
Människor på landet- grå massa eller spännande mångfald

 

en mångfald 3 määrä, paljous

en bonde, pl. bönder   talonpoika

en backstugusittare 5  mäkitupalainen

en statare 5                  muonamies

jordbruk,-et                 maanviljely

äga II               omistaa

definiera I                   määritellä

en omgivning 2           ympäristö

en förmåga,-n  kyky

kretsa I kring ngt         pyöriä jkn ympärillä

oberoende av               riippumatta

ett kön,-et                    sukupuoli

en måg 2                      vävy

en husbonde    ,pl.-bönder       perheen pää, isäntä

utstak/ad,-at,-ade        tarkkaan etukäteen määrätty

en skörd 2                   sato

ett sofflock 5               sohvan kansi

ett redskap 5               työkalu, väline

sticka I                        kutoa, neuloa puikoilla

ett tyg, pl. tyger          kangas

väva II             kutoa (kangasta)

vardagslunk,-en           hiljainen, tasainen arkimeno

 

beakta I                       ottaa huomioon, huomioida

en gumma 1                 eukko

en gubbe                      ukko

en byfåne 2                 kylähullu

ett samfund 5  yhdyskunta, yhteisö

en själ 2                       sielu

administrativ               hallinnollinen

en uppgift 3                 tehtävä

föra II bok                   pitää kirjaa

ett husförhör 5            kinkerit

en modeströmning 2   muotivirtaus

en odlingsväxt 3          viljelykasvi



nå III               saavuttaa

en prästgård 2 pappila

sprida IV (e-i) sig        levitä

kluven             jakautunut

en inställning 2            asennoituminen

en församlingsbo 3      seurakuntalainen

en vaga 1                     kehto

ett beteende 4 käyttäytyminen

väcka II misstänksamhet         herättää epäuuloa

urspungligen                alun perin 

en ort 3                        paikkakunta

en dialekt 3                 murre

en främling 2               muukalainen, vieras

 

sällan               harvoin

ha tillgång 2 till           olla saatavilla

en socken 2                 pitäjä

ett behov 5                  tarve

besvärlig                      hankala, vaikea

en förlossning 2           synnytys

ett botemedel 5           parannuskeino

bristfällig                     puutteellinen

förbryllad                    hämmentynyt, hämillään oleva

förfölja II                    vainota

tidvis               ajoittain

en häxa 1                     noita

 

avvikande                    poikkeava

stämpla                        leimata

ytterst              erittäin

bekräfta I                    vahvistaa

stöta II ut                    karkoittaa, työntää pois

en brottsling 2 rikollinen

påfallande                   huomattava, silmiinpistävä

en stöld 3                    varkaus

en gärning 2                teko

idoghet,-en                  ahkeruus, uutteruus



ärlghet,-en                   rehellisyys

laglydighet,-en            lainkuuliaisuus

lättja,-n                        laiskuus

uppdelad                     jaettu

spinna IV (a-u)            kutoa

mjölka I                       lypsää

plöja II                        kyntää peltoa

hugga IV (ö-u)            hakata, kaataa metsää

smida IV (e-i)  takoa

i stor utsträcking         laajalti

temporärt                     tilapäisesti

varken-eller                 ei-eikä

bristande                     puutteellinen

ett fähus 5                   navetta

ett undantagsfall 5      poikkeustapaus

en kalvning 2   vasikointi, poikiminen

visserligen                   tosin

ett umgänge 4 seurustelu, seuraelämä

ett bekymmer 5           huoli

idog                 ahkera

lat                    laiska


