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Hvad betyder det?

 
  a.  tomhændet
1. nâuehænn b.  med nød og næppe
  c.  i rigeligt mål

  a. larm i hønsegården
2. hânanj rynemaj b.  uvejr med hagl og torden
  c.  almindeligt kraftudtryk

  a. i ubestemte perioder
3. i rykkjatâl b.  i rigeligt antal
  c.  i omvendt rækkefølge
  
  a.  vrøvleord
4. snærpelitut b.  i små kår (mangel, savn)
  c.  snerpet kvindfolk
 
  a.  kassabelt brædt
5. vijlabræ b.  bænk i folkestuen
  c.  udskejelser

  a. sand til at strø på gulvet
6. Oasâninj b.  Dueodde
  c.  sandstrækning på Hammeren

  a. være kommet i skole
7. gå å læza b.  gå til præst
  c.  tage videregående uddannelse

  a.  lille træstub
8. halstøddinj b.  morter
  c.  dreng på ca. 14 år

  a. kvinde, gravid på 9. måned
9. på fajlena fødder b.  slingrende gang
  c.  bornholmsk folkedans



4

Hvad betyder det?

   
  a. forlegen, i knibe
10. beladinj b. deprimeret
  c. snydt, bedraget
   
  a. indhegne
11. hæggja b. vise omsorg for
  c. brygge øl
   
  a. med braktud
12. karsnudader b. kæphøj
  c. maskulint ansigt hos kvinde

  a.  januar
13. tormånad b. september
  c.  marts
   
  a. kravetøj
14. krømpa b. kortspilregnskab
  c. håndsmedet nagle

  a.  Bellis
15. præstakrawa b.  Pinselilje
  c.  Marguerite
   
  a. anden gangs mejning
16. skâra omm b. anlægge nye bed i haven
  c. skifte sind
   
  a. glat og upålidelig
17. åjler b. vandløb på marken
  c. alder
  
  a. oprømt, kåd, vild
18. oppendauad(er) b. er kommet for tidligt op
  c. har været heldig
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Hvad betyder det?

  
  a. barsk og bidende i sin tale
19. habbeligrâs b.  bissegal (ko)
  c.  nævenyttig

  a.  en sigte
20. en sagga b.  brændesav
  c.  langsomt kvindfolk

  a.  dessert
21. temâd b.  kreaturfoder
  c.  tørkost

  a. det første af en ølbrygning
22. øfrøl b.  bredning i en å
  c.  begravelsesgilde

  a. sluppet ud på marken (køer)
23. vojlløvse b.  løbsk (hest)
  c.  i løbetid (hund)

Habbeligrâs ?
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Hvad betyder det?

  
  a. laset, trævlet
24. fnâsu(er) b. hensynløs, ligegyldig
  c. beruset
   
  a. glinse, skinne
25. blæjnkkja b. blinke (med øjnene)
  c. pudse (f.eks. kobbertøj)
  
  a. ude at rejse
26. terés b. halvsløj
  c. parat, rede
  
  a. påståelig
27. påpaltad(er) b. krøbet højt op (f.eks. i træ)
  c. meget varmt påklædt
   
  a. pigekammer
28. piblastabba b. pige på 16-17 år
  c. skørt til ugifte piger
   
  a. 24. februar
29. Råga-Massa-dâ b. 3. august
  c. 16. november
   
  a. aftale, forhandle
30. akkerdera b. spænde hest for vognen
  c. sætte kartofler
   
  a. blevet rask igen
31. unøtta b. pjattet
  c. sur og tvær
   
  a. yverbetændelse hos køer
32. kopattaryzmer b. kaprifolier
  c. hasselbuskens rakler
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Hvad betyder det?

Påpaltad ?
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Hvad betyder det?

  a. skal til at give bryst
33. ammelit b. modstridende
  c. passende
   
  a. en gong-gong
34. en dundra b. tordenvejr
  c. kraftigt kvindfolk
   
  a. lille jolle
35. rogg b. snestorm
  c. sjælden fisk
   
  a. skimte
36. igna b. frygte for
  c. tage vare på
   
  a. lille mandsperson
37. ejn knævær b. gigt i benene
  c. fugtigt vejr
   
  a. børnene
38. unjarna b. de underste
  c. aftensmad
   
  a. østenvind
39. barnost b. frygteligt (vejr)
  c. børneleg
   
  a. det nederste af en skjorte
40. en gjera b. stengærde om fårefold
  c. gammelt stemmejern
   
  a. skæmte, spøge
41. drudas b. mundhugges
  c. prøve kræfter
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Hvad betyder det?

  a. et drys (person)
42. et grøssen b.  144 stykker
  c.  en lille smule
                                 
  a.  forglemmigej
43. blåklæwer b.  blå anemone
  c.  lavendel

  a.  velplejet
44. hæru(er) b.  spættet
  c.  langhåret

  a. noget, der er nypudset
45. enj sjinjara b.  en solskinsdag
  c.  sommerfugl

  a. skrog (f.eks. gåseskrog)
46. ræwka b.  rutsjebane
  c.  halmstak om vinteren
                                 
  a.  veltalende
47. lemydi(er) b.  smidig, bøjelig
  c.  doven
                                 
  a.  ukendelig
48. kjænjespâg(er) b.  har let ved at genkende
  c.  velkendt (person)
                                 
  a.  kvindelig hovedbeklædning
49. kjælinjabør b.  lille trillebør
  c.  modvind
                                 
  a.  dyrefoder
50. puggemâd b.  biksemad
  c.  andemad (grønt på dammen)




