det likaledes hos Rietz (a.st.) upptagna knasa v. 'med möda gå, 
framskrida; om sjuklingar, tillfrisknande eller gammalt folk', 'vara senfärdig i 
sina göromål' (Vb.), knasa på 'anstränga sig, kosta på' (Hall., Smål., Blek.). Jfr 
Stenberg 1804 s. 66. Eskil Hummelstedt (1939 s. 38 f.) anger för knasa grund-
betydelsen 'skava, trycka, krossa', ur vilken sedan den sekundära betydelsen 
'vara senfärdig, göra något långsamt' utvecklats. SAOB (K 1577) upptar knasa 
v. 'krossa', 'giva ifrån sig ett knastrande ljud, knastra' samt knassla v. 
'knastra', enligt ordboken sannolikt en vidare utbildning till knasa. 

Krallig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Gst., Nrk., Sdm., Ögl. och Smål. Bet. avs. hälsotillstånd är 
kända från samtliga dessa landskap. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'sjuklig' (Stenkvista sn, Sdm.), 'sjuklig, klen, fattig' (Åkers o. Österrekarne 
hdr, Sdm.; Ericsson 1877-84 s. 84), 'skral, icke kry' (Torö sn, Sdm.), 'klen, 
hängfärdig, sjuklig, krasslig' (V. Tollstads sn, Ögl.), 'dålig, svag' (Klockrike 
sn, Ögl.), 'krasslig, sjuk' (Aska hd, Ögl.), 'småsjuk (Torpa sn, Ögl.). 

Språkprov 
'Hur-står dä te? å d-ä kralut 'skralt, sjukligt' (Råby-Rekarne sn, Sdm.). 

'Mosjan e krallug 'skral, icke kry' (Torö sn, Sdm.). 

'Di ä krallia, då va ett mökkö benämt orsjtäv då må 'krassliga' (St. Åby sn, 
Ögl.). 

Joo då, di va krallia mä, när-di inte va krya 'krassliga, sjukliga, ej krya' (Hovs 
sn, Ögl.). 

'Di ä kralletä å så 'sjuka' (Mjölby sn, Ögl.). 

'Då ä krallut 'inte så bra' (som svar på frågan »hur står det till?») (Regna sn, 
Ögl.). 

'Han har gått å vat krallier nsra da 'krasslig' (Adelövs sn, Smål.). 

Övriga betydelser 
'fattigt' (n.) (Härads sn, Sdm.; G. Ericsson 1881-1946 s. 291), 'dåligt ställt' 
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(Stenkvista sn, Sdm.), 'dåligt, illa, som ej faller sig lätt eller naturligt' (n.) 
(Regna sn, Ögl.), 'granntyckt, tyckmycken, kinkig' (Tjärstads sn, Ögl.), 'tra-
sig' (v.s.a. 'krasslig') (V. Tollstads sn, Ögl.). 

Kommentar 
Enligt SAOB (K 2632) är krallig 'sjuklig, krasslig' (t) en avledning av kralla 
v. (äv.  . i sv. dial.), som bl.a. betyder 'kräla', 'gå långsamt och osäkert', besläktat 
med kräla v. Dalin (1850-55 s. 864) anger för adjektivet bet. 'smått sjuklig, 
illamående'. 

En form krallinger är belagd från Regna sn, Ögl.: 7a ä lite krallinger 'krass-
lig, lite dålig'. Subst. krall 'bräcklighet, dålighet' upptas av Rääf (1859 s. 46) 
från Ydre hd i Ögl. liksom kralla v. (»han kralla säj framm»). Grill (1964 s. 48) 
anför krall s., kraller m., kralluger adj. och kralla v. från Lerbäcks sn, Nrk. och 
Godegårds sn, Ögl. och dessa ord anser han vara lika med hank, hanker, hanku-
ger, hankä. För hank anger han bet. 'svårighet, fattigdom, sjuklighet, slarf'. 
Han säger vidare: »Satsen: De e bara hanket me' n brukas i alla dessa bemär-
kelser (Smål. Värend, Hank svårighet) — Deraf hanker m. och hankuger adj. 
'sjuklig, oordentlig' .» Kralling s. 'litet, is. värnlöst barn', 'fattig stackare' och 
krall s. n. koll. 'små barn' uppges av Ericsson (1877-84 s. 84) från Åkers o. 
Österrekarne hdr. Ericsson anför även kralla v. med bl.a. bet. 'gå någorlunda 
an': de krallär te, »om helsan». Från V. Tollstads sn, Ögl. uppges sammansätt-
ningen krallhare s. 'sjuklig stackare'. Från Hls. anför Wennberg (1873 s. 38) 
dels subst. krall 'en svag eller sjuklig menniska', 'något mycket klent och 
uselt', dels verbet kralla 'knåpa'. Detta verb förekommer enligt Wennberg bl.a. 
i uttrycken kralla me eller kralla sig fram 'med möda taga sig fram'. 

Kravlig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Lpl., Vb., kl., Med., Hls., Gst., Dal., Vstm., Upl., Vrml., 
Sdm., Ögl., Smål. och Blek. Bet. avs. hälsotillstånd är kända från Lpl., Vb., kl., 
Hls., Gst., Dal., Vstm., Upl., Smål. och Blek. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'sjuklig, klen' (Norsjö sn, Vb.), 'dålig att arbeta och att gå' (Lövångers sn, 
Vb.), lom en person som] blott med svårighet kan röra sig p.g.a. sjukdom, 
krämpa eller sjukdomssvaghet' (Ragunda sn, kl.), 'sjuk, ofärdig' (Arbrå sn, 
Hls.), 'skröplig, ålderssvag' (Torsåkers sn, Gst.), 'skröplig, skral', 'svag, dålig, 
som därför arbetar långsamt', 'fumlig på grund av ohälsa och allmän svaghet' 
(Årsunda sn, Gst.), 'klen, orkeslös' (By sn, Dal.), 'klen, illamående, dålig' 
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(Hedemora sn, Dal.), 'dålig, eländig, sjuk, klen, krasslig', »kunde dels betyda 
sjuk i allmänhet; dels ha nedsatta krafter på grund av sjukdom eller ålder» 
(Östervåla sn, Upl.), 'krasslig efter sjukdom' (Torhanms sn, Blek.). 

Språkprov 
An ha vurti så gammäl å kravlu 'han har blivit så gammal och klen' (Ockelbo 
sn, Ost.). 

De gamlä ä lite kravlugä 'svaga, dåliga, som därför arbetar långsamt' 
(Årsunda sn, Gst.). 

An va bra kravlu åv så 'han var bra dålig' (St. Skedvi sn, Dal.). 

Men även gamla stackare, som vart lite yra i huvu, i fäste för yrsel, kunde 
behöva ha lite slagvatten, hemma, te stryk' på, om dåm kände sej nå krafluga 
(eländiga) i huvu (Kumla sn, Vstm.). 

Va ha vurri kravlug i flera vickur 'jag har varit klen i flera veckor' (Östervåla 
sn, Upl.). 

Håhåja, en har vurti gammal å kravlu' nu, å då ger assint te' länger (Huddunge 
sn, Upl.; Johansson 1940 s. 246). 

Han ä rätt så kravli 'matt och svag' (Misterhults sn, Smål.). 

Övriga betydelser 
'senfärdig' (Malå sn, Lpl.), 'långsamt' (n.) (Årsunda sn, Ost.), 'drumlig, hjälp-
lös' (St. Skedvi sn, Dal.), 'fumlig' (Vika sn, Dal.), 'bekymmersamt' (n.) (Hede-
mora sn, Dal.), 'besvärligt, svårt när det gäller ekonomin' (n.) (Tjärstads sn, 
Ögl.), 'ostyrig (om barn)' (Blackstads sn, Smål.), 'krångligt' (n.) (Kalmar län, 
Smål.; Sylvander ca 1850 s. 75). 

Kommentar 
De flesta beläggen härrör från Hls., Ost., Dal. och Upl. SAOB (K 2679) anger 
för ordet bet. 'sölig, trög o. långsam i vändningarna' med kommentaren att det 
är föga bruldigt. Adjektivet är avlett av kravla v. 'långsamt och med möda för-
flytta sig' (da. kravle, no. kravla, isl. kralla, eng. crawl), i sin tur en »avledn. 
av sv. dial. krava (krava sej fram, Smål., med svårighet taga sig fram), till en 
rot vars grundbet. synes vara: riva, krafsa; besläktat med krabba, v krabbla o. 
krafsa, v.» (SAOB K 2678). 
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Krycklig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Ång. och Dal. Bet. avs. hälsotillstånd är kända från 
Nb. och Ång. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'ynldigt liten' (Nederkalix sn, Nb.), 'skröplig' (Ramsele sn, Ång.). — Rietz (s. 
358b): krykklå 'bräcklig, svag' Finl. (Österbotten). 

Språkprov 
'Gämmal å krötjäli 'gammal och skröplig' (Ramsele sn, Ång.). 

'Vå na nä får kröytjeli 'ynldigt liten, »Lite ömkande, medlidsamt 1. [om] svagt 
och litet barn» (Nederkalix sn, Nb.). 

Övriga betydelser 
'knotig o. marig (om skog)' (Mora sn, Dal.), 'krokigt åt alla håll' (n.) 
(Grangärde sn, Dal.), 'krokigt vuxen, förvriden, förkrympt', 'lockig', 'knagg-
lig, ojämn' (Dal.; OÖD s. 1242). 

Kommentar 
Ordet är att sammanhålla med sv. dial. kryckel 'krokigt vuxet träd, krympling, 
stackare, eländig eller klen person (även om litet ynkligt djur)' o. dyl. (Lpl., 
Nb., Ång., Dal., Hls. och Upl. samt Finl. (jfr SAOB K 2987)), no. dial. krykj el 
'en sammentrukken el. sammenkrybende Stakkel' (Ross) och kryckla v. 'med 
svårighet röra sig för sjukdomslyte o. hälta, linka sig fram, hasa sig fram' o. 
dyl. (Lpl., Jt1., Ång., Öl. och Vgl. samt Finl.; jfr Hummelstedt 1939 s. 61 f.), 
sannolikt besläktat med krycka (SAOB K 2985, som från litteraturen upptar 
bet. 'odåga, stackare' (t); jfr U. Eriksson 1974 s. 63). 

Kräcklig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Ni,., Jtl., Hrj., Dal. och Smål. Bet. avs. hälsotillstånd är 
kända från samtliga dessa landskap. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'småsjuk el. hängig', 'sjuk i allmänhet' (Överluleå sn, Nb.), 'svag, stapplande' 
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(Vemdalens sn, Hrj.), '[om att] blott med svårighet kunna röra sig på grund av 
sjukdom, krämpa eller sjukdomssvaghet' (Ragunda sn, RO. — Rietz (s. 350a): 
'svag, krasslig' (Smål.). 

(Språkprov saknas.) 

Övriga betydelser 
'retsam' (Envikens sn, Dal.; Envall 1930-1947 s. 169), 'besvärlig, oländig' 
(Leksands sn, Dal.), 'som snavar och går dåligt' (Mora sn, Dal.). 

Kommentar 
Beläggen på kräcklig är få och som synes spridda. Ett substantiv kreck' el '[en 
som är] svag på grund av trötthet eller sjukdom, ålderdom' är belagt från Älvs-
byns sn, Nb. (Nyström 1985 s. 45). Adjektivet är närmast att sammanhålla med 
no. dial. krekla 'krypa, kravla', fin1.-sv. diaL kräkla 'ds', en avl. till no. dial. 
kreka, sv. dial. kräka 'krypa' m.m. (Torp). Till kreka är med Torp bl.a. att föra 
no. dial. kreken 'sykelig, smaatxrende, krxsen, stymperaktig'. Det av SAOB 
(K 3060) upptagna krä(c)klig, kräklog 'gnatig; klandersjuk' är däremot en av-
ledning av kräkla v. i betydelsen 'gnata, kälta, käxa, smågräla' (t), no. dial. 
krekla 'yppe trxtte' (för ordets etymologi se Torp). 

Krämpfull 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nrk., Sdm., Vgl. och Smål. 

Betydelser 
'full med krämpor, sjuklig' (Mellösa sn, Sdm.), 'lite sjuk' (V. Vingåkers sn, 
Sdm.), 'sjuk i allmänhet' (Skede sn, Smål.). 

Språkprov 
Villem vart kramma åv råa och vart krämpfull sen 'full med krämpor, sjuklig' 
(Mellösa sn, Sdm.). 

Kommentar 
Ordet, en sammansättning med krämpa s., är företrätt av några enstaka belägg. 
Det saknas hos Rietz, men anförs av SAOB (K 3068) med ett belägg från 1769: 
»Emedan du är både gammal och krämpfull.» Subst. krämpa, bildat till verbet 
krämpa med bl.a. bet.'sammandraga, draga ihop', ges av ordboken följande 
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kommentar: »urspr. avseende (reumatiska o. andra) sjukdomar som vålla mus-
kelsammandragning med åtföljande smärtor». Enligt Hellquist är krämpa möj-
ligen en inhemsk avledning av germ. adj. *krampa-, 'krokig, krökt' och »i alla 
händelser en avljudsform till krymp a». Till krämpa för Hellquist ä. nsv. 
krämpling ' sjukling' . 

Mödd 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Vb., Ång., kl., Med., Vstm., Sdm., Ögl., Gotl., Hall. 
och Smål. 

Betydelser 
'nött, plågad' (Älvsbyns sn, Nb.; Nyström 1985 s. 54), 'ansträngd till den grad 
att musklerna smärtar' (Arnäs sn, Ång.), '[om den som har] lätt [för att] bli an-
gripen av viss sjukdom': mödd för huvvävärtjänn, mödd för blåskatarr (Högsjö 
sn, Ång.) 'ofärdig' (Rödöns sn, Jt1.), 'ofärdig (så att man får mödas vid arbe-
tet)', » 'mödd' blir man, om man skadar sig t.ex. i ett finger, så pass att arbete 
vållar möda» (Näskotts sn, Jt1.), 'besvärad av kroppsfel, t.ex. i benen (Marieby 
sn, 	»ofärdighet t.ex. i ett ben, gör att man mödas med att gå, man är 
'mödd'» (Borgvattnets sn, kl.), 'som är besvärad av kroppslig oförmögenhet 
vid ett arbetes utförande' (Indals-Lidens sn, Med.), 'hindrad genom lyte, sår, 
e.d.' (Torps sn, Med.), 'trött, ansträngd, som på grund av föregående arbete er-
far smärta' (Attmars sn, Med.), 'bruten av arbete' (Haverö sn, Med.), 'illamå-
ende' (Bettna sn, Sdm.), »uttryck för att bli trött av vägen» (Ljusnarsbergs sn, 
Vstm.). — Rietz (s. 456b): mödd 'trött, af arbete ut-tröttad' (Vb.), mödd el. möd-
der (Ögl., Smål., Gotl.). 

Språkprov 
'Jä ä sä mödd te berna, sä jä kan knappt gå 'jag är så ofärdig i benen, så jag 
knappt kan gå' (Fjällsjö sn, Ång.). 

'Ja är-se mödd 'jag har så ont i musklerna (genom hårt o. ovant arbete)' (Arnäs 
sn, Ång.). 

'Han ä mödd te gau 'mer eller mindre oduglig till arbete på grund av sjukdom 
o.d., vanför, menför' (Bergs sn, 

Kommentar 
Ordet är bäst belagt från Medelpad och norrut. 

Enligt SAOB (M 2086, under mödad p. adj.) förekommer mödd, fsv. möd- 
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der, möd(h)er — perf. part. av möda v. (M 2084) med bl.a. bet. 'plåga (ngn 1. 
ngt); smärta (ngn); äv.: göra det tungt 1. svårt för (ngn), göra (ngn) betryckt' (t), 
'anstränga (ngn 1. ngt)' (t), »övergående i bet.: trötta (ngn)» — numera bara i 
vissa trakter och starkt bygdemålsfårgat i bet. 'trött, utmattad'. En av de bet. 
som SAOB anger för mödad, med tillägget »i vitter stil, numera föga br.», är 
'ansträngd; märkt av (tungt) arbete'. Det är som framgår ovan en återkom-
mande betydelse i dialektmaterialet. Beläggen ger flera exempel på en anknyt-
ning till arbete på något sätt, antingen så att det är svårt att utföra det p.g.a. 
kroppslig oförmögenhet eller att man har ont i musklerna p.g.a. att man utfört 
det. 

Nåk 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Lpl., Vb., Ång., Jtl., Med., Hrj., Hls., Gst., Dal. och 
Smål. Bet. avs. hälsotillstånd är kända från Nb., Lpl., Vb., Ång., kl., Med., Hrj., 
Hls. och Smål. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'klen, kraftlös, oduglig' (Nederkalix sn, Nb.), 'sjuk, ynklig' (Åsele sn, Lpl.), 
'dålig', 'sjuklig' (Sorsele sn, Lpl.), 'sjuk, [vid] dålig hälsa' (Högsjö sn, Ång.), 
'svag efter sjukdom' (Högsjö sn, Ång.), 'klen, inte fullt ut frisk' (Ramsele sn, 
Ång.), 'dålig, krasslig' (Boteå sn, Ång.), 'trött och matt; även sjuklig' (Rev-
sunds sn, Jtl.), 'klen, svag' (Bergs sn, Jtl.), 'skral (till hälsan)' (Mörsils sn, 
'sjuk och matt', »Sagt om en lungsjuk. Ordet uppges avse snarare kronisk mat-
tighet än akut sjukdom» (Åre sn, Jtl.), 'klen , krasslig, något sjuk' (Lits sn, Jtl.), 
'svag, matt' (Ovikens o. Myssjö snr, Jtl.), 'dålig, av dålig beskaffenhet, svag, 
sjuklig' (Haverö sn, Med.), 'usel, krasslig, orkeslös' (Hede sn, Hrj.), 'usel, svag 
(af sjukdom)' (Ljusdals sn, Hls.), 'trött och olustig' (Gnarps sn, Hls.). — Rietz 
(s. 475a) nåk: 'svag, illamående sjuklig' (Vb., Jtl.). 

Språkprov 
'Je tjenn me så nåk [»motsats till välbefinnande»], så no vet je he blå illvere 
(Nederkalix sn, Nb.). 

'Huri lev do? 'huru lever du', 'Jö lev nakt 'jag lever »nåkt» ', 'är dålig' (Edefors 
sn, Nb.). 

Je tjenne mä sa nauk 'jag känner mej så matt och svag' (Bergs sn, 

Je tjennes usel, je e så nåk (Norderöns sn, Ja). 
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Je e sa nåk 'jag är så trött, utsliten' (Revsunds sn, Jt1.). 

'Han ha vartä nåk nu gubbän 'kraftlös o. svag' (Selångers sn, Med.). 

'Jä vart så ussel å nåk så 'usel, krasslig, orkeslös' (Hede sn, Hrj.). 

'Ja är bare nåk ja idag 'klen, sjuklig' (Norrala sn, Hls.). 

Övriga betydelser 
'dålig, bitter' (Nederkalix sn, Nb.; Rutberg 1924-31 s. 80), 'dålig om allt möj-
ligt' (Edefors sn, Nb.), 'osmaklig, lite gott, ej präktig, dum' (Norrfjärdens sn, 
Nb.), 'illasmakande, besk, äv. dålig (i moralisk mening)' (Nederkalix o. Töre 
snr, Nb.), 'elak, nedrig' (Nederkalix sn, Nb.), 'illasmakande, elak, spydig (om 
person)' (Råneå sn, Nb.), 'dålig, illasmakande el. -luktande, »Beg. även om då-
liga männ.» (Nederluleå sn, Nb.), 'svår, besvärlig' (Edefors sn, Nb.), 'dålig', 
»Både om det som smakar illa och att vara elak på andra» (Nederkalix sn, Nb.), 
'oduglig, elack' (Piteå, Nb; MS UUB Ihre 100:3, efter 1766), 'otrevlig (om per-
son el. handling)' (Arvidsjaurs sn, Lpl.), 'underlägsen på något vis' (»Före-
kommer mest med 'int' före»), '[om att] se obetydlig ut, fattig och »inunder»' 
(Lycksele sn, Lpl.), 'dålig, om mat' (Åsele sn, Lpl.), 'girig och obarmhärtig' 
(Sorsele sn, Lpl.), 's[om] intet har för händer o. ingenting kan göra' (Burträsks 
sn, Vb.; Lindgren 1940 s. 101), 'njugg, karg, småsinnad', »med mångfaldiga 
härledda betydelser» (södra Vb.; Unander 1857 s. 27), 'trång, knapp' (Umeå, 
Vb.; F. Unander i SvLm 3:2 s. 53), »något 'enkelt' mindervärt, en person är nåk 
— obetydlig 1. klent begåvad» (Hössjö i Umeå lfs., Vb.), 'ful' (Gideå sn, Ång.), 
'snål' (Ragunda sn, kl.), 'uppgiven (av trötthet el. annan orsak)' (Marieby sn, 
Jt1.), 'trött' (Linsells sn, Hrj.), 'dålig, svag, av klen beskaffenhet' (Attmars sn, 
Med.), 'usel, dålig, fattig' (Hanebo sn, Hls.; Säve 1851 s. 367), 'inte så litet en-
vis, eftergiven, efterlåten, blyg, vek' (Älvdalens sn, Dal.; Dalmålsordb. i 
ULMA). — Rietz (s. 475a) nåk: 'njugg, karg, som gifver liten tillgång', 'dålig', 
'illasinnad, föga ansedd'. 

Kommentar 
Adjektivet har i huvudsak en nordlig utbredning. Från Dalarna finns ett belägg, 
likaså från Småland. Bäst belagt är ordet från Nb. och Ång. En gemensam näm-
nare för de många olika betydelserna är att det rör sig om något negativt, vare 
sig det gäller hälsa, karaktär, ekonomiska förhållanden eller smak på matvaror. 
Nämnas kan även sms. nåkskov 'hastigt påkommande krasslighet' (Multrå sn, 
Ång.; Nordlander 1933 s. 82) och avledningen nåkaktig 'halvkrasslig, lindrigt 
sjuk' (Högsjö sn, Ång.). 

Vad etymologin beträffar, har olika förslag framlagts. Rimligast förefaller 
det mig vara att ordet med Petrus Bogren (1921 s. 80 not 4) utgår från ett ur-
nord. *hnawaka-, »till samma ieur. rot *(s)knu 'skava av', som fmns i Dels- 
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bom. nog (<—*urgerm. *hnawwa- [...]) 'klen, njugg', no. dial. nOgg, 'smaalig, 
karrig, knap' etc.». Ferdinand Unander (1857 s. 27) sammanhåller nåk med 
»Is!. hnöggr och hnokinn, nedböjd, hnauka arbeta nedböjd, med besvär». En-
ligt Hulda Rutberg (1924-31 s. 80 not 2), som utgår från bet. 'illasmakande, 
illaluktande', är ordet »tydligen» bildat med k-suffix till fvn. når 'lik', ett för-
slag som bl.a. med tanke på ordets betydelseomfång i stort måste betecknas 
som oantagbart. 

Skarrig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från DL, His., Dal., Vrml., Dls. och Vgl. 

Betydelser 
'klen, smådålig' (Bergs sn, kl.), 'skral' (Mörsils sn, kl.), 'krasslig till hälsan' 
(Åre sn, JU.), 'mager, utsvulten (om djur)' (Mora sn, Dal.), 'utmagrad' (Mora 
o. Älvdalens snr, Dal.), 'sjuklig, svag' (Ölseruds sn, Vrml.), 'dålig, klen, svag' 
(Skålleruds sn, Dls.). 

Språkprov 
Ve tjenne me skarrut i dag 'jag känner mig smådålig idag' (Bergs sn, Jtl.). 

Gamla å skarren (om »Åldringar, som darra och i övrigt äro ynldiga på alla sätt 
och vis») (Ljusdals sn, His.). 

'Gsbben ä gammel å skärri 'sjuklig, svag' (Ölseruds sn, Vrml.). 

Kommentar 
Ordet har i huvudsak en västlig utbredning men förekommer också i Hls. Det 
är att sammanhålla med no. dial. skarra 'gaae sent og vaklende', 'kjore sagte', 
klare sig til Nod; slide sig frem; til nod strxkke til' (Aasen, Ross) och skarren 
'svag, ussel' (Aasen). Verbets grundbetydelse är enligt Torp 'skrapa' (han an-
för till jämförelse sv. dial. skarra 'ge ett skrapande ljud' o. dyl. — enl. Rietz s. 
580b 'skallra, gifta ett doft darrande ljud', även använt om »det ljud, som upp-
kommer när man filar en säg och icke har väl tilklämmt klingan i fästet»), iden-
tiskt med bl.a. mht. scharren 'skrape, kradse, snorke'. SAOB (S 3592) upptar 
ett skarra (»numera bl. i vissa trakter») med bl.a. bet. 'skallra, skrälla', fsv. 
skarra, som anges vara »av ljudhärmande urspr.». Som en avledning av detta 
verb anförs adjektivet (t) skarrig, skarrug 'som »skarrar», »skarrande»; knar-
rig'. 

Med tanke på bet. 'sjuklig, svag' hos skarrig är följande belägg på verbet 

117 



skarra från Norderön i Jämtland av intresse: »Att en person varit lindrigt sjuk 
kan också omtalas med många ord, t.ex.: 'Hän härke på å skull vä öpp [...]. I 
stället för härke på kan insättas skärre på eller strete på.» Även från Åre sn, Jtl. 
anförs detta verb med bet. 'gå klent och långsamt, ta små steg', 'bromsa med 
t.ex. skidstaven, när man åker skidor, eller med foten, när man åker kälke'. 

Skrabbig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från samtliga landskap och bet. avs. hälsotillstånd är kända från 
dem alla. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'klen, sjuklig, gammal, äv. om  ting' (Nederkalix sn, Nb.), 'ej fullt frisk' (Do-
rotea sn, Lpl.), 'illamående' (Gideå sn, Ång.), 'krasslig, sjuk' (Högsjö sn, 
Ång.), 'lätt sjuk, dålig' (Bergs sn, AD, 'sjuk, usel, eländig' (Lits sn, Jt1.), 
'krasslig, okry' (Åre sn, Jt1.), 'krasslig, sjuk (t.ex. av lungsot)' (Laxsjö sn, RO, 
'dålig, skräpig, underhaltig; klen, svag till hälsan' (Indals-Lidens sn, Med.), 
'som har krämpor, som ej orkar något' (Hede sn, Hrj.), 'dålig, skral, sjuklig, 
skrumpen' (Torsåkers sn, Gst.), 'som har ont i bröstet' (Älvdalens sn, Dal.), 
»mest om bröstsjukdom» (Våmhus sn, Dal.), »Att gå uppe men vara litet häng-
färdig betecknades med uttrycken 'skräbbu och skrasslu» (Åls sn, Dal.), 
'skröplig, ofärdig, ledbruten' (Närtuna sn, Upl.), 'sliten, sjuklig, ålderdoms-
svag' (Väse hd, Vrml.; Carlsson 1907 s. 241), 'gammal, sjuklig, bräcklig' 
(Sdm.; UUB Ihre 98:15 s. 15, anon. före 1766), 'snuvig, förkyld, hes' (Skallsjö 
sn, Vgl.), 'matt och svag efter sjukdom' (Bergs sn, Smål.), 'skral, orkeslös' 
(Angelstads sn, Smål.), 'i dålig kondition' (S. Vi sn, Smål.), 'krasslig, bräcklig' 
(Alseda sn, Smål.), 'svag, utsliten' (Ås m.fl. snr, Smål.), 'dålig, ej riktigt kry' 
(Finja sn, Sk.), 'illa medfaren, sjuklig (ofta om person som får hostattacker o. 
dyl.)' (Emitslövs sn, Sk.). — Rietz (s. 596a): skrabbig 'sjuklig, bräcklig (af ål-
der)' (»Allm.»). 

Språkprov 
'Hä ä bä skräbbut vä a mor 'det är bara eländigt med mor' (Lycksele sn, Lpl.). 

'Jä ä sä skrabbi idag sä jä rå itt vä jära na 'jag är så krasslig i dag så jag orkar 
inte göra något' (Högsjö sn, Ång.). 

Ja' e inte sjuk pricis, men ja' känner mej skrabbi(g) 'inte riktigt kry' (Möja sn, 
Upl.). 

'Gubbänn haddä vutt skrabbättä ['sjuk'] enn langäli ti (Fryele sn, Smål.). 
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Du ä så skräbbi, så du måste(n) äte åpp da 'du är så mager, så du måste »äta 
upp dig» (gå upp i vikt)' (Misterhults sn, Smål.). 

Han börja bli fö gammel nu Petter, måtro dä fresta pao nå en kommå över aotti 
(80). Han ä så skrabbiå nu så 'gammal och svag' (Jäts sn, Smål.). 

'Jartad e faselit dollit å skrabbed (Stehags sn, Sk.). 

'Moor bårjar o blaj letta skrabbed pau gamle da! 'gammal o. trött' (Billinge 
sn, Sk.). 

Övriga betydelser 
'torr, mager (om slåtter och bete)' (Hardemo sn, Nrk.), 'usel, felaktig, söndrig 
t.ex. om redskap, skörden, hälsan' (Hällestads sn, Ögl.), 'dålig, svår, besvärlig 
(ekonomiskt)' (St. Åby sn, Ögl.), 'skroflig', 'som har skral växtlighet (om 
ängsmark o.d.)' (Sörbygdens hd, Bhl.; NiMn 1879 s. 113), 'illa vuxen (om 
träd)' (Jörlanda sn, Bhl.; Abrahamson 1952 s. 121), 'som inte duger mycket 
till' (Algutsboda sn, Smål.), 'dålig, inte mycket att hurra för' (Tolgs sn, Smål.), 
'söndrig, gammal och rankig, usel' (V. Torsås sn, Smål.), 'ohyvlad och ohyf-
sad' (»i egentlig ock överflyttad mening») (Göteve sn, Vgl.; Götlind 1918 s. 
112), 'dålig, ej skötsam, opålitlig' (Rydaholms sn, Smål.), 'trasig' (Jämjö sn, 
Blek.), 'dålig, murken, vittrad' (Nävlinge o. Vinslövs snr, Sk.), 'omogen, då-
lig', 'skral, usel' (S. Luggude hd, Sk.), 'skrovlig (ojämn om människohud 
o.d.)' (Borrby sn, Sk.), 'med utslag på händerna, med sprucken och narig hy' 
(Ö. Ingelstads sn, Sk.), 'sprucken' (N. Rörums sn, Sk.), 'anfrätt' (Härslövs sn, 
Sk.), 'med klanglös, sprucken ton', '[om] en sak som håller på att gå itu' (Oder-
ljunga sn, Sk.). — Rietz (s. 596a): skrabbig 'söndrig, gammal och rankig, odug-
lig' (»Allm.»). 

Kommentar 
1 materialet är det stor övervikt för belägg från Småland och Skåne, medan Lpl., 
Nb. och Vb. är representerade bara av ett fåtal. 

Skrabbig (SAOB S 4731) är bildat till skrabba v., sv. dial. skrabba 'skrapa, 
prassla, skrävla, vara sjuklig 1. fattig', sannolikt en intensivbildning till den rot 
som föreligger i skravla v. (54782) med bl.a. bet. 'avge 1. åstadkomma ett hårt 
och torrt ljud som liknar (1. utgör) det som uppstår då ngt skrapar mot ngt 1. torrt 
skinn knycklas samman 1. röres 1. då tunn is trampas sönder 1. småstenar röras 
mot varandra o. d., skrapa 1. knastra eller rassla 1. raspa o. d.'. Rietz (s. 596a) 
anför bet. 'vara svag, sjuklig, gå som en utlefvad gubbe' (Götal.), 'hangla sig 
fram' (Vstm.). Hellquist för skrabbig till, förutom nämnda verb skrabba, »de i 
sht dialekt.» skrabb(er), skrabbe, -a 'gammal, bräcklig stackare', »med hypo-
koristiskt -bb- till ä. nsv. skrafvel, skräp [...], till no. skravla, skrapa [...]; eg.: 
ge ifrån sig ett rasslande ljud». Sven Benson (1951 s. 101 not 13) hänvisar i an- 

119 



slutning till skrabbot 'krasslig, klen' (som hänförs till en grupp »avledningar 
till aktionella grundord», a.a. s. 99) till att verbet skrabba i betydelsen 'vara 
svag, sjuklig' enligt Otto v. Friesen (1897 s. 78) är bildat till en sekundär bety-
delse av subst. skrabb(e), skrabba. Benson menar att det inte är uteslutet »att 
dessa subst. direkt ligga till grund för adj. skrabbot», men tillägger att »då de i 
sv. dial. oftast användas som beteckning för vissa slag av levande varelser, 
människor eller djur, för jag under alla omständigheter ifrågavarande adj. till 
denna grupp». 

Skrackig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Vgl. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'sjuklig, krasslig' (Finnerödja sn), lom] sjuklig person som ofta insjuknar', 
även »ord för kreaturens utsvultna tillstånd» (Korsberga sn), 'skral (särskilt i 
benen)' (Sventorps sn). 

Språkprov 
'Han har allti v8rt skracketter te hälsa; klenvurn bå te kr8pp å hälsa (Korsberga 
sn, Vgl.). 

Övriga betydelser 
'mager, om jord' (Korsberga sn). 

Kommentar 
Adj. skrackig är rimligtvis avlett av västg. skracka 'draga sig fram' (Korsberga 
sn), 'vara halvsjuk', 'med svårighet röra sig p.g.a. sjukdomslyte' (Torsö sn). 
Från Korsberga uppges också bet. 'att dra sig fram med mycket dålig försörj-
ning'. Jfr skracka subst. 'skrabba', enl. SAOB (S 4732) sannolikt en sidoform 
till sv_ dial. skraka 'svag människa 1. svagt djur' (jfr Rietz s. 596b). 

Skracklig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Ång., Vrml., Nrk., Dls. och Vgl. Bet. avs. hälsotill-
stånd är kända från Vrml., Nrk., Dis. och Vgl. 
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Betydelser avseende hälsotillstånd 
'gammal och skral' (Vrml.; Kallstenius 1927 s. 207), 'inte bra, litet sjuk, skrä-
pig' (Askersunds sn, Nrk.), 'sjuklig, skräpig eller skröplig' (Leksbergs sn, 
Vgl.), 'skröplig, ålderdomssvag' (Källby sn, Vgl.), 'åldrig, bräcklig, sjuk' 
(Rännelanda sn, Dls.) 

Språkprov 
Gubben börjar bli skracklig 'sjuklig, skräpig eller skröplig' (Leksbergs sn, 
Vgl.). 

'Skracklier ä ja män dä hade la bl ett krasjel um ente ja vsrt 'skral är jag, men 
det hade väl blivit skräp, om jag inte hade funnits' (Korsberga sn, Vgl.). 

Övriga betydelser 
'skraltig, ranglig' (Arnäs sn, Ång.), 'om ostadigt, dåligt byggverk, hus eller 
gärdesgård e.d.' (Köla sn, Vrml.), 'illa växt 1. byggd' (Nordmarks hd, Vrml.), 
'söndrig' (Steneby sn, Dls.). 

Kommentar 
Från Vgl., Dls. och Vrml. finns belagt ett verb skrackla, bl.a. med bet. 'gå, 
knalla (om gamla)': gå å skrackia (Torsö sn, Vgl.), och det förefaller troligt att 
skracklig i bet. 'skröplig' o. dyl. är avlett härav. Jfr även sammansättningen 
skrackel-han 'mager, långväxt meimiska eller häst' från Sörbygdens hd i Bhl. 
(NiMn 1879 s. 113). I bet. 'skraltig, ranglig, söndrig' o. likn. rör det sig kanske 
om en variationsbildning till racklig 'vinglig, skranglig, rankig, ostadig'. Jfr 
skranglig, som enligt WesAn möjligen är en variationsbildning till ranglig, 
med sk- från skrälla, skrälle m.fl. 

Skrallig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Lpl., Jt1., Hls., Vstm., Nrk., Sdm., Ögl., Bhl., Vgl., 
Smål. och Öl. Bet. avs. hälsotillstånd är kända från samtliga dessa landskap 
utom Nrk. och Öl. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'hängsjuk, skral' (Norrfjärdens sn, Nb.), 'ej fullt frisk' (Ragunda sn, Jt1.), 'då-
lig, klen' (Bollnäs, Hls.), skraltig, svag, åldrig' (Bjuråkers sn, Hls.), 'halvsjuk' 
(Vrena sn, Sdm.), 'sjuk, dålig, af ållder medtagen, bräcklig' (Åkers o. Öster-
rekarne hdr, Sdm.), 'fragilis, xgrotus (Sdm.; UUB Ihre 98:15 s. 15; anon. före 
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1766), »sades när någon var klen men ej direckt sjuk» (V. Vingåkers sn, Sdm.), 
'tärd, avtynad, mager', 'krasslig, klen' (St. Åby sn, Ögl.), 'lindrigt sjuk' (Väs-
terlösa sn, Ögl.), 'småsjuk, ej sängliggande' (Korsberga sn, Vgl.). — Rietz (s. 
604a): skralli(g) 'klen, svag' (Ögl., Smål.), skrallug 'bräcklig, sjuklig' (His., 
Sdm.). 

Språkprov 
'I kan et fåra åpa jåbbe e dag i tjänn mä nallta skralla 'lite hängsjuk (hängig)' 
(Norrfjärdens sn, Nb.). 

far min vart skrallugr å togg avske 'sjuklig' (Härads sn, Sdm.; G. Ericsson 
1881-46 s. 293). 

Dä' va' då alldelens vålett rakt, va' eran fordelsgubbe ha' vurta skrallu på 
gammel danen (Harakers sn, Vstm.). 

'Han ä skralli nu far tin 'dålig' (Björnlunda sn, Sdm.). 

Ho går där hengfärdiger, däger inget te, ricktit skralluger, hengsjuker (V. 
Vingåkers sn, Sdm.). 

'Han ä så mager å skralleter 'tärd, avtynad, mager' (St. Åby sn, Ögl.). 

Övriga betydelser 
lom] ex. undermålig vara' (Ragunda sn, RO, 'skröplig, dålig, som icke vill 
hålla ihop' (västra Nrk.; Hofberg 1861 s. 57, 62), 'fattig' (Råby-Rönö sn, 
Sdm.), 'skranglig (om krukväxt, buske etc.)' (Ås sn, Vgl.). 

Kommentar 
Enligt SAOB (S 4738) är skrallig 'skral', sv. dial. skrallig, skrallug, sannolikt 
etymologiskt identiskt med skrallig 'som avger ett skrällande ljud; bräckt 1. 
sprucken' (t), vilket är bildat till sv. (dial.) skralla v. 'skrälla, braka', som möj-
ligen står i avljudsförhållande till skrälla v. 

Det verkar rimligt att anta att det utifrån en grundbetydelse 'som avger ett 
skrällande ljud; bräckt 1. sprucken' kan utvecklas betydelserna 'klen, krasslig, 
om människor'. En liknande betydelseutveckling anger SAOB beträffande 
skrälle '(skrällande o. gammalt) sprucket 1. söndrigt 1. dåligt kärl av lera 1. trä 
o. d.'. För avledningen skrällig anges bet. 'som är 1. liknar 1. utmärker ett (skräl-
lande o. gammalt) sprucket 1. söndrigt 1. dåligt kärl', 'sjuklig 1. orkeslös 1. på 
annat sätt skröplig, om person'. I dialekterna fmns även belägg på skralla v. 
med bet. 'vara bräcklig, krasslig' (Ydre hd, Ögl.; Rääf 1859 s. 76), 'vara svag, 
sjuklig', 'gå dåligt till följe af svaghet' (Rietz s. 604a). Exempel från dialek-
terna på subst. samhöriga med skralla och skrallig är subst. skralling 'skral 
karl, fattig eller sjuklig' (Åkers o. Österrekarne hdr, Sdm.) och skralla 'en 
kvinna som ej duger till något' (Delsbo sn, Hls.). 
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Skrasslig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Lp!., Ång., Al., Med., Hrj., Hls., Gst., Dal., Upl. och 
Vrml. Bet. avs. hälsotillstånd är kända från samtliga dessa landskap. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'dålig, svag, sjuk' (Nederluleå sn, Nb.), 'sjuklig' (Dorotea sn, Lpl.), 'ej riktigt 
frisk' (Ragunda sn, Jt1.), 'krasslig, klen till hälsan' (Selångers sn, Med.), 'dålig, 
svag till hälsan' (Attmars sn, Med.), 'sjuk, sjuklig (ej tillfälligt)' (Norrala sn, 
His.), 'sjuklig', 'lindrigt sjuk' (Arbrå sn, Hls.), 'som är mindre sjuk, »häng-
sjuk» o.d.' (Alfta sn, His.), 'sjuklig, svag, opasslig' (Bollnäs sn, Hls.), 'skrab-
big, sjuklig' (Grangärde sn, Dal.). — Rietz (s. 604a): 'sjuklig, krasslig' (His.). 

Språkprov 
'Jö jer så skrässla 'förkyld, snuvig' (Nederluleå sn, Nb.). 

'Hån vä sjiok o skrassli men levvd enda sen tijd eot 'han var sjuk och skrasslig 
men levde ändock sin tid ut' (Nederluleå sn, Nb.). 

'Han ä no fälä skrasjlät nu fr  tin gubbän 'han är nog fasligt krasslig numera, 
gubben' (Selångers sn, Med.). 
Gammäl-Lena ho ä skrasslu ho å nu, dä ä-nnt myttje mä' o 'Gammel-Lena är 
krasslig hon med nu, det är ej mycket med henne' (Ljusdals sn, Hls.). 
Å förutom de, sa e de sa skrasslut me föltje å nu för ti' n. Rätt som de e, ska dam 
på sanatorum (Färila sn, His.; Lindkvist 1924 s. 21). 
»Köttä ä dä full litä skrasslut må, men skinnä har ja int märkt nå fel på, dä dög 
säkert åt en kär tä», sa Vikström, när dsm fråga han, hur dä stog tä må han 
(Grangärde sn, Dal.). 
Anna me vascht skrasslen å sjuk (Arbrå sn, His.). 

få hångle fäll mä fass' n få a skrassligg 'jag hänger väl med fastän jag är litet 
sjuk' (Delsbo sn, His.). 

Övriga betydelser 
'regnigt (om slåtterväder)' (Nederluleå sn, Nb.), lom] ej fullgod sak' 
(Ragunda sn, Jt1.) 'oordentlig, oredig' (Rättviks sn, Dal.; C. Säve i UUB R 632: 
1:1 s. 35), '[om] dåligt gjort arbete' (Delsbo sn, His.), 'trasig' (Fryksdals hd, i 
sht Gräsmarks sn, Vrml.; Magnusson 1880 s. 63). 

Kommentar 
Grip (1901 s. 134) sammanhåller skrasslig (uppl. skrasslug) med krasslig och 
anser det innehålla ett »ostadigt» s; som stöd härför jämför han med no. dial. 
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skratlen 'skröplig' (efter Ross, som även upptar formen skraslen). Jfr Hellquist 
(s.v. krasslig). Erik Noreen (1917-43 s. 56) jämför utan närmare kommentar 
det dalsländska Ärtemarksmålets skralli med nämnda norska dialektord. Detta 
förs av Torp (s. 615) till skratla f. 'magert og storknoket hundyr (ku)', enl. Torp 
i sin tur snarast bildat (»en nylaging») till verbet skratla 'rasle, knirke; le hOit; 
skramle (isxr ved kjOring); skvaldre'. Sven Benson (1951 s. 193 not 15), som 
framhåller »frånvaron av levande aktionellt grundord» för skrasslig, framkas-
tar tanken att det skulle kunna röra sig om en kontamination av skrabbig och 
krasslig. Enligt SAOB (S 4769) är skrasslig, karakteriserat som »numera bl. i 
vissa trakter, bygdemålsfärgat», sannolikt en kontamination av skral och krass-
lig, »möjl. dock (delvis) av ett ä. skratl-, föreliggande i bl. a. nor. dial. skratlen, 
skröplig, svag, skratla, skramla, rassla», till sv. dial. skrata 'skrämma, jaga 
bort, skrälla'. Beträffande ljudutvecklingen jfr i så fall t.ex. nässla (fsv. nixtla), 
vassla (fsv. vatle). 

Möjligheten att skrasslig är en kontaminationsprodukt, där den ena kompo-
nenten är krasslig och den andra skrabbig (så Benson) eller skral (så SAOB), 
kan ingalunda uteslutas. Dock bör även — och kanske t.o.m. i första hand — all-
varligt övervägas om inte adjektivet är avlett av ett verb motsvarande no. dial. 
skratla 'rasle, knirke, slcramle' o. dyl. (se ovan), i så fall med utvecklingen 
*skratla > *skratsla > skrassla. Spår av ett sådant verb fmns också i svenska 
dialekter: skrassla 'med möda draga sig fram' (Hamrånge sn, Gst.), skrassla på 
'hanka sig fram' (Säters sn, Dal.). För betydelseutvecklingen jfr t.ex. (enl. 
Rietz s. 350b) sv. dial. kras(s)la 'med svårighet taga sig fram, kämpa med svå-
righeter' (Götaland), 'göra något med möda' (Hls., Nrk.), 'vara krasslig, sjuk-
lig' (Götaland), förmodligen att sammanhålla med krasa (jfr Hellquist s.v. 
krasslig), eg. ljudhärmande och sannolikt med grundbet. 'rassla' (Wess&I). 
Dock kan krassla även föras till roten germ. *kres 'krypa' (Torp a.st., WesAn, 
SAOB K 2667). 

Skravlig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Vb., Ång., Jtl., Hrj., Hls., Gst., Dal., Vstm., Upl., 
Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Vgl., Hall., Smål. och Sk. Med bet. avs. hälsotillstånd 
är det belagt från Hrj., Hls., Dal., Vstm., Upl., Sdm., Ögl. och Smål. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'orkeslös, dålig, skral' (Linsells sn, Hrj.; Nordlander 1876 ff. s. 306), 'orkeslös, 
svag, klen (om person)' (Hede sn, Hrj.), 'dålig, med svag hälsa' (Svegs sn, 
Hrj.), 'dålig, halvsjuk' (i sht Svegs sn, Hrj.; 0. Lindskog 1925 s. 186), 'klen, 
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krasslig' (Delsbo sn, His.), 'dålig, klen' (Enångers sn, His.), 'klen, sjuklig' 
(Järvsö sn, His.), 'dålig, klen, värdelös' (Bollnäs sn, His.), 'harklig' (Våmhus 
sn, Dal.), 'dålig, (sjuk), i dåligt skick' (Möja sn, Upl.). 

Språkprov 
Hännj ä bäre skravtu 'han är mest sjuklig' (Linsells sn, Hrj.). 

Skravlun i brässti 'harklig i bröstet' (Våmhus sn, Dal.). 

Han börjar bi lite skravli' gubben 'dålig, (sjuk)' (Möja sn, Upl.). 

Hann ha vuri skravvli enn ti 'han har varit dålig en tid' (Sorunda sn, Sdm.). 

'Di ä alt lite krallia å lite skravlia å sjuka (Torpa sn, Ögl.). 

'Han ä så skravvlier 'han tynar av dag för dag' (Torpa sn, Ögl.). 

'Dä ä sm di ä lite skravvlia 'ej riktigt krya' (Torpa sn, Ögl.). 

Övriga betydelser 
'storstenigt' (n.) (Holmöns sn, Vb.), 'stenig, oländig (om mark)' (Säbrå sn, 
Ång.), 'uppfyllt av sten' (n.) (Gudmundrå sn, Ång.), 'ojämn, snårig (om 
terräng)' (Skogs sn, Hls.), 'som frasar' (Ljusdals sn, His.), 'skräpigt' (n.) 
(Ockelbo sn, Gst.), 'knapp, svår, i små omständigheter' (Torpa sn, Ögl.), 'bul-
lersam, som skramlar och väsnas' (Tjärstads sn, Ögl.), 'skrovlig' (Stamnareds 
sn, Hall.), 'utan styrsel; slapp och vinglig' (Rydaholms sn, Smål.), 'fattigt' (n.) 
(S. Vi sn, Smål.), 'torrt och kort, om hö' (Göteryds sn, Smål.). 

Kommentar 
Skravlig 'skraltig; särsk. om  hus, dålig, usel, skranglig, fallfärdig ' (»i vissa 
trakter, bygdemålsfärgat»), sv. dial. skravlig (skravlog, skravlot) 'knarrande, 
skrävlande, krasslig, skranglig', anges av SAOB (S 4783) vara att föra till skra-
vel (S 4780) 'knastrande 1. knirkande 1. prasslande 1. raspande (torrt) ljud' m.m. 
och det däremot svarande verbet skravla 'avge 1. åstadkomma ett hårt o. torrt 
ljud'; ägna sig åt onyttigt 1. dumt 1. tomt prat 1. pladder 1. skrävel' o. dyl., 'gå 
tungt 1. med möda, släpa sig fram', da. skravle 'skramla, släpa sig fram, gå 
tungt', no. skravle 'prata strunt, sladdra', no. dial. skravla 'tala vitt o. brett, 
skryta', en »avledn. av (stammen i) sv. dial. skrava, knarra, skramla, pladdra, 
fvn. skrafa (nor. dial. skrava), prata, av ljudhärmande urspr.». 

Ett dialektalt belägg på skravla v. möter i följande språkprov från Torpa i 
Ögl.: När de är lite skräpiga och går och harkar och inte är riktigt krya då kan 
man säga: han går och skravlar. En sammansättning med skravel uppträder i 
ordet skravelsjuka ' sjukdom hos kor som yttrar sig i bensvaghet orsakad av då-
lig matlust' (Hössjö i Umeå lfs., Vb.; Larsson & Söderström 1979 s. 169). 

Huvuddelen av beläggen uppvisar bet. som 'klen, svag, orkeslös, dålig'. Vad 
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beträffar betydelser som inte är relaterade till hälsotillstånd, förekommer så-
dana som är vanligt återkommande i avsnitt 3.3, nämligen 'bullersam, som 
skramlar och väsnas', 'som frasar', 'knapp, svår, i små omständigheter'. Bet. 
'stenig' o. likn. hör samman med den av skravel, använt »(i sht i vissa trakter) 
om ngt mer 1. mindre odugligt 1. värdelöst 1. söndrigt» (SAOB S 4780); jfr den 
av SAOB a.st. bl.a. anförda bet. '(om i naturen förekommande) större o. mindre 
(stycken av) stenar 1. klippblock (som äro onyttiga 1. utgöra avfall från sten-
huggning o. d.'. 

Skrådålig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt frän Vgl. 

Betydelser 
'småsjuk, ej sängliggande', 'lindrigt sjuk' (Ugglums sn), 'lite sjuk' (Valle hd), 
'skral, usel, hängsjuk (om hälsa)' (Synnerby sn), 'skral till hälsan' (bl.a. Gill-
stads sn). 

Språkprov 
Han går skrådålig 'går uppe, men är icke frisk' (bl.a. Gillstads sn). 

Kommentar 
Beläggen på ordet är få. Som beteckningar för 'småsjuk, ej sängliggande' upp-
ges från Korsberga sn, Vgl. även orden skråen och skråot (skrå etter). Uttrycket 
gå och skråa 'gå och vara krasslig' är belagt från Ugglums sn. Rietz (s. 603a) 
anför skråe med betydelserna 'klen, svag menniska; stackare, usling; pjåk', 
'dålig arbetare', 'dålig, trätgirig menniska', 'narr, tok', den förstnämnda från 
hela Svealand och Götaland. Den är dock känd även från Norrland: Åre sn, Jtl. 
'svag, sjuklig person'. 

Ordet är samhörigt med rspr. skrå, eg. 'rasslande' (till en rot urgerm. *skrah, 
ieur. *skrak), bl.a. om torra skinn, varav 'pergament' o. dyl.> 'förordning' 
m.m. Se t.ex. Hellquist, som för en parallell till bet.-utveckling 'rassla' o. dyl. 
> 'mager person' o. dyl. bl.a. hänvisar till skranglig. 

Öden 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Gotland. 
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Betydelser avseende hälsotillstånd 
'sjuk, förstörd' (Atlingbo sn), 'skral' (Bro Sn), 'trött, dålig' (Vamlingbo sn), 
'uttröttad' (Hablingbo sn), 'förbi, slut; medtagen, trött, sjuk', 'skral', 'sjuk och 
svag, om människor, djur, växter (särsk. säd), saker och förhållanden' (Lau sn; 
OLau s. 1808 f.). 

Språkprov 
Han får mik åjdän, så han jär en krankar kal nå 'sjuk i allmänhet' (Fide sn). 

Ha som var så frejsk kund blej så åjdi så ha är int längar som a halv mänskå 
en gang (Fide sn). 

'Ja ha vart åjdn i haj! vike 'skral' (Bro sn). 

'De je åjde me han 'det är skralt med honom' (Fårö sn). 

Övriga betydelser 
'förstörd, förödd', 'dålig, söndrig' (Gothems sn), 'dåligt, skämt (om kött)' 
(Östergarns sn), 'slut, utslitet, förstört' (Hejnums sn). 

Kommentar 
Vokalismen (oy) visar att det inte kan vara fråga om en motsvarighet till fisl. 
auDinn 'av ödet bestämd' (fgutn. aukin), sv. dial. öden 'av ödet bestämd', 
'utan, blottad', 'utblottad' (enligt OSD:s samlingar belagt från Ögl., Vgl., 
Hall., Dls. och Vrml.). H. Gustavson (1940-42) s. 230 har uppslagsformen 
oyden, som han karakteriserar som »part.». Det rör sig väl om en bildning på 
urspr. -ina- till verbet öda, got!. oyda 'ödelägga, förstöra', fisl. eyba, av samma 
slag som t.ex. sniken, se t.ex. Hellquist. För ytterligare ex. på typen sniken se 
WesAn 1965 s. 49. 

3.3.3. Kommentar och diskussion 
Mamma är rask, jag är skräpig; hon rör sig lätt, jag med svårighet (SAOB S 
5204). 

Språkprovet ovan, från 1852, speglar den skillnad i rörelseförmåga som kan 
föreligga mellan en frisk person och en person som lider av ohälsa. En stor 
grupp adjektiv i detta avsnitt har vid sin sida ett motsvarande verb med bety-
delser som 'gå mödosamt', 'gå ostadigt', 'gå sakta och vacklande av brist på 
krafter', 'med svårighet röra sig', 'släpa sig fram', 'hasa sig fram' o. likn. 
Orden i denna grupp består till största delen av verbalavledda adjektiv medan 
andra är bildade till substantiv eller till både substantiv och verb. Gemensamt 
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för dem alla är dock att de kan sammanhållas med ett verb med betydelser som 
de ovan uppräknade. Adjektiven uttrycker inte i sig explicit betydelser som har 
med rörelseförmågan att göra utan betecknar i regel allmänna tillstånd som 
krasslig, sjuk, sjuklig, skröplig o. dyl. En del av språkproven ger dock exempel 
på anknytning till rörelseförmågan genom att omtala att personer är ofärdiga 
och lytta eller ålderdomssvaga och därför ej så rörliga. 

Ett tecken på en människas hälsotillstånd kan vara det sätt på vilket hon går 
och rör sig i största allmänhet. Om hon går sakta och mödosamt, släpar och ha-
sar sig fram eller rör sig vingligt är detta något som lätt kan iakttas av omgiv-
ningen eftersom uppträdandet avviker från det normala och därigenom blir 
iögonfallande. Att en person släpar sig fram eller vinglar och raglar kan an-
tingen väcka irritation eller missnöje hos andra människor, som kan misstänka 
berusning, eller medlidande om man ser eller förmodar att det beror på sjuk-
dom. I båda fallen rör det sig om att människor blir berörda av vad de iakttar. 
Att det är ett affektladdat område tyder det faktum på att såväl hos Rietz som i 
FO förekommer en så stor mängd verb som betecknar människans gångart att 
det blir påfallande för en läsare som studerar ordböckerna mer systematiskt. 
Jämför följande konstaterande av Viggo Sorensen (1989 s. 116 f.): »På daglig-
livets felter udviser almuesproget en imponerende gloserigedom [...] Eller tag 
de mange nuancerede ord for personers udseende [...] eller for folks gangart 
[...].» De mönster som avtecknar sig, t.ex. i form av varianter som hangla, 
hångla, hångla v., talrika verb med initialt skr-, kr-, verb med iterativt 1 osv., 
kan vara ytterligare en indikation på att det rör sig om ett affektladdat område. 
För vidare diskussion se nedan avsn. 3.3.3.1 och 3.3.3.2. 

Eftersom adjektiven samhöriga med verb med betydelsen 'gå mödosamt' o. 
dyl. bildar ett så pregnant mönster kan man fundera över om det, liksom i av-
snitt 3.1, går att söka förklaringar i medicinska och befolkningshistoriska fakta 
till anhopningen av dylika adjektiv i just detta sammanhang. 

Vilka kan de medicinska orsakerna vara till rubbningar i gångart och rörel-
seförmåga? I en lärobok i medicin (Birke 1987) tar förf. under rubriken »Neu-
rologiska symtom» upp bl.a. gångrubbningar. Beträffande gångrubbning näm-
ner han att i denna kan yrsel och ofrivilliga rörelser ingå. Han konstaterar (s. 
517) att »Gången kan påverkas av en serie medicinska och neurologiska sjuk-
domar men också av ortopediska och traumatologiska tillstånd». Han skriver 
vidare (sist a.st.): »Vid ortopediska och traumatologiska tillstånd kan höfter, 
knäleder eller fotleder påverkas och ger vanligen en haltande gång eller en rö-
relseinskränkning i den angripna leden. [---1 Artriter och artroser med invärtes-
medicinsk prägel som reumatoid artrit och morbus Bechterew kan givetvis 
också påverka gången, och detta gäller även olika muskelaffektioner. Rygg-
sjukdomar, speciellt akut lumbago, ger också i de flesta fall en förändrad 
gång.» I avsnittet om ledsjukdomar nämns att de flesta sådana ger markanta 
smärtor och stelhet och exempel ges på sjukdomar med rörelseinskränkning 
och gångsvårigheter som följd (s. 121). 
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Birke behandlar i avsnittet om gångrubbningar elva olika grupper av sådana, 
däribland senil gång. Eftersom åtskilliga belägg på adjektiv i avsnitt 3.3 har 
språkprov som hänför sig till gamla, skröpliga, bräckliga och ålderdomssvaga 
personer kan det vara av intresse att ta del av Birkes beskrivning av denna 
gångart: »Den åldrade patienten klagar över svårigheter att gå. Ofta är gången 
något bredspårig, ostadig och stapplande. Vid undersökning ses inga grava 
rubbningar utan endast med åldern förenlig nedsatt djup sensibilitet, allmänt 
något förlångsammade rörelser och ofta nedsatt syn som bidragande faktor. 
Vissa patienter går något framåtlutade med korta, något osäkra, mödosamma 
steg vilket är mycket karakteristiskt och kallas démarche å petits pas» (s. 519). 

I Socialstyrelsens skrift Att förebygga sjukdomar i rörelseorganen (1987) 
konstateras att en av de stora folksjukdomsgrupperna utgörs av sådana sjukdo-
mar. »En mångfald studier har visat att sjukdomar i rörelseorganen drabbar 
människor olika beroende på vilken socioekonomisk grupp man tillhör. De 
villkor som gäller främst för kollektivanställda medför oftare besvär och sjuk-
dom än arbetssituationer för tjänstemän» (s. 21). 

Såsom framgår av ovan refererad facklitteratur firms det åtskilliga orsaker 
till gångrubbningar, varav ålderdomssvaghet, ryggsjukdomar, ledsjukdomar 
och reumatiska sjukdomar är några. Sjukdomar i rörelseorganen tillhör de 
stora folksjukdomarna idag och det finns ingen anledning att tro att förhållan-
dena var bättre förr. Jag vill här anknyta till det tidigare återgivna citatet (av-
snitt 1.1) av Karin Johannisson (1990 s. 37), där hon beskriver hur vid 1800-
talets mitt nästan 40% av de värnpliktiga kasserades vid mönstringen, varav 
»hälften på grund av allmän ofärdighet, höft- och ledgångssjukdomar, bensår 
m.m.». Med tanke på tidigare generationers hårda levnadsvillkor med fysiskt 
krävande arbeten och bristfällig sjukvård finns det således en mycket plausibel 
saklig bakgrund till att vii dialekterna fmner åtskilliga verb som betecknar mö-
dosam gång, vilka kommit att ligga till grund för adjektiv med betydelser som 
'skröplig', 'krasslig', 'sjuk' o. likn. 

Följande adjektiv i detta avsnitt uppvisar betydelser som direkt anknyter till 
ålderdomssvaghet, nämligen knaslig 'ålderdomsbräcklig', kravlig 'skröplig, 
ålderssvag', skrabbig 'sliten, sjuklig, ålderdomssvag', skracklig 'skröplig, ål-
derdomssvag', skrallig 'sjuk, dålig, av ålder medtagen'. Därtill kommer språk-
prov med denna betydelse. Exempel på betydelsen 'ofärdig', 'som blott med 
svårighet kan röra sig' o. dyl. återfmns under kravlig, kräcklig, skrabbig och 
skrackig. 

3.3.3.1. Verb med betydelsen 'gå mödosamt' o. dyl., vilka står vid sidan av 
adjektiv för 'krasslig, sjuk' o. dyl. 

Gemensamt för de verb som återfinns i sammanställningen nedan är att de be-
tecknar att man tar sig fram med möda, med ett visst besvär, och det är framför 
allt två faktorer som återkommer, nämligen dels i vilken takt man förflyttar sig, 
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dels hur stadigt man står på sina fötter. Man går dels långsamt, sakta, dröjande, 
sömnigt och makligt, dels ostadigt, osäkert, vacklande, vingligt och raglande. 

En del av verben har ett suffixalt 1. Denna typ av verb behandlas ingående av 
Eskil Hummelstedt (1939 s. 53 if.) med utgångspunkt i fin1.-sv. material: »Suf- 
fixet 1 medför», säger Hummelstedt, »ofta en betydelsemodifikation, som än 
betecknas som di minuti v, än som iterativ eller int en si v. Stundom 
skönjes en kombination av dessa ny ans e r». Hummelstedts slutsats 
blir (s. 85) att suffixet / är övervägande iterativt. Tydligt hörande till denna ka- 
tegori är enligt honom harkla, hängla, krappla, hyckla. »Visserligen är», skri-
ver han, »Iteration och intensitet [...] nyanser, som ligga ganska nära varandra, 
men om man med den senare termen främst avser den energi eller kraft, varmed 
skeendet försiggår, så spåras icke något särskilt framträdande intensivt drag 
hos föreliggande material». Det förhåller sig, menar Hummelstedt, »snarare 
tvärtom så, att 1 stundom medför en 'försvagning' i förening med iteration eller, 
bättre uttryckt, betecknar smärre täta upp r ep ning a r. Detta är just vad 
mani fråga om verb kan kalla di minuerin g». Hummelstedt nämner som ex- 
empel på sådana verb bl.a. knassla 'knoga smått men ihärdigt med ngt, i sht 
med ett arbete, som sker stötvis, med smärre upprepade rörelser; hacka och 
hosta torrt och kort' (s. 60) och, säger han, i viss mån fmns en sådan nyans 
också t.ex. i hackla 'fastna, hugga 1. gripa tag i upprepade gånger, men åter 
lossna, t.ex. om kugghjul; funktionera ojämnt, om skadad maskin' (s. 57). 

Hummelstedts slutsatser kan mycket väl appliceras på de betydelser som 
anges för verben i mitt svenska dialektmaterial. Det handlar om »smärre täta 
upprepningar», nämligen att ta sig fram långsamt med små, korta och osäkra 
steg, att förflytta sig med möda. Jfr hur väl Birkes medicinska beskrivning ovan 
av gamlas gång korrelerar med Hummelstedts förklaring av betydelsen hos ite-
rativt 1. 

Beträffande avledningar med k, 1, r, s, t påpekar Hummelstedt att de »hänföra 
sig i stort sett till samma betydelseområde som deras grundord. Redan en flyk-
tig blick på mitt material torde visa, att deras funktion företrädesvis är att be-
teckna ljud och rörelser av olika slag» (s. 132). 

Ytterligare exempel på verb med iterativt 1 i mitt material torde följande 
vara: hangla (hångla, hängla),14  kravla, kruckla, skrabbla, skrackla, skraggla, 
skravla. 

Kopplingen mellan rörelse och ljud omnämns av olika forskare i samband 
med att de behandlar ljudsymbolik. Gösta Holm (1958 s. 141) skriver: »Ljud- 
ord och ord för rörelse (och ord för något smått) står varandra ofta nära.» I ono-
matopoetiska ord är enligt Elias Wess&I (1965 s. 13) ljudhärmningen ännu up-
penbar, och »Nära de ljudhärmande står de ljudmålande och de s. k. ljudsym-
boliska bildningarna, där man söker att i ord återge ett annat sinnesintryck än 

14  Hr Hellquist s.v. rangla. 
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en hörselförnimmelse, särskilt ofta om rörelse eller ljus» (s. 13). Elof Hellquist 
(1922 s. LXVI f.) talar om de ljudsymboliska bildningarna »där sinnesintrycket 
icke såsom i de ljudhärmande hänför sig till hörseln, utan (vanligast) till rörel-
sefenomen, t. ex. dingla och dangla». Eskil Hummelstedt (1939) behandlar 
som tidigare omnämnts verb avledda med k-, 1-, r-, s- och t-suffix. Han anser 
att åtskilliga av bildningarna »med skäl äro att betrakta såsom onomatopoetiska 
(ljudhärmande, ljudmålande, imitativa o.s.v.» (a.st.). Lars-Erik Edlund (1987 s. 
112) kommer in på ämnet i en »idéskiss kring 'friare' ord- och namnbildning»: 
»Ofta fmns en betydelsenärhet mellan ord som betecknar ljud och sådana som 
betecknar rörelse. [---] Det är ju rätt naturligt, att ord för stark rörelse visar be-
tydelsemässig närhet till ljudbetecknande ord. Åtskilliga vattendragsnamn och 
personbinamn tycks vara bildade till ord för rörelse.» Edlund konstaterar att de 
flesta namnen ifråga är deverbativa till sin karaktär och att de ofta tar sin ut-
gångspunkt i »sekundära» verb, alltså verb formade med suffixen k, 1, r, s och 
t och han anknyter här till Hummelstedt. 

Det är slående hur många verb i översikten nedan som har initialt kr- och 
skr-. Generellt kan konstateras att dessa verb i gängse etymologiska hand-
böcker uppges antingen vara av ljudhärmande ursprung eller möjligen kunna 
vara det. Etymologierna pekar på grundbetydelser som 'kravla, kräla, krypa, 
krafsa, släpa sig fram' o. dyl., 'harkla, rossla' o. dyl. När man släpar och kravlar 
sig fram uppstår ett skrapande ljud mot ytan, när man hostar eller rosslar sker 
det inte heller ljudlöst. Flera av verben kan ha båda betydelserna eller är paral-
lellbildningar. 

Den roll initialt kr- och skr- spelar i det engelska ordförrådet har diskuterats 
av Hans Marchand (1958-59). Många engelska ord på initialt kr- och skr- har 
betydelser som är förknippade med skarpa, skrapande ljud och oregelbundna 
rörelser. Beträffande kr- skriver Marchand följande (s. 147): »/kr/ begins many 
words expressive of unpleasant noises, and so forth. [---] While /kr/ is found in 
many languages with words denoting harsh or unpleasant noises because of its 
suggestive character [...].» Vidare: »/kr/ introduces words denoting jarring, 
harsh, or grating sounds or twisted movement or position.» Skr- tillskrivs av 
Marchand liknande betydelser (s. 165 f.): »isla/ is an initial symbol with words 
denoting unpleasant sounds or irregular movement. Partly a variant of /kr/, it is 
0[1d] E[nglish]. 	Words denoting movement (with the basis 'scrape, 
scratch') are prob. orig. imitative of sound, as OE scrapian, screpan,'s[c]rape' , 
obs. scrat 1225 'scratch (at a p.)'.» 

Till ljudsymboliska bildningar eller troliga sådana torde även kunna räknas 
verb som rackla, ruckla, skarra, harka, lurka. 

Genomgången ovan visar att ett centralt mönster när det gäller adjektiv för 
'krasslig, sjuk, sjuklig' utgörs av bildningar till verb av sannolikt ljudsymbo-
liskt ursprung. Verbens grundbetydelser är knutna till krypande, kravlande, 
krälande, hasande, långsamma, mödosamma rörelser som åstadkommer skra-
pande ljud. Det är naturligt att de har givit upphov till adjektivavledningar som 
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betecknar att människor är sjuka, ofärdiga och hämmade i sin rörelseförmåga 
p.g.a. sjukdom. 

För att tydliggöra detta mönster presenteras nedan i ett sammanhang de verb 
som står vid sidan av adjektiv i mitt material med bet. 'krasslig, sjuk, sjuklig, 
skröplig' o. dyl. Jag vill påpeka att jag här anför endast exempel på före-
komsten av dessa verb, eftersom jag inte systematiskt har undersökt deras geo-
grafiska spridning. 

Hacklig 

Rietz (s. 235b) uppger för verbet endast betydelserna 'stamma, tala oredigt; ej 
veta hvad man skall säga eller göra', 'hosta, harkla', medan däremot SAOB (H 
24) bl.a. anger betydelsen 'gå ostadigt 1. osäkert; snava, snubbla'. Från Kors-
berga sn, Vgl. finns uppgiften att hackla används i bet. 'vara klent med hälsan': 
'Dä ä sum dä kan, ja går här å hacklar, och i Vallda sn i Hall. har verbet »opers. 
i förening med prep med» bet. 'vara vid klen hälsa': 'De hacklar me-a, hu e far-
lit ussel, de har hacklat me-a lenge 'hon är vid klen hälsa, hon är farligt eländig, 
hon har varit vid klen hälsa länge' (Peterson 1935-1946 sp. 405). Eskil Hum-
melstedt (1939 s. 57) anför uttrycket hackla sig fram 'mödosamt draga sig 
fram'. Vidare skriver han (a.a. s. 57) att »verbet är mycket användbart om olika 
slags ojämna och oregelbundna rörelser, om en verksamhet som fortgår med 
njuggan nöd eller med avbrott». — Enligt SAOB (H 24) är hackla en avledning 
till stammen i hake eller hacka. Hummelstedt anger som grundord sv. hacka, 
no. hakka men nämner att anslutning till det besläktade verbet haka delvis 
också är möjlig. 

Hanglig 

Hangla 'vara matt och klen till helsan, gå vacklande af eller efter sjukdom', 
'med möda draga sig fram' (Rietz s. 282a), jfr hängla 'vara halfsjuk', till följe 
av sjukdom gå med matthet', hängla, hångla 'långsamt och besvärligen och 
eländigt göra något' (Rietz a.st.). Från Ljungs sn i Bhl. anförs bet. 'gå sömnigt 
och trött'. SAOB (H 416) anger bl.a. (»i vissa trakter, yard».) bet. 'gå och 
hänga, vara hängsjuk', '»hanka»': Gå och hangla (»med en sjukdom»), Jag 
har fastnad i en liten frossa, thermed jag hanglar (Swedenborg 1716). 

Hankig 

Hanka (»yard., mindre br.») 'mödosamt draga sig fram, släpa 1. dragas (med 
ngn 1. ngt)' (SAOB H 420 f.). (Se f.ö. ordart.) 
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Happlig 

Happla, bl.a. 'fastna 1. »köra fast», inte kunna komma vidare (med ett föreha-
vande); särsk.: plötsligt stanna i sitt tal utan att veta vad man skall säga; stappla 
på målet, stamma', sv. dial. happla 'stamma' (SAOB H 437). Från Mo sn i Bhl. 
uppges bet. 'vackla (i gången)'. 

Harkig 

Harka 'gå och hosta och vara krasslig' (Tanums sn, Bhl.), 'göra något och ej 
hafva krafter dertill', 'vara krasslig', 'med svårighet gå' (Rietz s. 244b). (Se f.ö. 
ordart.) 

Harklig 

Harkla 'vara krasslig': Hon å så hon harklar oppe (Smål.; Rietz s. 245a), no. 
dial. harkla 'gaa besvxrlig og skrapende', 'ralle; harke' (Ross). Verbet är en-
ligt Hellquist (art. 2 harka) en avledning av sv. dial. harka 'harkla', »även: 
skrapa = no.: rossla, skrapa, nisl.: skrapa ihop, motsv. lty. harken, harkla, 
skrapa». 

Hasig 

Hasa 'gå och draga fötterna efter sig', 'gå illa, dra fötterna efter sig', 'gå i 
strumplästen' m.m. (Rietz s. 246b). SAOB (H 490) anger bl.a. betydelsen 'för-
flytta sig trögt 1. långsamt 1. med möda 1. motvilligt 1. med släpande steg'. Ver-
bet är en avledning av has s. men torde till betydelsen vara påverkat av asa 
'glida, släpa' (SAOB a.st.). 

Hirig 

Hira 'vara yr, att man börjar falla öfverända; vackla, vara nära att falla omkull' 
(Rietz s. 257a), 'vara yr i huvudet, känna yrsel 1. svindel, yra, svindla', 'gå osta-
digt, vackla' m.m. (SAOB H 497). SAOB (a.st.) betecknar etymologin som 
osäker och jämför med bl.a. no. dial. hira 'slöa, dåsa' samt isl. hira 'dröja', 
hirast 'hålla sig stilla (ngristädes)' . 

Hånglig 

Hångla 'långsamt, besvärligen och eländigt göra något' (Rietz s. 282a), 'gå 
med osäkra steg' o. dyl. (sv. dial. enl. SAOB H 1803), 'gå och se sjuklig o. klen 
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ut': 'Han gar-sem å hångel (Lövångers sn, Vb.). Verbet är etymologiskt iden-
tiskt med hangla (SAOB a. st.), varom se under hanglig ovan. 

Hänglig 

Hängla 'blott med svårighet kunna röra sig på grund av sjukdom och svaghet 
efter sjukdom' (Vartofta hd, Vgl.), 'Han går å hånglar 'han är sjuk och förmår 
nätt och jämt vistas uppe' (Spekeröds sn, Bhl.). (Se f.ö. ordart.) 

Klorig 

Klora 'gå sakta, framskrida', 'med möda draga sig fram' (»säges såväl om rö-
relse, helsotillstånd, som bergning m.m.»; Vb. enl. Rietz s. 330a). Pehr Sten-
berg (1804 s. 64) har följande uppgifter om verbet i Umemålet: »10  små röras, 
långsamt gå eller uträtta något, wara mycket långsam men dock jämn i sina gö-
romål. 2° utmärker det någon hälsa eller förmåga at göra något, ehuru klent det 
kan wara, t. ex. på frågan hörä må gje? huru mår Ni?, swaras jo wä klor nedta 
jo wi må någorlunda, ehuru klent det är, eller: wi orka röras, så pass det är».15  
J.V. Lindgren (1940 s. 75) upptar verbet med betydelserna 'kravla, kräla'. Det 
torde vara identiskt med fvn. klöra 'krafsa', nyisl., fär. klöra, no. och sv. dial. 
(Fryksdalen i Vrml.) klora, en avledning av klo (Torp, de Vries). 

Knallig 

Knalla 'gå sakta, åka sakta, drifva omkring', 'göra något i sakta mak, små-
ningom göra något', 'smått snatta', 'säges i allmänhet om något som går sin 
jämna gång' (Rietz s. 333a). (Se f.ö. ordart.) 

Knaslig 

Knas(s)la 'arbeta smått och efter beqvämlighet, knåpa', 'vara i dålig belägen-
het' (Rietz s. 334b). (Se f.ö. ordart.) 

Krakig 

Kraka 'med nöd gå, knalla' (Stora Kils sn, Vrml.). 

Krallig 

Kralla 'kräla', 'gå långsamt och osäkert' (SAOB K 2632). (Se f.ö. ordart.) 

15  Betr. tecknen å och å se ovan s. 87 not 13. 
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Krasslig 

Kras(s)la 'med svårighet taga sig fram, kämpa med svårigheter', 'göra något 
med möda', 'vara krasslig, sjuklig', 'hushålla illa' (Rietz s. 350b). SAOB (K 
2667) anger för krassla v. bet. 'arbeta trögt o. med svårighet; »klåpa», fuska; 
dra sig fram med svårighet', (refl.) 'med svårighet förflytta sig (till en plats)', 
'icke vara riktigt kry, vara krasslig', 'vara klen (om hälsa)'. 

Kravlig 

Kravla 'långsamt och med möda förflytta sig' (SAOB K 2678). (Se f.ö. ordart.) 

Krelig 

Krela 'kräla, gå uselt; krypa', 'börja att gå uppe (eft. sjukdom)' (His.; Säve 
1851 s. 177 resp. s. 262). (Se f. ö. avsnitt 3.3.1.) 

Krucklig 

Kruckla sig 'gå med svårighet' (Bergs sn, Jt1.), kruckol te se 'krypa ihop, gå 
krokig' (Marieby sn, ftl.). 

Krycklig 

kryckla '[ha] svårighet att röra sig för sjukdomslyte och hälta, linka sig fram, 
hasa sig fram, hyckla' (Ventlinge sn, Öl.). (Se f.ö. ordart.) 

Kräkig 

kreka 'krypa, röra sig sakta och med svårighet', 'med möda göra något, be-
möda sig efter bästa förmåga' (Rietz s. 359b), kräka 'gå långsamt' (»olika 
gångarter»): kräker så sakta (Häggesleds sn, Vgl.), 'Hur må lu? Hotack, dä krä-
ker 'det knallar o. går' (Tunhems sn, Vgl.). 

Krölig 

Kröla 'bära sig ovigt åt', 'vara krasslig' (Rietz s. 353a), 'gå som en sjukling' 
(Torps sn, Med.; Bogren 1921 s. 101). 

Lurken 

Lurka 'långsamt göra något' Smål. (Rietz s. 412a), 'halvsova', 'gå sakta och 
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dröjande' Dal. (OÖD s. 1429). Jfr (enl. Torp) no. dial. lurka 'gaa sent', lurka 
(lorka, lOrka) seg 'gjOre noget langsomt, gaa langsomt', da. dial. (Jylland) 
lurke 'gaa langsomt, arbeide langsomt', ity. lurken 'gaa med slxpende skridt, 
gaa langsomt og dovent'. 

Pjasig 

Pjasa 'gå mycket sakta och med svårighet; om barn, som börja att gå, eller om 
sjuka, gamla eller menföra menniskor', 'arbeta långsamt' Vb. (Rietz s. 503b), 
'gå med möda; arbeta långsamt' (Hallaryds sn, Smål.). Verbet jämförs av 
SAOB (P 975) med sydsv. och da. dial. pasa 'röra sig långsamt, driva, lata sig' 
och sägs möjligen vara besläktat med pjask s. (»bygdemå1sfärgat 1. vard.») 
'krake, kräk, odugling' och pjaskig adj.; se nedan. 

Pjaskig 

Pjaska 'gå sakta, tyst (i strumporna); handla långsamt och söligt' (Rietz s. 
503b), 'vara långsam, söla' (Veinge sn, Hall.). Enligt SAOB (P 371) möjligen 
en sidoform till paska v. 'plaska (i vatten) o. d.', 'traska (äv. rulla) o. söla ner 
sig (i smuts 1. sörja o. d.), slaska'. För pjaskig anger ordboken bl.a. bet. 'våpig, 
sjåpig; menlös; hållningslös; omanlig; kraftlös, matt', »om person (1. kollek-
tiv), särsk. med tanke på karaktärsegenskaper o. d.». 

Racklig 

Rackla (dial.) 'hafsa, vara ostadig, vanka, ramla, krångla' m.m., motsvarande 
no. dial. rakla 'vara ostadig, arbeta slarvigt, gå sakta o. mödosamt' (SAOB R 
32). 

Rucklig 

Ruckla 'rucka, rubba' o. dyl., sv. dial. ruckla 'vackla, vicka, vara lös, vara sjuk, 
bringa att vackla, rubba', no. dial. rukla 'gå sakta och ostadigt', till (stammen 
i) rucka v. (SAOB R 2742 f.). Med avseende på betydelseväxlingen jämför 
Hellquist med no. riga 'svaja, runka' men även 'gå mödosamt'. 

Skarrig 

Skarra 'gå klent och långsamt, ta små steg' (Åre sn, kl.), no. dial skarra 'gaae 
sent og vaklende', 'kjore sagte', 'klare sig til Nod'; slide sig frem'; 'til Nod 
strxkke til' (Aasen, Ross). (Se f.ö. ordart.) 
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Skrabbig 

Skrabba 'vara svag, sjuklig, gå som en utlefvad gubbe, hangla sig fram' (Rietz 
s. 596a). (Se f.ö. ordart.) 

Skrabblig 

Skrabbla 'gå vacklande [om åldringar o. sjuka]' (Linderås sn, Smål.), 'kravla' 
(Torps sn, Bhl.), i fin1.-sv. dial. 'krafsa, fösa', 'skramla (om regn), bullra, väs-
nas', 'knarra' (Hummelstedt 1939 s. 82). Det är enligt Hummelstedt (a. st.) bil-
dat till östsv. dial. skrabba 'skrapa, sopa, prassla' m.m., »av germ. *skrab- med 
intensivisk förlängn. av b». 

Skrackig 

Skracka 'vara halvsjuk', 'med svårighet röra sig på grund av sjukdomslyte' 
(Torsö sn, Vgl.). (Se f. ö. ordart.) 

Skracklig 

Skrackla 'gå, knalla (om gamla)' (Torsö sn, Vgl.). (Se f.ö. ordart.) 

Skraggig 

Skragga 'med svårighet kunna gå' (Rietz s. 596b). 

Skrallig 

Skralla 'vara svag, sjuklig', 'gå dåligt till följe af svaghet' (Rietz s. 604a). (Se 
f.ö. ordart.) 

Skrasslig 

Skrassla 'med möda draga sig fram' (Hamrånge sn, Gst.). (Se f.ö. ordart.) 

Skravlig 

Skravla 'avge 1. åstadkomma ett hårt och torrt ljud', 'gå tungt 1. med möda, 
släpa sig fram' (SAOB S 4782). (Se f.ö. ordart.) 
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Skruckig 

Skrucka (»vanligast: skruka») 'huka, krypa tillsammans, sitta tveböjd' Sk. 
(Rietz s. 599b), 'gå krokig (om gammal el. sjuk person som med svårighet 
kan gå)' (Vittsjö sn, Sk.), 'gå dåligt, gå illa' (Glimåkra sn, Sk.), Han går å 
skrukar 'går halvsjuk o. hängig' (Knäreds sn, Hall.; Wangö 1963 s. 170). Jfr 
skrycka 'krypa tillsammans', 'gå såsom sjuka och svaga mermiskor pläga göra; 
vara sjuklig' (Sdm.; Rietz a.st.), skrugga, skråcka, skrocka 'ds' (Nrk.; Rietz 
a. st.). 

Skrullig 

Skrulla 'vara sjuklig och klen' (= skralla), 'vara klen att arbeta', skrulla me 
'deltaga i arbete, ehuru med svaga krafter' (Hls.; Wennberg 1873 s. 64). 

Skrusslig 

Skrussla 'söla' (Skuttunge sn, Upl.; Hesselman, Uppländsk ordbok, ULMA). 

Skruttig 

Skrutta 'gå dåligt' (Hallaröds o. Munkarps snr, Sk.), 'gå o. hänga o. vara mer 
eller mindre sjuk' (Vittsjö sn, Sk.). 

Skräpig 

SAOB (S 5200 f.) upptar uttrycket gå och skräpa 'vara sjuklig 1. ålderdoms-
svag'; »förr äv.: på grund av sjukdom 1. ålderdom gå med svårighet». Från 
Blackstads sn i Små!. anförs språkprovet 'Hang går-där å skräpe 'han går där 
och hänger (av sjukdom)'. 

3.3.3.2. Initials-  kr-, skr- 

1 avsn. 3.3.3.1 kommenterades verb på kr- och skr- med grundbetydelser som 
'kravla, kräla, krypa' o. likn. Bland dessa verb finns kruckla 'gå med krokig 
rygg'. Att kr- kan ha en grundbetydelse 'krokig, förvriden' konstateras av Hans 
Marchand (1958-59 s. 164): »/1(r/ is a widespread Germanic initial with words 
with the basic meaning 'twisted, distorted, crooked'». Han säger vidare: 
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»There appear to be two 'roots': cr.nk and cr.mp  in several variants» (s. 164). 
Som exempel på den förra »roten» anför Marchand »cranc, cringan, crincan, 
crenge 1225, orig. 'contract the muscles' » (s. 165), som exempel på den senare 
bl.a. crumpled 'crooked, curled', crimp 'shrink, curl' (s. 164 f.). Exempel på 
adjektiv med denna grundbetydelse möter också i dialektmaterialet. Krank, fsv. 
kranker 'svag, skröplig, vanställd, dålig, ond', ett lån från mlty., betyder ur-
sprungligen 'krokig, krökt' (se t.ex. Hellquist). Ordet står i avljudsförhållande 
till *krinkan, ags. crincan 'falla i strid', egentligen 'kröka sig'. Falk & Torp 
skriver under krank: »Die grundbedeutung ist 'krumm' [...]. Daraus 'von 
krankheit gebeugt, hinfällig'.» Jfr krumpen adj. som bl.a. betyder 'krokig o. 
böjd av ålder 1. sjukdom' (SAOB K 2957). Det är identiskt med fsv. krumpin, 
perf. part. av krympa v. Rietz (s. 354a) anför krumpin 'stelnad af köld, frusen 
om händerna, så att fingrarne äro krokiga' från Blek. och Vgl. 

I detta sammanhang kan också nämnas ordet krämpa, i materialsamlingen 
ingående i krämpfull, krämpig och krämpen. Krämpa är besläktat med kramp 
och krympa, med Hellquist möjligen en inhemsk avledning av germ. adj. 
*krampa- 'krokig, krökt'. 

Sv. dial. krakliger och kraket är enligt Torp bildade till krake s. som bl.a. be-
tyder 'liten, spxdlemmet person, stakkar', 'vantrevent el. kroket trx' och står i 
avljudsförhållande till krok. Vidare sägs att betydelsen 'vantrivning, stakkar' 
väl snarast har utgått från den av 'kroket skapning'. 

I Tåsjö sn, Ång. förekommer adjektivet krycklig (uttalat krätjeli) 'skröplig, 
svag, dålig'. Ulrik Eriksson (1974 s. 63) diskuterar ordet krötjel 'ett slags red-
skap (i form av en snedvriden träkonstruktion) använt vid nystning av garn', 
'eländig eller klen person (även om litet ynkligt djur), stackare, ynkrygg', som 
han menar är etymologiskt identiskt med fm1.-sv. dial. bykil, krytjil, krytjäl, 
krytsil 'krokigt vuxet träd; krympling, stackare, ömtålig person' och no. dial. 
krykjel 'krokig stackare', sannolikt besläktat med krycka 'krökt handtag på 
käpp' m.m. 

I avsnitt 3.1.1 förekommer adjektiv på skr- med betydelser som 'mager, 
kraftlös, tärd, svag'. Avsnitt 3.1.3 innehåller adjektiv på skr- med betydelser 
som 'krasslig, sjuk, sjuklig' o. dyl. och för vissa av dessa uppges även bet. 'ma-
ger'. Etymologierna för några av adjektiven visar på en grundbetydelse 'rass-
lande', alltså även här en anknytning till ljud. Exempel härpå är skråen, skråot 
'småsjuk, ej sängliggande', skrådålig 'skral, usel, hängsjuk', båda kända från 
Vgl. Betr. skrå ('hantverks-') skriver Hellquist att ordet är »besl. med sv. dial. 
skråe, klen, svag person (eg.: skinntorr), dålig människa, narr, varav även 
skråen, om den onde, no. skraaen, torr» och »mlty. schrå, torr, mager; till en 
germ. rot skrah = ie. skrak, eg. ljudord: rasslande, bl. a. om torra skinn > per-
gament o. d. > förordning, stadgar [...]». Jfr ordartikeln om skrådålig i avsn. 
3.3.2 ovan. För betydelseutvecldingen 'rassla' o.d.> 'mager person' o.d. hän-
visar Hellquist till (»det möjl. rotbes1.») skranglig samt skratta och skrälle. För 
skranglig ansätter han grundbet. 'som skallrar, knakar' o. dyl.; ordet hör till no. 
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skrangla, sv. dial. skringla med denna bet.; betydelseutvecklingen vore den-
samma som i no. skrella 'magert djur', till skrälla v., och i sv. dial. skråe 'rna-
ger person'. Skrälle 'skrangligt åbäke, svag el. bräcklig person' hör enligt Hell-
quist till skrälla v., men däremot inte till skral och skrå. Dock har skrälle 
samma grundbetydelse som skral och skrå, nämligen 'som ger ett skrällande el. 
rasslande ljud från sig'. 

Skral, av allt att döma ett lån från Ity. schräl (se t.ex. Hellquist och Nielsen) 
har, om än med reservationer, ansetts kunna återföras på ett urgerm. *skrehla-, 
i avljudsförhållande till skrå och därmed »alltså eg.: rasslande > torr» (Hell-
quist). Därmed vore skral enligt Hellquist besläktat med bl.a. no. skrål 'litet, 
skröpligt redskap', isl. skrcelna 'skrumpna', no. dial. skrelen 'dålig', no. skrte-
ling, da. skrcelling 'stackare'. 

Ytterligare ett adjektiv med bl.a. betydelsen 'mager' är skrantig. Ordet, bil-
dat till skranta v., att sammanhålla med da. och no. skrante, no. dial. skranta 
'bli mager och knotig', är sannolikt samhörigt med sv. dial. skran 'mager, torr' 
(SAOB 4753). Nielsens kommentar till skrante v. lyder: »vist af germ. *skran-
fiatön, i aflydsforh. til no. skrinn 'indskrumpet, Wir, mager' (af *skrenfia-); 
hvirer [...] til dentaludvidelser av ie. *(s)ker- indskrumpe, rynke; ni hud, 
skorpe; hentorret, mager, hensygnet'.» 

En motsvarighet till no. dial. skrinn (jfr SAOB S 4883) är känd från bl.a. 
Skåne (Lech & Ingers 1930 s. 62): » 'ja e lid skrin te hällsan' kan man få höra. 
Ordet betyder 'skral, dålig, kraftlös' och även 'mager' t.ex. i uttrycket skrin 
for.» 

Ytterligare ett ex. på adj. tillhörande denna kategori är skrankig 'dålig, sjuk, 
krasslig'. SAOB (S 4753) betraktar skrankig (»numera bl. i vissa trakter, byg-
demålsfärgat») '(lång o.) mager, gänglig, skranglig (om person el. djur)', 'torr 
o. mager (om jord)' som bildat till skrank adj., som i sin tur anses sannolikt stå 
i avljudsförhållande till skrynka v., vilket är samhörigt med det starka verb som 
föreligger i no. dial. skrOkka 'krympa ihop, skrumpna', feng. scrincan 
'skrumpna'. 

Jag vill i detta sammanhang referera till Eskil Hummelstedt (1939), som 
diskuterar sambandet mellan betydelserna 'vara mager, torr' och 'vara skrum-
pen'. Han behandlar bl.a. ord på skru- och påpekar (s. 70) — med hänvisning till 
Walde—Pokorny 2 s. 565 — att den germanska roten *skru- än har betydelsen 
'skära, rista', än betydelsen 'vara ojämn, skrovlig, skrumpen, ihålig, porös, 
torr, mager' o. likn. »I närmaste sammanhang med bet. 'vara 1. göra skrovlig, 
ojämn' står dels bet. 'vara skrumpen', dels bet. 'skrynlda, veckla' [...]. Likaså 
är bet. 'vara mager, torr' som tydligen har samband med bet. 'vara skrumpen' 
allmän» (a.st.). Hummelstedt exemplifierar detta med bl.a. östsv. dial. skrulla 
f. 'gammal gumma' och skrullot 'mager', skruten (-y-) 'bräcklig, mager' och, 
återgående på ett med *skrunt- avljudande *skrant-, no. skranta 'blive mager 
og knoglet', östsv. dial. skrant 'mager person, stackare', sv. dial. skrannten 
'torr, svag'» (a.a. s. 71). 
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Adjektiv med liknande betydelser i mitt material är skranklig 'mager', 
skruckig 'skral, svag, klen till hälsan', 'hopskrynldad', skruppig 'skrynklig och 
skrumpen till följd av att de inre delarna torkat bort el. på annat sätt försvunnit 
(vanl, om frukt, men även om magra och liksom hoptorkade personer)', skruten 
'bräcklig, av ålder försvagad', skryten 'mager', skrullig 'skral, förfallen, [som] 
blivit gammal och skral (åldrats)', skrusslig 'krasslig', skruttig 'kroppsligt 
skröplig'. 

3.3.3.3. Betydelser som inte är relaterade till hälsotillstånd 

Som nämndes i inledningen till detta kapitel uppvisar en del av adjektiven 
överensstämmelse beträffande många av de betydelser som inte berör hälsotill-
stånd. Dessa betydelser finns noterade i materialsamlingens ordartiklar och jag 
presenterar här nedan en översiktlig sammanställning av sådana som återkom-
mer under ett flertal adjektiv. Därtill medtar jag i detta sammanhang aktuella 
belägg som jag har funnit på de adjektiv som endast kort omnämns i material-
samlingen. Anledningen till att jag även undersöker vilka andra användnings-
områden adjektiven har är, som tidigare påpekats, att detta enligt min mening 
bidrar till ett vidgat perspektiv på vilken typ av ord som används i dialekterna 
för att beteckna hälsotillstånd genom att man härigenom får en uppfattning om 
vilka betydelser som följs åt. 

Ajektiv som betecknar 'dålig, illa beskaffad, som lätt går sönder' o. dyl. 
harkig 'dåligt uppfört' (n.) (Torps sn, Bhl.). 
hasig 'provisoriskt och därför dåligt iordningsställt (t.ex. om en i hast gjord 
gärdesgård)' (Ströms sn, Jtl.). 
hänglig 'dålig, af sämre beskaffenhet' (Järvsö sn, Hls.). 
illavorden 'om sak: illavulen, illa beskaffad, som befinner sig i dåligt tillstånd; 
otymplig, ful' (Vallda sn, Hall.; Peterson 1935-1946 s. 485). 
kåtlig 'mindre brukbar, dålig (om redskap etc.)' (Dal.; OÖD s. 1297). 
lossig 'av dålig kvalitet' (Långaryds sn, Smål.). 
nåk 'dålig, svag, av klen beskaffenhet' (Attmars sn, Med.). 
racklig 'lös i fogarna' (Gränna lfs., Smål.). 
rapplig 'illa gjord el. sammanfogad, färdig att falla sönder' (Hössjö, Umeå lfs., 
Vb.; Larsson & Söderström 1979 s. 153). 
rucklig 'lös i fogarna, ostadig' (Tjärstads sn, Ögl.). 
skrabbig: 'Grän ä skrabbut tä möblsr hä svällsr å krymps,- (Ovansjö o. Järbo 
snr, Gst.). 
skracklig 'om ostadigt, dåligt byggverk, hus eller gärdesgård e.d.' (Köla sn, 
Vrml.). 
skrallig 'skröplig, dålig, som ej vill hålla ihop' (Nrk.; Hofberg 1861 s. 57,62), 
'Dän där kärra ho sir-skralli ut 'den där kärran ser dålig ut' (Blackstads sn, 
Smål.). 
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skraltig: 'Den där gamle vangen han-a blitt skrallti 'gammal och dålig' 
(Blackstads sn, Smål.). 
skrasslig '[om] dåligt gjort arbete' (Delsbo sn, Hls.). 

Adjektiv som betecknar 'trasig, defekt' o. dyl. 
fallit 'slut, trasig' (Norrby sn, Upl.). 
hankig 'trasig' (Bjäre hd, Sk.). 
krallig 'trasig' (V. Tollstads sn, Ögl.). 
skrabbig 'usel, felaktig, söndrig exv. om  redskap, skörden, hälsan' (Hällestads 
sn, Ögl.). 
öden 'dålig, söndrig' (Gothems sn, Gotl.). 

Adjektiv som betecknar 'ojämn, skrovlig' o. dyl. 
harklig 'frusen och ojämn, skrovlig (om väg)' (Fårö sn, Gotl.). 
krakig 'frusen, ojämn och knagglig, om väg med djupa, frusna hjulspår' (Viby 
sn, Nrk.). 
krycklig 'knotig o. marig (om skog)' (Mora sn, Dal.). 
kräcklig 'besvärlig, oländig' (Leksands sn, Dal.). 
rapplig: 'Så steinut å raplut såm de-e ini baksteromna 'så stenigt och ojämnt 
som det är inne i bakugnen' (Åre sn, RO. 
skrabbig 'skrovlig (ojämn om människohud o.d.)' (Borrby sn, Sk.), He va en 
skrabbed pantoffia 'ojämn och skrovlig' (Önnarps sn, Sk.). 
skrantig 'mager, knotig, illa medfaren' (Östmarks sn, Vrml.). 
skravlig 'stenig, oländig (om mark)' (Säbrå sn, Ång.). 

Adjektiv som betecknar 'krånglig, besvärlig' o. dyl. 
hanglig 'krånglig, trasslig' (Solberga sn, Bhl.). 
hankig 'krånglig, svår, besvärlig, mindre lätt' (Kolbäcks sn, Vstm.). 
happlig 'osäker, vacklande, krånglig' (Hede sn, Bhl.). 
harkig 'krånglig, besvärlig, trasslig' (Blackstads sn, Smål.), Där va harked å 
komma fram 'krångligt, besvärligt' (Torna sn, Sk.). 
illavorden 'svår, besvärlig' (Regna sn, Ögl.). 
kravlig 'krångligt' (n.) (Kalmar län, Smål.; Sylvander ca 1850 s. 75). 
nåk 'svår, besvärlig' (Edefors sn, Nb.). 
racklig 'besvärlig, jobbig' (Misterhults sn, Smål.). 

Adjektiv som betecknar 'fattig', 'som har besvärligt med ekonomin' o. dyl. 
fallit 'utfattig, ruinerad' (i sht Gräsmarks sn, Fryksdals hd, Vrml.). 
hanglig 'fattigt, svårt' (n.) (Torps sn, Bhl.). 
hankig 'knappt, fattigt' (n.) (Grangärde sn, Dal.), 'Dä hangkit för-dsm 'det är 
knappt för dem' (Örberga sn, Ögl.). 
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happlig 'ojämn (om inkomst, hälsa, väderlek o.d.)' (Tjärriö sn, Bhl.). 
harkig 'i små omständigheter' (Gränna lfs., Små!.). 
knal 'fattigt, obetydligt, knappt' (n.) (Dal.; OÖD s. 1149). 
krallig 'dåligt ställt' (Stenkvista sn, Sdm.). 
kravlig 'besvärligt, svårt när det gäller ekonomin' (n.) (Tjärstads sn, Og!.). 
nåk 'usel, dålig, fattig' (Hanebo sn, His.). 
skrabbig 'dålig, svår, besvärlig (ekonomiskt)' (n.) (St. Åby sn, Og!.). 
skral 'sjuk, kraftlös, fattig' (Rietz s. 604a; »Riksspr.»). 
skrallig 'fattig' (Råby-Rönö sn, Sdm.). 
skravlig 'knapp, svår, i små omständigheter' (Torpa sn, Ögl.), 'Dä ä alt skravlit 
för-dam (»mest om de inte kunde sköta pengar eller affärer») (Ulrika o. V. 
Hargs snr, Ögl.). 

De betydelser som inte är relaterade till hälsotillstånd gäller ofta saker och ting 
som på något sätt är trasiga, defekta, dåligt uppförda eller hopsatta, skrangliga, 
alltså högst påtagliga konkreta tillstånd som objektivt kan konstateras. En män-
niskas hälsotillstånd kan således omtalas med samma adjektiv som används för 
att ange att föremål inte är hela och i det skick som är det normala och förvän-
tade eller önskvärda. Likaväl som en gärdesgård kan vara skrabbig kan en män-
niska vara det. Vilken betydelse är då den primära, trasig eller sjuk? Något ge-
nerellt svar är svårt att ge då materialet innehåller ett så stort antal adjektiv med 
varierande etymologier. Såsom ordartiklarna visar är adjektiven på skr-, kr- i 
många fall avledda av verb som betecknar ett ljud av något slag. Det kan röra 
sig om ett skrapande, skrällande, harklande och rosslande ljud, eller ett rass-
lande, prasslande. De verbalavledda adjektiven betecknar dels föremål som är 
trasiga, dels människor som är »trasiga», dvs, lider av ohälsa. SAOB nämner i 
artikeln om skrällig som första betydelse 'som är!. liknar 1. utmärker ett (skräl-
lande o. gammalt) sprucket 1. söndrigt 1. dåligt kärl av lera 1. trä o. d.' och där-
efter om person 'sjuklig 1. orkeslös 1. på annat sätt skröplig'. 

Ett utmärkande drag för de många skiftande icke hälsorelaterade betydel-
serna är således, precis som man kan förvänta sig, att de betecknar något nega-
tivt. En sak är trasig, sprucken, håller inte ihop, ett arbete är dåligt utfört, en väg 
är besvärlig att ta sig fram på, ett bröd är torrt och hårt, en människas hud är 
skrovlig, något skramlar och väsnas. Det kan också gälla att det är dåligt ställt 
med ekonomin eller att något är besvärligt eller krångligt. Att adjektiv som be-
tecknar olika tillstånd av ohälsa även har dessa användningar är förvisso inte 
märkligt. Det är värt att notera att just de övriga betydelser som adjektiven i 
detta kapitel uppvisar inte är vanligt förekommande hos adjektiven i kap. 3.2, 
däri stället andra betydelser dominerar, ej heller med några undantag i kap. 3.1, 
där adjektiven över huvudtaget inte uppvisar så många övriga betydelser jäm-
fört med adjektiven i de andra två grupperna. 
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3.4. Ord för 'svårt sjuk, dödssjuk' 
De adjektiv som uppges beteckna 'hårt sjuk' (som fri. M 123 uttrycker det) och 
'dödssjuk' är få till antalet jämfört med dem som avser en lägre grad av ohälsa. 
Som svar på frågan om beteckningar för 'dödssjuk' i M 123 ges i de allra flesta 
fall även i dialekterna dödssjuk. Därtill uppges vissa uttryck såsom hon/ han 
legg för dön (Burträsks sn, Vb.), dä är int ijännta(g)enes » 'det är ej igentagan-
des', d.v.s. den sjuke blir ej frisk mer» (Arbrå sn, Hls.), ä li åt slutä, ä på sist 
jälu 'sista gärningen' (Gagnefs sn, Dal.), låg på dä sissta (Kumla sn, Vstm.), 
di ligger sotsjukä, ligger på sotsenga (V. Vingåkers sn, Sdm.), ligga dödssjuk 
(Fide sn, Gotl.), ligga och kämpa med döden (Agnetorps sn, Vgl.), sjuker så en 
ser inte livet i' n (Ugglums sn, Vgl.), ha inte laungt ijen (Asarums sn, Blek.). 

3.4.1. Ord för 'svårt sjuk' 
Dålig 'hårt sjuk'. (Betr. spridn. se  avsnitt 3.3.1.) 

Eländig 'hårt sjuk'. (Betr. spridn. se  avsnitt 3.3.1.) 

Gorrdålig 'hårt sjuk' (Lpl., Hrj., Vrml.). 

Gorrklen 'hårt sjuk' (Jtl., Hrj.). 

Gorrsjuk 'hårt sjuk', 'jättesjuk' (Hrj.). 

Insjuk 'genomsjuk' o. dyl. (Bhl., Vgl.). — Från Sk. är ordet belagt med 
betydelsen 'lida av invärtes sjukdom': »den som led av någon invärtes sjukdom 
sades vara Insjuk'» (Brösarps o. Eljaröds snr, Sk.). 

Usel »Om den som är mycket sjuk säges många gånger att han 'ä så ussel så 
där ä bu ättern' = är så sjuk, så att det är bud efter honom (från en annan värld)» 
(Värö sn, Hall.). (Betr. spridn. se  avsnitt 3.3.1.) 

Uslig 'hårt sjuk' (Vstm.). (Beträffande spridn. se  avsnitt 3.3.1). 

3.4.2. Ord för 'dödssjuk' 
Dödfärdig 'dödssjuk' (Dis.). 

Dödredo 'dödsmärkt; redo att dö' (Smål.): Han ä allaröje så förbi så han ä 
snaat döaröje 'redo att dö' (»gammalt») (Jäts sn, Smål.), döre"nästan död, 
färdig för döden', Han lå döre' på märka 'han låg nästan död på marken' 
(Misterhults sn, Smål.). 
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Dödsklen 'dödligt sjuk' (Dal.). 

Dödssjuk (ordet är belagt från samtliga landskap): ha får majr sjauk än man 
kan tro. Ja ha liggar rajnt dödssjauk. Ha strejkar nuck mä av de här sjauko 
(Fide sn, Gotl.), De syntes ad han va dössjug, fårr han va så engfallen (N. 
Rörums sn, Sk.), »Beteckning för dödssjuk är 'döss-sjuk. Men det ordet har ej 
brukats så ofta. Istället har man t. ex. sagt: 'Hän (hu) ligg för döa, 'Hän ler no 
int komma opp no mer, 'De ler no bli dön, 'De finns inga bot o.s.v.» (Norderöns 
sn, 	»För 'dödssjuk' är ingen annan benämning bekant än dössjuk, men 
man uttrycker sig ofta: han är falu hann å = han är färdig [...] och menar då, 
att personen är dödssjuk» (Arbrå sn, His.), 'Han legger-dössjuker (Agnetorps 
sn, Vgl.). 

Färdig 'dödssjuk' ( Hrj., His.). — Jfr under föregående ord. 

Hädansjuk 'dödssjuk' (Vgl.): 'Han ä hänasjuker å får snart sleppa hänar 
(Korsberga sn). — Jfr hädansjuka (hänasjuka) 'sjukdom som leder till döden' 
från samma socken. 

Sotsjuk 'dödssjuk' (Gst., Sdm., Ögl., Bhl., Vgl., Smål.). 

Utsjuk 'dödssjuk' (Lp!.), 'ytterst sjuk' (Vb.; Rietz s. 574a). 

3.4.3. Kommentar 
Som tidigare har konstaterats fmns det få adjektiv som betecknar allvarliga till-
stånd av ohälsa. Att en människa är svårt sjuk eller dödssjuk är i regel ett ove-
dersägligt faktum och något större utrymme för eller behov av språkliga nyan-
ser föreligger därför uppenbarligen inte. Däremot förekommer, som visades i 
avsnitt 3.4, olika uttryck för 'dödssjuk'. 

3.5. Ord för 'frisk, kry, pigg' o. likn. samt för 'mycket 
frisk' 
Ja, dä syns på dej att du mår prima, du ser så hörk ut. Å tjock och fet ha du ble, 
du ser rent kati ut (Gustav Adolfs sn, Vnnl.). 

Många av adjektiven i följande avsnitt har uppgetts som svar på frågorna i fri. 
M 123 om beteckningar för 'frisk i allmänhet', 'pigg (och vid god hälsa)' och 
'mycket frisk'. 
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3.5.1. Materialsamling 
Alig 'om person: frisk; munter' (Hall.), 'karsk' (Vgl.) (OSD s. 50). 

Blommerant 'frisk och sund, grann, blomstrande (i hyn), rödblommig' o. dyl. 
(Nb., Dal.): 'Hon såg yt meir blomerant än nagen änn 'grann', 'frisk och sund', 
'Et kan föl honna våra sjuk som se så blomerant yt 'inte kan väl den där vara 
sjuk, som ser så blomstrande ut' (Norrfjärdens sn, Nb.). — I ett arbete om 
franska lånord i svenskan skriver A. Nordfelt (1928 s. 18) att adjektivet i fråga 
verkar gå tillbaka på färgbeteckningen bleumourant och att det till att börja 
med betydde 'blekblå'; dock »torde [det], när det någon gång förekommer nu 
för tiden, endast beteckna blommig eller blomstrande (om utseende)». 

Borg 'pigg och vid god hälsa' o. dyl. (Jt1., Hls., Gst., Dal., Vstm., Upl.). (Se 
ordart.) 

Fimper 'kry, rask' o. dyl. (ftl., Hrj.). (Se ordart.) 

Frank 'pigg, vid god hälsa' (Nb., Lpl., Vb., Ång., Vstm., Upl., Ögl.). 

Frimodig 'vid god hälsa, frisk, av blomstrande utseende' o. dyl. (Nb., Lpl., 
Med., Dal., Upl., Nrk., Sdm., Ögl.): si s8 frimodig ut ' se frisk ut' (Åls sn, Dal.), 
»Ordet har superlativ betydelse och användes om den som är frisk och glad 
(helst alltid)» (Närtuna sn, Upl.). 

Frisk (belagt från samtliga landskap utom Hall., Öl. och Blek.): Igår va ja sjuk 
å klen männ idag tjänns ja frisk å kry ijänn (Fredrika sn, Lpl.), Wo e frisker 'vid 
hälsa' (Skagershults sn, Nrk.). 

Frodig 'välmående, frisk och duktig' o. dyl. (Nb., Vrml., Ögl., Sk.): 'Ja, du ser 
så frodi ut, så då ä f811 inger fel på dej (Gustav Adolfs sn, Vrml.), Se frodi ut 
'när en människa ser frisk och duktig ut' (Önnarps sn, Sk.). Rietz (s. 168b) 
anför ordet med bet. 'frodig, fet och välmående' från Dal. 

Färdig 'frisk, kry' o. dyl. (Nb., ftl., Med., Hls., Dal., Vstm., Upl., Vrml., Nrk., 
Smål.): (»ofta i sammansättning med frisk och färdig») Än fåur fräjsk å fela å 
kåm hem såm in helsläusståckar 'han for frisk och färdig och kommer hem som 
en hälslösstackare' (Nederkalix o. Töre snr, Nb.). 

För 'frisk' (belagt från samtliga landskap utom Lpl., Gst., Dal., Vstm., Upl., 
Sdm., Bhl.): Frisker å för 'som ser frisk och spänstig ut' (Korsberga sn, Vgl.), 
Han ä föe nu 'frisk' (Segerstads sn, Öl.). 

Förlig 'kry, frisk' o. dyl. (Upl., Öl.): 'frisk i allmänhet' med bibetydelsen 
'snabb i rörelser eller arbete' (Östervåla sn, Upl.), Wo e så tjåck å fårlinn 'tjock 
och välmående' (Bredsätra sn, Öl.). 
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Helbrägda 'vid god hälsa, tillfrisknad, oskadad' o. dyl. (Gst., Upl., Vrml., 
Nrk., Dis., Vgl., Smål., Öl., Sk.). 

Humörlig 'frisk, rask, pigg, vid god hälsa, morsk, hurtig och munter till sinnes' 
o. dyl. (Lpl., Nrk., Vgl., Öl.): 'Du sjin bä humöle 'du ser humörlig ut; frisk och 
vid gott mod' (Lycksele sn, Lpl.). 

Hyrk, -ö- 'frisk, kry, pigg' o. dyl. (Dal., Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Vgl., Hall., 
Smål., Öl., Blek., Sk.): 'Å i ä hörrka än Andrias 'Och I ären frisk ännu, 
Andreas' ('kry, frisk, stark, kraftig', »användes mest om ålderstigna personer 
vid god vigör») (Fagereds sn, Hall.), 'Dä va åin hörrker gåbbe 'det var en rask 
och pigg gubbe' (Sällstorps sn, Hall.), Han ä hörrk f8r-te var-s8 gammel 'frisk, 
rask' (Nordmarks sn, Vrml.), 'Han ä rektit hörrk nu, 58 dåle s8m han ha v8r 
'kry' (Östmarks sn, Vrml.). — Betr. adjektivets utbredning i skilda betydelser se 
Lindqvist 1947:2 nr 134 c. 

Hälsofull 'frisk i allmänhet, som har god hälsa' (Ång.). 

Hälsogod 'frisk' (Gotl.): 'Han sag int eut ti var helsegou (Närs, Lau m.fl. snr, 
Gotl.). 

Hälsosam 'frisk, kry' o. dyl. (Dal., Vstm., Vrml., Ögl., Bhl., Vgl., Hall., Smål., 
Öl., Blek., Sk.): 'Han ä så helsosamme så 'han är så hälsosam (= frisk) så' 
(Torpa sn, Ögl.), 'Han va hälsusam8 å dukti 'han var frisk och duktig' 
(Stenbrohults sn, Smål.), 'Han sir så hälsesam ut 'han ser så frisk ut' (Näshults 
sn, Smål.), 'Na ja sao hanåm sist, sad han å va sa dula, sa ja begreb han va inte 
rittet helsesama 'när jag såg honom sist, satt han och var så slö, så jag förstod, 
att han var inte riktigt kry' (Jämshögs sn, Blek.). 

Hälsostark 'vid god hälsa, pigg' o. dyl. (Lpl., Smål.). 

Karg 'frisk, kry, livlig, morsk' o. dyl. (Ång., Ja., Med., Nrk., Sdm., Vgl., 
Smål., Öl., Sk.): Han ä karger å kartuger åv sej 'pigg och vid god hälsa' (V. 
Vingåkers sn, Sdm.). 

Kark 'frisk, kry, pigg' o. dyl. (Vrml.): 'Ho ä fel bätter-nu — jä såg a igår å o 
va s8 karker-s8 'kry, pigg, nyter' (Östmarks sn, Vrml.). 

Karsk 'frisk, kry, pigg' o. dyl. (Nb., Lpl., Vb., Med., Hrj., Hls., Gst., Nrk., 
Ögl., Dls., Bhl., Vgl., Smål., Öl., Sk.). (Se ordart.) 

Katig 'frisk, kry' o. dyl. (Hrj., Sdm., Vrml., Nrk., Ögl., Dis., Vgl., Smål., Öl., 
Blek., Sk.). (Se ordart.) 

Knak 'pigg, spänstig' o. dyl. (Lpl., Ång.): Han ä sä gammal men sä knak 
'fastän han är så åldrig är han ändå så pigg och nyter' (Fredrika sn, Lpl.), 'Du 

147 



sörnsj värre knak å dä nu (»om person som tillfrisknat») (Anundsjö sn, Ång.). 
Rietz (s. 332b) känner ordet från Vb. och Med. i bet. 'rak, styf; om personer'. 

Kny 'kry, rask, vital (om åldring)' o. dyl. (Lp!., Vb., Jtl., His.): 'Gubben jär 
knajj ätt åldrom 'kry' (Jönis sn, Vb.). 

Knålig 'kry, munter, om dem som efter sjukdom komma sig före' (His.). 

Kojös(er) 'frisk och kry' o. dyl. (Hall., Smål.): Han är så kojöser, så en kan 
inte tro att han ä så gammel 'frisk och kry' (Värö sn, Hall.), Han ä så kojöser 
nu 'frisk och kry' (Stamnareds sn, Hall.). — Ordet tycks kunna sammanhållas 
med no. dial. korjOsk 'storagtig, stolt', 'livsglad' (Ross), korjOrs 'storagtig' 
(Ross Tillxg 2); jfr ett enstaka belägg på kårjös 'ivrig, skengalen' från 
Vemdalens sn, Hrj. Kanske är det, med Ross, franskans curieux 'nyfiken' som 
ligger till grund. Sv. kuriös har i äldre tid haft denna bet. (se SAOB, Hellquist). 

Kravig 'pigg, kry, rask' (Hall., Smål.): 'De e en kraavier pajk 'det är en duktig 
pojke' (»uttryck, mest om småbarn») (S. Hestra sn, Smål.). 

Kry 'frisk' o. dyl. (belägg finns från samtliga landskap utom Med., Gst., Dal.): 
Ha han blett kry nu 'frisk, hurtig, kvick, gladlynt' (»[sägs] efter att ha varit 
sjuk») (Ö. Ulleruds sn, Vrml.), Sir så kryer å kuranter ut nu (»sen di var bra 
efter sjukdom») (V. Vingåkers sn, Sdm.), »kry [...] sade man om gamla som ej 
voro behäftade med sjukdom och likaså om dem, som blivit fria från sjukdom» 
(Jämboås sn, Vstm.). 

Krydig 'kry, livlig' o. dyl. (Upl., Vrml., Sdm.): En krydi onge 'livlig, pigg, 
alert' (Hammarö sn, VrmL). 

Krylivad 'kry, pigg' o. dyl. (Smål., Sk.): Da va en krylivado ka 'kry, pigg' 
(Glimåkra sn, Sk.). 

Krysam 'kry, frisk' (Smål.). Rietz (s. 358b) känner ordet, som han återger med 
'frisk, helsosam', även från Blek. 

Kräkför 'så frisk, att man kan vara i farten, röra på sig, 'en som någorlunda 
återfått sin hälsa' (Dls., Bhl.). 

Kurant 'frisk, pigg, kry' o. dyl. (Nb., Vb., Jtl., His., Gst., Vstm., Nrk., Sdm., 
Got!., Smål., Blek., Sk.): 'Ja ä int recktit kurant i dag 'jag känner mig inte 
riktigt frisk i dag' (Amäs sn, Ång.), 'H8rrä stå ä tell vä-n läsj masn, ä-n fresk, 
ja, jä tro no han ä kurant nu 'frisk' (Fjällsjö sn, Ång.), Du blea snaat kuranta 
'frisk och kry' (Mörrums sn, Blek.), Hann ä inte reded kuranntår 'frisk, kry' 
(Nävlinge o. Vinslövs snr, Sk.). 
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Kvant 'frisk, kry, kvick' o. dyl. (Vrml., Bh1., Vgl., Hall., Smål.): 'Han börjar 
bli kvant 'kvick, duktig', »säges även om en som varit sjuk o. börjar bli bättre» 
(Tanums sn, Bhl.), Ja tjännår meg inte rektet kvantår i da (Slättåkra sn, Hall.). 
Rietz (s. 369b) uppger även kvantig (v.s.a. kvanter) 'Mig, glad, frisk, frodig; 
om barn' från Hall. 

Könlig 'frisk, pigg, kry' o. dyl. (Sk.): Gåbben e körli fårr sin allar 'frisk och 
pigg efter omständigheterna' (N. Rörums sn, Sk.), 'Nu va han körlier 'ganska 
kry' (V. Vrams sn, Sk.). 

Liksen 'pigg, kry' o. dyl. (Ögl., Hall., Smål., Öl.): Männ am n glött summ åsså 
ä pigg å kry betekknas jänu summ lekksen, å i vissa fall masi (Markaryds sn, 
Smål.; betr. innebörden av masig sägs att »framstående är nog närmast, menar 
sig vara duktig»), Han e lagom licksen i da 'rask, kry' (Tjust, Smål.), Ja ä inte 
liksen 'ej frisk' (Små!.; Rietz s. 404a). — Enligt G. Areskog (1936 s. 74 med not 
4), som återger liksen med 'kry, utmärkt, duktig', används ordet endast efter 
negation: 'Tjärnga ä inte liksen (Vimmerby sn, Smål.). Jfr från Horns sn, Ögl. 
inte licksen 'inte vidare pigg', inte liksen 'krasslig'. 

Livaktig 'frisk i allmänhet' (Lpl., Ång., Gst., Vstm., Vgl.). 

Morsk 'frisk, kry' o. dyl. (Lpl., 	Hrj., His., Gst., Dal., Upl., Vrml., Sdm., 
Vgl.): Huga han ä jämmerligt morsk nu 'pigg' (Bergsjö sn, Hls.), 'Ja ä-nt riktit 
morsk 'jag mår inte riktigt bra' (Söderbärke sn, Dal.). 

Passlig 'frisk' (Hls., Smål.). 

Pigg 'frisk, kry, vital' o. dyl. (Nb., Vb., Ång., Jt1., Hrj., Hls., Gst., Vstm., Upl., 
Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Bh!., Vgl., Hall., Smål., Blek., Sk.). 

Pyrig 'frisk, pigg, kry, livlig (om barn)' o. dyl. (Hall., Smål., Blek., Sk.): Ja ä 
inte räitet pyri i da 'pigg, kry' (Markaryds sn, Smål.), 'Han ä så pyrie 'frisk, 
livlig' (Gryteryds sn, Smål.). 

Rask 'frisk, kry' (Lpl., Up!., Vrml., Got!., Bh!., Vgl., Hall., Smål., Blek., Sk.): 
'Han ä så rasker 'kry och rörlig' (Tvärreds sn, Vgl.), Du si inte rask ut 'frisk' 
(Jäts sn, Smål.), 'Å du lever å ä kryer å rasker (Villstads sn, Smål.). Från Blek. 
och Finl. (Österbotten) uppger Rietz (s. 536a) bet. 'väl vuxen, ståtlig till 
figuren'. 

Röst 'som ser frisk och spänstig ut, kry, rask (om gamla personer)' o. dyl. 
(Smål.). Rietz (s. 554a) uppger bet. 'stor, stark och liflig' utan angivande av 
proveniens. 

Spräk 'frisk, kry' o. dyl. (Hrj., Vrml.). 
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Strävig 'kry, morsk, pigg, rörlig' o. dyl. (Hrj., Smål.): 'Den gamlä gobbän han 
e rät strävia 'strävsam; kry och duktig' (V. Torsås sn, Smål.), »Strevvu. Ordet 
är svåröversättligt. Det kan betyda seg, uthållig, obruten, duktig. Oftast 
används det om äldre personer. Om någon är 'strevvu', så är han morsk och 
kry, pigg och alert» (Linsells sn, Hrj.). 

Sund 'frisk i allmänhet' (Nb., Lp!., Ång., Hls., Gst., Dal., Up!., Nrk., Ögl., 
Bh!., Hall., Smål., Öl., Sk.): Han ä sunn som en nöttjarne 'frisk' (Misterhults 
sn, Smål.). 

3.5.2. Ord för 'mycket frisk' 
Såsom fallet är med beteckningar för 'svårt sjuk', 'dödssjuk' (se avsnitt 3.4 
ovan) tycks det bara finnas ett fåtal adjektiv för 'mycket frisk'. Det kan vara av 
intresse att notera att det bland svaren på frågan vilka ord som finns för 'mycket 
frisk' i fr!. M 123 förekommer ett flertal målande uttryck för att beskriva hur 
frisk man är: frisk som en häst (Norrfjärdens sn, Nb.), så frisk som björn (Ne-
derkalix o. Töre snr, Nb.), frisk som en ekorre (Ventlinge sn, Öl.), frisk som en 
fisk (Vrml., Öl.), frisk som en nötkärna (Med., Ögl., Vgl., Smål., Öl., Blek., 
Sk.), frisk så stor han är,frisk i alla ändar, frisk upp och ner, frisk ända ut i tår 
och fingertoppar (Korsberga sn, Vgl.), frisk och kry som ett vinterny (Agne-
torps sn, Vgl.), kry som en mört (Nederkalix sn, Nb.), kry som en abborre, kry 
som en nötkärna (Asarums sn, Blek.), pigg som en mört (Agnetorps sn, Vgl.). 

Genomfrisk 'mycket frisk' (Lp!., JU., Vrml.). 

Gorrbra 'mycket frisk' (Hrj., His.). 

Gorrfrisk (Nb., Lp!., Ång., Jt1., Med., Hrj., His Gst., Vrml., Sdm., Dis., Vgl.): 
Sir så gärfresker ut så, när di hadde helsan (V. Vingåkers sn, Sdm.). 

Kärnfrisk (Nb., Lpl., Vb., Ång., His., Vstm. , Upl., Dls., Bh!., Vgl., Hall., 
Smål., Öl., Sk.). 

3.5.3. Ordartiklar 
Borg 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Vb., Ång., Jt1., Med., Hrj., His., Gst., Dal., Vstm., Up!., 
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Nrk. och Sdm. Betydelser avs. hälsotillstånd är belagda från hl., Hls., Gst., 
Dal., Vstm. och Upl. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'pigg och vid god hälsa' (Norderöns sn, hl.), 'duktig, kraftig, vederhäftig' 
(Garpenbergs sn, Dal.), 'frisk, stark, kry' (Bollnäs sn, Hls.), 'stark, rask, färdig' 
(Hls.; Wennberg 1873 s. 6), 'fullmogen, duktig, bra, kry; stor och stark' (Gst.; 
Lindkvist 1942 s. 92), 'frisk och i sin fulla kraft, duglig' (Nora sn, Upl.), 'mun-
ter och frisk, oppositum oborg' (Vstm.; Ms UUB lhre före 1766). — Rietz (s. 
46b): borg(er) 'stark, rask, fullvuxen' (Hls., Upl.). 

Språkprov 
Den sjuke begynner blifwa borg igen (Hls.; Ms UUB Ihre 98:7 s. 7, L. Norelius 
1756). 

Ä en ung b8rrg kär 'kraftig, duktig' (Malingsbo sn, Dal.). 

'Fressk 8 barrg 'frisk och duktig' (Nontärke sn, Dal.). 

»Använder man ordet b8rg för pigg, har det liksom en bismak. Säger man, han 
si 58 börg ut, betyder det, att han ser pigg ut men även, att han har ett drygt 
utseende. Detsamma kan [sägas] om de likaledes brukade uttrycken hörk(-en), 
karsk och käru. Det måste framgå av sammanhanget i samtalet, vilkendera 
betydelsen, som skall tilläggas ordet för vardera gången» (Åls sn, Dal.). 

Nog er han börg te göra he 'frisk och i sin fulla kraft, duglig' (kunde sägas om 
ett »arbete skulle utföras, [och] man rekommenderade en viss person») (Nora 
sn, Upl.). 

Övriga betydelser 
'tidigt utvecklad' (Björna sn, Ång.), 'tidigt försigkommen' (Trehörningsjö sn, 
Ång.), 'högfärdig, stursk' (Mörsils sn, Jt1.), 'framfusig, stor i mun, med stark 
tro på sin egen förträfflighet' (Marieby sn, Ml 'stolt, högfärdig' (Tynderö sn, 
Med.), 'stolt, kavat' (Attmars sn, Med.), 'självmedveten, stolt' (Tännäs sn, 
Hrj.), 'duktig, rask' (Gnarps sn, His.), 'fullgod' (Älvdalens sn, Dal.; Levander 
1909 s. 45), 'giltig, duglig' (Älvdalens sn, Dal.; Arborelius 1813 s. 6), 'gediget, 
duktigt' (n.) (St. Skedvi sn, Dal.). — Rietz (s. 46b f.): 'giltig, duglig, dugtig, för-
träfflig' (Vstm., Sdm., Nrk.), 'hulpen, belåten, försedd med' (Vb.), 'högfärdig, 
som tycker sig något vara' (Med., Jt1., Dal.). 

Adj. borg (sv. dial. borg, börg) motsvarar no. dial. byrg 'bjergelig, som man 
kan hjx1pe sig med', 'hjulpen, forsynet, som har nok (= bergad)', 'stolt, selv-
tilfreds, storagtig; ubeskeden' (Aasen s. 94) och fisl. birgr 'hjulpen, ikke forle-
gen' (Fritzner s. 139) och är stambesläktat med bärga (se SAOB B 3936). 
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Fimper 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Lp!., Vb., Ång., ftl., Med. och Hrj., enligt Rietz (s. 135a) 
även från Vnnl. och Vgl. Med bet. avs. hälsotillstånd är ordet belagt från Jtl. 
och Hrj. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'kry, rask' (Ovikens sn, Jt1.), 'pigg och kry' (Bergs sn, Je, 'kvick, frisk och 
kry' (Vemdalens sn, Hrj.). 

Språkprov 
'Hu va fata femper i dag 'hon var väldigt pigg och kry idag' (Bergs sn, 

Gsbben ä femper än 'kry, rask och frisk' (Bergs sn, 

Övriga betydelser 
'nyter, qwick och yster, glad och nögd derwid' (Umeå sn, Vb.; Stenberg 1804 
s. 28), 'skicklig' (Stensele sn, Lpl.), 'fm i sin beklädnad' (Dorotea sn, Lp!.), 
'fiffig, munter' (norra Vb.; LUB Rietz II:12 s. 752), 'en som tycker om sig' 
(ftl.; Holphers 1775 s. 246), 'uppspelt' (Revsunds sn, Jt1.), 'livligt rörlig (om 
gamla personer)' (Ovikens o. Myssjö snr, Ml 'lätt på foten, som rör [sig] lätt 
och ledigt' (Mattmars sn, All 'nätt, munter' (Haverö sn, Med.). — Jfr Rietz (s. 
135a): femmer 'flink, snabb, rask' (Vgl.), fäm 'ds' (Vrinl.),fimper 'qvick, lus-
tig' (Ång.), 'munter, fiffig' (Vb.), fimper, femper 'yster, liflig i åthäfvor, lustig' 
(kl.). 

Med bet. avs. hälsotillstånd är adjektivet endast känt i formerna femper och 
femmer. I den sistnämnda formen anförs det från Vgl. av Sven Hof (1772 s. 
114) med bet. 'frisk, flink'. I fråga om övriga bet. uppträder ordet i växlande 
former (se nedan). SAOB (F 551) upptar det i formenfimmer med betydelsen 
'rask, kvick, duktig' (t). Bet. illustreras med ett språkprov från 1677: »Lijten 
och en fimmer, en stoor och en slimmer.» För dialekterna anger ordboken fem-
mer, fimper, femper 'flink, munter', »motsv. d. fim, rask, nätt, nor. dial. fim, 
rask, isl. fimr, rask». Ordet sammmanhålls med da. fimre 'röra sig hastigt fram 
o. tillbaka', no. dial. fimra 'fmgra'. Jfr no. dial. fima, fvn. fimast 'skynda sig'. 
Som germ. grundform har ansatts *femi-. En utomgermansk motsvarighet 
skulle vara fir. eim, em 'snabb' (se t.ex. Falk & Torp art. Fimre, Torp art. Fim). 
Att det, som dock flera forskare antagit, skulle vara besläktat med famla, är 
knappast sannolikt (se Hellquist d.o.). 

Utöver de i SAOB nämnda dialektformerna av ordet finns även pimper och 
kimper samt Järn (Vrml. enl. Rietz s. 135a, se ovan, som har uppgiften från 

152 



Ihre). Hos Pehr Stenberg (1804 s. 28) upptas från Umeå i Vb. formerna fimper 
och pimper med exakt samma betydelse (se ovan). I Ms UUB lhre 98:5 s. 9 
(före 1766) möterfimper 'qwick, lustig' men även kimper i samma bet. (Ång.). 
Rietz (s. 501a) uppger pimpär 'fiffig, munter' från Vb. Från Åre sn, hl. uppges 
pimper i bet. 'späd till växten', 'fm av sig, mycket noga med att kläderna är 
snygga o.s.v.'. 

Formväxlingen i svenska dialekter,fimmer (-e-), fimper (e-), pimper, kimper 
är påfallande. Troligast är väl att den skall förklaras som beroende på samman-
blandning med andra ord eller som resultatet av rena »urspårningar».16 

Karsk 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från samtliga landskap utom Vstm. Bet. avs. hälsotillstånd är 
belagda från Nb., Lpl., Vb., Med., Hrj., Hls., Gst., Nrk., Ögl., Dls., Vgl., Smål., 
Öl., Sk. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'morsk, kry' (Svinhults sn, Ögl.), 'präktig, morsk' (V. Ryds sn, Vgl.), 'kry och 
rask' (Misterhults sn, Smål.), 'frisk, rask' (Marbäcks sn, Smål.), 'sund, frisk' 
(Östbo hd, Smål.; J.J. Lagergren Ordbok, från omkr. 1820), 'frisk, högfärdig, 
stark' (Bäckaby sn, Smål.), frisk, rask, driftig' (Västbo hd, Smål.), 'pigg, hu-
mörlig' (Segerstads sn, ÖL), 'stolt, duktig, kry' (Nävlinge o. Vinslövs snr, Sk.). 

Språkprov 
Nu sir du kärsk ut zjen 'nu ser du pigg ut igen' (Misterhults sn, Smål.). 

Ja lau lett länge fårr ja va ente räktit karsk 'lindrigt sjuk' (N. Rörums sn, Sk.). 

'Ja e ente meed karsker i da 'kry', vi e ente karska nån au voss 'krya' (Ö. 
Äspinge sn, Sk.). 

Fresk o karsk (Kvidinge sn, Sk.). 

16 Enligt ett förslag av Lennart Elmevik skulle man — med tanke på att ordet på svenskt område 
(om man undantar den av Bre angivna formen fäm, som kan sammanhållas med no. dial.fim) har 
radikalt r — möjligen även kunna tänka sig följande förklaring när det däller formerna fimper och 
pimper. Mellan m och r har i fsv. tid inskjutits ett b: fsv. *fimbr (> *fimber > fimmer). Före assi-
milationen mb > mm kan b på sina håll genom inflytande från det uddljudande f ha övergått till sin 
tonlösa motsvarighet, dvs. p: fimper. (Annorlunda om p-formen Falk & Torp a.st.; jfr Torp om no. 
dial. fimpa 'vimse om', jyll. dial. fimpe (fippe) 'ride smaat': »Er vel sammenvoksing av f i m- og 
f i p p, som i sv. di. fimper = fim, og i w. da. fimp kort hale (sv. di. febb) ogfimpe logre .») I formen 
pimper kan det uddljudande p ha uppkommit genom attraktion från andra stavelsens p. 
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Övriga betydelser 
'duktig, morsk, snål, sniken' (Burträsks m.fl. snr, Vb.; J.V. Lindgren 1940 s. 
72), 'framfusig, morsk' (Högsjö sn, Ång.), 'styvsint' (Ljusdals sn, His.), 
'barsk, rå' (Årsunda sn, Gst.), 'en som är »på sej», kavat' (»oftare används 
karjer») (Trehörna sn, Ögl.), 'stormodig, djärv' (Hallingebergs sn, Smål.), 
'vacker och präktig och samtidigt högmodig' (»ungefär = kartig [...] om le-
vande varelser») (Gårdby sn, Öl.), 'karlaktig, duktig, tapper' (Oderljunga sn, 
Sk.). — Rietz (s. 309b): karsker 'rask, käck, manligt stark' (Nrk., Smål., Sk.), 
'osmaldig, vämjelig' (Up!.). 

SAOB (K 619) anger för karsk (fsv. karsker 'rask, kry, vacker', jfr fvn. karskr, 
kerskr, da. och no. karsk) använt om person bl.a. bet. 'som är kroppsligen frisk 
o. sund, vid god hälsa', »förr äv. om  kropp: frisk, sund, stark; förr äv. om  hälsa 
1. hälsotillstånd: stark, god; ofta i förb. karsk och sund 1. frisk och karsk». Som 
»numera mindre br.» karakteriseras bet. 'som i utseende, hållning 1. uppträ-
dande ger intryck av hälsa o. kraft, pigg o. kry, vid god vigör, rask, spänstig, 
kraftig', »förr äv.: som är i sin krafts dagar 1. i sina bästa år». Ett av de belägg 
ordboken anför härrör från Axel Oxenstierna (1646): Unge och gamble, sjuke 
och karske. Ordet brukar föras till den ieur. roten *ger- i grek. ege frö 'väcker', 
sanskr. jägarti 'vakna, vara livlig' (se t.ex. Hellquist). Enligt Wess&I är ordet i 
de nordiska språken troligen ett lån från ity. karsch 'livlig, frisk'. 

Katig 

Geografisk spridning 
Ordet är belagt från Nb., Vb., Ång., Jt1., Hrj., His., Gst., Dal., Vstm., Upl., 
Sdm., Vrml., Nrk., Ögl., Dis., Bhl., Vgl., Hall., Smål., Öl., Blek. och Sk. Bet. 
avs. hälsotillstånd är kända från Hrj., Vrml., Nrk., Sdm., Ögl., Dis., Bhl., Vgl., 
Smål., Öl. och Blek. 

Betydelser avseende hälsotillstånd 
'kvick, kry' (Eds sn, Vrml.), 'rask och kry' (Näshulta sn, Sdm.), 'bra, frisk, 
duktig' (Röks sn, Ögl.), 'rask, kry, arbetsam' (Dörby o. Kläckeberga snr, 
Smål.), 'pigg, kry' (Torhamns sn, Blek.). — Rietz (s. 313b): katig el. kartig 'rask 
och kry' (»Nästan allm.»). 

Språkprov 
Ja, dä syns på dej att du mår prima, du ser så hörk ut. Å tjock och fet ha du ble, 
du ser rent kati ut (Gustav Adolfs sn, Vrml.). 

'Ja ä inte värst katier 'jag är inte så frisk' (Röks sn, Ögl.). 
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Hur står de te? — Ja, de ä inte katit 'inte bra' (Älvestads sn, Ögl.). 

Ja tråfft en i lördas å då så han så kall ut 'jag träffade honom i lördags och då 
såg han så pigg ut' (Misterhults sn, Smål.). 

'Då ä inte så katit 'det är inte så bra (med hälsan)' (Askeryds sn, Smål.). 

Han Maja va rätt sao kati, »säges om en människa som tillfrisknat efter 
sjukdom» (Algutsboda sn, Smål.). 

'E kati määnsk 'en pigg, kry människa' (Segerstads sn, Öl.). 

Övriga betydelser 
'fintlig, slug, dristig' (norra Vb.; J.A. Linder 1859), 'klok, slug' (Bjuråkers sn, 
His.), '(karlaktig), stark, modig, stolt, fräck' (Godegårds sn, Ögl., Lerbäcks sn, 
Nrk.), »sades om en som berömde sig själv» (Västerlösa sn, Ögl.), 'fet' (Kal-
mar län, Smål.; G.V. Sylvander ca 1850), 'stark, hållbar (om paket), svår att 
handskas med (om person)' (Byarums sn, Smål.), 'flitig, arbetsam' (Jälluntofta 
sn, Smål.), 'tung, arbetsam, besvärlig' (Anderstorps sn, Smål.), 'manhaftig, ri-
vande' (Barnarps sn, Smål.), 'besvärlig, elak' (Angelstads sn, Smål.), 'viktig, 
stursk' (Kristdala sn, Smål.), 'mallig, stursk, styvnackad' (Linderås sn, 
Smål.);yr och tilltagsen' (Kullatrakten, Sk.). — Rietz (s. 313b): katig el. kartig 
'dugtig, braf; tilltagsen, djerf, dristig, modig' (»Nästan allm.»), 'arbetsam, stri-
dig, flitig att försvara sin rätt; styfsint, stolt' (Hls.—Blek.). 

SAOB (K 807) anger för katig, karakteriserat som »yard., i sht ngt bygdemåls-
färgat», bl.a. bet. 'duktig, rask', 'manhaftig', 'kavat, karsk', 'morsk', 'barsk', 
'stolt, '»stursk»', 'kaxig', 'kry, livlig'. Enligt ordboken är ordet möjligen att 
sammanhålla med fvn. kati, no. dial. kate 'pojke', »så!. eg.: sådan som utmär-
ker 1. anstår en pojke 1. (ung) man», enligt Hellquist »tro!. bes!. med no. kata 
sträva att hålla jämna steg med', kate liten gosse». Jfr Wess&I som uttrycker 
sig försiktigt om sambandet mellan katig och de norska dialektorden (»möjl.» 
besläktade). Se även Torp, som vill betrakta verbet kata som sekundärt i för-
hållande till subst. kate.17  

3.5.4. Kommentar och diskussion 
I boken Hälsans idé (1989) gör Katie Eriksson en semantisk analys av begrep-
pet »hälsa» och sammanfattar sålunda (s. 35): »Begreppet 'hälsa' betecknar så-
ledes enligt en semantisk analys ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefin- 

17  Betydelseuppgiften 'Dreng' för fvn. kati hos Fritzner är felaktig, se Fritzner 4 s. 190. Bety-
delsen är 'eit slag skip el. båt' (Norron ordbok). 
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Välbefinnande 

k 

Hälsosam 

Oförvillad 

nande. För att beskriva tillståndet 'hälsa' används egenskaperna 'sund', 'frisk' 
och deras synonymer. Tillståndet 'välbefinnande' betecknar en känsla av 'väl-
måga' och 'välbehag'.» Analysen och sambanden demonstreras i figuren 
nedan (ur Eriksson a.st.). 

Hälsa 

rY 

Välmåga 

Frasen 

Hurtig 

Välbenag 

Suno(hetl 
	

Frisk(het) 

Rask 

Duktig 

=== =70-85% 
=60-70% 
	—50-60% 
---- =40-50% 

= Synonymitetsgradens styrka 

   

Figur I Diskriminationsparadigm för hälsa. 

Eriksson (s. 36) anger två betydelser för »sund»: »1) psykisk sundhet, vilket 
innebär att individen är oförvillad och klok och 2) hälsosam, vilket refererar till 
individens handlingar och konsekvensinsikt. En sund individ handlar hälso-
samt.» Hon fortsätter: »'Friskhet' eller 'frisk' är en egenskap eller ett känne-
tecken på tillståndet hälsa. 'Frisk' refererar till olika fysiska egenskaper hos or-
ganismen, särskilt 'kry', 'rask', 'duktig', 'hurtig' och 'fräsch'. 'Friskhet' be-
tecknar således den fysiska hälsan.» 

I Erikssons definition av hälsobegreppet ingår alltså även tillståndet »välbe-
firmande», vilket förklaras sålunda (s. 37): 
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»Välbefinnande» uttrycker en känsla hos individen och är i motsats till »frisk» och 
»sund» ett fenomenologiskt begrepp. Individen uttrycker att han befinner sig väl eller 
att han inte gör det. En annan individ kan höra att individen uttrycker denna känsla men 
kan inte direkt observera välbefinnandet. Begreppet välbefinnande bör ställas i relation 
till individens inre upplevelse. Ordet »välbefirmande» betyder »att fmna sig väl». Man 
kan således sluta sig till att »att äga hälsa» betyder att finna sig väl i betydelsen vara 
sund och frisk. 

Det är intressant att jämföra Erikssons diskriminationsparadigm för hälsa med 
de betydelser som anges för 'frisk'-orden i mitt material, och då i första hand 
för de fyra adjektiv vars betydelser jag undersökt närmare och redovisat i ord-
artiklar. Av de fysiska egenskaper hos organismen som Eriksson omtalar ovan 
förekommer 'kry', 'rask', 'duktig' och 'hurtig' i betydelseangivelsema. Bety-
delser relaterade till rörelseförmågan såsom 'rask, livlig, kvick' återfinns hos 
borg, fimper, karsk och katig. Exempel på andra adjektiv som uppges ha någon 
eller några av dessa betydelser är förlig, humörlig, hörk, karg, knak, kny, knå-
lig, kravig, kry, laydig, kräkför, kvant, könlig, liksen, pyrig, rask, röst, strävig. 

Betydelsen 'duktig', som enligt Eriksson (s. 35) har en synonymitetsgrads-
styrka på 50-60 %, återfinns hos flera av adjektiven, nämligen borg, karsk, ka-
tig, humörlig, kravig, kvant, liksen, strävig. Är man duktig så äger man förmod-
ligen förmågan att vara handlingskraftig. Jämför att betydelser som 'manhaftig, 
rivande' (katig), 'driftig' (karsk) också förekommer. Handlingskraft som 
tecken på hälsa diskuteras av Lennart Nordenfelt (1986 s. 36): 
Till skillnad från equilibriumteorin definierar vi inte hälsa i termer av balans mellan 
handlingsförmåga och målsättning. Grundbetydelsen av uttrycket: »x är vid hälsa» är 
istället enligt vår mening: x har en vitalitet och en handlingsförmåga som är åtminstone 
minimalt tillfredsställande. Vi menar således att en positiv värdekomponent ingår i 
själva hälsobegreppet. Analysen av begreppet ger oss emellertid ingen omedelbar upp-
fattning om exakt vilken vitalitetsnivå som är minimalt tillfredsställande. En sådan be-
dömning gör varje kultur för sig, delvis beroende på dess förutsättningar att angripa 
hälsoproblem. 

En duktig och energisk person kan väcka avund. Steget från att uppfattas som 
duktig till att uppfattas som stolt, fräck, framfusig, stor i mun, med stark tro på 
sin egen förträfflighet, högmodig, högfärdig, kaxig, mallig, självmedveten, 
stursk, styvnackad, styvsint, svår att handskas med, betydelseangivelser som 
förekommer i samband med de olika adjektiven, är kanske därför inte så långt. 

Rörelseförmågan och prestationsförmågan har berörts ovan. Ytterligare en 
faktor är det psykiska tillståndet. En hel del av adjektiven har betydelser som 
'glad, munter, uppspelt, lustig' (aug, borg, fimpen, humörlig, knålig, kry, 
kvant). Därtill kommer betydelser som 'morsk' (borg, humörlig, karsk, knålig, 
kravig, strävig), 'modig' (katig), 'kavat' (karsk), 'stormodig, djärv' (karsk), 
'tapper' (karsk). 
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4. Slutsatser och resultat 

Materialet har tidigare presenterats i skilda avsnitt allt efter adjektivens bety-
delser och har i anslutning därtill kommenterats med hänsyn till de varierande 
betydelserna och i viss mån medicinska fakta och människors levnadsförhål-
landen. Detta kapitel innehåller en övergripande genomgång av det samlade 
ordförrådet med hänsyn till följande resultat av undersökningen: 

Fler adjektiv betecknar ohälsa än hälsa. 
Fler adjektiv betecknar lägre grad av ohälsa än högsta grad. 
Inom varje avsnitt avtecknar sig grupper av adjektiv som uppvisar vissa ge-

mensamma drag beträffande betydelser och etymologi. 
Adjektiv för både hälsa och ohälsa betecknar såväl människans fysiska som 

hennes psykiska tillstånd samt har anknytning till antingen utseende, kropps-
konstitution, rörelseförmåga eller sinnesstämning, faktorer som av allt att döma 
är centrala vid vår bedömning av hälsotillstånd vare sig vi är lekmän eller fack-
män. 

4.1. Materialets omfattning 
Det är svårt att ange en exakt siffra för antalet adjektiv som betecknar skilda 
grader av hälsotillstånd eftersom ett och samma adjektiv oftast uppges be-
teckna flera olika tillstånd och det inte är lätt att avgränsa betydelserna. Av 
praktiska skäl har därför orden för 'olustig, svag, matt, krasslig, sjuk' o. likn., 
dvs, de som ingår i avsnitt 3.2 och 3.3, sammanräknats. I undersökningen ingår 
46 adjektiv för 'frisk, pigg' o. film., 4 för 'mycket frisk', 41 för 'späd, vek, liten 
till växten, mager, klen, blek' o. likn., 248 för 'olustig, svag, matt, krasslig, 
sjuk' o. likn. samt 16 för 'svårt sjuk, dödssjuk'. 

Att vara frisk respektive sjuk ser Aaron Antonovsky (SvD 17/111985), pro-
fessor i medicinsk sociologi, som »ett tillstånd längs ett kontinuum — en fortlö-
pande linje — där hälsa finns vid ena polen och sjukdom vid den andra». Han 
konstaterar att »man befirmer sig alltid någonstans däremellan». 

Om man i likhet med Antonovsky tänker sig människans hälsotillstånd som 
en linje mellan två poler kan, som redan framgått, noteras att orden vid hälso-
polen är relativt få. Materialet innehåller ett fåtal adjektiv för 'svårt sjuk, döds-
sjuk' medan däremot adjektiv för 'olustig, svag, matt, krasslig, sjuk' o. likn. ut- 
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gör huvuddelen. Det föreligger således få ord för att uttrycka att en person är 
frisk eller svårt sjuk, dödssjuk, de två ytterligheterna i var sin ände av den fort-
löpande linjen. Sammanfattande kan alltså sägas att de flesta adjektiven beteck-
nar tillstånd någonstans mittemellan polerna med dragning åt sjukdomspolen. 

Det kan vara av intresse att göra en jämförelse med riksspråket avseende 
styrkeförhållandena mellan 'frisk'-ord och 'matt, krasslig, sjuk'-ord. Kan lik-
nande skillnader iakttas där? Hur förhåller sig det dialektala ordförrådet i detta 
hänseende till det riksspråkliga? 

Jag har för att få svar på dessa frågor konsulterat följande synonymord-
böcker: Dalin Svenska språkets synonymer (1870 och 1981), Ord för ord 
(1977), Strömberg Synonymordboken (1988) och Bonniers synonymordbok 
(1991). Därtill har jag även granskat ord för hälsa och ohälsa i Svenskt ordför-
råd ordnat i begreppsklasser (Bring 1930). Även i riksspråket finns en skillnad 
mellan antalet ord för 'frisk' och 'sjuk' så tillvida att 'sjuk'-orden är fler. Anta-
let adjektiv för 'matt, nedstämd, krasslig, sjuk' o. likn. är även i riksspråket flera 
än sådana som betecknar en hög grad av sjukdom. En jämförelse mellan ordför-
rådet såsom det presenteras i synonymordböckerna ovan och det dialektala ord-
förrådet i dess helhet (observera att här inte avses enskilda dialekter) visar att 
det totala antalet adjektiv är avsevärt större i dialekterna än i riksspråket när det 
gäller 'svag, matt, krasslig, sjuk'- orden. Även beträffande 'frisk'- och 'pigg'-
orden uppvisar dialekterna fler ord, även om skillnaden inte är lika markant. 

4.2. Ordrikedom och ordfattigdom 
I dialekternas samlade ordförråd förekommer således ett stort antal ord som be-
tecknar att hälsotillståndet inte är gott jämfört med ord för att beteckna att det 
är gott. Hur kommer det sig att vissa områden inom dialekterna är ordrika, 
medan andra är ordfattiga? 

Vidar Reinhammar (1991 s. 3) diskuterar de svenska dialekterna och deras 
ordförråd i inledningen till det första häftet av Ordbok över Sveriges dialekter 
och påpekar därvid att ordförrådet »är rikt utbildat på de områden som rör all-
mogens liv och näringar samt dess föreställningsvärld, dvs. allmogekulturen i 
vidaste bemärkelse». Dahlstedt (1959 s. 149) framhåller att allmogemålen ofta 
är ordrika beträffande »vädrets skiftningar, årstidernas växlingar, landskapets 
formationer, naturens många olika ljud och människornas och djurens känslor 
och beteenden». Två avhandlingar som exemplifierar dessa resonemang är 
Kristina Nikulas (1979) om dialektal väderleksterminologi och Margareta 
Svahns (1991) om folkliga benämningar på gräs. Som tidigare nämnts (se av-
snitt 3.3.3) har även Viggo Sorensen (1989) varit inne på frågan om ordrike-
dom och han tar som exempel härpå områden som berör det dagliga livet samt 
ord för människors utseende och gångart. 
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Ordrika är sålunda bl.a. sådana områden som rör allmogens liv och näringar. 
Frågan om hälsotillståndet är givetvis viktig i människors liv och vardag. Jag 
har tidigare i avhandlingen citerat Karin Johannisson (1990) och Ulf Högberg 
(1983) beträffande befolkningens levnads- och hälsoförhållanden i äldre tid för 
att understryka att det fanns en högst påtaglig saldig bakgrund till att frågan om 
hälsan spelade en stor roll i människors tillvaro. 

Såsom framgått av kommentarer och diskussion i anslutning till de enskilda 
avsnitten används vissa av adjektiven för ohälsa även i andra sammanhang. De 
områden det här rör sig om är även de sådana att de intar en central plats i bon-
desamhället: jordens, grödans och sädens beskaffenhet, väderleksförhållanden, 
ekonomiska förhållanden, ägodelars och föremåls tillstånd och kvalitet — det 
kan t.ex. gälla vagnar och gärdesgårdar — samt vägars framkomlighet. Intres-
sant är att konstatera att de adjektiv som betecknar tillstånd av ohälsa i många 
fall alltså används om företeelser eller omständigheter av betydelse i det var-
dagliga livet. Många är språkproven som vittnar om mager jord, gles säd, reg-
nigt, kallt väder och fattiga förhållanden. Det handlar om negativa omständig-
heter som är besvärande och därmed affektladdade. Även trasiga saker som 
inte fungerar kan vara förargelseväckande eller irriterande liksom t.ex. att 
drycker är fadda eller avslagna eller att mat har blivit skämd. 

Karin Johannisson (1990 s. 69) talar om »den laddade sfär som berör vår 
kropp och hälsa». Området hälsotillstånd är redan i sig affektladdat och därtill 
kommer att adjektivens icke hälsorelaterade betydelser berör bl.a. sådana cen-
trala områden i människors liv som skörd och ekonomi, vilka också kan vara 
känsloladdade. 

Adolf Bach (1950 s. 275) refererar till en dialektundersökning från Drolsha-
gen i Hessen av ord för 'klok' och 'dum' samt motsvarande substantiv. Resul-
tatet visar att dialekten har det största antalet uttryck då det handlar om benäm-
ningar för människans negativa förståndsegenskaper. 

En jämförelse kan här göras med det svenska slangspråket som visar upp ett 
stort antal synonymer för att beteckna att en person är obegåvad eller berusad. 
Här har vi att göra med emotivt laddade områden med anknytning till mänsk-
liga egenskaper och tillstånd. Att vara begåvad och nykter verkar inte vara lika 
intressant för den språkliga uppfinningsrikedomen; tydligen är det de negativa 
egenskaperna och tillstånden som i högre grad påkallar uppmärksamheten. 

I sin diskussion av ordfattigdom och ordrikedom i dialekterna betonar Bach 
(1950 s. 170) den stora skillnaden i geografisk spridning för enskilda uttryck. 
Ordfattigdom och därmed sammanhängande stor utbredning gäller för livsvik-
tiga, alldagliga saker och föreställningar medan ordrikedom och liten utbred-
ning föreligger då det rör sig om benämningar på saker som starkt sysselsätter 
fantasin och till vilka människan har ett känsloladdat förhållande, men som för 
kommunikationen i allmänhet är av underordnad betydelse. Jfr Svahn 1991 s. 
118 f. 

Växtbenämningar och fiskbenämningar diskuteras av Svahn som därvid re- 
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fererar till Sigurd Fries (1980 s. 32) respektive David Kornhall (1968 s. 279 
if.). Ordrikedom karakteriserar framför allt växter som inte har haft så stor be-
tydelse för människan, medan viktiga växter däremot har få beteckningar. 
Kornhall visar i sin avhandling att viktiga fiskar, t.ex. sill och torsk, har man 
ofta talat om, vilket har inneburit ett högt kommunikationsvärde och därmed få 
benämningar. 

Karl-Hampus Dahlstedt (1950 s. 55-73) diskuterar mångfalden av beteck-
ningar på odon i nordsvenska dialekter. Han talar därvid om »den sociala pri-
märgruppens språkskikt» (s. 73) och syftar på det ordförråd som »bara sällan 
når utanför familjens eller de lekande barnens begränsade miljö och därför i 
mindre utsträckning är utsatt för det större språksamhällets utjämnande krafter, 
men i stället är ägnat för såväl tillfälliga inflytanden utifrån som isol e-
r ade om- och nybildningar och relikter». Jaberg (1930 s. 68), som Dahlstedt 
hänvisar till, tar upp frågan om kommunikationsvärdets betydelse för ny- och 
ombildning av ord: »Je geringer der Verkehrswert eines Gegenstandes, eines 
Lebewesens oder einer Tätigkeit ist, desto mehr entzieht sich sein Name der ni-
vellierenden Wirkung grosser sozialer Zusammenhänge, desto mehr gehört die 
Benennung der Dorf- oder gar der Familiensprache an — die Verständigungs-
funktion der Sprache tritt in den Hintergrund, die Konstanz des lautlichen Klei-
des hat keine Bedeutung. Gewiss kommt auch die Häufigkeit der Verwendung 
eines Begriffs und seiner Benennung in Betracht.» 

Ett exempel på en företeelse med lågt kommunikationsvärde i Svahns eget 
material är darrgräset, som har många benämningar med liten spridning, varav 
flera är belagda endast en gång. 

Svahn för även in känslovädjan som en faktor av betydelse för antalet be-
nämningar och hänvisar till Bach (1950 s. 170) och Kornhall (1968 s. 281), vil-
ket jag senare återkommer till. 

Kan det resonemang som förs av Svahn om ordrikedom respektive ordfattig-
dom rörande substantiv appliceras även på adjektiv för hälsotillstånd? Låt oss 
först granska materialet utifrån faktorn kommunikationsvärde och därefter 
känslovädjan. Frågan inställer sig om man alls kan tala om kommunikations-
värde i samband med dessa adjektiv. Jag menar att det är möjligt. Man kan anta 
att det inte känns lika viktigt eller tvingande att meddela omgivningen att man 
känner sig trött, matt, olustig, krasslig o. dyl. som att man är sjuk eller t.o.m. 
svårt sjuk och som följd därav t.ex. inte kan arbeta eller komma till ett avtalat 
möte med direkta konsekvenser för andra människor, som därför måste infor-
meras. Är en person sjuk godtas sjukskrivning från arbetet eller frånvaro från 
skolan. Information om att en person är sjuk och därmed oförmögen att t.ex. 
utföra arbete får antas ha ett högt kommunikationsvärde. 

Behovet att meddela att man t.ex. är trött och utmattad efter arbetsdagens 
slut, att man vill vara i fred för att man känner sig nedslagen och olustig eller 
att man känner sig frusen och hängig är kanske inte lika stort som då det gäller 
att tala om en högre grad av ohälsa. Det kan röra sig om vaga och diffusa sym- 
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tom som är svåra att närmare precisera eller exakt definiera. Man känner att 
man inte mår bra men vet inte riktigt varför. Man kan vara på väg att bli sjuk 
men det kan också röra sig om tillstånd av snabbt övergående natur. Om man 
vill berätta om sina känslor av trötthet, matthet och olust är det kanske i första 
hand sina närmaste man talar med. Det kan komma påpekanden från den ome-
delbara omgivningen att en person ser trött och hängig ut och eventuellt ger 
kommentaren upphov till en stunds informellt samtal om detta — personen 
ifråga kanske vill förringa det hela och tar till en skämtsam formulering. En an-
nan variant är att man mer i detalj försöker beskriva hur man mår. Det är inte 
orimligt att tänka sig att adjektiven med Dahlstedts (1950 s. 73) terminologi 
framför allt tillhör »den sociala primärgruppens språkskikt». 

Inom den aktuella sfären är beteckningarna flest för 'trött, matt, olustig, 
svag, krasslig, sjuk' och de uppvisar också den största variationen. Vi kan kon-
statera att dialektmaterialet är fattigt på adjektiv för att beteckna att man är 
svårt sjuk eller dödssjuk. Är en människa svårt sjuk har det i regel konstaterats 
vilken sjukdomen är och man kanske använder ett uttryck med sjukdomsbe-
teckningen i stället. 

Enligt de teorier som framförts ovan skulle lågt kommun ikationsvärde vara 
förknippat med liten geografisk spridning. Att applicera detta resonemang på 
mitt material bereder svårigheter eftersom det är adjektiv det gäller och de till 
sin natur är abstrakta. Många av adjektiven för hälsotillstånd uppvisar även 
andra betydelser. Jag har undersökt den totala geografiska spridningen, dvs. 
varifrån ordet är belagt oavsett om det gäller betydelse rörande hälsotillstånd 
eller övriga betydelser, för de 62 adjektiv som behandlas i ordartiklar. Utbred-
ningen anges i inledningen till varje artikel. Eftersom jag för övriga adjektiv 
har begränsat mig till att undersöka spridningen för betydelser avseende hälso-
tillstånd är det svårt att göra jämförelser mellan alla adjektiv i det samlade ma-
terialet. En sammanställning av den geografiska spridningen för de i material-
samlingarna förekommande adjektiven rörande enbart betydelser för hälsotill-
stånd redovisas i en bilaga. 

För de adjektiv som behandlas i ordartildar kan följande konstateras. Av dem 
som är spridda över praktiskt taget hela landet, nämligen duskig, duven, fallit, 
hängig, skrabbig och illavorden och dem som är belagda från tio landskap eller 
flera, nämligen durig, dusig, hankig, harkig, hängsjuk, klenvorden, kravlig, kå-
sen, skrallig, skravlig, slum, tussig, ömlig, uppvisar de flesta (undantag utgör 
durig, hängig, hängsjuk, klenvorden och ömlig) i jämförelse med de adjektiv 
som har liten spridning fler övriga betydelser. Generellt kan sägas att förutom 
att beteckna hälsotillstånd kan dessa adjektiv beteckna även ett eller flera så-
dana allmängiltiga förhållanden av intresse för människan såsom väderlek och 
ekonomi och huruvida saker och ting befinner sig i ett fullgott skick eller inte. 
Några av adjektiven betecknar således regnigt, disigt, dimmigt, fuktigt, kallt 
väder, såsom durig, duskig, dusig, duven, kå sen, andra betecknar bl.a. att före-
mål är trasiga, defekta, spruckna, såsom fallit, skrabbig, skrallig, skravlig, eller 
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att det är besvärligt med ekonomin eller fattigt, såsom fallit, skravlig, hankig, 
harkig, kravlig. Matvaror och drycker kan vara osmaldiga, fadda i smaken, av-
slagna osv., såsom duven och kåsen visar. Bland övriga betydelser kan även no-
teras mänskliga egenskaper eller tillstånd såsom dum, galen, lat, trög, blyg, 
snopen och överraskad. Adjektiven har ett vitt användningsområde och en stor 
spridning. 

Belagda från endast fyra landskap eller färre är drängnsjuk (Gotl., Öl.), dåd-
lös (J0., Hrj., Hls., Smål.), hängdålig (Vgl., Hall., Smål.), knoven (Hrj., Hls., 
Yrni.), krycklig (Nb., Ång., Dal.), krämpfull (Nrk., Sdm., Vgl., Smål.), kuri- 
muskig 	Hrj.), kvinklig (Bhl., Smål., Blek.), kåk(er) (Nrk.), misslig (Dls., 
Vgl., Smål.), pevrig (Lpl., Vb., Ång.), piringslig (J0., Hrj.), pislig (Smål., 
Blek., Sk.), skrackig (Vgl.), skrådålig (Vgl.), öden (Gotl.), »öskefurot» 
(Nb.). 

Betydelseangivelser som 'svag, späd, liten, klen, trött, matt, dåsig, krasslig, 
lindrigt sjuk, sjuklig' är vanligt förekommande. Gemensamt för adjektiven är 
att de uppvisar antingen inga övriga betydelser alls (drängnssjuk, hängdålig, 
krämpfull, kvinklig, kåker, misslig, pevrig, piringslig, pislig, skrådålig, »öske-
furot») eller endast ett fåtal (dådlös, knoven, krallig, krycklig, kräcklig, kuri-
muskig, skrackig). 

Här kan också noteras att i huvudsak nordlig spridning har dumpen, dådlös, 
hälslös, knaslig, knoven, krycklig, kurimuskig, nåk, pevrig, picklig, pirelig, pi-
rig, piringslig, skrasslig och »öskefurot». I huvudsak sydlig spridning har 
drängnssjuk, hängdålig, hängslesjuk, krallig, krämpfull, kvinklig, kåk(er), 
misslig, penig, penslig, pirkig, pislig, skrackig, skrantig, öden. 

Av bilagan till avhandlingen framgår att av de 305 adjektiv som upptas i 
avsn. 3.1, 3.2 , 3.3 och 3.4 är 79 belagda från endast ett landskap och 46 från 
två landskap samt 39 från tre landskap. Observera att det rör sig om belägg på 
betydelser avseende enbart hälsotillstånd och att några slutsatser beträffande 
spridning och kommunikationsvärde är svåra att dra. Dock är det intressant att 
konstatera att drygt hälften av adjektiven har en så liten spridning att den är be-
gränsad till tre landskap eller färre. Även om jag inte systematiskt har under-
sökt icke hälsorelaterade betydelser för adjektiven som inte behandlas i ordar-
tildar, har jag i samband med genomgång av arkivmaterial ändå noterat even-
tuella sådana. Med alla reservationer för att detta inte är undersökt till fullo pe-
kar beläggen, som i många fall är få, på liten variation i betydelserna. 

4.3. Struktur och mönster i ordförrådet 
Nedan följer en sammanställning av olika mönster i det aktuella ordförrådet. 
Alla grupper utom den på initialt pj- har diskuterats i anslutning till de enskilda 
avsnitt där de förekommer och mönstren berörs därför endast kortfattat här. 

Ovan har nämnts att området människans kropp och hälsa utgör en laddad 
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sfär. Det torde vara ett av skälen till dels den stora mängden adjektiv för till-
stånd såsom 'liten, svag, matt, trött, olustig, krasslig, sjuk' o. dyl., dels före-
komsten av adjektivgrupper som verkar ha likartade synonymer eller variant-
former eller vara av ljudsymbolisk karaktär. Dahlstedt (1978 s. 32) skriver: 
»Where emotive meaning is involved [...], the likelihood of phonetically or 
phonologically motivated signs is much greater.» Trots att Margareta Svahn 
och David Komhall behandlar växt- respektive fiskbenämningar finns i deras 
resonemang ytterligare en faktor förutom kommunikationsvärde och geogra-
fisk spridning som kan beaktas även när det gäller adjektiv för hälsotillstånd, 
nämligen känslovädjan. Komhall (1968 s. 281) ger följande defmition: »Med 
känslovädjan menar jag givetvis begreppets förmåga att appellera till männi-
skans affekter.» På ett annat ställe (s. 270) påpekar han att »ord eller ordgrup-
per för affektladdade begrepp gärna visar en rik formväxling». Natan Lindqvist 
(1947:1 s. 63) konstaterar att »Affektbetonade ord ha en rik, på ordgeografiska 
områden fördelad formväxling». 

4.3.1. Initialt pi- , pe-, spi-, spe- 
pelig 	perlig 	pillig 	pirig 
pen 	 pevlig 	pimplig 	piringslig 
penig 	pevrig 	pinnig 	pirkig 
penslig 	picklig 	pirelig 	pislig 

Dessa adjektiv, behandlade i avsnitt 3.1, med initialt p+i eller p+e kan sägas 
vara på något sätt förknippade med utseende och kroppskonstitution. De flesta 
av dem diskuteras i en uppsats av Gösta Holm (1958), som behandlar ordet par-
vel samt i exkursens form piril, pyrd med flera ord på pi-, pu- med bet. 'parvel, 
liten, smal, vass, göra små rörelser, sticka' o. dyl. 

Holm (a.a. s. 164) kommenterar bl.a. en grupp ord i vilken ingår bl.a. no. 
dial. pis ' svagelig stakkel': »Dessa ords samhörighet med [...] 'roten' pi- är nå-
got oviss. De kan alla också möjligen föras till det ljudhärmande 'Asa som lig-
ger i t.ex. no. dial. pist, 'vin, pip' (se Torp).» Torp (art. Pis) jämför pist (»egtl. 
'som klynker'») med »sv. di. pistrug 'Omtaalig', jy. pist 'blek og mager per-
son', pisten adj». Beträffande jyll. pisten vill jag i sammanhanget nämna att jag 
personligen fått ett belägg härpå från Vendsyssel. Betydelserna är 'litet små-
sjuk, ej riktigt sjuk, ej riktigt rask (ett övergående tillstånd, ej permanent').1  

I avsnitt 3.1 kan noteras ytterligare ett mönster, nämligen ord på spe- och spi-
med liknande bet. som de på pe- och pi-. 

1  Här kan också nämnas ytterligare några adj. med bet. 'smal, mager, klen' o. dyl., men eftersom 
jag inte funnit belägg som visar att de kan användas om mäimiskor saknas de i materialsamlingen. 
Det gäller vännl. pistrig 'smal, klen, stripig', västsv. piskot 'smal, klen', och västsv. pistrot 'smal, 
dåligt vuxen' (Abrahamson 1936 s. 124 if.). 
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spensk 	spirkig 
spetig 	spirrig 
spirelig 	spittrig 

Gösta Holm (a.a. s. 173) konstaterar att det »finns en mycket påtaglig parallel-
litet mellan gruppen pi-, pi-, pai- och orden tillhörande den ieur. roten spi-, 
spei-» och att man i vissa fall här har »sett ett rörligt s, bortfallet i germansk 
tid». 

4.3.2. Initialt pj- 

svenska språket uttrycker ljudkombinationernafj- och pj- ofta förakt eller nå-
got nedsättande. Elias WessAn (1965 s. 19) skriver: »Särskilt är det i känslo-
betonade ord — framför allt sådana med nedsättande betydelse (pejorativer) 
som man kan spåra en sådan ljudsymbolik. Så t.ex. pj- i pjoskig, pjunkig [...].» 
Karl-Hampus Dahlstedt (1983 s. 43) ger exempel på hur spiranten /j/ otvivel-
aktigt har en submorfemisk betydelse i vissa ord men inte i andra: »In Swedish 
the spirant /j/ has undoubtedly a submorphemic meaning of contempt and/or 
disgust after an initial consonant in bjäfs n. 'finery', fjäsk n. 'fuss, fawning' 
[...] but not in björk n. 'birch' [...].» Beträffande »phonetic motivations» säger 
Dahlstedt (a.st.): »They are only active in some words, where they work in co-
operation with a restricted set of semantic components, e.g. +[emotion] and 
+[evaluation], and neutralized in others.» Beträffande initialt /p/ — liksom /f/, 
»less so /b/» — skriver Marchand (1958-59 s. 146) att det ofta uttrycker »scorn, 
contempt, disapproval, disgust». 

Adjektiv på initialt pj- är sparsamt förekommande i materialet: pjasig, pjas-
kig, pjen, pjuskig, pjuxen. För pjuskig och pjuxen anger vissa belägg negativt 
laddade betydelser som 'grinig', 'kinkig'. Som jämförelse kan nämnas att pus-
kig inte uppvisar några sådana betydelser i mitt material. För såväl pjasig som 
pjaskig uppges bland betydelserna 'senfärdig'. Wessal betraktar pjaskig som 
en variant av sjaskig, snaskig, fnaskig och betecknar det som ljudmålande. 
Pjunkig har jag inte tagit med i den alfabetiska förteckningen eftersom de flesta 
beläggen på det anger bet. 'gnällig, gråtmild, vill vara fin av sig'. SAOB (P 
985) ger bl.a. betydelsen '(inbillat) krasslig; småsjuk (o. gnällig)'. Ett enstaka 
belägg på ett adj. pjäkig 'ömtålig': Hans fru äi sa pjäki 'hans fru är så ömtålig' 
(»rädd för drag, förkylning etc.») härstammar från Sturkö sn, Blek. 

Vare sig man talar om sitt eget hälsotillstånd eller någon annans så verkar det 
i detta sammanhang inte användas många adjektiv som har en nedsättande be-
tydelse. Är ämnet så laddat att man inte gärna uttrycker sig föraktligt om häl-
sotillstånd? I materialet som helhet kan i stället i en del språkprov iakttagas en 
ton av medkänsla och ömkan, i synnerhet då barn och gamla omtalas. I pj- hg- 
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ger väl snarare den talandes egen inställning till sjukdomen än ett försök att be-
skriva någons hälsa. Man tycker att en person är kinkig, gnällig och kanske in-
billningssjuk och använder t.ex. adjektivet pjoskig för att uttrycka detta. 

4.3.3. Initialt du-, do-, då- 
dol(1), dul(en), dål(en) dorsk dusemang duten 
dolmig dumpen dusig duven, doyen 
dolsk durig duskig dålåsk 
dormig durrig duslig dåsig 

Denna grupp kommenteras närmare i avsnitt 3.1.2, varför jag här endast ger en 
kort sammanfattning. Adjektiven uppvisar betydelser som 'matt, trött, dåsig, 
krasslig' o. dyl., 'slö, sömnig, trög' o. dyl. Även betydelser såsom 'tung el. yr 
i huvudet', 'omtöcknad', 'dum', 'svag till förståndet' förekommer. De flesta av 
adjektiven kan också beteckna väderleksförhållanden, nämligen kallt, dim-
migt, disigt, fuktigt, regnigt väder eller, som i några fall, tryckande, kvavt, 
kvalmigt väder. 

Enligt etymologiska handböcker kan med vissa reservationer många av ad-
jektiven härledas till den ie. roten *dheue- med olika utvidgningar. Pokomy 
(1959 s. 268) anger för dessa liknande bet. bl.a. 'stieben, stäuben, wirbeln (ne-
beln, regnen, Dunst, Staub; aufs seelische Gebiet angewendet: gestoben, ver-
wirrt sein, betäubt, dösig, albern)'. De betydelser som uppges för de hithörande 
svenska dialektala adjektiven stämmer uppenbarligen väl överens med dem 
som anförs av Pokomy. Dialektmaterialet vittnar om ett samband mellan vä-
derlek och hur människor påverkas härav fysiskt eller psykiskt eller bådadera. 

4.3.4. Ljudförbindelserna us, usk, ul, ur(r), uv, ov o. dyl. 
Bland adjektiv, vilka betecknar både hälsotillstånd och väderlek finns flera som 
innehåller ljudförbindelsema us och usk: 

dusemang 	huskig 	puskig 
dusig 	kusen, kåsen 	rusen 
duskig 	kuslig 	ruskig 
duslig 	pjuskig 	usken 
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Överhuvudtaget är det åtskilliga adjektiv med likartade betydelser i avsnitt 3.2 
som påminner om varandra till formen. Förutom de som innehåller us, usk, 
finns sådana innehållande ul, ur(r), urg, urk, urp, ursk och uv, ov: 

dul(en) 	durig 	stur 	 huven 
kulen 	durrig 	urgen 	knoven 
skulsen 	kural 	urrig 	koven 

kung 	urken 	kovsen 
kurimuskig 	urpen 
lurig 	ursken 

Vokalen i dessa ord är som synes oftast u men även o, dvs, bakre vokaler. Yt-
terligare exempel på adjektiv i avsnitt 3.2 som innehåller u som stamvokal är 
betussen, dumpen, duten, krumsen, pjuxen, ruggig, smunken, sluck, tussig, ug-
gen. Utan att ha gjort en närmare undersökning av detta förhållande kan jag no-
tera att i avsnitt 3.2.1 uppges bl.a. betydelsen 'frusen' för en rad adjektiv inne-
hållande u-vokal. Dessa adjektiv betecknar också känslor av nedstämdhet, dys-
tert sinnelag och olust. Jespersen (1922 s. 401) jämför vokalerna i och u med 
kommentaren att i känns mer passande för ljus och u för mörker och ger som 
exempel bl.a. eng. gleam, glitter respektive eng. gloom, ty. dunkel, eng. murky 
och da. mörk. Vidare säger han: »From this it is no far cry to words for cor-
responding states of mind: to some extent the very same words are used, as 
gloom» och anför som exempel härpå eng. glum, glumpy, glumpish, grumpy, 
the dumps, sulky och diskuterar också betydelseutvecklingen för moody och 
sullen. Eli Fischer-Jorgensen (1978 s. 80 f.) refererar i sin uppsats till under-
sökningar i olika språk vilka visar att främre vokaler ofta förknippas med ljus 
och höga toner, bakre vokaler däremot med mörker och låga toner. 

4.3.5. Initialt mal- 
malack 	malank 	malavissen 	malusk(ig) 
malakrank 	malar 	malink 
malam 	malas 	malock 
malang 	malat 	malox 

Av dessa adjektiv med betydelser som 'trött, matt, kraftlös, olustig, sjuk, dålig' 
har endast malink, belagt från både södra och norra Sverige, någon större geo-
grafisk spridning. Så vitt jag har kunnat finna uppges inga övriga betydelser för 
dessa adjektiv. Orden kommenteras närmare i avsnitt 3.1.2. 
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4.3.6. Initialt skr-, kr- 

Ett påfallande mönster bildar de två stora grupper adjektiv som börjar på skr-
respektive kr-. För överblickens skull sammanställs de här nedan: 

skrabbig skrallig skrasslig skryp 
skrabblig skraltig skravlig skryten 
skrabbolig skralvorden skredal skråal 
skrackig skran skrin skrådålig 
skracklig skrank skruckig skråen 
skraggig skrankal skruggal skrälal 
skral slcrankig slcrullig skrällig 
skralaktig skranldig skruppig skräpig 
skralamank skrantig skrusslig skrölig 
skralimang skrapplig skruttig skröplig 

krakig kravlig huven krämpfull 
kraldig helig krycklig krämpig 
krallig krucklig krymplig hävlig 
hank krullig kräcklig krölig 
krankaktig krumlig kräkig 
kranklig krumsen kräkslig 
krasslig krusslig krällig 

I avsnitt 3.1 förekommer adjektiv på skr- med betydelser som 'mager, kraftlös, 
tärd, svag'. Avsnitt 3.3 innehåller adjektiv på kr- och skr- med betydelser som 
'krasslig, sjuk, sjuklig' o. dyl. I avsnitt 3.2 däremot, där de dominerande bety-
delserna är 'trött, nedstämd, olustig, dåsig, matt, krasslig', saknas adjektiv på 
skr-, medan det fmns två på kr-. Generaliserande och kort sammanfattande och 
med reservation för de fall där härledningen är dunkel eller osäker kan sägas att 
adjektivens etymologier i de flesta fall pekar på en anknytning till ljud av något 
slag, antingen ett skrapande, krafsande ljud eller ett rasslande, prasslande och 
torrt ljud. 

Som jag tidigare berört (se avsnitt 3.3) förekommer i dialekterna många verb 
för att uttrycka gångart och då särskilt en från den normala avvikande sådan. 
En nedsatt rörelseförmåga är iögonfallande och kan uppfattas som tecken på 
sjukdom. I avsnitt 3.3 kommenteras förhållandet att en mängd adjektiv för 
'krasslig, sjuk' o. dyl. är avledda av verb med betydelsen 'gå mödosamt, gå 
sakta och vinglande, släpa sig fram' o. dyl.; i de fall där adjektivet är avlett av 
ett substantiv existerar i alla händelser ett motsvarande verb. 

Enligt Hans Marchand (1958-59) har många engelska ord på initialt kr- och 
skr- betydelser som är förknippade med skarpa, skrapande ljud och oregel-
bundna rörelser. Som tidigare nämnts pekar etymologierna för många av de 
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verbalavledda adjektiven på kr- och skr- i mitt material på grundbetydelser som 
dels 'kravla, kräla, krypa, krafsa, släpa sig fram' o. dyl., dels 'harkla, rossla' o. 
dyl. Vidare nämner Marchand att kr- inleder ord med en grundbetydelse 'kro-
kig, förvriden' o. likn. Även i det svenska dialektmaterialet finns ord på kr-
med bet. 'krokig, böjd' m.m. 

4.4. Jämförelser mellan adjektiv för 'svag, matt, krass-
lig, sjuk' o. dyl. och adjektiv för 'frisk, kry, pigg' o. dyl. 
I inledningen (avsnitt 1.1) påpekade jag att 'frisk'-orden inlduderats i avhand-
lingen främst med syftet att möjliggöra en jämförelse mellan dessa och adjektiv 
för 'svag, matt, krasslig, sjuk' o. likn. med hänsyn till mönster i ordförrådet. 
Vilka egenskaper eller tillstånd, fysiska eller psykiska, refererar adjektiven till? 
Finns det likheter och olikheter? 

Det visar sig att de tre områden som adjektiv för 'svag, matt, krasslig, sjuk' 
o. dyl. främst anknyter till, nämligen människans utseende, sinnesstämning 
och, oftast indirekt, rörelseförmåga, är relevanta även för 'frisk'-orden. 

I avsnitt 3.1 upptas adjektiv med betydelsen 'späd, vek, liten till växten, ma-
ger, blek' o. film., alltså avseende egenskaper eller tillstånd som har med utse-
ende och kroppskonstitution att göra. Vilka drag hänförande sig till hur man ser 
ut är det då som framträder vid ord för 'frisk' o. likn.? Ett tecken på hälsa är, 
enligt materialet, att vara rödblommig, rödkindad, blomstrande (i hyn) (se 
blommerant), ett annat att vara fet och frodig (se frodig , för, kvant), då man tyd-
ligen betraktas som välmående av språkproven att döma. Följande exempel är 
illustrativt härvidlag: 'Han si då fresk å kry ut å ä hulli 'han ser då frisk och kry 
ut och är hullig' (»= har sund fetma») (Torpa sn, Ögl.). Belägg från Bjurholms 
sn, Ång., hämtade från svar på fri. M 37, belyser kontrasterna mellan ett friskt 
och ett sjuldigt utseende: »En fet person säges vara frode, tjock å fet å 
välmåän», »En frisk människa ser mestadels fresk å frimode ut. Ibland är hon 
rö å välmåän (syns må gott)», »En sjuklig människa däremot ser blek å pirele 
ut». Från Lycksele sn, Lpl. anförs språkproven 'Hon sjin välmåän 'hon ser väl-
mående ut, är frisk och vid gott hull', 'Hon är-sä runn å vacker 'hon är så rund 
och vacker'. 

Här uppträder också adjektiv som betecknar att barn är tidigt utvecklade (se 
borg i jämförelse med t.ex. knoven). Egenskaper som att vara stark (se borg, 
för, karsk, katig, kravig, röst), kraftig (se borg) och välvuxen, ståtlig till figuren 
(se rask) och rak i ryggen (se knak) är också företrädda i materialet. Det före-
kommer i avsnitt 3.1 adjektiv som bl.a. betecknar att en person saknar aptit (se 
tepig). Motsatta betydelsen, 'matfrisk', är en av de många som anförs för karsk. 

I avsnitt 3.2 behandlas adjektiv som till största delen är förknippade med en 

169 



persons sinnesstämning och uttrycker psykiska tillstånd. Det handlar bl.a. om 
känslor av nedstämdhet, olust, kraftlöshet, trötthet och matthet. Bland betydel-
seangivelserna för 'frisk'-orden kommer som man kan förvänta sig det mot-
satta förhållandet till uttryck: 'glad, gladlynt, munter till sinnet, uppspelt, lus-
tig' är betydelser som alla relaterar till sinnesstämning (se borg, fimper, humör-
lig, knålig, kry, kvant). Exempel på betydelser som tyder på ett vaket sinnelag, 
företagsamhet och handlingskraft i motsats till slöhet, likgiltighet och tröghet 
är 'djärv, dristig, morsk, modig, kavat, stormodig, tapper, alert, ivrig och vital'. 
Här finner man även betydelser som betecknar att en person har självförtroende 
och framhäver sig själv, t.ex. 'självmedveten, framfusig, stolt, kaxig, stursk'. 

I avsnitt 3.2 uppges flera adjektiv ha bl.a. någon av betydelserna 'dum, sin-
nesslö, fjollig, galen', medan vi bland 'frisk'-adjektiven möter betydelserna 
'fintlig, slug, klok' (se katig), 'vederhäftig' (se borg). 

En människas rörelseförmåga är, som konstateras i avsnitt 3.3, något som 
lätt noteras av omgivningen. Många av de i detta avsnitt behandlade adjektiven 
för 'krasslig, sjuk' o. likn. är avledningar av verb med betydelsen 'gå mödo-
samt'. Bland 'frisk'-orden kan noteras betydelser såsom 'livlig, kvick, rörlig, 
snabb'. Det förekommer i detta avsnitt flera belägg och språkprov som handlar 
om gamla människor som trots sin ålder är rörliga och spänstiga (se fimper, 
knak, kny, kojös(er), röst, strävig). Vidare ges exempel på att man återigen är 
rörlig efter att ha varit sjuk (se knålig, kräkför). Vissa av adjektiven för 'frisk' 
har också i sina grundbetydelser en anknytning till rörlighet, t.ex. för som 
egentligen betyder 'i stånd att fara' (Hellquist), färdig, »eg.: i stånd eller beredd 
att resa» (SAOB F 2134), hurk (sv. dial. horker, hyrk, hörk, hörker 'rask, livlig, 
stark, frisk' (enl. SAOB H 1434 »sannol. eg.: 'rivande' (karl o. d.) o. samman-
hängande med nor. hyrkja, arbeta raskt men slarvigt») och kurant (av fr. cou-
rant, pres. part. av courir, se Hellquist). Se även etymologierna för fimper och 
katig (avsnitt 3.5.3). 

4.5. Sammanfattning 
Av det dialektala språkliga materialet är det möjligt att sluta sig till vad som an-
ses vara tecken på hälsa och ohälsa. Adjektiven ifråga utpekar tre områden som 
väsentliga för bedömningen av hur en människa mår: 1) hennes utseende, såväl 
kroppskonstitution och längd som ansiktsfärg och ansiktsuttryck, 2) hennes 
psykiska tillstånd, 3) hennes rörelseförmåga. 

Medicinsk facklitteratur (Birke 1987) visar att de ovan nämnda egenska-
perna och tillstånden återfinns bland dem som beaktas vid diagnostisering av 
patienter. 

I inledningen (avsnitt 1.1) ställdes frågan i vad mån det språkliga materialet 
kunde tänkas spegla levnadsförhållanden under äldre tid och tidigt 1900-tal. 
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Karin Johannisson (1990) konstaterar i sin bok Medicinens öga att sjukdom 
och död förr spelade en oändligt större roll i människans tillvaro än vi kan fö-
reställa oss idag. Medellivslängden var låg och dödligheten hög. Statistik, pro-
tokoll och rapporter vittnar om undernäring, om hög självmordsfrekvens och 
om ofärdighet och invalidisering. Denna sakliga bakgrund synes kunna vara en 
av förklaringarna till den ordrikedom som svenska dialekter i sin helhet uppvi-
sar när det gäller adjektiv för att beteckna tillstånd av ohälsa. 
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5. Sammanfattning 

Sjukdom och hälsa är centrala begrepp i människans tillvaro. I svenska dialek-
ter förekommer en mångfald adjektiv för att beteckna att en människas hälso-
tillstånd inte är gott. Antalet adjektiv för att beteckna att en människa är frisk 
är inte tillnärmelsevis lika stort. Denna avhandling har som syfte att närmare 
undersöka hithörande ordförråd och dess struktur. Detta sker genom att så 
många som möjligt av adjektiven för 'späd, mager, klen, blek' o. dyl., för 'svag, 
trött, matt, olustig, krasslig, sjuk, svårt sjuk, dödssjuk' o. dyl. samt för 'frisk, 
pigg, kry' o. dyl. förtecknas och kategoriseras och att ett urval av dem behand-
las mer ingående med hänsyn till betydelse, etymologi och geografisk sprid-
ning. Adjektiv för 'späd, mager, klen, blek' o. dyl. betecknar egenskaper som i 
sig inte behöver innebära ohälsa men som likväl kan vara symtom härpå och 
har därför inkluderats i avhandlingen. 

I kapitel 1 redogörs närmare för syfte samt material och metod. Utgångs-
punkt för undersökningen är svar på frågelista M 123 Sjuk och frisk, utsänd av 
ULMA under åren 1937-1992. Detta material har kompletterats med belägg 
hämtade från samlingar i främst OSD och ULMA samt ordböcker, av vilka 
bl.a. Rietz har excerperats i sin helhet. 

Att finna en adekvat metod för att bearbeta och strukturera materialet, som 
omfattar drygt 350 adjektiv, beredde svårigheter. Eftersom jag inte kunde finna 
en riktigt passande metodisk förebild, fick jag söka mig fram på egna vägar. 
Lösningen blev att jag lät materialet självt vara utgångspunkt. Med avsikt att 
försöka spåra mönster i ordförrådet noterades för ett urval av orden samtliga fö-
rekommande betydelser, även sådana som ej var relaterade till hälsotillstånd. 
På så sätt kunde jag bilda mig en uppfattning om vilka betydelser som följdes 
åt och därmed få ett vidgat perspektiv på vilken typ av ord som förekommer i 
detta sammanhang. Även ordens etymologier undersöktes. Denna metod i två 
steg ledde till att några olika större grupperingar av adjektiv kunde urskiljas, 
och därmed var grunden lagd till en struktur som jag kunde bygga vidare på. 
Jag sökte därefter möjligheter att anknyta de olika mönster jag fann till medi-
cinska fakta och människors levnadsförhållanden i det gamla bondesamhället 
och under tidigt 1900-tal. Adjektivens geografiska spridning i stort kartlades 
också. 

I kapitel 2 redogörs för och kommenteras olika definitioner av sjukdoms-
och hälsobegrepp främst med syftet att påvisa att dessa inte är entydiga, vilket 
gör materialet svårhanterligt när det gäller analys och indelning av adjektivens 
betydelser. 
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Katie Erikssons (1989) uppfattning att det är svårt att dra exakta gränser för 
vad som är friskt och vad som är sjukt och att hälsan är ett relativt begrepp ci-
teras. Liknande tankegångar framförs av Aaron Antonovsky (1985). Att vara 
frisk eller sjuk betraktar han som »ett tillstånd längs ett kontinuum — en fortlö-
pande linje — där hälsa fmns vid ena polen och sjukdom vid den andra». Han 
anser att man alltid befinner sig någonstans däremellan. Detta synsätt har visat 
sig användbart vid analysen av mitt ordmaterial. De flesta adjektiven beteck-
nar 'svag, matt, trött, olustig, krasslig, sjuk' o. likn., alltså tillstånd någonstans 
mittemellan polerna med dragning åt sjukdomspolen. 

En faktor att beakta är att det föreligger stora skillnader i människors upple-
velser av sjukdomssymtom. Det är därför knappast förvånande att det förekom-
mer att ett och samma adjektiv uppges ha varierande betydelser, t.ex. 'svag, 
matt, krasslig, sjuk'. 

I kapitel 3 presenteras och kommenteras materialet uppdelat på fem olika av-
snitt, disponerat så att de olika avsnitten med undantag av det inledande 3.1 och 
det avslutande 3.5 ingår i en tänkt skala från lägre grad av sjuklighet till högre 
grad med ord för 'svag, matt, trött' o. dyl. i den ena änden och ord för 'döds-
sjuk' i den andra. 

I avsnitt 3.1 behandlas ord för 'späd, vek, liten till växten, mager, blek' o. 
likn. Det rör sig om egenskaper som är förknippade med kroppskonstitution 
och ansiktsfärg, vilka för gemene man är lätta att lägga märke till och dra slut-
satser av. En anknytning görs till en lärobok i medicin (Birke 1987), av vilken 
framgår att en läkare vid en diagnos iakttar bl.a. patientens kroppshållning och 
ansikte. 

Ofta återkommande betydelseangivelser för adjektiven i detta avsnitt är li-
ten, späd, småväxt'. Många av adjektiven uppges användas om barn som är 
klena, har stannat i växten och lider av undernäring. De är »ömtåliga», saknar 
aptit och har lätt för att få olika sjukdomar. Barnens dåliga hälsotillstånd under 
tidigare århundraden och ända in på 1900-talet berörs. 

I avsnitt 3.2 behandlas adjektiv som betecknar 'olustig, nedstämd, moloken, 
matt, svag, trött, kraftlös, hängig, krasslig' o. likn. Ett utmärkande drag för 
dessa är att de ger uttryck för en människas sinnesstämning eller psykiska till-
stånd samt känsla av trötthet. 'Trött' är en ofta återkommande betydelseangi-
velse i detta avsnitt. Trötthet är enligt Gunnar Birke (1987) ett av de vanligaste 
symtomen för vilka läkare söks. 

Symtom på depressioner kan enligt Gunnar Skoog (1988) vara ohåga, grå-
väderskänsla och likgiltighet. Detta stämmer väl överens med betydelseangi-
velserna för många av de här berörda adjektiven, vilka hänför sig till psykiska 
tillstånd som nedstämdhet, modlöshet, olust, håglöshet o. likn. 

I ordförrådet kan tre distinkta mönster urskiljas. För det första framträder en 
grupp adjektiv som förutom att avse hälsotillstånd även avser vissa typer av vä-
derleksförhållanden, som av människan kan uppfattas som besvärande, nämli-
gen regnigt, fuktigt och kallt väder eller varmt och kvalmigt. En samling språk- 
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prov innehållande en del av de berörda adjektiven ger exempel på att man kän-
ner sig slö, olustig o. dyl. just på grund av väderleken. Att annalkande åskväder 
eller väderomslag kan påverka hur människor mår vittnar flera belägg om. 

För det andra förekommer inom nyss nämnda grupp en rad adjektiv som i 
gängse etymologiska handböcker anses kunna härledas till den indoeuropeiska 
roten *dheue- med grundbetydelsen 'ryka'. De betydelser som hos Pokorny an-
förs för roten samt för de olika rotutvidgningarna *dheubh-, *dh(e)uel-, 
*dheus- citeras och etymologierna för de berörda adjektiven kommenteras. 
Från grundbetydelsen 'ryka, ånga, dunsta' hos *dheue- skisseras betydelseut-
vecklingen till 'bli omtöcknad, förvirrad' och 'slö, dåsig, trög'. 

För det tredje avtecknar sig en grupp adjektiv på initialt mal-. Franskans »ta-
lade kan antas ligga till grund för en rad varianter såsom rna/ack, rna/am, »ta-
lar, malas, rna/at, malank, malang, rna/ock, malusk(ig). Likaså kan franskans 
maligne spåras bakom malink. Sju av adjektiven är belagda från endast ett land-
skap. 

I avsnitt 3.3 uppmärksammas adjektiv för 'krasslig, sjuk, sjuklig' o. likn. Ge-
neraliserande kan sägas att det handlar om tillstånd som är påtagliga i högre 
grad än hos orden som diskuteras i närmast föregående avsnitt. 

En människas rörelseförmåga kan uppfattas som ett tecken på hennes hälso-
tillstånd. Av medicinsk facklitteratur framgår att bland orsakerna till gångrubb-
ningar återfinns t.ex. ryggsjukdomar, ledsjukdomar, reumatiska sjukdomar 
samt ålderdomssvaghet. Att sjukdomar i rörelseorganen tillhör folksjukdo-
marna i det nutida Sverige konstateras och uppgifter om att vid 1800-talets mitt 
ca 40 % av beväringarna vid mönstringen kasserades på grund av allmän ofär-
dighet, höft- och ledgångssjukdomar, bensår m.m. återges (Johannisson 1990). 

Ett tydligt mönster kan skönjas bland de här aktuella adjektiven. Ett stort an-
tal av dem har ett etymologiskt samhörigt verb med betydelsen 'gå mödosamt', 
'med svårighet röra sig', 'släpa sig fram', 'gå ostadigt' etc. vid sin sida. Till 
största delen är adjektiven verbalavledningar; andra är bildade till substantiv 
eller till både substantiv och verb. Med tanke på den medicinska bakgrunden 
finns det således en möjlig salclig förklaring till att det i dialekterna förekom-
mer en mångfald verb med den nämnda betydelsen, verb som har kommit att 
ligga till grund för adjektiv med betydelsen 'krasslig, sjuk, sjuklig, ofärdig, 
skröplig' o. dyl. 

Två faktorer visar sig vara återkommande i betydelseangivelserna, nämligen 
i vilken takt man förflyttar sig och hur stadigt man står på sina fötter. En jäm-
förelse görs mellan en läkares (Birke 1987) beskrivning av senil gång — den 
kännetecknas enligt honom bl.a. av att vara »något bredspårig, ostadig och 
stapplande» och av »korta, något osäkra, mödosamma steg» — och av Eskil 
Hummelstedt (1939) behandlade, med /-suffix bildade verb med betydelsen 'gå 
mödosamt, stappla fram' o. likn., där / har funktionen att uttrycka »smärre täta 
upprepningar». 

Många av adjektiven i avsnitt 3.3 uppvisar övriga betydelser av typen 'tra- 
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sig', 'ojämn', 'skrovlig', 'krånglig', 'besvärlig', 'fattig', 'som har det besvär-
ligt med ekonomin', alltså sådana som betecknar något negativt eller avvikande 
från det normala eller önskvärda eller ideala. 

I avsnitt 3.4 behandlas adjektiv för 'svårt sjuk, dödssjuk'. Dessa är fåtaliga 
jämfört med dem i tidigare grupper. Är en människa svårt sjuk eller dödssjuk 
är tillståndet så allvarligt och odiskutabelt att något behov av att uttrycka detta 
med olika synonymer inte verkar föreligga. 

I avsnitt 3.5 behandlas adjektiv med betydelsen 'frisk, kry, pigg' o. dyl. 
Dessa är betydligt färre än de som betecknar ohälsa. Att vara frisk får betraktas 
som det normala tillståndet, vilket inte påkallar många kommentarer. Av folk-
målens vittnesbörd att döma är fetma, frodighet, rödblotnmighet och gott hu-
mör tecken på god hälsa. En anknytning görs till Katie Erikssons (1989) defi-
nition av hälsobegreppet. Hon talar härvid om sund(het), frisk(het) och välbe-
finnande. Bland de fysiska egenskaper som nämns som kännetecken på friskhet 
återfmns de att vara kry, rask, duktig och hurtig, vilket stämmer väl överens 
med de betydelser som anförs för många av de dialektala adjektiven. 

I kapitel 4 sammanställs och kommenteras slutsatser och resultat av under-
sökningen. Såväl ordrikedom och ordfattigdom i fråga om det aktuella ordför-
rådet som struktur och mönster i detta behandlas. 

I undersökningen ingår 41 adjektiv för 'späd, vek, liten till växten, mager, 
blek' o. dyl., 248 för 'svag, matt, trött, krasslig, sjuk' o. dyl., 8 för 'svårt sjuk', 
8 för 'dödssjuk', 46 för 'frisk, kry, pigg' och 4 för 'mycket frisk'. Om man som 
Aaron Antonowsky tänker sig människans hälsotillstånd som en linje mellan 
två poler med hälsa vid den ena polen och sjukdom vid den andra, kan konsta-
teras att det föreligger få adjektiv vid hälsopolen. Antalet adjektiv för tillstån-
den 'svag, matt, krasslig, sjuk' är talrikast medan orden för 'svårt sjuk, döds-
sjuk' är få. 

Orsakerna till att vissa begreppsområden inom dialekterna är ordrika disku-
teras och olika forskare som uppmärksammat förhållandet citeras. Vilka kan då 
orsakerna vara till den ordrikedom som möter i dialekterna då det gäller att ut-
trycka att hälsotillståndet inte är gott? Först kan konstateras att ämnet i sig är 
centralt i människors liv och vardag. Befolkningens hårda levnadsvillkor under 
tidigare århundraden ända in på 1900-talet understryker detta ytterligare. Där-
till kommer, såsom Karin Johannisson (1990) påpekar, att sfären som berör 
kropp och hälsa är affektladdad. Att affekt kan vara en orsak till språklig varia-
tion är känt. Vissa av adjektiven för ohälsa används även om företeelser eller 
omständigheter av betydelse i det vardagliga livet, vilka är besvärande och där-
med affektladdade, t.ex. dålig skörd och bristfällig ekonomi. 

Frågan ställs huruvida Adolf Bachs (1950) uppfattning om ett samband mel-
lan å ena sidan ordfattigdom, högt kommunikationsvärde och stor geografisk 
spridning samt å andra sidan ordrikedom, lågt kommunikationsvärde och liten 
spridning kan appliceras på adjektiv avseende hälsotillstånd. Slutsatsen dras att 
högt kommunikationsvärde skulle kunna tillmätas den omständigheten att en 
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människa är svårt sjuk eller dödssjuk, lågt kommunikationsvärde att någon 
känner sig litet matt och krasslig. Beträffande utbredningen för betydelser av-
seende hälsotillstånd pekar materialet på att ord som huvudsakligen betecknar 
'svag, matt, trött' har en mindre spridning än ord för 'sjuk, sjuklig'. 

I olika sammanhang i avhandlingen har iakttagelser om ljudsymbolisk inne-
börd i det analyserade ordförrådet kunnat göras: om pi-, pe-, spi-, spe- avseende 
'liten, smal, vek, späd' (avsnitt 3.1.3.1), om kr-, skr- avseende skrapande, 
skarpa eller rasslande ljud och oregelbundna rörelser, i fråga om kr- även 'kro-
kig, böjd' (avsnitt 3.3.3.1, 3.3.3.2), om pj- avseende 'grinig, kinkig, gnällig' 
(avsnitt 4.3.2). 

Avslutningsvis påpekas att det av det dialektala språkliga materialet är möj-
ligt att sluta sig till vad som anses vara tecken på hälsa och ohälsa. De olika 
egenskaper och tillstånd som adjektiven betecknar återfmns också bland dem 
som beaktas vid diagnostisering av patienter. Befolkningens levnadsförhållan-
den i äldre tid synes kunna vara en av förklaringarna till mängden av adjektiv i 
svenska dialekter för tillstånd av ohälsa. 
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Summary 

Sickness and health are central concepts in human existence. In Swedish dia-
lects, many adjectives referring to poor health can be found. Far fewer adjec-
tives are available to indicate good health. This dissertation aims to investigate 
this vocabulary and its structure. This is done by listing and categorizing as 
many as possible of the adjectives denoting 'frail, skinny, delicate, pale etc.', 
`weak, tired, faint, listless, poorly, sick, seriously ill, terminally ill etc.' and 
`healthy, fit, weil etc.' A selection of these are analyzed in greater depth regard-
ing their meaning, etymology and geographical distribution. Adjectives for 
`frail, skinny, delicate, pale etc.' refer to qualities which do not in themselves 
imply 111 health but which, nonetheless, can be a symptom of it and have there-
fore been included in the investigation. 

The purpose of the study and the material and method used are discussed in 
chapter 1. The study is based on answers to query list M 123 Sjuk och frisk, 
issued by ULMA from 1937-1992. This material has been complemented by 
examples taken from data collected in OSD and ULMA and dictionaries, 
among which Rietz and others have been included in their entirety. 

It was not easy to find a method to use to process and structure the material, 
which comprised some 350 adjectives. Since no really suitable methodological 
model could be found, a method had to be developed. The method adopted was 
to let the material itself form the basis. All possible meanings of a selection of 
the words, even those unrelated to the field of sickness and health, were noted 
in an attempt to trace patterns in the vocabulary. In this way an impression 
could be formed of which meanings were associated with each other, thus giv-
ing added insight into the kind of words which occur in this context. The etym-
ologies of the words were also investigated. This two step method allowed 
some larger groups of adjectives to be distinguished, and thus formed a foun-
dation upon which to build. Subsequently, an attempt was made to associate the 
pattems found to medical facts and to living conditions of people in the old 
peasant culture and during the early twentieth century. The rough geographic 
distribution of the adjectives was also charted. 

Different definitions of concepts associated with sickness and health are 
discussed in chapter 2, primarily to show that they are not unambiguous, which 
makes it difficult to analyze the material and categorize the adjectives accord-
ing to their meanings. The opinion of Katie Eriksson (1989), that it is difficult 
to distinguish clearly between that which is sick and that which is healthy, and 
that health is a relative concept, is quoted. Similar thoughts are expressed by 
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Aaron Antonovsky (1985). ile sees being in good or bad health as a point on a 
continuum with health at one end and illness at the other. He claims that one is 
always somewhere in between. This viewpoint has proved useful in the analy-
sis of the material in this study. Most of the adjectives describe weak, faint, 
tired, lethargic, listless, poorly, sick' and the like, i.e. between the ends of the 
scale but tending more towards illness. 

It must be noted that people perceive symptoms of illness very differently. It 
is, therefore, hardly surprising that a single adjective is said to have varying 
meanings, e.g. weak, faint, poorly, sick'. 

In chapter 3, the material is presented in five separate sections, arranged 
(with the exception of the introductory 3.1 and the concluding 3.5) in order of 
increasing severity of illness, with words for weak, faint, tired' and the like at 
one end and words for terminally ill' at the other. 

Section 3.1 deals with words for delicate, weak, small, undersized, pale' etc. 
These are properties associated with physical build and facial colouring which 
are easily noticeable to the layman and from which conclusions easily can be 
drawn. This is considered in relation to a medical textbook (Birke 1987) which 
describes how a doctor, among other things, studies the patient's carriage and 
face when making his diagnosis. 

Adjectives in this section are often described as meaning 'little, delicate, 
petite'. Many of the adjectives are said to be used of children who are frail, 
whose growth is stunted and who are undernourished. They are "delicate", 
have no appetite and easily fall ill. Ill health in children during past centuries 
and into our own century is dealt with. 

Section 3.2 deals with adjectives meaning 	low-spirited, dejected, 
faint, weak, tired, feeble, out of sorts, poorly' and the like. These are distin-
guished as expressing a person's state of mind or mental condition or a feeling 
of tiredness. `Tired' is a frequent synonym in this section. Tiredness is, accord-
ing to Gunnar Birke (1987), one of the most common symptoms for which pa-
tients go to the doctor. 

Symptoms of depression can, according to Gunnar Skoog (1988), be dis-
inclination, gloom and indifference. This is compatible with the meanings of 
many of these adjectives which refer to conditions like depression, dispirited-
ness, listlessness and so on. 

Three separate patterns can be distinguished in the vocabulary. Firstly, a 
group of adjectives which denote not only states of health but also weather con-
ditions which people find troublesome, namely rainy, damp and cold weather 
or warm and close weather. A collection of speech samples containing some of 
the adjectives in question provides examples of people feeling apathetic, list-
less and the like because of the weather. Several examples show that an ap-
proaching thunderstorm or change of weather can affect the way people feel. 

Secondly, there are a number of adjectives in the above mentioned group 
which current etymological manuals describe as deriving from the Indoeuro- 
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pean root *dheue- with the basic meaning 'to smoke'. The meanings given by 
Pokorny for the root and the root extensions *dheubh-, * dh(e)uel-, * dheus- are 
quoted and the etymologies of the adjectives concerned are commented upon. 
The semantic development from the basic meaning 'to smoke, steam, evapo-
rate' for the root *dheue- to 'to become dazed, confused' and `apathetic, 
drowsy, sluggish' is outlined. 

Thirdly, there is a group of adjectives with initial mal-. The French word rna-
lade can be assumed to lie behind a number of variants such as malack, malam, 
malas, malat, malank, malang, malock, malusk. Similarly, the French word 
maligne can be glimpsed behind malink. Seven of these adjectives were found 
in only one province. 

In section 3.3, adjectives for `poorly, sick, sickly' and the like are discussed. 
Generally, it can be said that more tangible conditions are discussed here than 
in the preceding section. 

A person's mobility can be viewed as an indicator of his state of health. 
Medical textbooks divulge that walking disorders can be caused by diseases of 
the back or joints, rheumatic diseases or weakness due to old age. It is observed 
that diseases of the joints are widespread in modern Sweden, and accounts that 
some 40% of conscripts in the mid-nineteenth century were rejected on the 
grounds of general disability, diseases of the hips and joints, leg sores etc. are 
mentioned (Johannisson 1990). 

A clear pattern emerges in this group of adjectives. Many of them have an 
etymologically associated verb with the meaning walk laboriously', `move 
with difficulty', 'drag oneself along', 'wall( unsteadily' etc. These adjectives 
are mostly derived from verbs; others have a nominal form, or both a nominal 
and a verbal form. Bearing in mind the medical facts, there is a possible objec-
tive explanation for the dialectal occurrence of many verbs with the given 
meanings which have given rise to adjectives meaning `poorly, sick, sickly, 
disabled, decrepit' and the like. 

Two factors are found to recur in the meanings given for the adjectives, 
namely the speed with which a person moves and how steady he is on his feet. 
A comparison is made between on the one hand a doctor's (Birke 1987) de-
scription of senile gait—which he characterizes as being, among other things, 
"somewhat broad-gauge, unsteady and stumbling", with "short, uncertain, 
laborious steps"—and, on the other hand, the verbs investigated by Eskil Hum-
melstedt (1939) which are formed with the /-suffix and mean 'walk 
laboriously, stumble along' and the like, where 1 expresses "frequent small 
repetitions". 

Many of the adjectives in section 3.3 have other meanings, such as 'broken', 
uneven' , `decrepie, complicated', `difficult', `poor', `having fmancial prob-

lems', i.e. expressing that which is negative or deviant from the normal or 
desirable or ideal. 

Adjectives denoting seriously il, terminally ill' are discussed in section 3.4. 
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These are much fewer than those in the previous groups. If a person is seriously 
or tenninally ill the situation is so serious and indisputable that there appears to 
be no need to express it using synonyms. 

Section 3.5 deals with adjectives which mean `healthy, weil, fit, spry' and 
the like. These are fewer than those expressing ill-health. Good health is the 
norm, and as such it does not invite many comments. Judging from evidence 
found in dialects it seems that corpulence, a sense of well-being, rosy cheeks 
and a pleasant temperament denote good health. Katie Eriksson's (1989) defi-
nition of the concept of health is presented. She uses tenns like wholesomeness, 
health and well-being. Among the physical properties mentioned as character-
ising good health, 'weil, hale, strong and lively' are found; these are entirely 
compatible with the meanings given for many of the dialectal adjectives. 

In chapter 4, the conclusions and results of the investigation are summarized 
and commented upon. Not only the size of the vocabulary, but also its structure 
and intemal pattems are discussed. 

The investigation involves 41 adjectives for klelicate, feeble, slight, slim, 
pale' and the like, 248 for weak, faint, tired, poorly, sick' and the like, 8 for 
seriously ill', and 8 for terminally 	46 for `healthy, well, fit', and 4 for 

'very healthy'. Viewing peoples' states of health in Aaron Antonowsky's 
terms, as points on a line between two poles with health at one pole and illness 
at the other, it can be said that there are few adjectives at the health pole. The 
number of adjectives expressing the conditions `weak, faint, poorly, sick' are 
most numerous, while the words for seriously ill, terminally ill' are few. 

The reasons why certain conceptual areas are associated with many words in 
dialects are discussed, and different researchers who have studied the situation 
are referred to. Why is there then such wealth of vocabulary in the dialects 
when it comes to expressing poor health? Firstly, the subject is central to 
peoples' day to day fives. The harsh conditions of life in previous centuries and 
into the twentieth century further emphasize this. In addition, as Karin Johan-
nisson (1990) points out, the body and health are emotionally charged areas. It 
is weil known that emotion can be a reason for linguistic variation. Certain ad-
jectives expressing ill-health are also used of signfficant occurrences and con-
ditions in everyday life which are troublesome and therefore emotionally 
charged, e.g. poor harvest and inadequate fmances. 

The question is raised whether Adolf Bach' s (1959) belief that a relationship 
between, on the one hand, limited vocabulary, high communicative value and 
more widespread geographical distribution and, on the other hand, large vo-
cabulary, low communicative value and less widespread geographical distribu-
tion can be applied to adjectives denoting state of health. It is concluded that 
high communicative value could be attributed to a situation where a person is 
seriously or terminally fil, and low communicative value to a person feeling 
slightly faint and poorly. As far as the distribution of the meanings conceming 
state of health are concemed, the material indicates that words which primarily 
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mean weak, faint, tired' have a less widespread distribution than words mean-
ing 'sick, sickly'. 

Observations about sound symbolism in the analyzed vocabulary have been 
made at various points in the dissertation. Examples of this are pi-, pe-, spi-, 
spe- denoting 'little, slender, feeble, delicate' (section 3.1.3.1); kr-, skr- denot-
ing scraping, piercing or rustling noises and irregular movements and, in the 
case of kr- also `crooked, bent' (section 3.3.3.1, 3.3.3.2); pj- denoting whim-
pering, fretful, whining' (section 4.3.2). 

In conclusion, it can be said that it is possible from the dialectal linguistic 
material to ascertain what are deemed to be signs of good and poor health. The 
various properties and conditions which the adjectives indicate are also found 
among those observed when doctors are diagnosing their patients. The condi-
tions of life in bygone times seem to provide a possible explanation for the vast 
number of adjectives denoting states of ill health in Swedish dialects. 
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ning. Inkoativa verb på -na och verb med k-, 1-, r-, s- eller t-suffix i Närpes-målet. 
Helsingfors. 

Hylt6n-Cavafflus, Gunnar Olof, 1837—ca 1845: Samlingar om Wärends dialekten. (KB 
N 45 a.) 

Högberg, Ulf, 1983: Svagårens barn. Ur folkhälsans historia. Stockholm. 
Ihre + nummer = Johan Ihres samlingar av dialektord (ms. i UUB). 
Ihre, Johan, 1766: Swenskt Dialect Lexicon. Uppsala. 
Ingers, Ingemar, 1939: Studier över det sydvästskånska dialektområdet. Lund. (Skr. utg. 

gm  Landsmålsarkivet i Lund 5.) 
1958: Franska lånord i folkmålen. I: Studier i nordisk språkvetenskap från Lunds uni-
versitets institution för nordiska språk och Landsmålsarkivet i Lund. (Skr. utg. gm  
Landsmålsarkivet i Lund 12.) 
1930, se Lech & Ingers. 

Jaberg, Karl, 1930: Spiel und Scherz in der Sprache. I: Festgabe Samuel Singer fiber- 
reicht zum 12. Juli von Freunden und Schtilern. Tubingen. 

Jespersen, Otto, 1922: Language. Its Nature, Development and Origin. London. 
J6hannesson, Alexander, 1956: Isländisches etymologisches Wörterbuch. Bern. 
Johansson, Axel, 1940: Från 1800-talets Huddunge. Sala. 
Johansson, B., 1975: Några dialektord från Brålandabygden. I: Brålandaboken 1. Vä- 

nersborg. 
Johannisson, Karin, 1990: Medicinens öga. Stockholm. 
Kahl6n, M.W.: Öst Götha Dialecten. (UUB R 618.) 
Kallstenius, Gottfrid, 1927: Översikt av Värmlands svenska dialekter. Stockholm. 

(SvLm 21:2.) 
Karlsson, K., 1973: Dialektord från Skålleruds sn. I: Skållerud. Mellerud. 
KB = Kungl. Biblioteket, Stockholm. 
Kornhall, David, 1968: Sydsvenska fisknamn. Lund. (Skrifter utg. gin Landsmålsarki- 

vet i Lund 18.) 
Lagergren, J.E., 1840-61: Småländsk Ordbok [från omkr. 1860 och främst från Östbo 

hd]. (KB N 39.) 
Lagergren, J.J.: Ordbok för Småländska Landskaps Språket [från ca 1817-25 och 

främst från Östbo härad]. (Antikvarisk-topografiska arkivet i Riksantikvarieämbetet, 
Stockholm.) — Rättelser o. tillägg omkr. 1820. 

[Landgren, Lars] 1870: Uppränning till grammatik för Delsbomålet. Utg. af Helsing- 
lands Fornminnesällskap. 2 förb. uppl. Hudiksvall. 

Larsson, Evert & Söderström, Sven, 1979: Hössjömålet. Ordbok över en sydvästerbott- 
nisk dialekt. Umeå. (Skr. utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå. Ser. A:1.) 

Lech, Gillis & Ingers, Ingemar, 1930: Skånskt bygdemål. Lund. 
Lenwus, Knut Nilsson, 1764: Delsboa Illustrata Eller Delsbo Socken i Norra Helsing- 

land. Stockholm. 
Ihnström, Carl Julius, 1841: Ordbok öfver Helsing-dialecten. Supplement till Ihres 

Dialect-Lexicon. Uppsala. 
Levander, Lars, 1909: Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning och syntax. Stockholm. 

(SvLm 4:3.) 
lfs. = landsförsamling. 
Lid, Nils, 1934: Siech und Seuche. Eine sprachlich-volksmedizinische Untersuchung. 

I: Norsk tidsslcrift for sprogvidenskap 7. 
Lindén, Petrus, 1977: Ord och uttryck i Ovanåkersmålet. Edsbyn. 
Linder, J.A., 1859: Index vocabulorum. I: LUB Rietz 11:12. 
Linder, Nils, 1867: Om Allmogemålet i Södra Möre Härad af Kalmar Län. Uppsala. 
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Lindgren, Johan Valfrid, 1940: Ordbok över Burträslunålet. Utg. av D.O. och Margareta 
Zetterholm. Uppsala. (Sh. utg. gm  Landsmålsarkivet i Uppsala. Ser. A:3.) 

Lindkvist, Alfred, 1924: Nåre ol frå Fäxkånunår'n. 01 å vise på Hälsing-mål (Fälä-mål) 
tå Movitz. Ljusdal. 

Lindkvist, Einar, 1942: Om Gästrildands folkmål. I: Från Gästrikland 1942. Gävle. 
Lindqvist, Natan, 1947: Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning 1-2. Lund. 
Lindroth, Hjalmar, 1926: Ölands folkmål 1. Göteborg. (Göteborgs högskolas årsskrift 

1925:1.) 
Lindskog, Olof, 1925: Gamla härjedalska ord och uttryck. I: Heimbygdas tidskrift 1. 

Fornvårdaren 1:3. Uppsala. 
Lingvall, 0., 1967: Hälsingerunor. En hembygdsbok 1968. Malung 
LUB Rietz + nummer = Johan Ernst Rietz' samlingar av dialektord i Lunds universi-

tetsbibliotek. 
Lundell, J.A., 1879: Det svenska landsmålsalfabetet, tillika en öfversikt af språkljudens 

förekomst inom svenska mål. Uppsala. (SvLm 1:2.) 
Magnusson, Jan, 1880: Tillägg till Adolf Noreens Ordbok öfver Fryksdalsmålet. Stock-

holm. (SvLm 2:2.) 
Marchand, Hans, 1958-59: Phonetic symbolism in English word-formation. I: Indoger-

manische Forschungen 64. 
Melander, August, 1913: Anteckningar om Marks och Bollebygds härader i Älfsborgs 

län m.m. Göteborg. 
mlty. = medellågtysk(a). 
ms. = manuskript. 
Möller, Peter, 1858: Ordbok öfver halländska landskaps-målet. Lund. 
Nielsen = Nielsen, Niels Åge, 1976: Dansk etymologisk ordbog. 3. udg. Kobenhavn. 
Nikula, Kristina, 1979: Dialektal väderleksterminologi. Ordfaltsstudier i Närpes-dialek- 

ten. Uppsala. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Philologiae Scandinavicae Up- 
saliensia 15.) 

Nils Fredrik, 1879: Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden. Samlad och utg. på 
Göteborgs och Bohusläns Kongl. Hushållningssällskaps bekostnad. Stockholm. (Bi-
drag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. Bihang 
1879.) 

Nilsson, Karl, 1900: Ord och talesätt från sydöstra Blekings strandbygd och skärgård. 
Samlade under senare hälften af 1800-talet. Karlskrona. 

— 1886: Gamla Abeteket. Karlskrona. 
NMA = Norsk MålfOrearkiv, Oslo. 
Nordberg, Bengt, 1968: Recensenter och läsare. Lund. (Ord och stil. Språkvårdssam-

fundets skrifter 1.) 
Nordenfelt, Lennart, 1986: Begreppen hälsa och sjukdom. I: Hälsa, sjukdom, dödsor-

sak. Red.: Lennart Nordenfelt. Malmö. 
Nordfelt, A., 1928: Om franska lånord i svenskan. I: Studier i modern språkvetenskap 

utg. av nyfilologiska sällskapet i Stockholm. 
Nordisk medicinhistorisk årsbok. Supplementum 13.1987. Södertälje. 
Nordlander, Johan, 1876 ff.: Samlingar till en ordbok över Älvrosmålet jämte jämförel-

ser med målet i Linsäll. (ULMA 27 och 139.) 
— 1933: Ordbok över Multråmålet. Stockholm. 
Nordlinder, Erik Olof, 1909: Bärgsjömål: Anteckningar från Bärgsjö socken i Hälsing-

land på socknens mål (1880-talet). Stockholm. (SvLm 1909:1.) 
Noreen, Adolf, 1897: Svenska etymologier. Uppsala. 
Noreen, Erik, 1917-43: Ärtemarksmålets ljudlära. Stockholm. (SvLm B. 43.) 
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Norryin ordbok = Heggstad, Leiv, HOdnebo, Finn & Simensen, Erik, NorrOn ordbok. 3. 
utg. av Gamalnorsk ordbok. 1975. Oslo. 

nsv. = nysvensk(a). 
Nyrån, C., Afhandling om Östgöthiska Dialecten jemte Förteckning öfver de i Öster-

göthland brukelige ordspråk och namn samt Ordabok [...] (ca 1750). (Ms. i Stifts-
och landsbiblioteket i Linköping.) 

Nyström, Harry, 1985: Kann'då Peit'måhle. Blä'der få'diisi'j. Stockholm. 
ODS = Ordbog over det danske Sprog udg. af  Det danske Sprog- og Litteraturselskab 

1-28.1918-56. KObenhavn. 
Oksaar, Els, 1958: Semantische Studien im Sirmbereich der Schnelligkeit. Plötslich, 

schnell und ihre Synonymik im Deutsch der Gegenwart und des Friih-, Hoch- und 
Spätmittelalters. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholmer Germanistische 
Forschungen 2.) 

OLau = Klintberg, Mathias & Gustavson, Herbert, 1972-86: Ordbok över Laumålet på 
Gotland 1-4. Uppsala. (Skr. utg. av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. 
D:2.) 

Ord för ord. Svenska synonymer och uttryck. 1977. Stockholm. 
Ordlista öfwer Jemtskan och dess bemerkelse på Swänska inrättad Ålir 1729 af Erich 

Sundberg Anderson. Av trycket utgiven genom Johan Nordlander. I: SvLm 1906. 
OSD = Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter, Uppsala. 
OSD 1 = Ordbok över Sveriges dialekter. H. 1.1991. Uppsala. 
Osgood, C., Suci, G.J. & Tannenbaum, P.H, 1957: The measurement of meaning. Ur-

bana. 
The Oxford English Dictionary 3.1961. Oxford. 
OÖD = Levander, Lars & Björklund, Stig: Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 1—. 

1961—. Uppsala. (Skr. utg. gm  Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. D:1.) 
Persson, P.E. 1969: Glesbygd för 100 år se'n. I: Fjällsjö krönika 1968. Örnsköldsvik. 
Peterson, P.N., 1935-46: Ordbok över Valldamålet. Lund. (Skr. utg. gm  Landsmålsar- 

kivet i Lund 3.) 
Pettersson, 0.P., 1923-24: Ordbok över Vilhelminamålet. (ULMA 884.) 
Pihl, Carin, 1924: Överkalixmålet 1. Stockholm. (Uppsala universitets årsskrift 1924. 

Filosofi, språkvetenskap och historiska vetenskaper 2.) 
Pokorny, Julius, 1959: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch 1. Bern. 
Reinhammar, Vidar, 1991: Inledning. I: OSD 1. 
Rencke, K. 1969: E läsebok för jösshäringer. Utg. av Richard Broberg. Adolfsfors. 
Rietz = Rietz, Johan Ernst, 1862-67: Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska 

allmoge-språket. 1-2. Malmö, KObenhavn, Leipzig & London. (Fotolitografisk re-
produktion. 1962. Lund.) 3. Register och rättelser av Erik Abrahamson. 1955. Upp-
sala & Kobenhavn. (Kungl. Gustav Adolfs Akad.) 

rspr. = riksspråk(lig). 
Ross = Ross, Hans, 1895-1913: Norsk Ordbog. Tilheg til »Norsk Ordbog» av Ivar 

Aasen. Med 6 Tillxg. Christiania. 
Rutberg, Hulda, 1924-31: Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar. Stockholm. (SvLm 

B. 28.) 
Rääf, Leonhard Fr., 1859: Ydre-målet eller Folkdialekten i Ydre härad af Östergöth-

land. Ordbok samt förteckning på alla oregelbundna och starka verber, som i Ydre 
begagnas, jemte gamla dopnamn. Örebro. (Samlingar och anteckningar till en be-
skrifning öfver Ydre härad i Östergöthland 2.) 

Sachs, Lisbeth, 1990: Hälsa som kultur. En antroposofs funderingar. I: Hälsa som livs-
mening. Red.: Sten M. Philipson & Nils Uddenberg. Stockholm. 

SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. 1—. 1898—. Lund. 
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Schagerström, August, 1889: Ordlista öfver Vätömålet i Roslagen. Stockholm. (SvLm 
10:1.) 

sn, snr = socken, socknar. 
sms. = sammansättning. 
Skeat, W.W., 1910: An Etymological Dictionary of the English Language. Oxford. 
Skoog, Gunnar, 1988: Att uppleva sjukdom. En introduktion till medicinsk psykologi. 

Lund. 
Stenberg, Pehr, 1804: Ordbok över Umemålet. Utg. med inledning och kommentar av 

Gusten Widmark. 1. Inledning. Ordbok. 1966. Uppsala. (Skr. utg. gm  Dialekt- och 
folluninnesarkivet i Uppsala. Ser. A:121.) 

Strömberg, Alva, 1988: Synonymordboken. Stockholm. 
Sundberg Anderson, Erich, se: Ordlista öfwer Jemtskan [...] 
Svahn, Margareta, 1991: Finnskägg, tåtel och sia. Om folkliga namn på gräs. Umeå. 

(Skr. utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Ser. A:8.). 
Swenning, Julius, 1917-37: Folkmålet i Listers här[ad] i Blekinge. Ljudlära ock form- 

lära. Stockholm. (SvLm B. 36.) 
SvLm = Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif (från 

1898: Bidrag till [...]; från 1904: Svenska landsmål ock (och) svenskt folkliv). Tid-
skrift (numera) utg. av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 1879—. Stockholm 
& Uppsala. 

Sylvander, G.W.: Provincialord från Kalmar Län (ca 1850). (ULMA 93:26.) 
Säve, C.: Helsinge-målet, samladt under en resa 1851. (UUB R 631.) 
Söderwall = Söderwall, Knut Fredrik, 1884-1918: Ordbok öfver svenska medeltids-

språket. Supplement av K.F. Söderwall, W. Åkerlund, K.G. Ljunggren & E. Wess&i. 
1925-73. Lund. (Samlingar utg. av Svenska Fomskrift-Sällskapet 27,54.) 

SOrensen Viggo, 1989: Bondens sprog. I: Bondefrigcbrelse. Aarhus. (Red.: JOrgen An-
dersen, Tonnes Beklcer-Nielsen og Ole Fenger.) Aarhus. (Acta Jutlandica 65:3. Na-
turvidenskabelig Serie 8.) 

Thelander, Mats, 1985: Från blåknut till brakknut. Om provinsiella drag i flyttares 
språk. I: Nysvenska studier 63. Lund. 

Tiberg, Nils: Estlands-svensk ordbok. Ordregister på oktavkort i ULMA. 
Torp = Torp, Alf, 1919: Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania. Uforandret opptrykk. 

1963. Oslo. 
tpl. = typordlista. 
ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
Unander, Ferdinand, 1857: Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län. Uppsala. 
UUB Ihre + nummer = Johan Bres samlingar av dialektord i Uppsala universitetsbib-

liotek. 
Walde—Pokorny = Walde, Alois, 1927-32: Vergleichendes Wörterbuch der indogerma-

nischen Sprachen. Hrsg. und bearb. von Julius Pokomy. 1-3. Berlin & Leipzig. 
Walter, Göran, 1991: Bonniers synonymordbok. Stockholm. 
Wangö, Jotl, 1963: Ordbok över Knäredsmålet. Lund. (Skr. utg. gm  Landsmålsarkivet 

i Lund 14.) 
Vendell = Vendell, Herman, 1904-07: Ordbok över de östsvenska dialekterna. Helsing- 

fors. (Skr. utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland. 64,71,75,79.) 
[Wennberg, F.], 1873: Ordbok öfver allmogeord i Helsingland, utg. af  Helsinglands 

Fornminnesällskap. Hudiksvall. 
Wessn, Elias, 1965: Svensk språkhistoria 2. Ordbildningslära. 5 uppl. Stockholm. 

(Stockholm Studies in Scandinavian Philology 18.) 
Wessn = Wessn 1973: Våra ord, deras uttal och ursprung. Kortfattad etymologisk 

ordbok. 2 tillökade uppl. Stockholm. 
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Wessman = Wessman, V.E.V., 1925-32: Samling av ord ur östsvenska folkmål. Tillägg 
till H. Vendells ordbok över de östsvenska dialekterna. 1-2. Helsingfors. (Skr. utg. 
av Svenska Litteratursällskapet i Finland 178,215.) 

Wigforss, Ernst, 1913-18: Södra Hallands folkmål. Ljudlära. Stockholm. (SvLm B. 
13.) 

Vries, Jan de, 1962: Altnordisches etymologisches Wörterbuch. 2. verb. Aufl. Leiden. 
Wran&, Henrik, 1884: Stuesnack och stätteslams. Stockholm. 
Västgötaordboken. Ordregister på oktavkort i ULMA. 

Geografiska förkortningar 
Bhl. = Bohuslän 
Blek. = Blekinge 
Dal. = Dalarna 
Dls. = Dalsland 
Gotl. = Gotland 
Gst. = Gästrikland 
Hall. = Halland 
His. = Hälsingland 
Hrj. = Härjedalen 
Jtl. = Jämtland 
Lpl. = Lappland 
Med. = Medelpad 
Nb. = Norrbotten 
Nrk. = Närke 
Sdm. = Södermanland 
Sk. = Skåne 
Smål. = Småland 
Upl. = Uppland 
Vb. = Västerbotten 
Vgl. = Västergötland 
Vrml. = Värmland 
Vstm. = Västmanland 
Ång. = Ångermanland 
Ögl. = Östergötland 
Öl. = Öland 
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Ordregister 

aug 146, 157 
all 47 
allfallen 47 
allmäktig 47 
allsmäktig 47, 77 
avmattad 47 
avpelad 25 
avtacklad 25 

betussen, betussad 47 
blommerant 146, 169 
borg 146, 150 f., 157, 169, 170 
brottslig 85 
bräcklig 85 

dankig 47 
dattlig 47 
dol(1), dul(en), dållen) 47, 56 f., 77, 80, 

81, 83, 84, 85, 166, 167 
dolmig 47, 77, 80, 81, 166 
dolsk 47,48, 82, 83, 84, 166 
dormig 48, 77, 80, 82, 166 
dorsk 47, 48, 79, 83, 84, 166 
dränglig 48 
drängnig 85 
drängnsjuk 48, 57 f., 163 
dumpen 48, 58, 79, 84, 163, 166 
durig 48, 59 f., 77, 80, 81, 82, 84, 162, 

166, 167 
durrig 48,77, 166,167 
dusemang 49, 166 
dusig 49, 60 f., 77, 80, 81, 162, 166 
duskig 49., 61 f., 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

162, 166 
duslig 49, 77, 166 
duten 49, 166 
duven, doyen 49, 63 f., 77, 79, 80, 81, 83, 

84, 85, 162, 163, 166 
dådlös 49, 64 f., 83, 84, 163 
dålig 22, 85, 144 
dåligaktig 85 
dålåsk 47,49, 83, 84, 166 
dåsig 49, 77, 80, 82, 84, 166 

dödfardig 144 
dödredo 144 
dödsklen 145 
dödsklig 49 
dödslig 49 
dödssjuk 144, 145 
dövslig 49 

eländig 86, 144 

fallit 86, 96 f., 142, 162, 163 
fallåten 86 
felaktig 86, 98 
fimper 146, 152f., 153, 157, 170 
frank 146 
frimodig 146 
frisk 146, 154, 169 
frodig 146, 169 
färdig 145, 146 
för 146, 169 
förlig 146, 157 

genomfrisk 150 
gorrbra 150 
gorrdålig 144 
gorrfrisk 150 
gorrig 86 
gorrklen 144 
gorrsjuk 144 

hacklig 86, 132 
halvdålig 86 
halvsjuk 86 
hanglig 86, 132, 142 
hankig 86, 98 f., 110, 132, 142, 162, 163 
happlig 86, 133, 142, 143 
harkal 86 
harkig 86, 100 f., 133, 141, 142, 143, 162, 

163 
harklig 86, 133, 142 
hasig 86, 133, 141 
helbrägda 147 
hirig 87, 133 
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humörlig 147, 157, 170 
hurkig 87 
huskig 49, 78, 166 
hyrk, hörk 145, 147, 157, 170 
hånglig 87, 133 f., 
hädansjuk 145 
hälsofull 147 
hälslös 87, 101 f., 163 
hälsobruten 87 
hälsogod 147 
hälsosam 147 
hälsostark 147 
hängdålig 87, 102 f., 163 
hängfärdig 49 
hängig 49, 65 f., 162 
hänglig 87, 103 f., 134, 141 
hängrevad 50 
hängsjuk 50, 67 f., 162 
hängslesjuk 50, 68 f., 163 
hängslig 50 

illaråden 50 
ill(a)vorden 87, 104 f., 141, 142, 162 
insjuk 144 

karg 147, 157 
kark 147 
karsk 147, 153 f., 157, 169 
katig 145, 147, 154 f., 157, 169, 170 
klak, klök 87 
klasig 87 
klen 88 
klenaktig 88 
klenlig 88 
klenmodig 50, 76, 84 
klensklig 88 
klenslig 88 
klenvorden 88, 106 f., 162 
klenväxt 25 
klorig 88, 134 
klökvorden 88 
knak 147 f., 157, 169, 170 
knal 88, 143 
knallig 88, 107 f., 134 
knaslig 88, 108 f., 129, 134, 163 
knivd 25 
'moven 50, 69 f., 79, 163, 167 
kny 148, 157, 170 
knålig 148, 157, 170 
kojös(er) 148, 170 
kolivissen 50 

koven 50, 78, 167 
kovsen 50, 167 
krakig 88, 134, 139, 142, 168 
kraldig 88, 139, 168 
laglig 88, 109 f., 134, 142, 143, 163, 168 
krank 89, 168 
krankaktig 89, 168 
kranldig 89, 168 
krasslig 13, 46, 89, 123, 124, 135, 168 
kravig 148, 157, 169 
kravlig 89, 110 f., 129, 

163, 168 
helig 89, 135, 168 
krucklig 89, 135, 168 
krullig 89, 168 
krumlig 89, 168 
krumsen 50, 168 
lu-usslig 89, 168 
huven 50, 167, 168 
kry 42, 148, 157, 169, 
krycklig 90, 112, 135, 
krydig 148, 157 
krylivad 148 
krymplig 90, 168 
krysam 148 
kräcklig 90, 112f., 129, 142, 163, 168 
kräkför 148, 157, 170 
kräkig 90, 135, 168 
kräkslig 90, 168 
krällig 90, 168 
krämpfull 90, 113 f., 139, 163, 168 
krämpig 90, 139, 168 
hävlig 90, 168 
krölig 90, 135, 168 
kulen 51, 78, 167 
kural 51, 78, 167 
kurant 148 
kung 51, 79, 167 
kurimuskig 51, 70, 84, 163, 167 
kuslig 51,78, 166 
kvant 149, 157, 169, 170 
kvinklig 25, 28, 45, 163 
kåk(er) 51, 70 f., 163 
kåsen, kusen 51, 71 f., 78, 79, 84, 162, 

163, 166 
kådig 90, 141 
kärnfrisk 150 
könlig 149, 157 

lamster 51 
liksen 149, 157 

135, 142, 143, 162, 

170 
139, 142, 163, 168 
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livaktig 149 
lossig 90, 141 
lurig 51, 84, 167 
lurken 90, 135 f. 
låsk 51 

majk(ot) 10, 51, 82 
makt(ens)lös, makteslös 51 
malack 52, 83, 167, 174 
malakrank 52, 82, 83, 167 
malam 52, 82, 83, 167, 174 
malang 52, 82, 83, 167, 174 
malank 52, 82, 167, 174 
malar 52, 83, 167, 174 
malas 52, 83, 167, 174 
malat 52, 83, 167, 174 
malavissen 52, 83, 167 
malink 52, 82, 83, 167, 174 
malock 52, 83, 167, 174 
malox 52, 83, 167 
malusk(ig) 52, 83, 167, 174 
menför 90 
missäg 25, 28 f., 45, 163 
mjack 53, 82 
modsugen 53,76 
moj(s) 53, 82 
mojsen 53 
moken 53, 73 f., 76, 78, 79, 82, 84 
moloken 46, 53, 76 
morsk 149 
mosig 53 
måsig 53 
mödd 90, 114f. 

nåk 91, 115 f., 141, 142, 143, 163 
nåkaktig 91, 116 

odorsk 53 
ofrisk 91 
ofärdig 91 
oför 91 
ogitlig 53, 79 
ohörk 91 
okurant 91 
opasslig 91 
oställd 91 
otöken 53 
ovorden 53 

passlig 149 
pelig 25, 26, 43, 45, 164  

pen 25, 164 
penig 25, 29f., 43,45, 163, 164 
penslig 25, 30 f., 163, 164 
perlig 25, 43, 164 
pevlig 25, 164 
pevrig 25, 31, 43,45, 163, 164 
picklig 26, 31 f., 43, 45, 163, 164 
pigg 149 
pillig 26, 43, 45, 164 
pimplig 26,43, 164 
pinnig 26, 164 
pir(e)lig 26, 33 f., 43, 45, 163, 164 
pirig 26, 34 f., 43,45, 163, 164 
piringslig 26, 35, 43, 163, 164 
pirkig 26, 35 f., 42, 43, 45, 163, 164 
pislig 26, 36 f., 45, 163, 164 
pjasig 91, 136, 165 
pjaskig 91, 136, 165 
pjen 26, 165, 
pjuskig 54, 78, 165, 166 
pjuxen 54, 165 
puskig 54, 78, 166 
puslig 91 
pyrig 149, 157 

racklig 91, 136, 141, 142 
rapplig 92, 141, 142 
rask 149, 157 
rucklig 92, 136, 141 
ruggig 54, 78, 80 
rusen 54, 78, 79, 166 
ruskig 54, 78, 79, 80, 166 
röst 149, 157, 169, 170 

»sjaldoget» 54 
sjank 54 
sjuk 13, 22, 92 
sjukal 92 
sjukalig 92 
sjukdålig 92 
sjukfull 92 
sjukhankig 92 
sjukharkig 92 
sjukhälsig 92 
sjukkrasslig 92 
sjuldig 92 
sjukracklig 92 
sjukvorden 93 
skammad 93 
skarrig 93, 117f., 136 
skjål 54 
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skrabbig 21, 22, 93, 118f., 124, 129, 137, 
141, 142, 143, 162, 168 

skrabblig 93, 137, 168 
skrabbolig 93, 168 
skrackig 93, 120, 129, 137, 163, 168 
slcracklig 93, 120f., 129, 137, 141, 168 
skraggig 93, 137, 168 
skral 93, 140, 143, 168 
skralaktig 93, 168 
slcralamank 93, 168 
skralimang 93, 168 
skrallig 94, 121 f., 129, 137, 141, 143, 

162, 168 
skraltig 94, 142, 168 
skralvorden 94, 168 
skran 26,44, 168 
skrank 94, 140, 168 
skranka! 94, 168 
skrankig 94, 140, 168 
skranldig 26,44, 141,168 
skrantig 26, 37 f., 44, 140, 142, 163, 168 
skrapplig 94, 168 
skrasslig 94, 123 f., 137, 142, 163, 168 
skravlig 94, 124 f., 137, 142, 143, 162, 

163, 168 
skredal 94, 168 
skrin 24, 26,44, 140, 168 
skruckig 94, 138, 141, 168 
skruggal 94, 168 
skrullig 85, 94, 138, 140, 141, 168 
slcruppig 94, 141,168 
skrusslig 95, 138, 141, 168 
skruttig 95, 138, 141, 168 
skryp(er) 95, 168 
skryten, skruten 26, 44, 140, 141, 168 
skråal 95, 168 
slarådålig 95, 126, 139, 163, 168 
skråen 95, 139, 168 
skrålal 95, 168 
skrällig 95, 122, 168 
skräpig 95, 138 f., 168 
skrölig 95, 168 
skröplig 95, 168 
skuggal 95 
skulsen 54, 78, 167 

sluck 10, 54 
slum 27, 38 f., 45, 162 
smunken 55 
sotsjuk 145 
spensk 27, 165 
spetig 27, 165 
spirelig 27, 165 
spirkig 27, 165 
spirrig 27, 165 
spittrig 27, 45, 165 
spräk 149 
spränglig 27 
strävig 150, 157, 170 
stur 55, 167 
sund 150, 154 
svaglig 95 
sår 95 
söcken 55 

tafflig 96 
»tavaskot» 55 
tepig 27, 42, 46, 169 
tir(e)lig 27, 45 
torn 27 
tussig 55, 74 f., 78, 84, 85, 162 

uggen 55, 78 
urgen 55, 167 
urken 55, 167 
urpen 55, 167 
urrig 55, 78, 167 
ursken 55, 167 
usel 96, 144 
usken 55, 78, 166 
uslig 96, 144 
utsjuk 145 

veslig 10, 56 
vissen 56 
våk(er) 96 

öden 96, 126 f., 142, 163 
ömlig 27, 40 f., 162 
»öskefurot» 27, 41, 163 
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Bilaga 

Översikt av adjektivens geografiska spridning med hänsyn till betydelser avseende 
hälsotillstånd 

A. 'Sjuk'-ord 

,--I 
Ob 	"Ci 	 • ,--: 	,å4 

	

0 A 	›-Zr/D:00 At:Q> Zcn:OPzIrn 
dålig 	x x x x x xx x x x x x x x xx x xxx x xxxx 
dödssjuk x x x x x xx x x x x x x x xx x xx .x x xxx x 
klen 	x x x x x xx x x x x x x x xx x xx x x x x x x 
sjuk 	x x x x x xx x x xxx x xxx x x x x x x x xx 
sjuklig 	x xx x x xx x x xxx x xx x x x x x x x x xx 
skrabbig x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx 
krasslig 	x x x x 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ofärdig 	xxx x x xx x x x x x x x xx 	xx x x xx xx 
dåsig 	x x 	x x 	x x x x x x x x xx x xx x x x x x x 
krank 	xx x x x 	x x x x x x x xx x xx x x xxxx 
skral 	x x x x x xx x x x 	x x x xx 	xx x x x x xx 
duven 	x x 	x x xx x x x x x x xx x x xx x 	x x 	x 
hängfärdig x x 	x x xx x x x x x 	x x x 	xx x xx 	x 
moloken x xx x x x x x x x x x x x x x 	x 	x x 	x 
usel 	x x x x x xx x x 	x x 	x x x 	x x x x 	x x 
uslig 	XX 	XX 	XXXXX 	xxxx 	x x 	x x x x x 
maktlös x x x x x 	x x x 	XX 	x 	xx x x x x x x 
skraltig 	x x x 	x 	x x x 	x x x xx x 	xx x x x 	x 
all 	x x x x xxx x x x x x x xx 	 x 
hängsjuk 	x x x 	 x x x x xx x 	xx x x xx x x 
hängig 	x x 	x x x x x xx xx x 	x 	 x x 	x 
klenvorden 	x 	x x xx x 	xx x x 	xx x xx 
opasslig x x x 	x x 	x x 	x x 	x 	x x x x 	x 
skröplig x x 	x xx x 	x 	x x x x 	 x x x 	x 
vissen 	x 	x x 	x x 	x 	x 	 xx x x xx x x 
fallit 	x 	x x x 	x x x 	 x 	x x 	xx x x 
eländig 	xx x x xx 	 x 	x 	x x 	 x x 	x 
hankig 	 x 	x x xx x 	x x x x 	x 	x x 
menför 	x x x x x x x x x x x 	 x x 
oför 	x x 	 x 	 x x 	x 	x 	x x xx 	x 
skrankig 	x x 	x 	 x x 	x x 	x x x 	x 	x 
kung 	x x 	x xx x x 	x 	x x 	 x 
mödd 	x x x xx 	 x 	x x x 	x x 
skras slig x x 	x x x x x x x 	x x 
bräcklig 	x x x 	 x 	 x 	x x xx 	x 
ofrisk 	x x 	x x x x 	x 	x 	x 	x 
kravlig 	x x 	x 	x x x x x 	 x 	x 
skrallig 	x x 	x 	x 	x 	x x 	x x 	x 
tepig 	xx x x 	x 	x xx 	x 	 x 
dusig 	x 	 x 	x 	x x 	x 	x x 	x 
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.4 

	

. T:L  . bi) . "ci .,:, „3  ,..; ,g B —; 0 ,14 ä —4 	,; 	• ,--I .-1  å 	."‹,4; .. 

2 .4 	‘•• 'Z' c) 	'' Ö n 	j" > '' ,,, ,ös' 3 a ä '' 4  "å L-cj 4 0 
harkig 	 x x x x x xxx x 
nåk 	xxxxxxxx 	 x 
ruggig 	 x 	XX xx x 	XXX 
ruskig 	x 	 x x 	x 	xxx 	x 	x 
skrin 	 x 	 x 	x 	x 	x 	x x 	x x 
allsmäktig 	x xxxx x 	x 	x 
dol(1) 	 x 	x 	x x 	x 	xxx 
felaktig 	 xxx 	xx 	x 	 x x 
hänglig x x 	 XX 	 xxx x 
ill(a)vorden 	 x 	 x 	xxx x 	xx 
knal x 	 xxx 	 x 	x x x 
kulen 	 xxxxx 	x 	x 	x x 
penig 	 xx xx x x 	x x 
skravlig 	 xx 	x xx 	XX 	 x 
skräpig 	x 	x x 	 x 	x 	x 	x x 
slum 	 xxxxx x 	x x 
urken 	 XXX x XX XX 
ömlig 	 x xx x xxxx 
malink 	xxx 	 x 	 x x 	x 
pirig 	x xxx x XX 
spensk 	 xxx 	x 	x x 	 x 
slcrantig 	 x 	 x 	x 	x x 	x 	x 
avmattad 	 x 	x 	 x 	 x x 	x 
dolmig 	x 	 x 	 x x x 	x 
söcken 	 x x 	 xxx 	x 
durrig 	 x xxx 	x 	 x 
duskig 	 x 	 x 	 x 	 XXX 
koven 	 x xxx 	x x 
kåsen 	x 	x 	x 	 x x 	x 
krumsen 	 xxx x 	 x x 
penslig 	 x 	 x 	 xxxx 
picklig 	xx x x x 	x 
racklig x x 	 x x x x 
skarrig 	 x x x x 	 x x 
skran 	 x 	 XX XX x 
sotsjuk 	 x 	 XX 	x x 	x 
spetig 	 x 	x 	 x x x 	x 
urrig 	 x XXX 	x x 
dormig 	 x 	 xxxx 
dumpen 	 x xx x x 
durig 	x x 	xxx 
halvsjuk 	 x 	 x 	x x x 
hälslös 	x x x x x 
hängslesjuk 	 x 	 x x x x 
klak 	 x 	XXX 	x 
klenslig 	 x 	x x 	x 	 x 
krallig 	 x 	 xxx 	 x 
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. bik 	-d . c.,5  ,.., 

krämpig 	 x 	 x 	x 	x x 
kräcklig x 	x x x 	 x 
kuslig 	 x 	x 	 x 	x x 
lurig 	 x 	 x 	x 	x x 
moken 	 x 	 x x x 	 x 
mosig 	 x 	 x 	x x x 
pinnig 	 x 	 x x 	x x 
pir(e)lig 	x x x x 	 x 
pirkig 	 x 	 x x x 	x 
puskig 	 x 	 x 	x 	 x x 
sjank 	 x x 	 x 	x 	 x 
skraggig 	 x 	 x x 	x 	x 
skrank 	 x x x x 	 x 
skrusslig 	 x 	x x 	x x 
skruttig 	 x 	x 	x 	 x 
svaglig 	x x x 	 x 	 x 
tafflig 	 x x x x x 
avtacklad 	 x 	x x 	 x 
betussen 	x 	x x x 
danlcig 	 x 	 x 	 x x 
dödslig 	x 	x 	 x 	 x 
halvdålig 	x 	x 	 x 	x 
hanglig 	x x x 	 x 
harklig 	 x 	 x 	 x 	x 
hirig 	 x 	x 	 x x 
hurkig 	 x 	x 	x x 
hånglig 	x 	 x 	 x 	x 
hängrevad 	 x x x x 
klenaktig x 	 x 	 x 	x 
knaslig 	x x x x 
krakig 	 x x 	x 	x 
kräkig 	 x 	 x 	x x 
krämpfull 	 x x 	 x 	x 
malack 	 x x x 	x 
ovorden 	 x 	 x 	x x 
låsk 	 x 	x x x 
pjaskig 	 x x 	x x 
pjuskig 	 x 	 x 	 x x 
rusen 	 x 	x x x 
skrabblig 	 x x 	x 	x 
skracklig 	 x x 	x 	x 
skrapplig 	x x 	 x 	x 
spirkig 	 x x x 	 x 
stur 	 x 	XXX 
tom 	 x 	 XX 	x 
uggen 	 x 	 x x 	 x 
urgen 	 x x x 	 x 
våk(er) 	 x x x 	x 
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=CDC:4, >->Zcl3:0CDAccl>w):Occ 

avpelad 	 x x 	x 
dådlös 	 x 	x x 
Mäsk 	 x x 
gorrdålig 	x 	 x 	 x 
hasig 	 x 	 x 	x 
huskig x 	 x x 
hängdålig 	 x x x 
klenmodig 	 x x 	 x 
lcrällig 	x 	x 	 x 
krölig 	 x x x 
kvinklig 	 x x x 
lamster 	 x x 	 x 
malas 	 x 	x 	x 
malat 	 x x 	x 
misslig 	 x x x 
måsig 	 x 	x x 
ogitlig 	 x 	x x 
pevrig 	x x x 
pislig 	 x 	x x 
sjukdålig 	 x x 	 x 
sjukharkig 	 x 	x x 
sjukkrasslig x 	x 	 x 
sjukvorden 	 x 	 x x 
skralaktig 	 x 	x x 
skralvorden 	x x 	 x 
skranldig 	x 	 x 	 x 
skruckig 	 x 	 x 	 x 
slcrullig 	 x 	 x 	 x 
skryp(er) 	 x x x 
skryten 	 x 	 x x 
skrällig 	 x 	x 	 x 
skrölig 	 x 	 x 	 x 
skutsen 	 x 	 x x 
spränglig 	 x 	x x 
tir(e)lig 	x 	x 	 x 
tussig 	 x 	x 	 x 
usken 	 x 	x 	x 
veslig 	 x x x 
brottslig 	 x 	 x 
drängasjuk 	 x 	 x 
dusemang x 	x 
duslig 	 x 	x 
färdig 	 x x 
gorrklen 	 x x 
hälsobruten 	x 	 x 
illaråden 	 x 	x 
insjuk 	 x x 
knivd 	 x x 
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x x 
x 	x 

x 	 x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 

t: i 	• 	
• 	" g 	• 

	

0 "å - ji • a> •,A co) 	 __; 	. . . ,_; 4 

knoven 	 x x 
kolivissen 
kranldig 
krelig 	 x 	x 
krullig 	 x x 
krumlig 	 x 	x 
krusslig 	 x x 
krycklig x x 
krymplig 
lauimuski g 	 x 	x 
majk(ot) x x 
malank 
malusk(ig) 
modsugen 
moj(s) 	 x x 
okurant 	x x 
otöken 
perlig 
pelig 
pillig 
pimplig 
piringslig 	 x 	x 
pjen 	 x x 
puslig 
rucklig 	 x 
»sjaldoget» 	x x 
sjukal 
sjukalig 
skammad 
skruggal 
skruppig 	 x x 
skråen 
skuggal 
sluck 	 x x 
spirelig 	x 	x 
spirrig 
ursken 
utsjuk 	x x 
anfallen 
allmäktig 	x 
dattlig 
dränglig 
drängnig 
dåligaktig 
duten 
dödfärdig 
döciredo 
dödsklen 
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. 	 g uo g 'å å 22 " g • t t 	171 å 

dödsklig 	 x 
dövslig 	x 
fallåten 	 x 
gorrig 	x 
gorrsjuk 	 x 
hacklig 	 x 
harkal 	 x 
happlig 	 x 
hädansjuk 	 x 
hängslig 
klasig 	x 
klenlig 	 x 
klensklig 	 x 
klenväxt x 
klorig 	x 
klökvorden 	 x 
knallig 	 x 
kovsen 
kraldig 	 x 
krankaktig 	 x 
bucklig 	 x 
kruven 	 x 
kräkslig 	 x 
hävlig 	x 
lcural 	 x 
kåk(er) 	 x 
kådig 	 x 
lossig 	 x 
lurken 	 x 
malakrank 	 x 
malam 	 x 
malang 	 x 
malar 	 x 
malavissen 	 x 
malock 	 x 
malox 	 x 
mjack 	 x 
mojsen 	 x 
nåkaktig 	x 
odorsk 
ohörk 	 x 
oställd 	 x 
pen 	 x 
pevlig 	 x 
pjasig 	 x 
pjuxen 	 x 
rapplig 	x 
sjukfull 	 x 

a) 
PC1 

x 

x 

x 
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sjukhankig 
sjukhälsig 
sjukracklig x 
skjål 
slcrabbolig 
skrackig 
skralamank 
skraliinang 
skrankal 
slcredal 
skråal 
slcrådålig 
slcrålal 
smunken 
spittrig 
sår 	x 
»tavaskot» 
urpen 
öden 
»öskefurot» x 

• bb 

  

x 

rA .4-4. IDO e 	 E .4  cn :0 0 Å P4 	v) :0 
X 

a.> 

  

x 

   

    

x 

 

   

x 

 

   

x 
x 

x 

 

 

x 

  

x 
x 

 

B. 'Frisk'-ord 

. al 	'do  .A., {A t.n; 	g 	
,-4 	,Z . ,--1 	 4 	.14 

	

3-. h7-,1 	0 A • '>' 	> Z cotzi PCI • > • Z cg :Ct in:1 cn 
frisk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x 
kry 	xxxxx 	x x 	X X X X X X X X X X X X X X x 
pigg 	X 	XXX 	XXX 	XXXXXX 	X X X x 	X X 
för 	x 	xxxxxx 	 x x 	x x x 	xxxxxx 
karsk 	x x x 	xxxx 	 x 	x 	x x x 	x x 	x 
kärnfrisk xxxx 	x 	x x 	 xxxxxx 	x 
sund 	x x 	x 	x x x 	x 	x 	x 	x 	x x x 	x 
gorrfrisk x x 	xxxxxx 	x 	x 	x 	x 
katig 	 x 	 xxxx 	x x x 	xxxx 
kurant 	x 	x 	x 	x x 	x 	x x 	x 	 x 	x x 
hyrk, hörk 	 x 	xxxx 	xxxxxx 
hälsosam 	 x x 	x 	x 	xxxxxxx 
färdig 	x 	x x 	x 	xxxxx 	 x 
morsk 	x 	x 	xxxx 	x x 	x 	 x 
rask 	x 	 x x 	x 	xxxx 	x x 
helbrägda 	 x 	x x x 	x 	x 	x x 	x 
karg 	 x x x 	 x x 	 x 	x x 	x 
frimodig x x 	x 	x 	x 	XXX 
frank 	xxxx 	 x x 	x 
borg 	 x 	xxxxx 
kvant 	 x 	 xxxx 
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. bb 	••A 	••g 	71 	, .) 
UQ) V) 	ic-fi al 	g :ö 

livaktig x x 	 x x 	 x 
frodig 	x 	 x 	x 	 x 
humörlig 	x 	 x 	 x 	x 
kny 	x x 	x 	x 
liksen 	 x 	 x x x 
pyrig 	 XX XX 
genomfrisk x x 	 x 
krydig 	 x x 	x 
blommerant x 	 x 
fimper 	 x x 
förlig 	 x 	 x 
gorrbra 	 x x 
hälsostark 	x 	 x 
knak 	x x 
kojös(er) 	 x x 
kravig 	 x x 
lcrylivad 	 x 	x 
kräkför 	 x x 
passlig 	 x 	 x 
spräk 	 x 	 x 
strävig 	 x 	 x 
aug 	 x 
hälsofull 	x 
hälsogod 	 x 
kark 	 x 
knålig 	 x 
krysam 	 x 
könlig 	 x 
röst 	 x 
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