
SPRITMUSEUM

alkohol 
ett ämne i t ex öl, vin och sprit som gör att man blir berusad

allmogen
ett gammalt ord som betyder bönderna

anor
fina traditioner som började för mycket länge sedan

aptit
en lust att äta

arom
en god lukt hos t ex kaffe

arrak
en söt dryck med alkohol

attraktion
något som lockar många människor

bakfylla
illamående och huvudvärk för att man har druckit alakohol dagen före

barbarisk
omänsklig eller grym

begär
en mycket stark lust att få något

behållare
ett stort kärl med t ex vatten eller gas

berså
en liten plats utomhus med buskar runt, t ex i en trädgård

berusning
en känsla av att man inte kan tänka klart eller röra sig som vanligt, t ex för att man har druckit 
alkohol

besegla
bestämma t ex hur någons öde ska bli

beskärda
att få sin beskärda del; få så mycket som man borde få av något för att det ska bli rättvist

bestående
som finns kvar länge



beståndsdel
en del av något större, t ex en del av en apparat

bismak
en obehaglig smak som man känner tillsammans med den vanliga smaken

bitter
som smakar lite skarpt och beskt

bortfall
en del av något som man förlorar eller som försvinner

bota
göra någon frisk; göra så att något dåligt försvinner

briljera
visa hur duktig man är

bruksanvisning
en skriven förklaring hur man ska använda t ex en apparat

brusa
låta som vatten som strömmar snabbt

brännvin
en genomskinlig dryck med mycket alkohol

byråkrati
för många och för krångliga regler

chock
en mycket stark känsla som kommer plötsligt när något hemskt har hänt

cirkulation
en rörelse runt, t ex så att något kommer tillbaka flera gånger

destillera
koka och sedan kyla ner t ex vatten så att det blir renare

diskret
som inte märks så tydligt

dryckeslag

dråp
när man dödar någon t ex utan att man har planerat det

dos
en viss mängd av t ex en medicin

dosera
mäta upp en dos av något



emigrera
flytta till ett annat land

etikett
en lapp där det står skrivet t ex vad något heter eller vad det innehåller

exklusiv
mycket dyr och fin

exotisk
ovanlig eller som kommer från ett land som ligger långt borta

experiment
ett försök eller ett prov som man gör för att lära sig något

extrem
något som inte kan bli mer annorlunda än det som man jämför med

fabrikör
en person som äger en fabrik

fallos
symbol för fruktsamhet som visar en penis som står

finkel
ofullständigt renat brännvin

flöda
rinna eller komma mycket av något

fodral
en liten låda som man kan stoppa något ömtåligt i för att skydda det

formell
som noga följer alla regler

forna
som fanns förr

fosterland
det land där man har växt upp

fostra
lära någon att bli något

fresta
försöka att göra någon intresserad genom att utlova något gott eller trevligt

fruktbarhet
förmåga till reproduktion, förnyelse, nyskapande hos människor och djur 



fura
en hög tall

fylleri
när någon  har druckit så mycket alkohol att hen t ex är farlig i trafiken

förfall
när t ex kulturen eller moralen blir sämre

förgifta
döda eller skada någon med gift

förinta
förstöra något så att ingenting finns kvar

förmynderi
som utövar makt

förorening
smuts eller farliga ämnen som man har släppt ut i t ex luften eller vattnet

förrädisk
som man inte kan lita på eller som är farligare än man tror

förvandla
göra en person eller sak till något annat

förångas
när en vätska eller fast ämne övergår till gasform

gemenskap
en känsla av att höra ihop med en grupp människor

generation
alla människor som är ungefär lika gamla

gest
något som man gör för att man vill visa vad man tycker eller känner

gille
fest, gästabud

glasbruk
ett ställe där man gör glas

gles
som inte händer så ofta

gom
den del av munnens insida som ligger högst upp



grep
ett redskap som ser ut som en gaffel och som man använder för att ta upp potatis eller lassa hö

grevinna
en adlig titel för en kvinna som är gift med en greve

grimas
en rörelse i ansiktet som man gör för att skoja eller för att man tycker att något t ex gör ont eller är 
äckligt

grunda
börja eller starta något

guldålder
en tid då något var som allra bäst

halster
galler som används när man grillar något

halt
en viss mängd eller andel av något

hantera
sköta någon/något på ett visst sätt

hederlig
som är ärlig och som man kan lita på

honung
ett gult, sött ämne som bin gör av blommornas nektar

humle
en hög växt som man använder när man gör öl

humor
en vilja och lust att skämta och förstå att något är roligt

hushåll
arbetet i ett hem, t ex matlagning, tvätt och städning

hyllning
något som man skriver eller säger för att fira någon som t ex fyller år eller har gjort något bra

hämning
något som gör att man blir blyg och inte vågar visa vad man egentligen känner och vill

hänkel
handtag

härda 
göra någon stark och tålig



högtid
en fest då man firar något allvarligt och viktigt, t ex i kyrkan

identitet
vem man är

inhemsk
som hör till det egna landet

intaga
äta eller dricka något

intim
som har att göra med privata saker eller med sex

inverka
påverka någon/något

irritera
störa eller retas så att någon lätt blir arg

isterbuk
kallas ofta en fetlagd person med mycket stor mage 

jubelfiasko
ett stort misslyckande

jäsa
svälla och bli större, t ex därför att man har blandat i jäst

jäst
ett medel som består av små svampar och som man använder för att få t ex en deg att bli större

kagge
en liten tunna

kampanj
när man t ex sätter in annonser i tidningen för att få andra att tycka något eller köpa något

kantin
namnet på den plats soldaterna åt, i motsats till mässen där officerarna intog sina måltider

katastrof
en mycket allvarlig och stor olycka; ett stort misslyckande

klass
en grupp människor i ett samhälle som har mycket gemensamt och t ex lever på ungefär samma 
sätt; kvalitet eller stil

klassisk
berömd och som många tycker är bra



klunk
den mängd av en dryck som man kan ha i munnen innan man sväljer

knapp
som nästan inte räcker

knorr
ett roligt slut på t ex en berättelse

knytkalas
en fest där gästerna själva tar med sig mat och dryck

kok
mat som man kokar

kondens
mycket små vattendroppar från t ex vattenånga

konsumtion
när man köper och använder något; när man äter eller dricker något

kontrast
en skillnad som märks mycket tydligt

kontroll
när man letar efter fel eller ser till att allt är som det ska vara

koppling
när två saker påverkar varandra eller när det ena beror på det andra

kortvarig
som bara finns eller fortsätter en kort tid

kost
mat

kraftlös
svag

kramp
när musklerna plötsligt drar ihop sig och det gör mycket ont

kran
en anordning som man t ex kan vrida på för att det ska komma vatten

krog
ett ställe där man kan äta mat och dricka alkohol

krullig
som är formad som små vågor



krusidull
en prydnad med mänga böjda och slingrande linjer

kräftskiva
en fest i augusti när man äter kokta kräftor

krämpa
en sjukdom som inte är så farlig

krävande
svår och jobbig

kvalitet
hur bra något är, t ex det som man köper

kvarleva
det som finns kvar av något

kvartal
tre månader

kyla
göra något kallare

kåsa
dryckeskärl

kärl
en ganska liten behållare som man kan ha t ex vatten i

lagom
så mycket eller så lite så att man blir nöjd

laka ur
lägga något i t ex vatten för att saltet ska försvinna

lansera
visa och göra reklam för något nytt

lindra
göra så att det inte gör så ont eller känns så mycket

ljummen
bara lite varm

loj
slö och som inte vill göra något

läkeväxt
medicinalväxt



lössläppt
som är glad och vågar göra det som hen vill

madam
ålderdomligt ord för fru, gift kvinna

makt
en möjlighet att bestämma över någon/något

malt
korn som har börjat gro och som man använder när man gör öl
 
marknad
en plats där man köper och säljer något, t ex ute på ett torg

max
som mest

medgång
en tid med bra resultat och tur

medveten
som förstår vad något betyder och tänker mycket på det som händer runtomkring

medvetslös
som inte ser eller hör vad som händer, t ex för att man har skadat sig eller blivit slagen

mersmak
att man vill ha mer

mingla
(på en fest) gå runt och prata lite med många olika personer

missbruk
ett farligt eller felaktigt sätt att använda något

mjöd
en typ av öl av honung, vatten, malt och humle som t ex vikingarna drack

mode
något som är populärt och modernt en viss tid, t ex kläder i en viss färg

modig
som vågar göra det som är farligt

monogram
ett mönster med t ex den första bokstaven i någons förnamn eller efternamn

moral
regler som säger vad som är rätt och fel



mos
t ex potatis eller frukt som man har kokat så att det blir en mjuk massa

motbok
ett häfte med plats för stämplar, som man förr var tvungen att ha, för inköp av alkoholdrycker som 
det var ranson på

motgång
när man misslyckas eller något blir fel

mousserande
(om vin) med bubblor av kolsyra

muskelknutte
kraftkarl, kroppsbyggare

mylla 
jord med mycket näring

myndighet
den del av staten som har makt och kan bestämma inom sitt område, t ex polisen eller 
skattemyndigheten

måltid
maten som man äter t ex vid frukost, lunch och middag

märg
det mjuka innehållet i skelettben

mäss
sällskapsrum, vanligen med matservering, vid ett regemente eller annan militär enhet

mätta
göra någon mätt

nation
ett land och de människor som bor där

nationalistisk
fosterländsk, nationell

nicka
snabbt böja huvudet framåt en bit för att hälsa eller säga ja till något

norm
en regel för hur man bör göra eller tänka

nykter
inte påverkad av alkohol

närande
(om mat) med mycket näring



näve
en stor hand; så mycket som får plats i en näve

nöd
när man t ex saknar mat eller bostad och behöver hjälp för att inte dö

obligatorisk
som man inte får säga nej till

obruten
som ingen har öppnat; som inte har några avbrott

offentlig
som alla människor kan använda eller delta i

offer
en person som blir skadad eller dör; när man ger något värdefullt, t ex till en gud

officer
en person som har till yrke att t ex vara chef för soldater

oförfärad
orädd

oförskämd
fräck och oartig och som t ex säger elaka saker till någon

ohygienisk
ohälsosam

opassande
olämplig

organ
en del inne i kroppen, t ex hjärtat och levern

orsak
en förklaring till att man gör något eller att något är på ett visst sätt

otalig
så många att man inte kan räkna dem

pack
människor som man tycker är mindre värda än andra

pampig
som är så stor och fin att man blir imponerad

panik
en mycket stark skräck som kommer plötsligt och som gör att man inte kan tänka klart och därför 
gör konstiga saker



passion
en stor kärlek eller ett stort intresse

patent
en rätt att vara den enda som får tjäna pengar på en uppfinning

patriotism
en kärlek till sitt eget land som är så stark att man gärna kämpar för det

paviljong
ett litet hus i t ex en trädgård eller en park

penningvärde
ett mått på hur mycket man kan köpa för en viss summa pengar

pest
en mycket farlig sjukdom som smittar snabbt

plunta
en platt flaska som man har alkohol i

plåga
göra mycket ont eller vara mycket obehaglig

pocka
kräva något på ett envist sätt

politik
hur man styr t ex ett land eller en kommun

pomerans
en typ av apelsin som har surt kött och beskt skal

popularitet
när många tycker om någon/något

porla
rinna med ett trevligt bubblande ljud

portfölj
en platt väska för t ex böcker och viktiga papper

posera
stå eller sitta framför någon för att bli fotograferad

premiär
första gången för något

privat
som gäller bara en person eller t ex en familj; som inte tillhör staten eller kommunen



process
en ganska lång tid då något förändras och utvecklas eller då man diskuterar något

promille
en mängd alkohol i blodet som man mäter i tusendelar

propagera
försöka att få andra människor att tycka som man själv vill

prägla
påverka så att något märks tydligt hos någon/något

pulsera
ha snabb takt

pågående
som händer eller håller på just nu

qvart
fjärde snapsen

qvint
femte snapsen

ranson
en viss mängd av t ex mat som man får

ransonera
bestämma att varje person ska få bara en viss mängd av något som det finns för lite av

raritet
en mycket ovanlig sak

rattfylleri
brottet att köra bil när man druckit för mycket alkohol

recept
en beskrivning av hur man lagar t ex en viss maträtt

regel
något som säger vad man får göra och vad man inte får göra

regera
bestämma

reglera
bestämma att något måste följa vissa regle

rejäl
stor och kraftig; som man kan lita på



rekommendera
säga att någon/något är bra; föreslå att någon bör göra något

relativt
ganska, om man jämför med andra eller annat

rest
det som blir kvar när nästan allt har försvunnit

restprodukt
avfall

rigorös
mycket sträng och noggrann

rit
en högtidlig, religiös ceremoni

ryka
ge ifrån sig rök eller ånga

rymma
ha plats för något

råvara
ett ämne eller material som man använder när man tillverkar något

salong
(mest förr i tiden) ett elegant rum i ett fint hem

samhörighet
en känsla att man hör ihop med någon/något

sammanhang
en ordning som visa hur något hänger ihop

schatull
en liten låda för t ex smycken

sed
ett vanligt och traditionellt sätt att göra något på, t ex i ett land

sekel
hundra år

sekelskifte
den tidpunkt när ett sekel tar slut och ett nytt börjar, t ex när 1999 blev år 2000

servitris
en kvinna som serverar på ett kafé eller en restaurang



sifon
sprutflaska för framställning av kolsyrade drycker  

sinnessjuk
psykisk sjuk

självaktning
en känsla att man har ett värde eller att man är tillräckligt bra

skam
när man känner att man har gjort fel och ångrar sig eller tycker att något är pinsamt

skifta
förändras och bli annorlunda

skimmer
ett svagt och vackert ljus

skridsko
en sko med en lång, vass skena av metall som gör att man kan åka på is

skrumplever
slutstadiet efter en sjuklig nedbrytning av leverns vävnader

skrumpna
bli torr och rynkig

skräck
som skrämmer

skurk
en person som har gjort något olagligt eller något elakt

skvätt
en liten mängd vätska

skylla
säga att det är någon annans fel att något har hänt, fast det kanske inte är så

skymt
något/någon som man ser bara en kort stund eller lite svagt långt borta

skåla
dricka t ex vin på samma gång för att fira någon/något

skämmas
känna att man har gjort fel och ångra sig eller tycka att något är pinsamt

skämtsam
som ofta skämtar



skörd
det som man har samlat in, t ex mogen säd eller mogna grönsaker

slakt
när man dödar djur som ska bli mat eller som är sjuka

slampa
en kvinna som t ex har sex med många och därför inte är omtyckt

sleva
när man lägger upp mat med en stor slev

sliskig
alldeles för söt

slitsam
jobbig och som gör att man blir trött

smitta
sprida sig lätt till andra

smutta
dricka försiktigt och bara lite i taget

snaps
ett litet glas brännvin

snubbla
fastna med foten när man går och nästan ramla

snål
som inte ger eller använder mycket av något

social
som har att göra med samhället

sorg
det  som man känner när man är mycket ledsen, t ex när någon har dött

spontan
plötslig och utan att man har tänkt efter

spotta
tömma munnen för att få bort saliv eller något som smakar illa

sprit
en dryck med alkohol

spädbarn
ett litet barn som inte har fyllt ett år



stadig
som tål mycket och som t ex inte böjer sig eller går sönder så lätt

statskupp
ett försök att tvinga till sig makten i ett land

status
ett yrke eller en plats som t ex visar hur fin och rik någon är

statusvara
är något man köper för att det anses fint och dyrt

stil
ett fint eller bra sätt att vara eller uppföra sig

stilbildande
som skapar en egen stil  (som många vill efterlikna)

stimulera
göra så att någon blir piggare och får mer liv

stinka
lukta starkt och mycket illa

stolt
mycket nöjd med sig själv eller något som man har

stolthet
när man är stolt

storma
blåsa mycket hårda vindar

stram
spänd, sträckt, stel, åtsittande, korrekt, enkel

strikt
som man måste följa exakt, t ex regler

strupe
den del av halsen som sitter längst fram

sträv
ojämn och som inte känns så mjuk

ström
en stor mängd av något som kommer hela tiden

studie
en undersökning av något



stuns
elegans och fart

styrka
hur starkt något är, t ex smaken, ljudet eller ljuset

styrketår
vardagligt för sup

ståtlig
stor och imponerande

stämning
en känsla som finns bland en grupp människor

stärka
göra någon/något starkare

stärkande
uppiggande, välgörande

stöt
slag, hugg eller stick

stöttålig
som tål stötar

succé
något som man har lyckats mycket bra med

sup
ett litet glas brännvin

supa
dricka mycket sprit

svek
när man inte gör det som man har lovat att göra

svensexa
en fest för en man som snart ska gifta sig och som ordnas av hans manliga vänner

svepa
röra sig från den ena sidan till den andra

svika
inte göra det som man har lovat

sväva
röra sig eller glida i luften



symbol
ett tecken eller en bild som har en viss betydelse

säd
en växt med små korn som används till mjöl

sörpla
dricka hörbart

taklagsfest
fest vid ett husbygge när taket är rest

talg
smält fett som kommer från t ex nötkreatur, får och getter 

tappa (ur)
låta t ex vatten rinna ut ur något

teknik
ett sätt att använda maskiner eller apparater

termos
en flaska som håller t ex kaffet varmt under flera timmar

ters
vardagligt för tredje sup

testa
ta reda på hur bra någon/något är

tidlös
som aldrig blir omodern

tillgång
en mängd av något som man kan använda eller köpa

tilltagen
som har fått en viss storlek

tilltro
när man tror och litar på någon/något

tilltugg
matbit, snacks

tjänstefolk
(förr i tiden) personer som arbetar hemma hos någon och t ex lagar maten och städar

total
som verkligen är något och som inte kan bli t ex större eller värre



tradition
hur man brukar göra och alltid har gjort tidigare, t ex på julen, vid bröllop eller vid begravningar

trevnad
en stämning som gör att man trivs och mår bra på en plats

träsnitt
bild framställd med en grafisk metod där bilden skärs ut i en träskiva

trösta
göra någon mindre ledsen

tvemännes
(tvåmänning) ålderdomligt ord för kusin

tålig
som inte skadas så lätt

umgås
vara tillsammans och prata med andra

undanskymd
som nästan inte syns eller märks för att något är i vägen

undsättning
komma för att hjälpa någon/något ur en fara

unik
som det bara finns en av och som därför är intressant eller värdefull

uppfinning
något helt nytt som inte har funnits förut, t ex en apparat som gör så att något blir enklare

upphöja
ge mer makt eller ett bättre arbete åt någon

upplysning
information om något

upprymdhet
stark känsla av glädje, lycka och munterhet

upprätt
rak eller med rak rygg

urarta
förändras och bli mycket sämre

ursprung
en första början i någons/någots utveckling



utbredd
som finns på många ställen

utbringa
föreslå något på ett högtidligt sätt

utflykt
en kort resa eller en promenad, t ex för att titta på något intressant

utmana
inbjuda eller locka till kamp; trotsa, reta, provocera

utsatt
som inte är skyddad oh därför lätt kan skadas

utskänkning
när man serverar t ex vin och sprit på en restaurang

utslagen
utstött ur samhället och arbetslivet på grund av t ex sjukdom, missbruk eller lång arbetslöshet

utveckling
en förändring av något så att det t ex blir bättre, större eller får fler detaljer

vana
något som man alltid gör på samma sätt

variant
en annan form som inte är riktigt lik den vanliga

veranda
en utbyggnad till ett hus med tak men ofta utan väggar

vinkling
när man beskriver ett problem eller en nyhet på ett visst sätt

vinst
en fördel eller förbättring

vittna
berätta vad man har sett och vet

vrå
ett hörn i ett rum eller en liten del av ett rum

vräka
kasta något på ett våldsamt sätt

väktare
en person som har till yrke att vakta något, t ex på natten



välbeställd
som har mycket pengar

välbärgad
som har tillräckligt gott om pengar för att ha det bra

välla
komma mycket eller många

värna
skydda och ta ansvar för något

ynklig
dålig eller alldeles för liten och svag

yster
mycket livlig och svår att lugna

ål
en lång, smal fisk som liknar en orm

ålagille
fest med ål som huvudrätt

ånga
en gas som kommer från en vätska som kokar eller avdunstar

överdåd
lyx eller väldigt mycket av något

överenskommelse
när man bestämmer något tillsammans med någon, t ex hur man ska göra

överflöd
väldigt mycket av något

överhand
få övertaget, bli starkare
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