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Enångersmålet

Förord

Materialet i den här utgivna ordlistan bygger på en lista av enångersord
som Hugo Enström på eget initiativ sammanställde under åren 19811986. Enström samlade och nedtecknade dessa ord utan att påverkas av
andra listor eller samlingar av dialektord. Listan förvaras i original hos
Enångers hembygdsförening och i kopia i Dialekt- och folkminnesarkivet
i Uppsala (ULMA 33776). Enströms ordlista ingår i sin helhet i utgåvan,
även de ord som måste betraktas som riksspråkliga eller mycket unga i
dialekten. I utgåvan förekommer emellertid också annat material, som i
stort sett tillkommit på två olika sätt.
Åren 1984, 1985 och 1986 besökte jag som tjänsteman vid Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala Enström och tog upp på ljudband en uppläsning av ordlistan, varvid jag vid åtskilliga tillfällen begärde förtydliganden och andra kompletteringar av former, funktion och betydelser
(ULMA Bd 4921-4929). På grundval av dessa inspelningar sammanställde jag en ordsamling, i vilken dialektorden på sedvanligt vis är utskrivna med landsmålsalfabetet (ULMA 34306:1). Denna ordsamling är
något större än Enströms ordlista, eftersom jag från inspelningarna excerperade också andra ord och fraser som Enström använde. Enströms
lista har i utgåvan utvidgats med detta material.
I åtskilliga fall tar Enström i sin lista upp sammansättningar utan att
redovisa de enkla ord som ingår i dessa. I utgåvan återfinns oftast även de
enkla orden, om dessa förekommer i enångersmålet och kan antas vara av
intresse. Dessutom har medtagits ett mindre antal andra ord, antingen på
Enströms eget initiativ eller efter min utfrågning. Allt material i utgåvan
har granskats och godkänts av Enström.
Arbetet med föreliggande ordbok har fördelats så att undertecknad
Söderström har svarat för den vetenskapliga bearbetningen, för innehållet
i inledningen och för ordartiklarnas uppställning. Enström har levererat
materialet, läst korrektur, rättat felaktigheter och godkänt det slutliga innehållet i hela den tryckta boken.
Hugo Enström är född i byn Svedja i Enånger år 1924. Vid fyraårsåldern flyttade han och hans föräldrar till byn Borka och vid sjuårsåldern
till Hökberg. Under somrarna bodde familjen på Bergön. Tiden 19521960 bodde han i Långvind. Sedan 1961 bor han i Östby i Enångers
tätort. Han har varit jordbruks- och skogsarbetare, fiskare, kolare och
fabriksarbetare. När han 1989 gick i pension, var han anställd vid Igge-
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sunds bruk. Hans föräldrar var båda från Enånger, fadern från Hökberg
och modern från Svedja. De växte båda upp i dessa byar. Enström uppger
att många av hans dialektord kommer från hans farfar, en Hökbergsbo
som var född 1843 och dog 1936.
Ordlistan vänder sig till två grupper av läsare: till dialektologer och till
hembygdsintresserade hälsingar. Detta har krävt en avvägning i utförligheten. Kanske gäller detta särskilt ljudbeteckningen. Jag hoppas dock att
vetenskapsmannen skall finna den nöjaktig och lekmannen läsbar.
Två av mina arbetskamrater vid Dialekt- och folluninnesarkivet i Uppsala är jag skyldig stor tack för hjälp i arbetet med föreliggande ordlista:
arkivchefen Maj Reinhammar och arkivarien Rune Västerlund. Trots en
redan tung arbetsbörda har de tagit sig tid att granska mitt manuskript
och varit villiga att diskutera problem som uppträtt. Att jag sedan inte
alltid har lyckats med att till trycket befordra deras kloka synpunkter är
en annan historia. Stor hjälp har jag haft av samlingarna i Ordbok över
Sveriges dialekter när jag utformat uppslagsord och mina vänner där har
alltid beredvilligt givit mig synpunkter på problem av skilda slag. Jag
tackar också Daniel Söderberg, som på ett förtjänstfullt sätt ritat de
teckningar som finns i ordlistan. Sist men inte minst hyser jag tacksamhet
mot min vän Hugo som visat stort tålamod och lärt mig mycket, inte bara
om dialekten i Enånger.
Uppsala i april 1990

Sven Söderström

Inledning

Ordartiklarnas uppställning
Uppslagsordet som skrivs i fet stil, är en riksspråksform av dialektordet.
Efter uppslagsordet följer en upplysning om ordklass. Ordklassens namn
förkortas alltid.1 Därefter följer dialektordet, som skrivs i kursiv stil.
Kursiv stil brukas genomgående för dialekt över huvud taget. Av dialektordet meddelas vid substantiv, om dessa former är belagda, obest. och
best. sing. Substantiven böjs, såvida inte annat sägs i ordartikeln, enligt
böjningsmönster på s. 10 f. Likhetstecken (=) anger att en böjningsform
är lika med föregående form. Vid verb meddelas infinitivformen — om
verbet ifråga böjs enligt de böjningsmönster som återfinns nedan s. 11.
Om verbet böjs annorlunda, anges dess former i ordningen infinitiv,
presens, preteritum (=imperfektum) och supinum. Av pronomen och
adjektiv anges böjningar, i den mån sådana är belagda, under vederbörande ordartikel. Om en annan betydelse är belagd hos dialektordet än
hos dess riksspråkliga motsvarighet, följs dialektordet av en översättning.
I åtskilliga fall avslutas ordartikeln av ett dialektprov som avser att belysa
ordets betydelse eller funktion. Om det behandlade ordet är belagt som
senareled i en sammansättning, kommer sist i spärrad stil en hänvisning till detta sammansatta ord. Av utrymmesskäl tas sammansatta ord
vanligen upp under de enkla ord som betecknar deras förled.
Ljudbeteckning
Kvantiteten betecknas i stort sett efter riksspråkets stavningsregler.
Korthet hos vokalen anges genom att efterföljande enkla konsonant dubbeltecknas. Framför en annan konsonant som inte ingår i en böjningsändelse enkeltecknas alltså konsonant efter kort vokal (t.ex. a'lmna'cka,
asrbe'tta, ba'sta 'bastu' men ahllt 'allt' — slut-t är en böjningsändelse).
Undantagen från dessa regler är två: För det första skrivs de olika delarna i sammansättningar enligt samma regler som enlda ord (de båda vokalerna i a 'vje"avsked' är alltså långa, liksom den första vokalen i ba'kreiAning). För det andra följs kort vokal — liksom i riksspråket — av
enkeltecknad vokal i orden dom, den, en, han, hon, in, kan, man, men,
om, som, dvs, på enångersmål döm, dän, en, han, hon, in, kan, man,
1 En lista över förkortningar finns i slutet av denna inledning.
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män, öm, söm. Av tydlighetsskäl har mot dessa regler konsonant ibland
dubbeltecknats framför annan konsonant för att ange att föregående vokal
är kort (t.ex. bkö'ttna ö'pp 'blötna upp', hä'bbre 'härbre'). Av tydlighetsskäl utmärks i åtskilliga fall även lång vokal med kolon (t.ex. a:lecler
' al' , a:n ' aln' , å .ft ' av(brutet)' , a stivi :' sning).
Accenttecken används för att ange huvudtryck och starkt bitryck. Tecknen placeras omedelbart efter den tryckstarka vokalen. Tecknet för akut
accent 0 anger tryck och tonfall som i a'mper, tecknet för grav accent
(s) anger tryck och tonfall som i astia; tecknet för starkt bitryck (') anger
tryck och tonfall som i senare stavelsen i å'vko'k 'avkok'.
Vokaltecknen har följande ljudvärden:

a

a

i

y

står som långt för lmalf. a, som kort för lmalf. a. Det avser ett
bakre tämligen »mörkt» a-ljud, som i t.ex. a'ga, basclea. Som kort
och i starktryck kan uttalet av detta tecken närma sig eller låta identiskt med riksspråkets korta a-ljud. I svagtryck kan det närma sig
lmalf. cv eller o. Ex.: bjöYka 'björken', bo'§tafö'r 'bortanför'.
Uttalet av det korta, tryckstarka a-ljudet kan hos sagesmannen,
även i samma ord, växla mellan lmalf. a och a. Utgivaren har inte
kunnat finna några regler för fördelningen av detta uttal. Det är
tänkbart att det mörkare a:et [al representerar ett äldre uttal, medan
det ljusare [a] är ett utslag av riksspråkspåverkan.
står både som långt och som kort för lmalf. a, t.ex. i a 'ku 'alfågel',
bele'vva 'belevad', haj 'hals'. Det avser ett främre, »ljust» a-ljud.
står som tryckstarkt för lmalf. e, t.ex. a'rbe'tta, ben, bre 'bred'.
Som kort och tryckstarkt kan det någon gång även motsvaras av
lmalf. a. I svagtryck motsvaras e i denna bok vanligen av lmalf. a,
t.ex. i a'mper, å' vko'ke 'avkoket', bi'se. Som vokal i dialektens
motsvarighet till riksspråkets adjektivändelse -ig står detta tecken
för lmalf. e eller a, t. ex. i asntro'ken 'trolig', bejäle 'begärlig'.
står både som långt och som kort för lmalf. i, t.ex. i orden bil
'plogbill', a'ntepi'nt, bi'nna 'binda', astiddIcti(g). I undanhållen,
dvs. trycklös stavelse, kan uttalet av detta tecken sammanfalla med
lmalf. E.
står alltid för lmalf. o, t.ex. i bo 'blod', bko'mma.
motsvarar i regel lmalf. ui, s.k. bergslags-u. Ibland, särskilt som
trycksvagt, motsvarar det lmalf. ta. Som långt och tryckstarkt kan
uttalet närma sig lmalf. u, dvs. riksspråkets långa u.
står både som långt och som kort för lmalf. y, dvs. för riksspråkets
normala y-ljud.
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å
å

ä
ö

står både som långt och som kort för lmalf. a.
står både som långt och som kort för lmalf. 8. Det är i viss mån
delabialiserat, varför det också kan motsvara lmalf. 0. I
undanhållen, dvs. trycklös stavelse, kan uttalet av ö närma sig
lmalf. a.
står både som långt och som kort för lmalf. ce.
står både som långt och som kort för lmalf. ø och som kort även
för lmalf. o.

De särskilda konsonanttecknen har följande ljudvärden:

hl

avser ett enhetligt ljud, lmalf. 1, nämligen ett tonlöst /-ljud, t.ex. i
ahllt [alt] 'allt', fihlt 'filt'. Framför vokal avses med hl tonlöst I
följt av tonande 1, t.ex. hlut 'slut', lmalf. llut, å'hla'pp »avslapp»,
lmalf. ållåp, grå lillen [gr-g:ilen] »grosslig», 'sorgsen', trä:'hlen
[treellen] »träslig», 'träig'.
k
avser tjockt I, t.ex. bka 'blad', &k-a 'alfågel'.
kd
avser ett enhetligt ljud, nämligen »tjockt» d, t.ex. a: -kder [Mar]
'gråal'. Den föregående vokalen är alltid lång.
kn avser ett enhetligt ljud, nämligen »tjockt» n, t.ex. a:n [ari]. Den
föregående vokalen är alltid lång.
Zrt
avser ett enhetligt ljud, nämligen »tjockt» t. Denna förbindelse kan
förekomma i sammansättningsfogar, t.ex. §ä '4-tral n [52etri.-in]
'sältran'. Den föregående vokalen är alltid lång.
n
avser normalt lmalf. n. I vissa fall kan denna konsonant vara lätt
supradentaliserad och närma sig uttalet av lmalf. n, t.ex. i orden
fi'skarbo'ning, bro'llesvo'n »bröllopsvån», hön 'hörn', lå‘na, ko 'ne
'korna', rona 'höfterna', så 'ene 'sådoma'.
rd
avser — om inte annat anges — ett enhetligt ljud, nämligen ett dljud som uttalas med tungspetsen ovanför övertändema och skrivs
med lmalf. j, t.ex. jo:'rde 'gjorde', hä:'rdag 'helgdag'.
rn
avser ett enhetligt ljud, nämligen ett n-ljud som uttalas med tungspetsen ovanför övertänderna och skrivs med lmalf. ij, t.ex. i orden
börn 'borren', farn 'fadern', smo'rning, tjurn 'tjuren'. Jfr ovan
under n.
avser ett bakre sj-ljud, t.ex. i §u 'sju', ba§k 'bark', by§§e
'buskage'.
tj
avser ett if-ljud som normalt saknar t-förslag.
I vissa fall anges ett noggrannare uttal med lmalf:s tecken och inom
hakparentes, t.ex. bkestje [bki,y,9J 'bleke'.

lo

Böjningsmönster
Substantiv
Maskuliner
obsg.

bsg.

obpl.

bpl.

bd 'tar
bå'tane
bd 'ten
båt
båt
bra'nnar
bra'nnane
brand
brann
brann
sta 'var
sta 'vane
stav
stav
sta 'ven
hå
hån
hå'ar
hå'ane
hå
sesdlar
sesdlane
sedel
se 'del
sedeln
siismmrane
sommar
så'mmare
så'mma(r)n så'mmrar
fl 'skare
fl 'ska(r)n
fiskare
fisskrar
fisskrane
bi 'sar
bi'sane
bise
bi'se
bi'sen
ba'ckar
ba'ckane
backe
ba'cka
ba'ckan
nä 'vane
näve
nä'va
nä 'van
nä 'var
Anm. 1. Ord av typerna båt och bise (andra ex. bit, blus, borst, budd,
del) kan i bsg. stundom förlora sitt e framför bestämda artikelns -n,
stundom behålla det. I ordboken har normalisering inte skett.
Anm. 2. I bpl. går i löpande tal slut-e ej sällan förlorat.

Femininer
drö'ga
drö'ger
drög
drög
hu 'a
hus er
hud
hu
fa'stra
fa'strer
faster
fa'ster
pisga
pi 'ger
piga
pisga
kaka
ka'ka
ka'ka
ka'ker
Anm. 3. I bpl. går i löpande tal slut-e ej sällan förlorat.

drösgene
hus ene
fa'strene
pl'gene
ka'kene

Neutrer
ben
tak
fönster
syskon
dike

ben
tak
fö'nster
sy'ska?1
di'ke

be'ne
ta'ke
få'nstre
sy'skane
di'ke

ben
tak
få'nster
sy'skan
di 'kan

be'na
ta 'ka
fö'nstra
sysskane
di'kane

Anm. 4. I bpl. går i löpande tal slut-e i ord av typen syskon och dike inte
sällan förlorat.
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Adjektiv
1 ordlistan förekommer inkonsekvenser beträffande vilken adjektivform
som anges som grundform. Detta gäller främst dialektens motsvarigheter
till de adjektiv som i riksspråket slutar på -ig. Här redovisas adjektivbildning och adjektivböjning i dialekten endast med några exempel.
neutr.
fem.
mask.
Sing.
ett långt hus
e lå'nga pänna
en låsngan väg
ett du'ktit bar
en du'ktigan pöjk e dulctiga jänta
dän lå'nge vägen dä lå'nga pänna dä lå'nga huse
lå'nge vägar, pänner, hus; du'ktige pöjkar, jänter, bar;
plur.
dä lå'nge vägane, pännene, husa
Endast som predikatsfyllnad får adjektiv som i riksspråket slutar på -ig
ändelsen -en och -in: n där hunn ä talen, hästn va gållen, jänta ä så älen.
I neutr. saknas böjningsändelse: de dä hare ä så äle, dä va hyele å finnt
'det var trevligt och fint', på roke 'på skämt', dä va roke, dä va nästan
fale å §icka en onga på §u år.
Predikatsfyllnaden böjs inte i pluralis: döm va rädd tö skråmt, då va§t
förällrene ursinnug.
Adverb som i riksspråket bildas av adjektiv på -ig med tillägg av ändelsen -t saknar i dialekten detta -t: fale stor 'mkt stor', vi va onatule avun§uk 'vi var väldigt avundsjuka', dä jeck skonle åv 'det blev inte så farligt'.

Svaga verb av första konjugationen
infinitiv

presens

preteritum

supinum

bkö'mma
blomma
bkö'mma
bkö'mmer
bkö'mma
sva'ra
svara
sva'ra
sva'ra
sva'rer
fipplas
fe'ppkas
fesppkas
fesppkas
fesppkes
brö 'tas
brottas
brii 'tas
brö 'tes
brö'tas
hd 'gas
hd 'gas
hågas
hd 'gas
hd 'ges
Anm. 4. Normalt ändas presens aktiv form på -er. I löpande tal kan slut-r
falla bort.
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Förkortningar m.m .
adj.
adv.
best.
bl. a.
bpl.
bsg.
E
e.d.
el.
ex.
fem.
föreg.
gen.
gm
interj.
jfr
komp.
likn.
lmalf.
mask.
mkt
m.m.
mm
neutr.
ngn
ngt

adjektiv
adverb
bestämd
bland annat
bestämd form pluralis
bestämd form
singularis
Hugo Enström
eller dylikt
eller
exempel
femininum
föregående
genitiv(form)
genom
interjektion
jämför
komparativ
liknande
landsmålsalfabetet, -s
meter
maskulinum
mycket
med mera
millimeter
neutrum
någon
något

obestämd form
pluralis
obsg. obestämd form
singularis
oböjl. oböjlig(t)
och dylikt
o. d.
och så vidare
osv,
particip,
part.
participiell(t)
plur. pluralis
prep. preposition
pres. presens
preteritum
pret.
pron. pronomen
räkn. räkneord
substantiv
s.
SAOB Svenska Akademiens
ordbok
sing. singularis
supinum
sup.
super!. superlativ
uttr.
uttryck(et)
v.
verb
yngre form
y.
äldre form
ä.
även
äv.
lika med föregående form
(i formredovisningen)
(kommer) ur

obpl.
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A
abborre s. a' bbölrre, asbbö'rrn;
plur. asbb"o'rrar, asbbö'rrane.
aber s. a'ber 'hinder, svårighet'.
ett aber.
ackordera v. a'ckorde'ra 'resonera, förhandla'.
aderton räkn. a' ta.
advokat s. a'vvoka't, -en.
afton s. ftan, =; plur. aftnar,
aftnane.
aga s. a'ga, a'ga 'avigsida'. Tyget
va på aga.
age s. a'ga. I uttr. ligga på aga
'ligga och vara orolig för att försova sig'.
agsam adj. asgsa'mm '(som uppträder) stel(t) och högtidlig(t)'.
han förde sä agsamt.
agsönnes adv. a:sgannes 'avigt'.
ala s. a'4, a' -a 'alfågel' . Fanns i
stora mängder på 1920- och 1930talen, är numera sällsynt.
alas v. askas 'föröka sig'. röttene
ha alras väldit i år.
alder s. a: '4-der, a.--4-dra '(grå)al'.
Jfr g r å- .
aldrig adv. allere (el. a'ller) 'aldrig; inte'. dä stå allere på' det
står inte på'. på möran kömm-en
aller ut. ha du allere sett. dä bir
aller bätter. allere nössen 'aldrig
någonsin'.
all pron. all, ahllt. ett unne ahllt
'när allt kommer omkring (så är
det nog så)'. bo5t i alle väg ger
'uppåt väggarna'. i alle fall.
all adj. all 'död (om djur)'.
alldeles adv. aldeles (el. aldes).

Jfr under kloss, skarplä.
allehop
allihop pron.
bara ska kömma 'alla barnen
skall komma'.
allravärst adv. dä ä inte a'lleval5t
långt hännefrån 'det är inte så
långt härifrån'.
allsintet pron. a'ssi'nt 'ingenting' .
Vi lade ut skötarna, men ve feck
assint. Jfr under duga.
alltigenom adv. ashlltijöinnem el.
-jö'mmen. dä ä bare skräp ahlltijönnem.
alltihop pron. a'hlltiho'p.
allting pron. hllang.
alltmed(an) konj. hlltmä'an el.
a' hll tmä el. a' hlltmä'jjans 'så
länge (som)'. å ahlltmä inte fjä4-n
hadde frösse feck ja ro 'och så
länge som inte fjärden hade frusit,
fick jag ro'. ahlltmäan söm han
jorde de där, kunna ja jöra nånting anne.
alltmedsig adv. a'hlltmäsä'g 'alltigenom, lika hela vägen'.
alltsomär pron. a'hlltsömä'r 'allt
möjligt', döm prater öm ahlltsömär.
almanacka s. aslmna'cka, aslmna'cka.
aln s.
a:"4-na. Ett längdmått.
allo s. halo' el. ab ' larm, oväsen'.
altare s. ashltare, = . altarring s.
ahlta -ring, -en.
ammunition s. a'mmujo'n, =.
amper adj. amper 'ivrig; bestämd, sträng'. en ampran häst. e
ampra tjärring.
amsaga s. dmmsa' ga, -saga 'ngt
påhittat, lögn'.
ana v. a'na. han ana go lust 'han
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hade lust att göra det (ngt otilllåtet)'.
and s. Jfr skörd-. -tid s. asnnti. ,
n 'tid då man har bråttom (särskilt skördetid)'.
ande s. a'nna, -n 'andedräkt'. Jfr
sur-. andtäppa s. a'nntif ppa,
tä'ppa 'andtäppa, astma'.
andäktig adj. asndä'kti(g) 'synnerligen intresserad, andäktig'. han
va så andäkti nä han lässte.
anfäktad part. adj. a'nnfä'kta 'anfäktad, ansatt'.
anker s. a'nker, -e 'ankare'. två
anker i vanndere ännan.
ankost s. asnrikö'st, -n 'trä(d)
lämpligt till snickarvirke (genträn,
liorv, medar, skakelträn m.m.)'.
nä ska-n hugga annköstn? — nä
du si-n 'när skall man hugga
ankosten? — När man ser den'.
ankra v. a'nkra. Äv. 'somna i rus'.
Han var så full så han ankra.
annan pron. o. räkn. en an kar, e
andra jänta, e andra lustiga
historia, ett anne ställe, andre
karar, dän andra kan, dä andra
jänta, döm andra husa. en an
gång. inte a'nne ja vät. nånting
a' nne. dän ene rope på dän
andre. döm söm ha rå se ruter å
döm a'ndre döm väver hlätt. du
ska u't fö a'ndre Jfr h alv - och
var-.
annanstans adv. Jfr under nå gor st.
annanvar(n) pron. asnnva'nn el.
a'nnvan el. a'nnvar 'varannan'.
annvan dag. dä gå på a'nnvan
me, jfr med s. a'nnva5t år. vi
jeck annvar dag.

annars adv. asnna5. astinaj se
var-e inte nå å talra öm.
ans s. bsg. a'nsen. I uttr. i ansen 'i
upprört tillstånd'. han vasö i
ansen att det inte gick att prata
med honom.
anskrämlig adj. a'nskrä:'mkig
'ful'. hon va anskrämk-en. de
va5t så ans krämlre å fu5t. e
anskrämkiga stuga. ett anskrämke
bygge.
antepint adj. a'ntepi'nt el. asntpi'nt 'intresserad (av) el. engagerad (i det han sysslar med)'.
antrolig adj. a'ntro'Zren 'trolig,
antaglig'. dä ä antroke att dä kan
vara så.
anvisning s. asnvi:' sning, -a 'undervisning, meddelande, lärdom'.
han feck anvisning hu han skulle
jöra, när han skulle starta motorn.
apa efter v. apa ä' tter 'ta efter,
härma'.
apa ut v. a'pa u't 'driva ut, köra
bort, förfölja (genom mobbning
o. d.)'.
apparat s. a'ppara't, -en. Av.
'brännvinsbrännare'.
arbeta v. asrbe'tta.
arbete s. a'rbe' tt, -e. ja kan inte
ta at me nå mera arbett.
ark s. a5k, a:5*e 'pappersark'.
arm s. arm, a'rmen. -båge s.
asrmb4a, -n. bjua mä armbögan
'bjuda ngn man egentligen inte vill
bjuda'. -krok s. asrmkro' k. I uttr.
döm jeck armkrok 'de gick arm i
arm'.
armod s. a 'rmo"fattigdom'. dä
va töcke armo i de där hemme.
arsa sig fram v. a' 5a sä fra 'mm
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'sitta på bakdelen och dra sig
fram'.
arshål s. a'55e4-, -e 'bakdel, stuss'.
Äv. som skällsord.
arva s. Jfr land-.
aska s. a'ska, a'ska. Jfrbjörkoch under raka ut. asklgrav s.
asskgra'v, -a 'hål i öppen spis för
askan'. -lut s. a'sklu't, -a 'lut till
tvätt, kokades på aska av lövträd'.
assa interj. Jfr has sa.
attj s. Jfr k å d - .
auktion s. a§o'n, =.
av adj. och adv. åv 'avbruten'. Yxskaftet var å.ft.
av prep. åv el. å:, trycksvagt å. Ex.
under gård, jäms, reveny
och röv. Jfr ut- samt under bära, dorma, dvala, fläka,
fläsa, giva sig, gå, klockna, kola, lumpa, stanna,
starva av, vilja till.
avansare s. ava'nsare, ava -nsarn
'tändkulemotor av märket Avance'. Ett av de första motormärkena, användes både inom jordbruk och fiske.
aven adj. å'ven 'senil'.
avgät s. eijä't, -e 'ngt mkt stort'. dä
va ett åjät tä båt.
avhässla s. Jfr ohässla.
avkok s. å'vko'k, -e. -slpanna s.
å'vkockspa'nna, -pa'nna 'kaffepanna i vilken sumpen hälldes för
att kokas en gång till'.
avlåta v. å 'vlä' tta 'lämna ifrån sig'.
Jag hade tänkt att åvlätta ställe
söm ja hadde.
avsked s. a '12.5e. I uttr. ok- hälle
av5e 'ja eller nej'.
avslapp s. d'hlapp, -e 'rest, åter-

stod'.
avåt s. åsvå't, -e 'bromsar, mygg,
knott; besvärlig människa'. ett
rektet åvåt.
axel s.1 a'ksel, -n 'hjulaxel'. Jfr
skakel-.
axel s.2 a'ksel, a'ksla ' skuldra' .
-blad s. a'kselbka' 'skulderblad'.

B
backe s. bascka, -n. Bsg. äv. 'marken, grunden'. ja hlog-en i backan så dynja ysta i-n. Härm efter
en brottare.
badstuga s. Jfr basta.
bagg s. bagg, ba'ggen 'djup ränna
på havsbottnen, går in mot land'.
vi la bagg 'vi lade skötarna på
djupt vatten'. Där var det svårt att
få upp dem. Det var ett tungt arbete, och flera lag kunde hjälpas
åt.
bak adv. bak. bak i kappen 'i
»kappen» baktill i båten'.
baka v. baska.
bake s. balca, -n 'bräda med barksida, ytbräda'.
bakfjöl s. baskfjöik, -a 'brödspade'.
bakräkning s. baskrä :' kning, -a
'klander'. ja feck då e bakräkning
på de där ja 'jag fick då bakläxa
på det där, jag'.
bakstutt s. bas kstu' tt 'återstuds, rikoschett'. bållen tog bakstutt, så
att den kom tillbaka.
baksätt adj. bas ksä' tt 'tungt lastad i
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aktern (om båt)'. båtn va5t baksätt nä vi hade lasta-n.
bakvända s. baskvä'nna, -vä'nna
'återresa, returresa'.
bal s. bal, -n 'danstillställning'. då
va bal på nånn lo. Jfr hopläggnings-.
balkom adv. Jfr valkom.
balla s. ba'lla, baslla 'testikelpung'. ballbrytning s. bas11bry:'tning, -a 'erektion'.
bana s. basna, ba'na 'torkställning för skötar'. döm hadde långe
baner.
band s. bann, ba'nne. Äv. 'band
(på t.ex. laggkärl, i ryssja); kärve
av korn el. havre'. Jfr hall-,
hå-, rad-, sätt-.
banda v. ba'nna 'sätta band på
(laggkärl)'.
bandhage s. basnnha'ga, -n 'gärdesgård med störpar av gran el.
en, med band (jfr hank) av basad
gran el. (y.) av glödgad järntråd
och med stänger av kluven gran,
snett lagda'. n dä faste bannhagan. Jfr fast-.
bandkniv s. basnnkni'v, -en 'kniv
med skaft i vardera ändan (för
bl. a. laggkärlstillverkning)'.
bandrede s. ba'nnere', = 'järn- el.
träklave att sätta fast ko i ladugården med'.
bandstake s. basnnsta'ka, -n 'ämne till band på laggkärl (av björk
el. sälg)'. Togs färska, klövs med
kniv; endast till stora kärl basades
de.
bangen adj. ba'ngen 'räddhågad'.
han ä inte bangen få nånnting.
bannor s. plur. ba'nner,ba'nnene.

bara adv. ba're. ahlltihop ä hare
skräp. hon jorde re hare i leska
'hon gjorde det av pur elakhet'.
bararna s. plur. oböjl. basrane
'barmark'. dra, tjöra på barane.
bardus adj. och adv. badu's 'burdus; genast, på en gång'. dä vajt
så badus 'det kom på så hastigt'.
barfota adv. ba'rfo'ta.
bark s. ba5k, bal5ken 'bark på
träd'.
barka v. ba'§ka 'barka (virke)'. —
iväg v. hajka ivä'g.
barma sig v. ba'rma så 'beklaga
sig'. dä va så eländit så ja läre
('är tvungen') harma må.
barmhärtig adj. Jfr o-.
barmskinn s. basrm§i'nn, -e
'förkläde av skinn el. oljeduk'.
Både mans- och kvinnoplagg.
barn s. bar, ba're. när ja va
bar. bir-e bar så bir-e mat, sa
L o5tr åej'ke. Härm. Jfr 1 ill- ,
sor ge-.
barnfora s. ba'rfo'ra, -fo'ra 'avdrag på lön som underhåll för
barn'.
barnmorskepenning s. ba'rmo§kpä'nning 'tvåkrona'.
barnslig adj. ba:s5lig. han va så
bajlen.
barsk adj. ba5k.
bartolomeusmässa s. ba:'§mäss
den 24 augusti.
bassa interj. ba'ssa 'fy (till småbarn som gjort ngt styggt)'.
bast s. Jfr stinn-.
basta s. ha 'sta, ha 'sta 'bastu där
man torkade säd; stryk'. han feck
sä e basta.
basväg s. ba'svä' g, -en 'huvudväg
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från ett avverkningsområde'.
basvägslagare s. ba'svägsla'gare,
-la' garn 'man som sköter basvägen'.
baxnas v. ba'ksnas 'baxna'.
bedlund s. belö'nn, -e 'omdöme'.
ja stånner på att han ha ett bra
belånn 'jag litar på att han har ett
gott omdöme'. Ordet är under
formen »belunn» e.d. med betydelsen 'tålamod' belagt i flera
socknar i Hälsingland.
begiven adj. beje'vven. bejevven
på flräsk.
dä va inte
begärlig adj.
bejäle mer för han kunna inte
mera.
bekyttad adj. betjy'tta 'rädd, orolig'.
belevad adj. bele'vva 'artig, belevad'.
beliftig adj. -het s. Jfr vidlyftig, -het.
belling s. be'lling, -en 'skinn av
benet på ett djur'.
belunn s. Jfr bedlund.
ben s. ben, ben'e. Jfr kind-,
rak-, sid-, sur-. -kylta s.
besnky'hlta, -ky'hlta 'gråsugga'.
-löja s. be'nlöka, -lö'ga 'löja'.
bengalare s. bäsngalare,beisnga'larn 'rakkniv'.
berg s. bärj, bä'rje. Jfr buller - ,
hall-. -lägga v. bäsrjlä'gga 'lägga barlast i segelbåt; lägga sten på
en brygga (så att den inte flyter
bort)'.
beränd adj. berä'nd 'som har mkt
att göra, upptagen'.
besked s. beffie 'förstånd'. han
hadde så lite be55e.

besmid s. besmi' 'besvär'. ja hadde ett besmi mä väven.
bessa iväg v. beessa ivä'g 'hända
mkt fort'. — stad v. be'ssa sta'
'hända mkt fort'.
besynnerlig adj. besy'nneln. han
va sö besynneln.
beta s. Jfr mask-.
beta v. be'tta 'bryta sönder (bröd
och äta med mjölk)'. — sönder
v. be'tta så -nt 'bryta sönder (t.ex.
bröd i mjölk)'.
bete s. Jfr ret- .
betsla v. beshlla.
bett s. bett, be -tte 'tvärgående balk
i båt'.
betting s. Jfr en-.
beväring s. bevä'ring, -en.
bi s. bi, bi'e; plur. bin, bi'na.
bida v. bi'a 'hålla sig mätt'. en bier
län gen på flräsk.
bil s. bil, bi'len 'plogbill'.
bila s. bi'la, bi'la 'skrädyxa (för
täljning av timmer)'. Eggen fasslipad på endast ena sidan. Med en
bila kan man tälja bara från ett
håll.
binda v. bisnna, bi'nner, bann el.
bant, båsnne. Äv. 'tillverka nät el.
skötar'. ja ha bånne en 5öta. döm
va bösnnen (vid ett arbete).
bindningsskäppa s. bi' nning5ä'ppa, -§ä'ppa 'låda med pinnar i
vilka nät el. skötar sätts fast vid
bindning'. Allt eftersom nätet
binds, matas det ned i lådan.
bise s. bi'se, -n 'högste chef'.
bit s. bit, bi'ten. Jfr jord-,
krubb-.
bita v. /Asia, bi'ter, bet, be'tte. dän
hä lian biter bra.
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bjuda v. bju, bjur el. bju 'er, bö,
bö'e el. bjutt. ä-n bö'en så ä-n
plräga. Jfr kv arbjuden. — ut
sig v. bju' u't sä. Om brunstig ko.
bjudas v. bju'as 'gå nätt, trugas'.
dä ska föll bjuas öm dä ä så att
han kömmer å går dit 'det skall
mkt till för att han skall gå dit'.
bjuden pret. part. Jfr bort-,
kvar-, nöd-, o-.
bjäla v. bjä'ka 'låta som en get; låta
illa'.
bjällra s. bjä'llra, bjä'llra 'metallkula som ingår i hästens bjällerkrans'.
björk s. bjöjk, bjö Yka. -aska s.
bjö'§ka'ska, -a' ska. Föredrogs
när man skulle koka lut.
björn s. björ, bjön; plur. bjö'rar,
björane. ha du mött bjön? Replik
till en som blivit hes. Jfr fähus-,
sten-. -lo s. bjö'rlo'. Ett slags
lodjur.
blad s. bka, bka'e; plur. bka,
bka'na. Jfr körsbärs-.
blada v. b'a'da 'knalla och gå'. vi
ha kunna fått b-ada å gått å
bladra v. bka: 'dra 'tala högt o.
bullrigt; röra fram och tillbaka;
bubbla'. långkusen bkadra må
gadden 'ormen rörde tungan fram
och tillbaka'.
blag s. Jfr sky-.
blaga v. bkasga 'skimra, blänka
(om norrsken; ej om blixt)', nä dä
bkaga i j'y
blaggarn s. bkaga'r, -e 'blåtyg'.
-siblus s. bka' gga§bku's, -en 'arbetsblus av blåtyg'. -slbyxor s.
bka gga§bökser, -bö'ksene 'byxor av blåtyg'. bka' - el. bkå'

blanda v. bkasnna. Jfr under
kör sbär sblad.
blanksax s. bkasnksa'ks, -a 'större betessax för fångst av räv'.
Med byglar som slår över rävens
hals. Utan taggar.
bleck s. bkeck,bke'cke 'bleckplåt'.
-malla s. bkesckma' Ila, -malla
'plåtform'. -skojare s. bkescksköljare, -skö'jjarn 'person som
sålde plåtarbeten'. -ämbar s.
bkesckä'mmer,-ti'mmre 'plåthink'.
bleke s.1 bkestje [bk4a], = 'lingarn
som läggs ut att blekas'. döm hadde lackt ut bketje på våra.
bleke s.2 bkestje [bKyal, = 'stiltje'.
dä va bketje.
blemma s. be 'rna, be 'rna.
blessera v. bke'sse'ra; pret. part.
äv. bkesse:Yt 'skadad, skadskjuten'. fågekn va5t bkessera.
blidska s. bi 'ska, bki'ska 'blidväder, töväder'. Jfr nor danv äder s-.
blind adj. bkinn. -bock s. bkisnnbö'ck en lek. döm leckte bkinnböck, bara. -orm s. bkisnno'rm,
-en 'kopparorm, ormslå'.
blistra v. bky'kstra 'vissla'.
bliva v. bi el. bki, bir el. bkir 'bliva'. Pret. och sup. jfr under var da. dä bir aller bätter.
blod s. bo, -n. -kams s. bko ka' ms, -ka'msn 'kams, palt gjord
av blod och mjöl'.
adj.
bkusgrö. 'högröd, rodnande'. han
va5t bkugrö i syna.
blomma s. bkosmma, bko'mma.
blomsäng s. bko'mmsä'ng, -a
'blomrabatt'.
blomma v. bkö'mma 'blomma (om
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träd, ört; om vatten varpå pollen
flyter)'. hägga bkömmer.
bloss s. Nrös, b1,./3'se 'fackla, eldbloss'.
blunda v. 154.6'nna. — till v.
1,413'nna tä'll 'somna till en stund'.
blus s. bkus, b4-u'sen. Jfr b laggar ns-.
bluska v. bkö'ska 'blinka'.
blyerts s. bb-ya:55 'blyerts'. -penna s. bky'a0pä'nna, -pä'nna.
blyg adj. bityg 'blyg; hunsad, stukad'.
blyxtra v. Jfr blistr a.
blå adj. Mrå. Jfr k o 1 - . -bär s.
bkå'bbär, -e. -hålla v.134-å'hå'lla
'hålla hårt fast'. -mås s. Ikåsmå's,
-n 'fiskmås' .
blåka v. MO la 'arbeta hårt; dragas ihop så att stopp uppstår (om
två hissblock)'. döm feck böka
och arbeta hårt. dä bb-öka i riggen.
bkå'ser, bkåssste,
blåsa v.
b4-åsst. — kull v. bM' sa ku'll
'blåsa omkull'.
blåsta s. bkå'ssta, blråsssta 'kraftig
vind, storm'. dä bir Mråssta i
kväll. dä va e töcka bkåssta.
bläck s. beck, bZre'cke 'skrivbläck'.
bläda v. bZrä, b4-är,134-äsdde, blrätt
'bläddra'.
bläs s. bires, bk.e 'sen 'bläs (på
häst)'.
bläsig adj. bkessug 'som har bläs'.
mara va 134-esug.
blöt s. I uttr. lägga i böt 'lägga
tvättkläder i vatten'. i 19Zrö'tte 'i
det blöta'. stå där i bkötte 'stå där
i vattnet'.
blöt adj. biröt 'fuktig; blödig, lätt-

rörd'. -gubbe s. bk-östgö'bbe, -n
'övermoget bär (hjortron el. jordgubbe)'.
blötna upp v. blrö'ttna ö'pp 'mjukna, lösas upp i vatten (om papper,
socker m.m.)'.
bo v.1 bo, bor, bosdde, bott 'vara
bosatt'. — sig för v. bo sä fö'r
'flytta in och känna sig hemmastadd, trivas'.
bo v.2 bo, bor, bo'dde, bott 'sätta
fast teln på nät el. skötar'. ja
bodde näte.
bock s. böck, bö'cken 'getabock;
sågbock'. Uttalet i bsg. bö'ttjen
[Uifpn] sedan länge bortlagt förutom som namn på ett ställe invid
Vitön i Enångers skärgård där
man lade skötarna. Jfr under g et
och killing samt blind-,
snor-, trä-. -hosta s. bösckho' sta, -hosta 'torr rethosta'.
bod s. bo, bo'a. Jfr foder boföra v. bo fö'ra 'flytta'.
bogsera v. böskse'ra.
boja s. bösija, bö'jja 'grovt rep,
använt vid fiske med flytande skötar'. Den ena änden satt i sköten,
den andra i en dragg el. stor sten.
bok s. bok, bola. stå tä bocks 'ha
(gott el. dåligt) anseende'.
bola v. bo‘ka 'häcka, göra bo (om
fågel)'. döm boer, måsane.
bolde s. bö:'4-da,bö:'4-dan 'böld'.
bolga v. bösZrja 'stirra, glo'. böja
på nånn.
boll s. båll, bållen. Jfr lort-.
bolma v. bö'kma 'bolma, röka'.
bolster s. bö: Yter, bö: Ytre '(dun-)
bolster'.
bomärke s. bosmajle,..
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bonde s. bo'nne, bonn; plur. bö'nner, bö'nnene. Jfr by-, land-,
skjuts-.
bondslig adj. Jfr o-.
boning s.1 bo'ning, -en 'bostad'.
Jfr fiskar-, skär-. -skum s.
bo'ningsrö'mm, -rii -mme 'rum
med eldstad, beboeligt rum'.
boning s.2 bo'ning, -en 'redskap
(t.ex. kälke, båt, skötar)'. Jfr
körboningar.
bord s. bok-, bo'k-e 'möbeln bord;
bräda i båt'. Jfr sk i d- , skvätt-,
väder-. -reva s. bosk-re'vva,
-re'vva 'spricka i bord på båt'.
boren adj. Jfr buren.
borr s. bör, börn 'borr'. Jfr
kull-, näs-. -bänk s. bösrbä'nk,
-en. Försmädlig benämning på
lösaktig kvinna.
borst s. bö5t, böYten. Hunden
resste bö5t.
borste s. b6-5ta, -n.
bort adv. bo5t. bo5t i alle väg ger
'uppåt väggarna'. Jfr br illa,
masas,
smulas,
tvinas
bort. -bjuden pret. part. bos5tbö'en. -kommen part. adj. boYtk mme n 'tafatt, opraktisk'.
-skämd pret. part. bol5t5ä'mmd
'illa uppfostrad'. dän dä pöjken ä
så bo5t5ämmd.
bortanför prep. boYtafö'r. döm
bor bo§taför oss.
'
bortgenom adv. bojtjö'nnem.
döm bor dänne bo§tjönnem
tans.
borti prep. Jfr ex. under bort.
bortåt adv. o. prep. bo'§ta't,
boYtat 'bortåt; vid pass'. dänne
bo§tat skogen.

boss s. bös, bö'se 'boss, skräp'.
bosse s. Jfr halm-, rödmyr-.
bota v. bo'ta 'bota; ge igen, hämnas'. ja tog å bota-n fö de där, ja.
botlig adj. Jfr o-.
botten s. bö'tten, =; plur. bö'ttnar,
böttnane 'botten i kärl, sjö osv.;
kolbotten; vind(svåning)'. gå tä
böttens el. böttns 'sjunka, drunkna'. öppe på böttn 'uppe på vinden'. gå i böttn om lodklocka som
stannat. Jfr fähus-. -gömme s.
bö'ttnjö'me, = 'så mkt att det täcker bottnen'. Vi har böttnjöme nu
i hinken (vid bärplockning).
-stock s. bo-ttnstirck, -en 'tvärgående timmer i bottnen av båt'.
Sitter i vrängerna, under den
våghål. Motorn vilar på en bottenstock eller flera sådana.
bottin s. pårti'n, pårti -na. Vanligen i plur. 'bottin (ett skodon)'.
bottna v. bö'ttna. Äv. 'förslå,
räcka till'. De äter så mkt, att dä
böttner assint.
bra adj. o. adv. bra. en braan häst.
e braa jänta. ett bra ställe. ja
feck täll de dä bra. -nog adv.
brano'g 'ganska'. dä va branog
mycke.
brak s. Jfr er smäss-.
brand s.1 brann, = 'eldbrand'. Jfr
fot-, kull-, skog-, sol-.
-kara s. bra'nnka'ra, -kara 'askraka för bakugn'. -stack s.
bra'nnsta' ck, -stacken 'liten
mila, gjord av ofullständigt kolade
bränder ur större mila'. -stod s.
obsg. bra'nnsto 'brandstod;
brandförsäkring'. -syn s. brasnnsy'n. Varje år gick två män
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brandsyn och kontrollerade murstockar, stegar m.m.
brand s.2 brann, = 'fälla för mindre djur'. Av bräder med stenar
som tyngder på. Gillersticka med
bete under.
brand s.3 brann, = 'trästötta längs
en kolstigs över- och underkant'.
brandbär s. bra'nnbä:r, -e 'hallon'.
brasa s. Jfr stybbes-.
brassgänges adv. bra§§ä'nges
'avigt, bakvänt'. ja stog så bra§§änges så att jag inte kunde göra
någonting.
brassa om v. brassa ö'm 'ändra
seglet i en annan vinkel mot båtens
mittlinje'. döm skulle brassa öm
sega.
bratta sig v. bra' tta se 'visa
brunst och därvid skjuta rygg på
ett särskilt sätt'.
braxen s. braksen, bra'ksna
'braxen (en fisk)'.
bred adj. bre 'bred; högmodig'.
han va så bre. bree fönster. dä
va bree bok-.
breda s. bre 'a, bre 'a 'sammandraget virke; sträng av hopräfsat hö'.
man drog ehop e brea (om virke i
skogen). Det låg där e stora brea
(om hö).
bredmed adv. bresddemä 'bredvid'. döm låg breddemä 'de låg
sida vid sida'.
bredvid prep. breve' el. bre've el.
bre 'vve. breve stuga. sått breve'mmä 'satt bredvid mig'. han
sitter breve-ddä 'han sitter bredvid dig'. döm sått bre'vve varan.
brilla bort v. brilla bol§t 'för-

villa', döm brilla bo§t-en.
bringa s. bri'nga, bri'nga 'bringa,
bröst (på t.ex. människa el. häst)'.
framme bringa.
brinna v. bri'nna, bri'nner, brant,
brö'nne.
brista v. Jfr brästa.
bro s. bro, bro -a. Äv. 'farstutrappa; golv i kolmila'. Jfr kavel- .
brock s. bråk, brå'ke 'brock (en
sjukdom)'. Ansågs vara en skamlig åkomma. han hadde bråke.
broms s.1 bröms, brö 'msen 'broms
(en insekt)'. Jfr häst- samt grårock och trekant.
broms s.2 bröms, brö'msen 'nosklämma (anordning med ett snöre
som lindas om en hästs nos när
man måste hålla honom, t.ex. vid
kastrering)'.
brotta kull v. brö' ta kull 'lägga
omkull (vid brottning)'.
brottas v. brö'tas.
brud s. bru, bru'a. -gåvor s.
plur. bru'gå'ver, -gå'vene 'gåvor
vid bröllop'.
bruka v. bruska. ... bruka döm
säga.
brunn s. brönn, = '(grävd) brunn'.
bryta v. bry'ta, bry'ter, bröt,
brö'tte.
brytning s. Jfr ball-.
bråd adj. brå 'tidig (äv. om barn
som tidigt lär sig att gå)'. brått å
sennt 'tidigt och sent'. -död s.
brå'dö. , -n 'död gm självmord'.
-vig adj. bråsve' g 'tidigt utvecklad
(om barn)'.
bråk s.1 Jfr ler - .
bråk s.2 Jfr brock.
bråka v. bråska. Äv. 'tala högt'.
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bråka tok 'prata strunt'. -lås s.
bråsklå's, -e 'pratglad person'.
-säck s. bråsksä. ck, -en 'pratglad
person'.
bråne s. bl-åsna, -n 'eldsvåda,
skogseld; brinnande känsla i kroppen'.
brånhäll s. obsg. brösnhä'll ett
slags brunrött grus. Används
gärna vid vägbygge, eftersom det
på vägen bildar en hård yta.
brås v. bråss '(gm släktskap) likna'. han bråss på faffar sinn.
bråte s. brö'ta, -n 'tillfällig gärdsgård av okvistade träd, buskar och
stänger'.
bräda s. brä'da, brä'da; plur.
brän, brä'na. brädklädning s.
brä'kkä'nning, -a 'yttervägg, panel, brädfodring'.
bränd pret. part. Jfr mus-,
svall-.
brännvin s. breisnnvi'n, -e. -slkarl
s. brä'nnvinska'r, -ka'rn el. -ka'n
'drinkare, alkoholist'.
brästa v.1 brä'sta , brä -ster, brä'ste, bräst 'gro'. pän ('potatisen') ha
bräst.
brästa v.2 brä'sta, brä'ster, brast,
brö'ste 'sprätta eldkol, glöd (ur
öppen spis)'.
brästa upp v. brästa ö'pp 'sprätta
upp (söm)'. brästa öpp en gamme k söm.
bröd s. brö, .. Jfr mjuk-. -räv s.
brö'rä'v, -en nedsättande benämning på kringresande predikant.
-stöd adj.? brö'stö"som äter mkt
bröd'. han va bröstö.
bröllop s. brösllöp, -e. böen tå
brölles 'bjuden till bröllop'. -si-

vån s. brö'llesvo'n 'möjlighet att
snart bli bjuden på bröllop'.
bröst s. bröst, brö'ste. -sjuk adj.
brösst§u'k 'som har lungsot'. döm
va bröst§uk.
brösta upp sig v. brösta "ö'pp sä
'ta sig ton'.
bubba v. bu'bba 'bära (barn) på
ryggen'. han bubba pöjken.
budd s. budd, bu'dden en småfisk
(skinnfisk) som används som agn
på långrev, särskilt vid ålfiske.
Grå till färgen, runt huvud, går i
stora stim, möjl. 'elritsa, kvidd'
Av somliga kallad kubb.
bukgjord s. bu'kjo'lr, bu'kjo'ka
'smal selrem som går under hästens buk'.
bulle s. bu'lla, -n 'mindre, mjukt
bröd'.
bullerberg s. bu'llerbä'rj, -e 'oländig bergterräng med grova
block'. dänne neraför Börkhälle
('Borkhällor', ett bergsparti norr
om Borka by) är e bare bullerbärj.
buln s. bö:kn, = 'varbildning'. han
feck bökn i såre.
bulna i v. bö'kna i"svälla och bli
tät (om båt el. gistet laggkärl)'.
buluv s. busku'v, -en 'fuling av ngt
slag (t.ex. träd)'. dän dä tallen,
dän va en riktigan bukuv.
bunden pret. part. Jfr innan-.
bungla v. bo'ngka 'klucka'. då
bon ger i magan.
bunk s.1 bonk, bo'nken 'balja, bunke'. Jfr byk-, rost-.
bunk s.2 bonk, bo 'nken 'rödbunk
(ett slags gräs)'. Jfr rö d- .
bunka v. bo'nka 'dunka, slå'. döm
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bonka på dåra 'de bankade på
dörren'.
bunke s. bo'nka, -n 'lastbanke på
timmerstötting; hög av skötar i
båt'. Jfr sköt-, vänd-.
burdus adv. Jfr bardus.
buren pret. part. Jfr ny-. -ko s.
bösrnko', -ko'a 'ko som nyligen
kalvat'.
buse s. Jfr flå-, snor-. busgrogg s.bussgrå'gg, -en 'blandning av brännvin och pilsner (el.
öl)'.
buss adj. bu'ssa oböjl. 'som är
buss, såta vänner'. vi ä så bussa,
han å jag.
bussaron s. bu'ssaro'n 'arbetsblus
för man'. Äv. militärt plagg.
by s. by, -n. -bonde s. bysbo'nne,
-bo'nn 'bonde i byn Borka'.
bygga v. by'gga 'reparera (skötar
el. nät)'.
bygla s. by:sg4-a, by:sg4-a 'buckla'.
dä va5t e bygka på pkåten.
byk s. bök, bö'ke 'klädtvätt'.
-bunk s. böskboink, -en 'bykbalja'.
byka v. bö'ka, bö'ker, bösckte,
böckt 'byka (kläder)'.
bylte s. Jfr pylte.
byske s. by:55e, = 'buskage, ställe
med täta träd och buskar'. dä va
söm ett bffle i skogen.
byta v. by 'ta, by 'ter, by'tte, bytt.
— hop v. by'ta ho'p 'byta ihop
arbete vid plöjning, tröskning
m.m.' — ned sig v. byta ne'-ssä
'byta och förlora på bytet'. nä jag
bytte häst, bytte ja ne-mmä.
byte s. Jfr or d- .
byxor s. plur. bölcser, bösksene.

Jfr blaggarns-.
båd s. bö, -n 'bål (kroppsdel)'. Jfr
ylle-.
båda s. bö'a, -n '(undervattens-)
grund, skär'. Främst i ortnamn i
skärgården, t.ex. F a'ttigbö'an,
Stosrbö'an, Sdröbb 'an.
båda pron. bå'e. båe två.
båda v. bö'a 'förebåda'. dä böer inte mot nå gött. dä böa inte nå gött
de dä-nt.
båge s. bö'ga, -n. Jfr a r m - .
bår s. bår, bå'ra 'bår (att bära
med); stort avlångt koppar- el.
laggkärl för byk'. Jfr kull- .
båren adj. Jfr buren.
bås s. bås, bå'sen 'kobås'. -lad s.
bå'sla', -e 'brädvägg mellan korna
i ladugård'.
båt s. båt, bå'ten. Jfr h alv - .
bäck s. bäck, bä'cken el. bli -ttjen.
Det senare uttalet belagt endast i
namn på bäck. Jfr hjul-.
bänd adj. neutr. bännt 'tryckt (om
stämning)'.
bänk s. bänk, bä'nken. Jfr borr-,
lunn-, mull-, stråk-.
bänning s. Jfr jord-.
bänska v. bä'nska 'försöka tala
riksspråk (om dialekttalande)'.
bär s. bär, bä're. Jfr blå-,
brand-, glas-, jord-, klunger-, klå-, kånk-, körs-,
ling-, mjöl-, mos-, snytter-.
bära v. bä'ra, bär, bar, bö're. koa
bar 'kon kalvade'. — fram v. I
uttr. sånne bar Jöns fra mm piga
'så där bar Jöns fram pölsan', när
ngn tappar ngt el. när ngt går
snett. nä dä bär tä kk-ita 'när det
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blir allvar av'. — sig åt v. bä'ra
sä a't 'gå till väga, förfara'. bö're
så illa a't 'burit sig illa åt'. —
upp v. bä'ra ö'pp 'bära en död till
ett kallt utrymme'. När en
människa dog, bar man öpp.
bärganvett s. bdrjanve'tt, -e 'födgeni'.
bäst adj. superl, bäst.
bättre adj. komp. bä'tter. löven ä
bra män hållen ä bätter. han vill
ha bätter ko5t.
bättremansifolk s. bä'ttermansfå
-e 'rika, fint klädda människor'. -karl s. bdttermanska'r,
-ka'rn 'rik och fint klädd man'.
bök s., böka v.1 Jfr byk, byka.
böka v.2 ',åska 'böka (om t.ex.
gris)'.
böling s. Jfr ut-.
bölla s. Jfr geting-.
bölås s. Jfr bör dås.
böra v. bösra, bör, boskra, boska.
börd s.lirfr efter-.
börd 5.2 börd [bord]. I uttr. ligga
på börd 'vänta på sin tur vid notvarpet'.
börd 5.3 Jfr y x - . -ås s. böskrå 's, -n
'lång, flat sten över härden i en
kolarkoja'. Bar upp murstocken.
dän söm hadde n storan tongan
bök-ås, de va en starkan kar, men
ibland fuskade man och körde dit
stenen med häst.
börda s.
bö sira. bördmes s.
bö'k-me's, -n 'bärram (av trä)'.
börda v. bö'rda [börda] 'vänta på
sin tur vid notdragning' = ligga på
börd.
börding s. bö sk-ing, -en 'fönsterhalva'. två'bök-ingsfö'nster 'föns-

teröppning med två halvor'. tre'bölringsfö'nster 'fönsteröppning
med tre fönsterrutor'.
börja v. bö'rja.
börlig adj. Jfr mot-.

c
cedera v. side'ra 'förlora, bli av
med'.
cubrako s. Jfr kubr ako.
cykel s. sy 'ckel, -n. Jfr karl-.
cylindare s. seli'ndare, seli -ndarn
'cylinder; plåtkärl för mjölk'.

D
dag s. dag, dan; plur. dasgar, da'gane. döm ha senne bäste dagar.
Jfr far-, helg-. -sedel s. da'gse'del, -n 'örfil'.
dagg s. dågg, då'ggen. då låg dågg
på backan. Ett grund tre distansminuter utanför Korsholm kallas
Dåggen.
dagom adv. da'göm 'den ena dagen si och den andra så'.
dalj s. obsg. dalj 'stryk'.
dalm s. dam, da-k-me 'dumheter,
dumt prat'. han bare prater
dam. döm ha bare dakm fö så.
dalmig adj. dask-mig 'småfjollig,
dum, som pratar dumheter'.
damejeanne s. da'mma5a7, -n
'stor glasflaska; plåtdunk'.
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damm s.1 damm, da'mmen
'dammbyggnad'.
damm 5.2 damm, dcfmme 'stoftpartiklar'. -pipa s. dasmmpi'pa,
-pi'pa 'ventilationstrumma i källare'.
damma v. Jfr dämma.
datt s. datt, da -nen 'gupp, avsats i
skidbacke'. Jfr sk i d- .
de best. artikel plur. dä el. de. Exempel se s. 11 under Adjektivet.
de pron. plur. subjekts- och objektsform döm [d8m] eller trycksvagt [dam], gen. dö'mses [dmsds]. döm söm ha rå så ruter å
döm andre döm väver hlätt. länge
senn hadde döm ett anne sätt 'för
länge sedan hade man en annan
metod'.
deg s. deg, de‘gen.
del s. del, de:'1n. Jfr nedan-,
ovan-.
dela itu v. de'la tug 'klyva, dela i
två delar'. vi dele tug de hä äppke.
delboska s. de'llbo'sska, -bo'sska
'kvinna från Delsbo'.
den pron. dän [den, den], neutr.
se det. vi koka kaffe dän möran.
den där pron. sing. mask. dän
dä(r), (e)n dä(r) [an dcer, n
dcer, an dx, dan dm], fem. de
dä(r), en dä [da dcer, da de,
an del, neutr. de dä(r) [da dx,
da dce(r)]; plur. döm dä(r)
[d8m dce, dam dce] el. d e
dä(r). en där pöjken. n där hunn.
en dä gammeksnusn. dän dä tallen. n dä rättighetn. en där är e
töter i. de dä (en dä) jänta. de där
rö stninga. i de där römme. döm
sprir sä väldit döm dä. de dä

göbbane. de dä römma.
densamme pron. neutr. esa'mma.
dä va esa'mma hur dä går.
det pron. neutr. dä, ä, -re [dx,
dce, x, ra]. kömme du ihög-e?
man la-re inte på minne. matde
var-e hä"detsamma var det'.
dika v. di'ka, di'ker, di'ckte, dickt.
dike s. di'de, =. Jfr lönn-. diktäppa s. disktä'ppa, -tä'ppa 'avsiktlig avstängning av ett avloppsdike'. döm ha jo55t e diktäppa at mä.
dikta v. dikta 'dikta, täta timmervägg'. diktmat s. disktma't, - n
'material att driva timmervägg
med (trasor, säckar, gamla strömmingsskötar m.m.)'.
dimp s. Jfr d ån- .
dimpa v. Jfr dämpa.
din pron. dinn, de, dett [dat]; plur.
denne. dinn pöjk. de jänta. han
5elje inte på dett å mett. denne
bar 'dina barn'.
discipel s. jesi'ppel, -n; pl. jesi'pplar 'person som man inte litar
på'. dä kömm två jesipplar mä nas
'det kom två gårdfarihandlare'.
ditdärna adv. di'ttene 'dit'. ska du
gå änna dittene?
dittill prep. ditä'll 'dit till'. ditäll
öss 'dit till oss'.
divla v. di:'vla 'diskutera, envisas'.
djup adj. jup; neutr. jufft. -nät s.
juspnä't, -e '10-20 fot djupt nät'.
djur s. jur, ju're. I plur. äv. 'husdjur som hästar, kor, får och getter'.
dolsk adj.1 c16:5k 'förbehållsam,
förtegen'.
dolsk adj.2 dåsk 'krasslig, hängig'.
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domdera v. dömde 'ra 'gräla, skrika'.
don s. don, do 'ne . I uttr. dä va
e'nndo'n hur dä va 'det var sak
samma, kommer på ett ut'. Jfr
kavel-.
dorva v. dö'rva 'slå'. I uttr. döm
dörva å hlog 'de slog och slog'. —
till v. dö'rva tä -ll 'slå till hårt (i
vrede)'.
dos s. dos, do'sen '(snus)dosa'. dra
dos en dragkamp mellan två som
fattar om var sin halva av en snusdosa. Jfr snus-.
dotter s. do'ter, do:'tra; plur.
do:strer, do:Wene.
doyen adj. dö'vven 'nedstämd och
sjuk'.
dovlig adj. dösvvZre 'dålig'. dä ä
dövve, sa Kna:'sn. Härm.
drag s. drag, dra'ge. Äv. 'järnskoning under kölen på båt'. Jfr
in-, moss-, rump-.
draga v. dra, drar, drog, dräsjje.
döm ha dräjje en tongan tjäkka.
dragläsk s. dra'glä'sk, -en 'borste med stång för rengöring av gevärspipa'.
dragen pret. part. Jfr d yng - , ut-.
dragna v. dra'ngna 'glida, fara hit
och dit (om maskor i nät el. skötar)'.
drev s. drevv, dre'vve. T.ex. om
när hund driver hare el. kreatursuppköpare drev kreatur för försäljning. Äv. 'drev för tätning av
båtar'.
drevling s. dresM•ing, dresvvkingen 'stor, handsmidd spik'. Användes vid husbygge.
dricka v. drescka, dre'cker, dra' ck,

drö 'cke. båten va så last så fråga
kunna drecka på sua.
dricksglas s. dre'cksglra's, -e.
driva s. dri'va, dri'va. Äv. 'hoplänkade drivskötar'.
driva v. dri'va, dri'ver, drev,
dre'vve. Äv. 'täta sprickor i båt
med drev'.
drottning s. drö'ttning, -a. Av.
drå'tt-. dä ä inte ko sngsoir d ä
dröttninga säger.
drulta v. dru'hlta 'gå ojämnt och
stötigt'. de druhlta ätte vägen dä,
för dä va så dearigan väg.
drumma till v. drömma kal 'ta i
och slå hårt'. ja drömma täll dä
ja ojka.
drunkna v. drö'ckna.
dryp s. dryp, dry'pen 'spillkråka'.
Efter lätet »dryp, dryp». Anses
båda regn, när den skriker.
dräkt s. dräkt, drälta 'den del av
sköten som dras fram när man
ruskar strömming'. e långa dräkt.
drämma till v. Jfr drumma till.
dräng s. dräng, drerngen. el. (ä.)
dränjen. Jfr fiskar-.
dräpa v. drä'pa, drä'per, dräffte,
dräfft.
drög s. drög, drö -ga 'släpkälke av
primitiv konstruktion'.
dröjas v. Jfr lång-.
dröna v. drö'na 'råma sakta'.
du pron. subjektsform du [dui,
dar]; objektsform tryckstarkt dög
[dg], trycksvagt dä [dce, da,
da]. u55 däg 'fy på dig!' gu tröste
dög.
duga v. dusga, du'ger, du'ga el.
dusggde, du‘ga el. duckt. dä duga
(duggde) ingenting (assint) täll.
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duktig adj. du'ktig; neutr. du'ktit. ming därför att månen står i ny'.
dä va duktit jo§jt 'det var raskt dynga s. dy'nga, dy'nga. dynglgjort'. dä va duktit mä strömming dragen part. adj. neutr. dy'ngdrä'jje 'belagt med spillning (om
vi feck.
dull adj. dull 'till ytterlighet lugn, väg)'. dä jeck sö tongt fö de va
dyngdrälle. -stad s. dy'ngsta' , -n
som inte reagerar på ngt'.
'gödselstad'. Ibland täckt med tak.
dum adj. dumm 'dum, enfaldig'.
s. dy'ngstagro'p, -a
-stadgrop
dovt'.
dä
dumpa v. do'mpa 'dunka
'gödselgrop'.
dompa nä han rama ner.
duna ner v. du'na ne'r 'slå ner dyppa s. dy'ppa, dy'ppa 'spätt års(om sjöfågel; inte om skogsfågel)'. skott på gran el. tall'.
dypt s. dyft, dy fta 'djup'. vi la på
döm duna ner i vattene.
dunge s. do'nga, -n 'gödsel (i kätte dyfta 'vi lade (skötama) på djupt
vatten'.
el. stack); skräp (i vedbod)'.
s. dö'vvika, dö'vvika
dyvika
dunka v. do'nka. motorn donka å
'svickhål i båt'.
jeck.
dunkel adj. du'nkel; neutr. du'n- dåkande adj. dö'kane. I uttr. i dåkehlt 'mörk'. de va dunkehlt inne kane svett 'genomblöt av svett'.
dålig adj. dåsig. dä va så då'kii de där römme.
gan väg. så dåske före. dåsige
dunknad pret. part. do'nkna 'som
hästar.
blivit unken (om säd)'. dän va
donkna å fö§törd. dä löfta donk- dåna v. dö'na. dä döner å åsker
ute. dä döner, sa Bö'kbärj nä han
na.
dunt s. dönt, då'nten 'topp, högsta §et. Härm.
dåndimp s. bsg. dåsndi'mpen. I
del av ett berg'.
uttr. få dåndimpen 'förlora med'golv
kring
durk s. durk, du'rken
vetandet'.
motorn i båtens akter'.
durk adv. du§§ 'genast, på en dädan adv. dän [clevrz] el. däTila
gång'. Jag måste du§§ sta och gö- 'därifrån', ta dän-en el. ta dällan!
ra det.
dälda s. dä: 'da, dä: 'da 'mindre
durkslag s. du§§la', -e 'tät sil'.
dal'.
dvala v. vaska 'slumra till'. — av
v.1 dä'mma, dä'mmer,
dämma
v. va'ka å'v 'somna'.
dvärg s. dvörj, dvö'rjen el. dörj, dä'mmde, dämmt 'dämma upp
vatten'.
dö'rjen 'dvärg' .
v.2 dä'mma, dä'mmer,
dämma
'spindel'.
dvärgel s. v'åsrvel, -n
dvärgvavel s. våsrrva'gek, -va'g- dä'mmde, dämmt 'damma'. dä
dämmde när döm jeck ätter vägen.
ekn 'spindelnät'.
dämpa kull v. dämpa ku'll, dä'mdygdig adj. Jfr o - .
per k'ull, da'mp ku'll, dö'mpe
dymmelnatt s. dy'mmekna'n, -a
'natt då man inte får ngn ström- ku'll 'dimpa, falla omkull'. han
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damp kull, akta de du dämper
kull!
där adv. där el. dä [dcer, dce, dat,
dp]. Jfr den där och runter ikring. -till adv. däffitäll. när ä
cliffitäll bär.
därna adv. dä'nne 'där'. de va
dänne han var. ka'n dänne 'den
där karlen'. Jfr d it- . -från adv.
dönnefrå'n 'därifrån', nä knata
du iväg dännefrån?
död s. dö, dön. Jfr b r åd-, tarv-.
-lus s. döslds, -lutsa; plur. -lö'sser, -lö'ssene. Dödlössen satt inne i
huden men kom fram när en människa dog. -sitidende s. dö'ssti'ne
'dödsbud; när man inte får ngn
fisk (strömming)'. dä va dösstine
i dag 'vi fick ingen fisk'.
död adj. dö. nä Jon 0Zröv va5t dö.
ligga dö fö dör 'ingenting göra
(fast det skulle behövas)'. Uttr.
hon låg dö fö dör i bärplråckninga.
dömer s. plur. Jfr innan-.
dörr s. dör, dö -ra. häv jänn dåra!
Jfr farstu-, kornladu-. -klinka s. dö'rkiri'nka, -kki'nka 'hasp
på dörr'.
döv adj. döv 'som inte hör'.
döva v. dö'va 'bedöva (t.ex. vid
operation)'.
dövja ned v. dö'vvja ne "bedöva
(t.ex. vid operation)'. döm dövvja
ne-n.

E
eder pron. mask. er el. e'ran, fem.
e'ra, neutr. e..5Y el. esra5t; plur.
e're.
efter prep. ätter, ätte [cetar, at].
Jfr under dr ulta, d ämma v.2,
vidare långs-, stå- samt under
apa, gå, höra, luta, lägga,
räfsa, skäfta efter. -börd s.
ästtbö'rd [-rd el. -rad], -a 'efterbörd'. -gästbud s. ä'ttjä'sp, -e
'fest efter det egentliga kalaset'.
-lut s. ästtlu't, -e 'medlut, utförsbacke'. -på adv. ä'ttepå' el. ä'ttepå
'efteråt'. ja kömm hit ä'ttepå ja.
-rättlig adj. Jfr o efter -.
egen adj. e'gen; neutr. e'get 'egendomlig, underlig'. dä va eget att
dä kunne bi sö där.
egg s. ägg, ä'gga 'egg (på kniv,
lie, yxa m.m.)'. ron på ägga. Jfr
kniv(s)-.
ek si ek, ela 'eka, ekstock (båt)'.
ek s.2 bsg.
I uttr. vara på eka
'vara i (penning)knipa'.
ekorre s. ekö'rre, ekb—rrn; plur.
ekö'rrar, ekö'rrane.
eld s. el,
el. e'len. dä fassna
el i väggene. si ätte eln, så han
brinner. -fos adj. e'llfo's; neutr.
e'llfo'sst 'eldfängd (om lättantändligt material)'. -hane s. e'llha'na, -n 'gevärshane; yster häst'.
dän dä hästn dä va en rektigan
ellhana. -stad s. e'llsta', - n .
-sIvåda s. e'llsvå'a, -vå'a. dä va5t
ellsvåa. -tände esiltä'nne, = 'spån
av torrved att tända med'.
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elda v. e'lla. — på v. e'lla på'.
Äv. 'med blåslampa värma en
tändkulemotor'.
eller konj. hälle, äll [lucia, &da,
cel, cel]. oir hälle a' v§e' 'ord eller
avsked', dvs. 'ja eller nej'. dä ä
åckedera ja vill äll inte. Jfr under
varken och t.ex. lika adv.
elva räkn. ä'lve.
emellanåt adv. imi'llana't .
en obest. art. mask. en, n [vn, an,
u, n]; fem. e ['a, a]; neutr. ett [Pt,
at]. Fem. äv. ena, jfr under
foder bod. Exempel under t.ex.
annan, bakräkning, bra,
bördås, gång.
en pron. e:n. dä va n fränan en.
dän ene rope på dän andre.
en räkn. mask. en [en], fem. e,
neutr. ett. mä iddele mä ett 'jämt
och ständigt'. -betting s. e:'nbe'tting, -en 'ca 15 famnar lång
strömmingssköte'. Detta var den
kortaste typen. Jfr tv ålän gning
och trelängning.
en adv. en, n ['an, an, u] 'ungefär'.
Grytan var på en hunra kanner. n
säks §u§ötar.
endon s. Jfr under don.
enka adj. i'nka 'enstaka'. nånn inka
gång.
enkel adj. i'nkel.
enkom adj. och adv. Unköm. Äv.
'kinkig, noggrann'. e inköma väska. han va så inkömm på nå vis.
ensammen adj. e'nnsa'mmen. ja
tjänne mä så ennsammen.
entrå adj. isntrå' el. e'ntrå' [intrå
el. Mtrix] 'ytterligt envis'.
Erik s. e'§ke. Jfr Gammal-.
ersmäss s. e:'§mäs 'den 18 maj'.

-brak s. bsg. e :'§mäsbra'tje
'storm och oväder kring den 18
maj'. Ansågs återkomma varje år.
estimera äksme'ra 'akta'. han äksmera inte å hälsa på-mmä.
ett adv. Jfr över-.
ettervigg s. e'ttervi'gg el. je'ttervi'gg, -en 'argsint, snarstucken
person'.
evärdlig adv. eva'le 'evigt, för alltid'. Han skall ha n dä rättighetn
eva le.
exmera v. Jfr estimera.
exter s. I uttr. slå ä'kster 'slå fel'.
dä hlog äkster 'det blev inget av'.

F
fabel s. fa 'bbek, fa 'bblra 'osann
(och otrolig) berättelse'.
fader s. far, farn. minn far. Jfr
far-, farfar s-, gud-, mor-.
faggor s. bpl. fa'ggene I uttr. i
fag gene 'i annalkande, i görningen'.
falaska s. Jfr falske.
fall s. Jfr t r åd- , ut- .
falla v. fa'lla, fa'lle(r), föll,
fö'lle. dä falle tjölrd 'det faller
lätta, tunna snöflingor'. — från
v. fa'lla frå'n 'dö'. — i v. fa'lla
i'. Om man gav en ko kraftig och
närande mat, så att hon mjölkade
bra, sade man att dä föll i.
fallande pres. part. fa'llane. I
uttr. (jag är) på fallane fot '(jag
är) just på väg (att göra ngt)'. koa
va på fallane fot 'kon skulle just
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till att kalva'.
fallit adj. fali't 'ofärdig, lytt'.
fallsjuka s. fall§dka, -§u'ka 'epilepsi'.
falske s. fa'§ka, -n 'falaska'. När
det var hård vind som slog ned
genom skorstenen, kunde man
säga att fa§kan yra, dvs. falaskan
yrde ur den öppna spisen.
falt adv. Jfr t v y - .
famn 8.1 famm, fa'mmen; plur.
fa'mnar, fa'mnane 'armfång, så
mkt som ryms mellan armarna'.
... hö i fammen.
famn s.2 famn. Ett längdmått (ca
170-180 cm). Ved och djup i havet mätes i famnar.
famsa v . fa'msa 'famla; samla ihop
hö med händerna (när man inte
har högaffel)'.
fan s. fan. dä skulle döm ha fan
för.
fana s. fa'na, fa' na 'fyra parallella streck och ett femte diagonalt
över dem markerande ett antal av
fem'. Användes t. ex. när man
högg timmer.
far s. far, fa're 'epidemi, särsk. influensaepidemi'. -sjuka s. fa'r§u'ka, -§dka 'influensa'.
fara v. fa'ra, far, for, fa're. aksla
ha fare ure le. han for i §ära
'han for ut på fiske'. döm for 'de
emigrerade till Amerika', han for
å jettas mä döm 'han höll (ideligen) på och retades med dem'. Jfr
nagel-, ögon-. — ut v. fa'ra
u't. vi kunna inte fara ut mä båten.
fardag s. fa'rda'g, fasrda'n 'den
dag då drängar och pigor bytte

tjänsteställe (vanl. den 24 oktober)'.
fare s. Jfr gård-.
faren part. adj. Jfr h alv - , o -'
ut-.
farlfader s. faiffar, -n 'farfar'.
-farsfader s. faffa§fa'r, -n 'farfarsfar'. -moder s. fa'rrmor,
fa -rrmora.
fargalt s. fasrga'hlt, -n 'avelsgalt'.
Lånades mellan gårdarna eller
också fraktades den brunstiga suggan till galten.
farlig adj. fa'len. n dä hunn ä falen. de va nästan fale å Sicka en
onga på Ju år. fale stor 'mkt stor'.
Jfr o -.
farsta s. fa'§ta, fa'§ta 'farstu'.
farstdörr s. fasjtdö'r, -a 'farstudörr'.
fasika s. obsg. fa'sika 'kraft, styrka (om alkoholdryck)'. dä va§t
fasika i dä.
fast adj. Jfr jord-.
fasta s. fa 'sta, fa 'sta 'lagfart på
gård el. hemman'.
fastbandhage s. fa'stbannha'ga,
-n 'fast stängsel kring åker och
betesmark'. Mera tillfälligt stängsel kallas rodning.
faster s. fa'ster, fa'stra. Äv. benämning på äldre ogift kvinna. Jfr
moster. Anna faster el. faster
Anna.
fastna v. fa'ssna. dä fassna el i
vägga 'väggen tog eld'. — i v.
fa' ssna i "fastna, bli bestående
(om t.ex. väder)'.
fat s. fat, fa'te. Jfr s lag-,
verk-.
fata s. fa'ta, fa'ta 'dricka, dryck
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(svagdricka, saft)'. ta mer å fata!
fata i v. fa'ta i' '(vid kolning) fylla ett fat (el. ett såll) med kol'.
Stybben skakas ur kolen innan de
lyfts i kolstigen.
fatt adj. Jfr folk-.
fela v. fe 'la 'fattas (om klocka)'.
Ideåcka feler fämm minuter i ett.
femton räkn. fä'mta.
fernissa s. fani'ssa, fani'ssa.
fesig adj. fe 'sig 'feg, räddhågad'.
fet adj. fet; neutr. fett. dä smäller
lika fett 'det smäller lika högt (i
bildlig betyd.)'
fila v. fi 'la. — på v. fila på'
'arbeta flitigt'.
fillra v. fe'llra 'fingra (på ngt)'.
Gärna om barn.
filt s. fihlt, fi'hltn.
fin adj. fin; neutr. finnt; komp. fl' nare; super!. frnest 'bra, snygg;
smal (om tråd)'. finan strömming.
en finan trå. e fina hårfak-. då va
hyele å finnt. han bir finest han.
ta'ku fi'nnt 'tala riksspråk'.
finger s. fi'nger, fi -ngre.
fippelhänt adj. fe'ppeb-hä'nt 'fumlig, ovig i fingrarna'.
fipplas v. fe'ppkas 'småkrångla'.
dä feppkes fö-mmä.
fipplig adj. fesppirig 'fumlig, ovig
i fingrarna'.
firra v. fe 'rra 'surra (om insekter)'. jettingen ferra.
fisa v. fi'sa, fi'ser, fes, fe'sse. Jfr
under fluga.
fisig adj. Jfr fesi g.
fisk s. fisk, fi'sken. vi feck mycke
strömming män ingen fisk. -hus
s. fi'skhu's, -e 'den innersta delen
av en ryssja (där fisken stannar)'.

fiska v. fl '55a. tä fi55a mot stackut
liv 'att få mkt fisk (strömming)
och därmed få förebud om kort
liv'.
fiskare s. fifflare, fifflan; plur.
fiffirar, fi'Orane. fiskarlboning
s. fi'skarbo'ning, -en el. fi'jjarosv. 'plats där fiskare bor, t.ex.
sjöbod'. -dräng s. fin'ardrä'ng,
en. En fiskardräng, som ju inte
hade några redskap, brukade ha
1/5 av fångsten. Jfr lagar e,
lottkarl. -piga s. fil5jarpi -ga,
pi'ga 'kvinnlig hjälpreda åt fiskare'. Jfr skärpiga.
fiske s. fiffle, =. ha du hö5t nå
fffie 'har du hört om man fått ngn
fisk?'.
fittja hop v. fittja [f4a] ho'p 'dra
in (t. ex. ett rep)'. fittja hop
larömmlinene. — på v . fi'ttja på'
'arbeta så att det går fort, skynda
på'.
fittje s. fi'ttja [Alp], -n 'rephärva'. dä låg i ska§pe fittjan 'det låg
i svår oordning, var mkt vanvårdat'.
fjorton räkn. fjo:',5ta.
fjortonde räkn.fjo:5tene.
fjäder s. fjär, fjä'ra.
fjällsjö s. fjä'll5ö:', -n 'sjö i skogen, längre bort från kusten'. Sjön
Hälsen, som ligger i Enångers
socken, kallas »fjällsjö».
fjärd s. fjä4-, -n 'bred öppen havsvik'.
fjärde räkn. fjäske. Jfr halv-.
fjärding s. fjä'Zring, -en 'en fjärdedels tunna (20 el. 25 liter)'. Mått
för strömming, säd, potatis m.m.
-slväg s. fjä'b-ingsvä'g '1/4 gam-
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mal mil = 9 000 fot = 2672 m'
-man s.fjä'k.ingsma -nn, =.
fjäril s. fel, -n 'fjäril'. -mås s.
fe'lmå's, -n 'fiskmås'. Åt fjärilar
som var på vattnet, s.k. gr årnalar.
fjät s. Jfr fät.
fjäta v. Jfr fät a .
fjöl s. fiök, fjö'Zra 'skovel, medbringare i vattenhjul; paddel'. Jfr
bak-.
flag s. fag, fira'ga; 'tunn flisa,
flaga; tjärved som skada i tall'. dä
va e firag i tallen.
flagga s. fZra'gga, firas gga. I en
flagga läggs strömmingsskötama
flytande med ett ankare i ena änden, medan den andra fick driva
med strömmen i vattnet, n säks .5u
5ötar ibkann i fkagga... fkagga
jeck ihop 'nätet med dess lösa ände
drev ihop vid den förankrade änden'.
flak s. flak, fira'ke 'sjö, hav'. ute
på fkake.
flake s.fZra'ka, -n 'löst bottenstycke framtill i båt; botten i
kärra'. På båtens fkaka förvarades t.ex. skötar. Baktill i båten
heter det durk. Jfr stälp-.
flank s. frank, fira'nka 'skrovlig
kalkbildning på havsbottnen'. Man
kunde fastna i den med skötama
och riva sönder dem. vi feck söm
e fira nkså vi feck fraser på .5.6 tane.
flar s. firar, fkarn 'flöte av kork
(förr av bark) på strömmingssköte; ämne till sådana flöten'. dä
va grovan firar på döm (när man
barkade tallarna). -stöpt part.

adj. firasrstöfft. Man lade då skötama vid ytan så att flötena syntes,
när strömmingen gick högt. vi
lära lägga fkarstöfft. -teln s.
firasrtä:'kn, = 'teln i nät med
flöten'.
fial-a v. fira 'ra 'flyta på ytan; sätta
fast flöten (på nät)'. kaffe firara i
panna.
flas s. fkas, fka'se 'flinga, tunn
skiva'.
flasa upp v. fira' sa ö 'pp 'flamma
upp'. eln fkasa öpp.
flaska s.fka'ska, fira 'ska.
flen s. oböjl. fken 'sura uppstötningar'. döm hadde 'ken.
flenhus s. fire snhu's, -e 'fettknöl
(t.ex. i huvudsvålen)'.
flenskallig adj. fke snska'llig el.
-ska'llug 'flintskallig'.
fler pron. firer. dä ha smölle fkere
skött.
flina v. firi‘na 'flina, le'. Jfr
kall-.
flissja v.firi;55a 'fnissa, fnittra'.
flod s. fk-o, fko'a 'högvatten, översvämning'.
fiok s.fkok, fko'ke 'trassel i garn'.
dä va fkok på gare. -härva s.
fkoskha'rv a , -ha' rva 'trasslig
härva'.
floka sig v. firo'ka sä 'trassla till
sig (om garn)'. gare fkoka sä.
flokig adj. fko skig 'tilltrasslad'.
döm va så fkokig 'de var så virriga (på grund av ålderdom)'.
flott s. fb-ött, frö 'tte.
flotta v. fköstta 'flotta (virke)'.
flotte s.firå'tta, -n.
flottkrok s.firå 'ttkro'k, -en 'skötkrok med två el. tre skötar som
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lagts flytande'.
fluga s.fkö'ga,firösga. båtn va så
last sö frö' ga kunna drecka på
sua. tå hlut fes fkösga 'till sist
blev det fångst (sedan man länge
försökt att få ngt)'. Uttryck. flugsopp s. firösgsö'pp, -en 'flugsvamp'.
flugen part. adj. Jfr fr am- .
flunsa v. flru'nsa,fru'nsa 'influensa (feber, snuva och hosta)'.
flurig adj. fru 'rig 'okammad, yvig'.
fly s. fky, firy'e 'gungfly, våt myr'.
fly adj. firy 'flyhänt'.
flyga v. fky'ga, fry -ger, firö g ,
firö'gge. det har frögge på tvarra
'...kommit på tvären'. dä firög immä 'jag kom på, kom ihåg ngt'.
då fkög ure mä 'jag har glömt
det'. aksla ha fkögge ure le.
flygpissmyra s. fky'gpissmy -ra,
-my 'ra 'hästmyra med vingar'.
flykt s. bsg. fkylta. I uttr. (vara)
på firykta 'ute på öppna fältet, ute
på sjön'.
flyta v.fky'ta, firy -ter, fröt, frö 'tte.
flyte s. Jfr flöte.
flytta v.fty'ttja [firPjja] 'filea
(dvs, ta ut inälvor och ben och
därvid fläka upp strömmingen)'.
flå v . firå, fkåsdde, från. Äv. 'kalavverka skog'. -buse s.fråsbu'se,
-n 'gåpåare; person som kalavverkar skog'.
flåg s. Jfr i - .
fläcksjuka s. fkä'ck§u'ka, -§u'ka
en sjukdom hos svin. Förr mkt
vanlig.
fläka av v. fkä' ka å'v 'tälja av

(t.ex. en stock), bila (timmer för
timring); flå av (torv)'.
flängder adj. fkä 'ngder 'snabb,
duktig'.
fläsa v. firä'sa 'skala (potatis)'.
fräsa pän. — av v. firä'sa å'v 'flå
av (mossa, torv o.d.)'.
fläsk s. fkäsk, fkä -ske. då köste
fkäsk dä 'det är dyrt det'. Jfr
räv-. -hänt adj. fkässkhä'nt
'fumlig, som har lätt för att tappa
saker'.
fläta s. fire'tta, fire'tta.
nöta av v. f4-y'ta å -v, firy'ter å'v,
frö 't å'v, sup. ej belagt 'skumma
av (grädde från mjölk)'. fZryta åv
mjökka.
flöte s.1 fryste, = 'flöte; plyte (dvs.
ansikte)'. mitt i firyte.
flöte 5.2 fkii'te, =,- plur. fkö 'ter,
fkö'tene 'grädde'. fköte fröt öpp.
döm hadde fköter i e tina.
flöthöna s. firösthYna, -hö'na
'gräddsnäcka'.
fnaska i sig v. fna'ska i'-ssä 'få i
sig (lite mat)'.
fnysa v. fny'sa, fny -ser, fnös, fnösse.
foder s.1 for, fo -re 'kreatursföda'.
-bod s. fosrbo',-a 'foderbod, lada
(intill ladugården); ko som äter
mkt'. dä va ena rektiga forbo (om
ko).
foder s.2 for, fo -re 'inklädnad av
trä; undertyg'.
foderning s. I uttr. ha tä fo'rnings 'ha (ett djur) att utfodra'.
De hadde en häst tä fornings, dvs.
hade en häst och fick använda den
mot att de födde den'.
fodra v.fo'ra 'utfodra (kreatur)'.

34
fogde s. Jfr plog- .
fogna v. Jfr fugna.
folk s. fök-k el. (ä.) föktj [1.844],
fö 'Irtje [fåkja]. Äv. ' familj,
släkt'. dä va en fökk söm bodde
... Jfr b ättremans-, k vinn-.
-fatt adj. fås4-kfa' tt 'hyfsad, som
beter sig som folk'. -trå adj.
föskktrå 'som vill vara tillsammans med människor (om husdjur)'.
folka sig v fåskka sä 'bli som
folk, bli hyfsad'.
folkig adj. neutr. få 'kut 'fullt av
folk'. dä va fökkut på ma5nan.
folklig adj. fi31-kken 'omtyckt;
som beter sig som folk'.
fora s.1 fo'ra, fo'ra 'lass av varor
som körs mot betalning'. döm
tjörde fora från stan.
fora s.2 Jfr k ar 1- .
fora s.3 Jfr barn-.
forka v. föYka 'varna'. döm [65ka-n fö tä jöra dä å dä.
fors s. f655, få ;55en.
fort adj. fo :§t, komp. fo'kare,
superi. fo'est. må dä fokesta 'fortast möjligt'.
fos adj. Jfr eld-.
fostras v. dep. fo'stras 'växa upp
och utvecklas normalt (om barn)'.
döm fostras.
fot s. fot, fo'ten; plur. få 'ner, fö'ttene. Jfr fram- och under f al 1 and e . -brand s. fo'tbra'nn, =
'ofullständigt kolad ved i foten av
mila'. -färd s. obsg. fostfa'4- 'fart
på fötterna (om människa el. t.ex.
häst)'. töcka fotfa han hadde.
-led s. fo'tle., -n 'vrist'. -tråd s.
foströ"ribba el. bräda som ger

foten ngt att spjärna mot (t.ex. för
hästar i uppkörningsbro)'.
fota adv. Jfr järn- .
fram adv. framm. Jfr bära, hålla fram. -flugen adj. fra‘mmfleYggen 'livlig och mera framåt
än andra (om barn)'. -fot s.
frasmmfo't, -n. visa frammföttene 'visa att man har talang'. -lag
s. obsg. frasmmla' g. I uttr. ligga
tä framm lag 'ligga till hands'.
-skott s. frasinmskö'n, -e 'främre
toft i båt'. -stam s. fra' mmsta'mm, -en 'förpik i båt'. -sätt
part. adj. frasmmsä'tt 'för tungt
lastad i fören (om båt)'. -å adv.
fra'mma 'framtill'. framma i
båtn.
framme adv. fra'mme. Ex. under
bringa väl <framme i.
fred s. Jfr tillfreds adv. och
tvyfr ed interj.
fresta v. frässta 'prova'. döm frästa å jöra dä.
fria sig v. fri' sä, fri'(r) sä, frisdde sä, fri'tt sä 'vara nöjd, tillfreds'. hon fri sä.
frisk adj. fresk 'frisk, som har hälsan'.
friskig adj. fre'55e 'frisk, uppfriskande'. dä va så frejje, den där
drycken.
frod(ig) adj. Jfr fr öd(ig).
frodgran s. Jfr fr ödgr an.
frogga s. Jfr fr ö dga.
front s. frönt, frö'ntn 'utbyggnad,
frontespis på vindsvåning'.
frukost s. fru'köst, -n 'frukostmål'.
frusen adj. frösssen 'som lätt fryser'. han va sö frössen.
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frå adj.frå 'vaken, pigg, uppmärksam'. Jfr o-.
fråa till sig v. frå'a tä'll sä 'morna sig, ligga och långsamt vakna
upp på morgonen'.
fråga v.frå 'ga. Jfr under röv. —
upp v. fråga öPp 'be att få ngt
upprepat därför att man inte hört
vad som sagts'.
från adv. och prep. från. Jfr här nafrån adv., åvarsfråndet
interj. samt under falla, gå,
hugga, sätta från.
fräk adj. fräk 'som äter vad som
helst, som inte är kräsen på mat
(om djur, t.ex. häst el. ko)'.
fräken s. frä'cken, frä'ckna
'åkerfräken, Equisetum arvense;
dyfräken, Equisetum fluviatile'. vi
skar fräcken kring 5östrännene.
frän adj. frän 'argsint och rivig'.
fräs s.1 fräs, frä'sen 'hankatt'. Jfr
under kattfräs och kattoxe.
fräs s.2 osg. fräs I uttr. full fräs
'full fart'.
frö s. fre, = 'frö (säd, sättpotatis
m.m.)'. Jfr tät-.
fröda sig v. frö' sä, frör sä, frösdde sä, frödd sä 'förfrysa sig'. ja
frör mä. ja va5t frödd. Jfr 1 em frödd.
fröd(ig) adj.fro 'frodig (om skog,
hö, säd)'. dä va så fro'it de där
trä, det växte fort och blev dåligt
virke.
frödga s.fro'gga, fro'gga 'fradga'.
frödgran s. frosgra'n, -a 'gran
som växt hastigt'.
fröhäv adj. frö sizä'y 'fruktsam (om
människa, djur)'.

fröken adj. Jfr fräk.
frön adj. frön 'skör, utnött, rutten'.
frösmycken adj. frössmyittjen
[fråstitigan] 'som lätt fryser, som
har svårt att hålla sig varm'.
fugna v. fo'ngna 'bli unken, möglig'. sågspån fongna så han löfta.
ful adj. fulr, neutr. fu:41. ful- i tuten 'som pratar opassande och/eller svär'.
full adj. full; neutr. fuhllt. han ä
inte fushllt u't 'han är inte fullt utvecklad till förståndet'. Jfr under
knäpping.
fulla adv. föll Vol, fol, fol, f8l,
fol, fcel] 'troligen, nog, väl'. dä
stog föll nå i tidningen. dä va föll
att f/34.k arbetta mer då. int haddn föll rå å tjöpa en nyan päls.
fy hassa interj. fy ha'ssa 'usch,
fy'.
fyra räkn. fy'ra. fyribörding s.
fysrbö'b-ing, -en 'roddbåt med fyra
bord'. -skäft s. obsg. fy ',5ä 'ft
'fyrskaftad kypert'.
fyrtio räkn. förtie [fårila].
få v . få, får, feck, fått. då feck döm
[notdragarna] ut ure st-05a. — i
v . få i"få tag på'. ja feck i en
braan häst 'jag fick tag på en bra
häst'. — till v . få tä'll 'få till,
åstadkomma'.
fågel s.fu'gek, fu'gekn; fås:gkar
[!], fus:0-ane. Jfr tjäders-.
-skytt s. fu'gek5Ytt, -n 'person
som jagar och skjuter fågel'.
fåglig adj. neutr.fu:sgb-it 'med mkt
fågel, fågelrikt'. När man lade ut
strömmingsskötar, bådade det god
fångst, om det var mkt måsar där
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skötarna lades.
fåla v. föska 'få föl (om män)'.
fåle s.
, -n 'föl' .
fålla v. fa '11a. — upp v . fa' lla
ö'pp 'fålla upp (kläder)' .
fång s.1 Jfr till-.
fång s.2 obsg. fång sjukdom hos
hästar ('tarmvred, kolik'?).
får s.1 far, fa' ra 'fåra'. Jfr
plog-.
får s.2 får, få're 'får (djuret)'
fäbod s. fä'bbo, -a; plur. fä'bbo'r,
ferbbo'ne. -fähus s.fä'bbofä js, -e
'fähus vid fäbod'. -piga s. fä'bbopiga, -pi'ga.
fägata s. fä sga'tta, -a. Fägatan
hade stängsel på båda sidor; genom fägatan släpptes byns kreatur
ut i skogen på bete.
fägen adj. fäWen 'mätt och belåten,
nöjd; glad'.
fäger s. I uttr. je fä -ger 'ge upp,
resignera'. ja je fäger i dä hä 'jag
klarar inte av det och ger upp'.
fägn s.fängn 'glädje'. Det skedde
/issöm i fängn.
fähus s. fäjs, fä'jse 'fähus, ladugård'. Jfr fäbod-. -björn s.
fä'jsbjö'r, bjöin 'kvinna (piga)
som är duktig i ladugården'.
-botten firjsbö'ttn, = 'ladugårdsvind'. -lidre s.fä'jsle'r, -e 'förrum till ladugården'.
fälas v. Jfr färdas.
fäll s. fäll, fälln. Jfr skinn-.
fälla v. fälla, fä'ller,
fähllt. Jfr h ö g - .
fälle s. Jfr vind-.
fäna (färna?) v. fä'na 'älska, tycka om'. hon fäna inte kan sinn.
fänas v. Jfr ill-.

fängta v. fä'ngta 'låna; tigga sig
till'. döm jeck å fängta ätte nånting 'de gick och skulle låna ngt'.
färd s. fak, fal-a 'fotspår'. Jfr
fot-, hår-.
färdas v . fa'Zras 'i all vänlighet kivas och bråka (om barn och ungdom)'. Jfr tr y n - .
färdig adj. faskug. Jfr o-, små-.
färg s.färj, fä'rja. döm va illgrön
i färja.
färm adj. farm ' duktig (om t. ex.
hantverkare el. arbetare)'. han va
farm tä arbetta.
färna v. Jfr fäna.
färsk adj. fa5k. fa§ka mjökk
-gilad pret. part. fas5kji' la 'som
färsk rensad (om strömming)'.
Först läggs den ngn dag i saltlake.
Rom och mjölke lämnas kvar.
strömmingen ä fa§kjila
färske s. fa5tje, = 'färsk mat;
kalasmat'. Jfr helgdags-.
fässing s.fösä'ng, -a 'med halm
stoppad madrass'.
fäst s. fäst, fä'sta 'fånglina, lina att
fästa båten med'.
fästning s.fä'stning, -a 'fängelse'.
döm feck fästning.
fät s. fät, fä'te 'fjät, steg'.
fäta v . fä'ta 'gå med små steg'. hon
börjer på kunna fäta (om barn
som börjar kunna gå).
föding s. Jfr knöl-.
fögan adv. fösgan 'knappast'. fögan
ja tror e.
föl adj. Jfr i-.
föla v. Jfr fåla.
följa v. få 'kja, få 'kjer, få:" kde ,
töjt. fökja tä vägs 'följa med en
bit på vägen'.
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T.ex. tattar-,
följe s. få 'Ide,
zigenar-.
fönster s.fö'nster, få'nstre. Jfr
trebördings-. -mossa s.
få'nstermö'sa, -n 'mossa som
läggs mellan ytter- och innerfönster (mot fukt)'. -vadd s. föinstervadd, -n 'vadd som läggs mellan
ytter- och innerfönster (mot
fukt)'. -ved s. fö'nsterve', -n;
plur. -ve 'ar, -ve 'ane 'spröjs i
fönster, tvärgående trä som skiljer
rutorna åt'.
för s. för, fön 'för (på båt)'.
för adj. för 'duktig, händig och
rask i arbete'. han ä för å hä5a.
Jfr o-, tvärs-.
för adv.1 Jfr näst-, utan-.
för adv.2 fö(r) 'alltför'. Jfr under
n åk .
för prep. få el. fö. dä kallas få
tjärvar. inte bangen få nånting.
spänd få pänningar 'utan kontanter'. Jfr b ortan-, hitan-,
mot-, ovan-, östan- samt
under bo sig, k omma, tala
för.
föra v. Jfr b o- .
fördel s.föde'l, -n 'födoråd, undantag'. När man sålde ett hemman kunde man ta födel.
fördömelse s.fördö'mmels, -a. I
uttr. i samma fördömmels 'i samma dåliga situation'.
före s. fö're, =. Jfr m åkande-,
mål-. -sislett s. fö'hle'tt, -e
'menföre (i skarven mellan vinter
och vår)', mitt i föhlette.
före prep. före. före denne dagar.
förfalska v.föfa: Yka.
förfara v. föfa'ra, föfa 'r, föfo'r,

föfa're 'gå till spillo, förfaras'. dä
ha föfare n del.
förgjort part. adj. neutr. föjo'55t.
dä ä andes föjo55t.
förgäta v. föjä'ta, föjä'tter, pret.
ej belagt, sup. föjä'tte ' glömma'.
förkläde s.f6'551cla, =.
förlag s. obpl. föla 'ger. När huggarna högg mkt virke och körarna
inte hann med att köra undan det
huggna virket, så blev det store
föla ger.
förlora v. fölo 'ra.
förlägen adj. fölä 'gen 'blyg;
handfallen'. ja va5t så fölägen så
öm du dä visste.
förlägga v. fölä'gga,fölä'gger
föla', föla'ckt 'servera'. ja va5t
fölaggd.
förläggarslev s.fölä'ggarhle'v,
-a 'stor slev'.
förmera v. föme'ra 'öka, förmera'. rikedomen fömeras (genom arv el. på annat sätt).
förna s.fö'na, fösna 'visset fjolårsgräs'. Jfr gammal-.
förning s.fösrning, -a 'mat som
tas med till kalas'.
förr adv. fö(r) el. fö'rre. dä ä inte
söm förre. får i vaka 'förr i världen'. Körsbärsblad söm hon hadde töjlca få på såmman. no hadde
döm ro4'e får å.
förrdag s. bsg.föda'n 'i förrgår'.
förråt adv. få 'rat 'förut, i förväg'. kömme öpp mä röva fårat
(om den som är på dåligt morgonhumör).
förrän konj. fönn. ja änsa dä inte
fönn ja kåmm hemm 'jag kom
inte på det förrän jag kom hem'.
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försagd part. adj. fösa'ggd 'tillbakadragen, hunsad'.
försel s. Jfr in-.
försigkommen adj. fefssäkö -mmen. Om tidigt utvecklat barn.
förskräckelse s. fö'skrä'ttjels, -a.
förspänt part. adj. föspä'nnt. döm
hadde bra föspännt 'de var rika'.
först adv. fö5t. figt å främst.
förste räkn. och adj. fö'§t(e)n 'den
förste'. han va fö§ten 'han kom
först'.
för stilld part. adj. fösti'lld 'som
fått för mkt mat (om kreatur)'.
hästn va föstilld så han va 5uk.
förstone adv. Jfr i-.
förstoring s.figto'ring, -a.
förstuga s. Jfr far sta.
förstånd s.fOtå -nn, -e.
försvinna v. fö§vi'nna, fö§vi 'nner, fö§va'nnt el. föj'va'nn, fö§vö'nne.
försöka v.figii'ka, fö5ö'ker, fäJö'ckte, figö'ckt.
försäng s. Jfr fässing.
försätt adj. fösä'tt 'upptagen, som
har mkt att göra'.
föräldrar s. plur. förä -Ider, föräldrene.
fösslig adj. fössselen 'mjuk, len,
älsklig; trevlig'. e fösseliga jänta.
fötter adv. Jfr skak-.

bladra.
gadda (i)hop sig v. ga' dda (i)ho'p sä 'sluta sig samman (om
gäng vid slagsmål)'.
gaffel s. gaffel, gaffeln. Äv.
'hötjuga'. Jfr trä-.
gager adj. ga'ger 'skrytsam, storordig'.
galig adj. ga .ke el. gal-ig 'galen'.
hon feck i gaZrigan hd5. Härm.
gake arma§ 'fel annars (om det inte vore på det viset)'.
gall adj. gall 'ofruktsam (om kvinna el. djurhona)'. -åda s. gallda,
-da 'ejderhona utan ungar'. Sådana honor brukade bli feta och lätta
att skjuta.
galt s. gahlt, ga'hltn. Jfr f ar -.
galva v. gairsva 'skratta högljutt'.
döm galrva å skratta.
gamlas v. ga'mk-as 'åldras'.
gammal adj. gasmmal el. gasmmak.; neutr. ga'mma5t; komp.
gasmkure; superl. gasm4-est.
ga'mmekn 'djävulen'. ga'mkene
'gammelfolket'. gammaj't töj't
gräs. vi ha jo5t så åv gamma5t.
han va gamb-est å hele barkullen
'han var äldst av hela barnkullen'.
Jfr ut-. -erik s. g a' mmeZrejle
'djävulen'. -förna s. gaimmekfö'na, -fö'na 'gammalt torrt
gräs'. -jänta s. ga'mmeZrjä -nta,
-jä'nta 'äldre, ogift kvinna'.
-jäntknut s. gatinmeb-jä'ntknu't,
-n 'käringknut'. -munk s. ga'mmek-mo'nk, -en 'gammal ungkarl'.
-snus s. ga'mmeksnu's, -n 'begagnad snusbuss'. -ställt adj.
gadd s. gadd, ga'ddn 'gadd; liten ga'mmeZrstä'hllt oböjl. 'lillgamstig'. Jfr pissmör - och under mal, snusförnuftig'. de där stinta

G

39
va så ga‘mmek- stä'hIlt. -svål s.
ga'mmek-sval- , -n 'gammal gräsvall'. -vändas oböjl. adj. och
adv. ga'mmekva'4-as 'ålderdomlig'. dä va så gamme4-vakas
ahllting dä.
gammeldom s. ga'mmelrdo:'m,
-en 'ålderdom'.
gan s. gan, ga -na 'fiskgäl'.
gantig adj. ga'ntug el. ga'ntig
'leklysten; brunstig (om djur och
människor)'.
gap s. gap, ga'pe . -hals s. gäsphaj, -en.
gapa v. ga'pa.
gapig adj. ga'pig 'skränig'.
garn s. gar, ga're 'tråd'. Jfr
blagg-, mun-. -nystan s. gasrny'stan, -e.
garra v. ga'rra 'blåsa svagt'.
garva v. Jfr galva.
gata s. ga'tta, gastta 'uthuggen rågång (i skog)'. ga'ta namn på en
gård i byn Bäckmora. Jfr fä-.
gavel s. ga'vek,
gavla v. ga've4-a 'ställa upp dörren
på vid gavel (för att vädra)'.
gebit s.jebe't, -e 'område, yrke'.
gehör s.jehö'r, -e 'respekt'.
gemen adj. jeme'n 'vänlig, snäll,
givmild'.
gemmon prep. Jfr genom.
gen s. jen, je'na 'arm på not'.
-balk s. jesnba'kk -en 'en av de
båda nät i noten i vilka notrepen
är fästade'. Eftersom påfrestningarna där inte är så stora, kan som
genbalkar begagnas svagare nät.
-trä s. jesnträ', =; plur. -trä'n ,
-trä'na 'krokigt självvuxen granstång i notens flank'. Håller ut

strömmingsnotens arm.
gen adj.ljen; neutr. jennt. en jenan
väg, döm jeck jennt 'de ginade'.
döm jeck jennt öve at Pär Hanns
'de gjorde arbetet på ett enkelt
vis'. Talesätt. räckna jennt 'med
flit räkna fel till sin fördel'.
-gadd s. jesnga'dd, -n 'genväg,
genstig'. -väg s. je'nvä'g, -en.
gen adj.2 Jfr g ir i g .
genast adv. je'nast. Äv. som kommando till barn som inte vill lyda.
genom adv. och prep. jö'mmen
['Urnan, orman, fom8n] el. jö 'nöm. Jfr allti-, bort-, norr-,
söder-, öst-, under ögna genom samt under skaft. -gådd
part. adj. jö'mmengå'dd 'full av
fisk (om nät)'. han va aldeles
jömmengådd 5ötan 'strömmingssköten var alldeles full av strömming'.
gesvint adj. neutr. jesvi'nt 'lättvindigt'.
get s. jett, je'tta; plur. je'tter, je'ttene. Je'tta är namn på ett fiskeställe vid Vitön i Enångers skärgård. Jfr under bock och killing samt rå-. -hus s. jestthu's,-e
'fähus för getter'. Fanns såväl ute
på skären som vid hemgården.
-låt s. bsg. jestahitn. I uttr. dä få
vara måtta på jettlåtn 'det får vara
någon måtta på vad som nu
händer'.
getas v. je'ttas 'retas; tredskas, vara motsträvig'. han for å jettas mä
döm.
getig adj. je'ttug 'retsam; motsträvig'.
geting s. je'tting, -en. -bölla s.
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je'ttingbölla, -bölla 'getingbo'.
getta v. Jfr gitta.
gil s. ju, filen 'strömmingsrens
(tarmar och gälar)'.
gila v. ji'la 'rensa strömming gm
att ta bort tarmar och gälar (men
lämna huvud kvar)'. Jfr f är sk gilad.
gillermjölke s. jillermjö -kka, -n
'mjölke, Epilobium angustifolium'.
girig adj. jen [jan] 'idog, flitig'.
gissa v. ji'ssa 'gissa; tro'. ja jisser
att dä ä så 'jag tror att det är så'.
gistarmsstång s. ji'starmstå'ng,
-a 'stång med pliggar för torkning av skötar och nät'. Av gran.
Stången kan flyttas efter nätets
djup.
gisten adj. ji'ssen 'otät på grund av
torka (om t.ex. laggkärl)'.
gistvall s. jisstvall, -en 'plats där
man torkar skötar' = hjälle.
gitta v. je'tta 'måste, vara tvungen;
bry sig om'. ja jetta inte höckt å
jöra dä 'jag höll mig för god för
att göra det'.
giv s. gen. geffs. I uttr. få' tä jeffs
'få som gåva'.
giva s. je'vva, je'vva 'fång hö; gåva'.
giva v. je, jer, gav, je'vve. —
med sig v. je' mä'-ssä. han je mässä mot kvällen, nordvästn. — sig
av v. je' sä å'v 'ge sig iväg; rymma, fly'.
givare s. Jfr gäst-.
gjord s. jok, jo -'a 'båge i ryssja'.
Görs av gran som böjts mot marken men ändå fortsatt att växa, en
s.k. jordlega. Jfr buk-, rem-,

ryssj-.
gjord adj. jo:rd 'mogen (om bär,
frukt, säd)'. döm (lingonen) ä nte
jord änn.
gjord part. adj. Jfr o - .
gjorda v. jo'ka 'sätta band på
(tunna, kar)'.
gjordas v. jo 'ras 'mogna (om bär,
frukt, säd)'. döm jo5 inte bära i
år 'bären mognar inte i år'.
glad adj. gka. Äv. 'efterbliven (om
person)'. en gkaan dag. -skallig
adj. gkasskallig 'flintskallig'.
glapig adj. neutr. gka'pit 'som ger
mkt insyn'. dä ä sö gkapit, vi ha
inge gardiner.
glapp adj. gkapp. gkapp i tjäftn
om en person som kan svara för
sig.
glas s. giras, gka'se. Jfr d r i ck s - ,
glåm-. -bär s. gira'sbär, -e
'stenbär, Rubus saxatilis'.
glenna v. gke'nna el. gkeisnna 'blåSa hårt och kallt'. dä gkenner noa.
glia v. gkisa 'glänsa, blänka'. han
va s fet så dä gkia åv-en.
glims s. obsg. gkims. I uttr. hlö
gkims 'misslyckas'.
glina v. gki‘na 'hånflina, se förarglig ut'.
glipa s. gkispa, gkispa 'öppning i
plagg, urringning'.
glisa s.
gkissa 'öppning
mellan moln'.
glisa v. gki'sa 'lysa fram (om solljus i molntäcke)'.
glitter s. gke'tter, gke'ttre 'märgel, ancylussnäckor'. dä va gketter där i backan söm döm tog at
hönsa. Jfr under märgel.
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glo v. go, gkor, gkosdde, gott.
— stad v. go' sta' kasta en arg
blick, blänga'.
glosa s. gkossä, gkossa 'brännhål i
kolmila'.
glummen adj. gkösmmen 'lysten
(efter ngt)'. kone ä så gkömmen
på söpp.
glutta v. gku'tta 'titta i smyg'. —
ut v. gku'tta u't 'kasta en blick
ut'.
glyka v. gkyska, gky'ker, gök,
gkö'cke 'svälja, sluka; skaffa sig
på ojust sätt'.
glysa s. och v. Jfr glisa.
glåma v. gkeisma 'stirra, glo
fånigt'.
glåmare s. gkå'mare, gkå'marn;
plur. gkåsmrar, gkå'mrane 'tittare, utklädd åskådare vid bröllop'.
Brukade ha många hyss för sig.
glåmglas s. gkå'mgka's, -e 'spegel'. Försmädligt ord.
glädje s. gkäjje, -n. gkälie å gamman.
glöd s. gkö, gkö'a 'eldglöd'.
glömma v. gkö'ma, gkö'mer,
gkösmmde, gkömmt.
gnaga v. gna'ga, gna'ger, gna'ggde, gnackt.
gnatig adj. gna'tig 'snål, närig'.
gnekig adj. gne'kig 'gnisslande'.
gnet s. gnett, gnelta; plur. gnelter, gne'ttene 'lusägg'.
gneta v. gne'tta 'skära i småbitar;
småsnåla'.
gnette s. gne'tte. I uttr. på gnette
'på glänt'. dåra stog på gnette.
gnida v. gni, gnir, gne, gne'e. Äv.
'springa', han gne fo5t.
gnussa v. gnusssa 'gnida'. ja gnus-

sa å gnussa men fläcken gick inte
bort.
gnussla v. gnö shlla 'smågnägga;
småskratta'. döm gnöhlla söm en
häst.
gnåta s. gnö'ta, gnösta 'gnutta'. e
lita gnösta mjök.
gnälla v. gnä'lla, gnäller, gnall,
gnölle.
gnöla v. gnöska 'gnälla'.
god adj. go; neutr. gött. ha goan ti
'ha gott om tid'. i goa hann, jfr
under hand. hon va go då, koa
(om ko som fått efterbörden). gött
sätt. fö gött 'för gott, för all framtid'. få tä goe 'få till godo'.
godaktig adj. go'a'ktig 'givmild'.
godalig adj. go'a'ke 'bra'. goake
vår 'fint väder', dä va goake.
godlik adj. gosli'k 'lika god (som),
lik', hon ä golik systra.
godslig adj. goshllen el. gos§len
05l'on] 'mjuk, snäll,
älsklig'.
golv s. gökv, gö'kve. Äv. ett hömått omfattande en hässja på fem
stänger (12 fot långa, höets vikt
150-200 kg) = längd. Jfr log-.
gorma v. gö'rma 'gräla, träta'.
gorr s. gör, gö're 'var (i böld el.
sår)'. -kåda s. gösrko'a, -ko'a
'mjuk grankåda'. -kådplåster s.
gö'rkopkå'ster, -pkå'stre 'plåster
med grankåda'. Ansågs dra var ur
sår. -led adj. gösrle 'mkt elak;
mkt trött (på ngt)'. ja va så görle
på de hå jöra. -mört s. gå srmöYt
'lekmört'. Även som skällsord.
-tall s. gösrtall, -n 'frodväxt tall,
full av kåda'.
gosse s. gössse, -n. å gå'sse, Wsse,
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sa Fkäcken— så sade Jonas Fläck
när han högg ihjäl en pojke med
en märlspik. Talesätt.
gova v. gå 'va 'lukta'. då gåva åv-a.
grabba v. gra'bba 'dragga (efter
ngt)'.
gradad part. adj. gra'da 'fasslipad
(om eggverktyg, t. ex. yxa)'.
gramsa v. gra'msa 'grabba tag i'.
döm gra'msa a't sä 'de tog
friskt för sig'.
gramsnot s. gra‘msno't, -a 'djup,
finmaskig not'. Tar allt som finns
i fiskväg.
gran s. gran, gra'na. -löp s.
grasnlo'p, -e 'granens savande'.
-mor s. grasnmo'r, -e 'tätt bestånd av granar'. -ris s. gra'nri's,
-e. Jfrgranrisros.
grann adj. grann 'fin, ej grov;
vacker; noggrann; utan svårighet'.
då ä då inte grannt tä få tag i en
dräng nufötin 'det är då inte lätt
...'. -salt s. gra'nnsa'hlt, -e 'finsalt'.
granne s. gra'nne, -n.
grannlaga adj. gra'nnla'ga 'noggrann; svår att göra till lags'.
granrisros s. gra'nrisro's, -a
'hopflätat granris framför stugbron att torka fötterna på'.
grassant adj. grasa'nt 'upprörd,
ilsken'.
grav s. grav, gra'va. Äv. 'hål för
aska i den öppna spisen' = a sk grav. Jfr ask-, spis-, vatt-.
-rosta s. gra'vrö' sta, -rö'sta
'gravrost'. -svin s. gra'vsvy'n, -e
'grävling'.
greda ut v. gre' u't, gre'r
gre'dde u't, gre'tt u't 'reda ut,

breda ut'. gre ut gare. hon gredde
ut line i bketje.
gredkam s. greska'mm, -en 'grov
vävsked, redkam'.
greka v. gre'ka 'bråka'.
grekig adj. gre'kig 'bråkig, som
vill ställa till bråk'.
greksäck s. gresksä'ck, -en 'bråkmakare'.
gren s. gren, gre'na 'trädgren
(större än kvist); byxgren, gren på
människokropp'. Jfr sköt-.
grena v. gre'na 'spärra ut benen'.
grep s. grep, gre'pa 'grep; hötjuga'. greper tå trä. Jfr gaffel.
gressisera v. greessise'ra 'reda ut,
breda ut (t. ex. lin, ett tilltrasslat
snöre, en strömmingssköte)'.
grevar s. plur. gre'var, gre'vane
'avfall vid smältning av ister och
talg'. Kastades bort.
griffel s. griffel, -n. Äv. 'person
som gärna retar andra'. då va en
rektigan griffel.
grimma s. gri'ma, gri'ma.
grin s. grin, gri'ne 'gråt'. Jfr under snorkastning.
grina v. gri'na 'gråta (både tyst
och högljutt)'. grina illa 'grimasera'.
gris s. gris, gri -sen. Jfr helår s- .
gro v. gro, gror, gro'dde, grott
'läka (om sår)'. såre grodde bra.
groblad s. gro'bka', -e; plur. grosbka'n, -a el. (ä.) grö- 'groblad,
Plantago major'. Ansågs kunna
läka variga sår.
groda s. gro'a, gro'a 'groda;
padda'. grodyngel s. grosy'ngek,
-y'ngke.
grohull s. gro'hu'll el. gröshull, -e
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'läkkött'.
grogg s. Jfr bus-.
grola s. gro'ka, groska 'grop, fördjupning (i marken el. i havsbottnen)' = städja.
gromma till sig v. gro'ma tä'll
sä 'bli tjock i väntan på kärning
(om grädde); hopa sig (om ovädersmoln)'. Grädden skulle stå i
ett kärl och groma täll sä innan
den kärnades. dä gromer täll sä på
himmeln.
grop s. grop, gro'pa 'grop, fördjupning'.
grosslig adj. grös§§len el.
gröshllen 'sorgsen, nedstämd'.
grov adj. grov; neutr. grofft. en
tum grov. dä va så grovan §ö.
grumlig adj. grå 'mig.
grumma v. Jfr gr omm a.
grund s. grönn, grö'nne 'grund (i
havet)'.
grund adj. grönn 'icke djup; dum,
enfaldig'. -nät s. grusnndt, -e
'mellan 5 och 7 fot djupt nät'.
-skallad part. adj. grösnnska'lla
'dum, enfaldig'.
grunna v. grö'na 'grunna, fundera'. ja ha gått å gröna på dä
län gen.
grus s. grus, gru'se. Äv. 'kaffesump'. Jfr kaffe-.
gruva sig v. gru'va sä.
grynna s. gry'nna, gry'nna
'grund; (gm landhöjningen) torrlagd sjöbotten'. Jfr s j ö -.
grå adj. grå; neutr. grått. -alder
gråsa:'kder,-a:'kdra 'gråal'. -mal
s. grå 'ma', -n en sorts fjäril med
brungrå vingar. Flyger om sommardagarna vid vattenytan. Längd

3-4 cm. -rock s. gråsrö'ck, -en
'regnbroms, Haematopota pluvia-lis'. Ca 13 mm lång, grå
och med fläckiga vingar.
-själ s. grå '5ä', -n. Den numera
enda förekommande sälarten.
gråt s. gråt, grå'tn. Jfr smul-.
gråta v. grå 'ta, grå 'ter, gret, gre'tte.
gråtslig adj. Jfr gr osslig.
gränslös adj. grä'nslö's; neutr.
gräsnslö'sst. dä va gränslösst mä
snö vi ha fått.
gräs s. gräs, grå -se. Jfr svin-,
tät-, ål-.
gräva v. grä'va, grä'ver, grä'vvde,
dä grävvde 'det var grov
grä
och krabb sjögång'.
grävsvin s. Jfr gr av svin.
gröhull s. Jfr grohull.
grön adj. grön; neutr. grönnt.
mjökka smaker grönnt när korna
går på frodigt grönbete.
grönt s. Jfr kejsar-.
gröptjock adj. grå 'ptjö'ck, -tjdckt
'mkt tät el. tjock'. dä va gröptjöckt mä strömming 'skötarna var
fulla med strömming'.
gröt s. gröt, grö'tn. Jfr lill-,
sjuskinnad-. -kväll s. gröstkvä'll, -en 'sen kväll efter lång arbetsdag'. ja feck grötkväll i kväll,
ja, fö ja feck hålla på så län gen å
arbetta. -mjöl s. gröstmjdk, -e
'kornmjöl'. -stöt s. gröststdt, -n
öknamn på sörlänning (t.ex. skåning). -väta s. grö'tvä'ta, -vifta
'vätska som äts till gröt'.
gubbe s. gösbbe, -n. Äv. 'fågelhane'. Jfr blöt-, hässj-, kuckel-, pr ack-, åd-.
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guck s. guck, gu'cken 'gök'. Jfr
gök.
gucka v. gu'cka 'gala (om gök)'.
gudifader s. gufa'r, -n. -moder
s. gumo'r, -a.
gudnådslig adj. gunå: 'hien 'blyg,
tillbakadragen'. döm stog där å va
så gunåhlen och visste inte vad de
skulle göra.
gudslån s. gu'hllån el. gu'sslån
[-lan], -e 'ngt gott man ger i matväg (t.ex. till en ko för att hon
skall mjölka bättre)'.
gul adj. gbar, neutr. gu:§t. Jfr i 1 1 - .
gullhöna s. gu'llhö'na, -hö'na
'nyckelpiga; dotter som ensam ärver hemmanet'.
gumma s. gö'mma, gösmma.
gump s. gömp, gö'mpen 'gump (på
häst)'.
gumpad part. adj. Jfr ro st-.
gumsa v. gösmsa 'ro (mödosamt)'.
döm gömsa å rodde.
gumse s. gö'mse, -n 'hanfår'.
gumsig adj. gösmsug 'brunstig
(om tacka)'.
guppa v. gu'ppa 'gunga (vid sjögång)'.
guva s. gu'va, gu'va 'behaglig
vind'. Jfr varm-.
gyttja s. jöjja, jös5ja.
gå v. gå, gå(r), jeck, gått.— av v.
gå' å'. — efter v. gå ätter 'börja
ta slut; ta upp bottenremsan (dvs.
gräva färdigt) när man gräver ett
dike'. dä gå ätte mä hö. — från
v. gå' frå'n 'få lämna sitt hemman
el. sin gård'. — ikring v. gå'
ikri'ng 'gå och fria; gå och sälja
ngt'. — med v. gå' mä "omkomma'. — upp v. gå' ö 'pp. dä gå(r)

häller öpp 'det går (fungerar) fort
och bra'. — ut v. gå' u't. I uttr.
som gå ut mä e ko 'ta en ko till
tjuren'. — åt v. gå' a't 'gå under,
förgås'.
gådd part. part. Jfr gen om -, n e der -.
gång s. gång, gå'ngen. ja hadde
gåssen mä-mmä mä n gång 'jag
hade alltid gossen med mig'. stå i
gången 'konfirmeras'. Jfr h em -,
moln-.
går s. Jfr gorr.
gård s. går, -n. kömme å gå'4-e
'kommit bort'. gå i gålrane 'gå och
fria'. -fare adv. gås4fa're. I uttr.
gå gålrfare 'gå från gård till gård'.
-katta s. gå'kka' tta, -ka' tta
'strykkatt'. -käring s. gåsktjä'ring, -a 'kvinna som springer omkring i granngårdarna'. -pojk s.
gå'irp'djk, -n 'pojke som går på
frieri'. -slgävd s. gåffije'vd, -a
'egenskap som är typisk för en
gård'. dä va dä gåjYjevda 'det var
typiskt för den gården (att de
aldrig hade torr ved)'. -slhäst s.
gå'jj'hä'st, -en 'häst som inte byts
el. säljs utan stannar kvar på gården tills den dör'. -sop s. gå'4-so'p, -en 'kvinna som springer
omkring i granngårdarna'. - si ring s. gå '5§ri' ng, -en 'tomt,
gård, gårdsplan'. innöm j—ok-ve
g4gringen.
gårlig adj. gå'llen 'lämplig, lagom,
bra'. hästn va gållen 'hästen var
passande (stor)'. Jfr o -.
gås s. gås, gå 'sa; plur. jäss, jä'ssa.
gåta s. gåsta, gå'ta 'träribba som
håller ihop timmervägg vid föns-
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ter eller dörr'.
gåva s. gå'va, gå'va. ha gåva 'ha
förmåga till ockulta ting'. koa
mjökka å gåvene 'kon mjölkade
bra, med tanke på det dåliga foder
hon fick'.
gälla s. Jfr orm-.
gängsen adj. jä sngsen 'tillgänglig
för samlag (om kvinna)'.
gärding s. Jfr hamn-.
gärna adv. jä'na. fåra åt int jäna
löve rått.
gästbud s. jä'ssbö', .. Jfr efter-.
gästgivare s. jäffli'var, jäffli'van.
gät s.1 Jfr natt-.
gät s.2 Jfr av-.
gäta v. jä'ta , jä'ter, jä'tte, jätt 'valla (kreatur), vakta'.
gätslor s. plur. Jfr hem-.
gäv s. Jfr giv.
gäv adj. Jfr våggäva s. Jfr giva.
gävd s. jevd, je'vda 'plägsed,
hävd'. Jfr går ds-.
Gävle s. jä: 'vle. Jfr under ruska.
gök s. jök, jö'ken. Jfr guck. -snö
s. jö' ksnö', -n 'snö som faller sent
om våren'. Ansågs nyttig för växtligheten.
gölpa s. jö '4-pa, jö'kpa 'skåra, fördjupning (t.ex. i marken el. i ett
träd)'.
gömma s. Jfr kurra-.
gömma v. jö'ma, jö'mer, jö:'mde,
jö:mt 'gömma, dölja'.
gömme s. Jfr botten-.
göra s. oböjl. jö 'ra.
göra v. jösra, jör, joske el. jo:'rde
[Åda], joOt. ja jör lika öm ja
ligge äll öm ja stige öpp 'det gör
mig detsamma om jag ligger eller

om jag stiger upp'. — med v.
jö'ra mä' 'behöva'. vi jorde inte
mä båtn, fö dä jeck å gå öve isn.
— sig v. Jfr ond-.
görlig adj. Jfr o-.

H
hack s. Jfr socker-.
hacka s. Jfr kok-, tran-.
hagatratt s. ha' gatra'tt, -n öknamn på Hagabo.
hage s. ha'ga, -n 'gärdsgård,
stängsel'. Jfr band-, fastband-. hagrod s. ha'gro', -ro'a
'virke till stängsel (stänger och
störar)' Jfr under bandhage.
rätt tä hugga hagro.
haj adj. haj] 'skrämd'. döm va5t
haj].
hake s. ha'ka, ha 'kan.
hal adj. hak; neutr. ha :§t. dä va
ha5t. vägen va hak.
hallare s. hallare; ha 'han; plur.
ha'llrar, hallrane 'sten el. dragg
som ankare för skötar'.
halliband s. hasllba'nn, -e 'snöre
varmed man fäster sten till sänke
på not, nät och sköte'. -berg s.
hallbä'rj, -e 'sten som nätsänke'.
Sätts fast i teln med hallband.
hallon s. Jfr röv-.
hallå s. Jfr allo.
halm s. hakm, ha - men. -bosse s.
hasktnbö'sa, -n 'gammal madrasshalm'.
hals s. ha5, haYen. Jfr g ap- ,
skväl-. -duk s. ha'jdu' k, -en
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'halsduk att viras om halsen; huvudkläde för kvinna'.
halsa v. ha 'ja 'halsa, dricka ur (en
flaska); hålla el. falla (ngn) om
halsen'.
halsad part. adj. Jfr rum - .
halv adj. hav; neutr. ha:5t. ha§t
öm ha§t 'halvt om halvt'. -annan
adj. haskvna'nn 'en och en halv'.
e halevnann fjä4-ing. -båt s.
ha'irvbå't. I uttr. fara på hab-vbåt
'dela fångsten av fisk och strömming i två lika delar (vilket skedde förutsatt att de båda i laget
tillhandahöll lika mycket i redskap)'. -faren part. adj. neutr.
ha'kvfa're . I uttr. dä va så ha4-vfare 'det (dvs, arbetet) var så
slarvigt, halvfärdigt utfört'.
-fjärde s. oböjl. mask. has4-vfjälre 'en halv fjärding'. -tredje
s. oböjl. mask. hashtre'lle 'en
tredjedels fjärding'. -årsmote s.
bsg. ha'L-vå§mo'te 'samma dag
som sex månader tidigare'. en
störm unne vintn kömm jänn ve
hab-vå§mote, dvs, om det stormade en viss dag på vintern, så
troddes stormen komma tillbaka
sex månader senare.
hammare s. hasmmare, hasmman
Jfr s k o - .
hamn s.1 hamn, ha'mnen 'spöke,
gengångare'. -gärding s. ha'mmjä'k-ing, -en 'hafsigt klädd person'.
hamn s.2 hamn, ha'mna 'båthamn'.
hamsig adj. Jfr o -.
han pron. subjekt och objekt han
[han, han], en [an], n [ty, n]; gen.
hanses [htinsas, hiinsa s] 1. ana-

foriskt: å han bestämmde
så
haka-n i fingre. hanses bar. dä
va hanses jöra. 2. indefinit: öm
han inte vät nå, så få-n vara tysst.
Jfr under ankost.
hand s. hann, ha'nna; plur. hä'nner, hä'nnene. Om en händig
hantverkare har tagit hand om
ngt, så har det kömme i goa hann.
i föl5te man ha'nn 'i första hand'.
Jfr hård-, snäll-. -kläden s.
plur. hasnnkLii'n, -a 'svarta band
att bära likkista med'.
handsk s. hansk, ha -risken 'handske'. Jfr lapphandskar.
hane s. hasna, -n 'djur av hankön;
bösshane'. Jfr eld-, kåd-, rack el - .
hank s. hank, ha'nken 'ögla av
svedd vriden grankvist runt störpar i gärdsgård'. Jfr under
bandhage.
hanka v. ha'nka 'hänga upp ett
slaktat djur i bakbenen'.
happ s. bsg. ha -ppen. I uttr. dä
jeck på happen å sna -ppen 'det
gick alldeles jämnt upp'. Jfr o- .
happa s. Jfr o-.
har s. har, hare; plur. ha'rar,
hasrane 'liten kobbe; samling av
sten i åkermark'.
hare s. hast-a, -n 'hare (djuret);
kotlettrad på gris'.
harisk adj. ha'risk 'livrädd, feg'.
harka s. has§ka, ha§ka 'räfsa
varmed man river en mila eller
räfsar ihop kolet på milans botten'. Jfr slar k- .
harka v. hajka 'svida i halsen'. dä
ha§ka i ha§en.
harm adj. harm 'harmsen, arg'. ja
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va5t harm ja på dä.
harma sig v. hasrma sä 'gräma
sig'.
hassa interj. Jfr fy has sa .
hatt s. hatt, ha'ttn. Jfr skarp-.
hav s. hav, ha 've. Det skymtade
av öane ute i have. -sisjön s. Endast bsg. haffs§ö'n 'havet'. Ordet
kan brukas för att skilja hav från
insjö.
hava v. ha, ha(r), ha'dde [håda,
hada], ha'vve. — inne (på) v.
ha i'nne på 'ha fördel av'. hon
hadde inne på nä hon lärde sä
söma.
havre s. ha:'gra, -n.
hed s. he, he'a 'område med tallskog på sandmark'.
hejda v. hä'gda 'hushålla, spara'.
hägda på smöre 'var sparsam med
smöret!'.
hel adj. hel; neutr. hehllt. en helan
smak. e hela radda. he'le dan.
helgdag s. hä: -rdag, -en '(kyrklig)
helgdag som inte är söndag'. kömme tä hä'rdas 'kommit i god miljö
(god mat och bostad)'. -slfärske
s. hä'rdasfaYtje 'sovel, dvs. fisk,
fågel el. annan god mat som man
lyckats få före en helgdag'.
hellre adj. och adv. komp. häller.
va: söm häller var 'hur det än
var'. dä går häller öpp 'det går
fort och bra'.
helårsgris s. he'lå§gri's, -n 'svin
som göds för hela året'.
hem s. hemm, he'mme. Hemme avser vårdhemmet i Tosätter. -gång
s. hesmmgå'ng, -en. han jeck
hemmgång 'han gjorde hemfridsbrott'. -gätslor s. bp!. he'mm-

jä'hltene. I uttr. (vara) i hemmjähltene '(vara) i kända trakter'.
-trå adj. hesmmtrå' 'som vill vara
hemma'. Särskilt om ko som inte
vill gå på bete i skogen.
herre s. ha'rre, ha'rr(e)n.
herrskap s. haffika'p, -e.
herrstuga s. haY5tuga, ha -55tuga
'finrum'.
hes adj. häs.
het adj. het. en hetan häst. sitta på
hete stenar 'vara orolig för ngt'.
heta v. he'tta, he'tter, helta, hestta.
ställe söm han bodde i hetta Knasrå.
hetta s. he'tta, he'ttan. Äv. 'den del
av milan där kolningen pågår'. nä
hettan inte jeck koncentriskt utan
milan fick två utgångar, då sade
man att det gick en v i ter v äg
genom kolbottnen.
hetta v. helta. dä va så dä hetta åv
syna på-mmä 'det var så att jag
blev het i ansiktet'.
hia v. hi'a 'häftigt dra efter andan,
flämta'. ja sprang så ja hia.
hide s. hi'e, = 'ide, lya, kula'.
hiknas v. hi'knas 'hisna (t.ex. av
hög höjd)'.
hill s. hill, hilla 'hylla'.
hilla v. Jfr hylla.
hingst s. Jfr klapp-.
hink s. Jfr ung - .
hinna v. hi'nna, hi'nner, hannt,
hö'nne.
hippen adj. hi'ppen 'rädd, förskräckt'.
hippenhet s. bsg. hi'ppenhe'ta. I
uttr. i hippenheta 'i rädslan, i
upphetsningen (gjorde han det och
det)'.
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hislig adj. hi'selen 'hemsk'. dä va
hisele.
hissande adj. hi'ssane 'som har
nervöst bråttom, jäktad'. han va
så hissane så han hadde inte ti mä
nånnting.
hitanför prep. hittatö'r. hitaför
vägen 'på den här sidan vägen'.
hithärna adv. hi'ttene, hi'ttne,
hi'ttn 'hit'. döm va änna hittene.
hittill prep. hitä'll 'hit till'. döm
va hitäll öss.
hjon s. jön, jö'ne 'person'. vi ä åtta
jön i matn. Jfr hjälp-, skur-,
stök-.
hjul s. jur, ju'ke. -bäck s. ju' k-bä'ck, -en 'ränna för vattenhjul'.
hjåmig adj. Jfr j åmi g .
hjälle s. jälla, -n 'gistvall, torkplats för skötar'. Ordet skall ha
kommit till Bergön i Enånger med
inflyttade från Skärså 1928.
hjälp s. jäZp, jä'kpa. Jfr n ot- .
-hjon s. jäs kpjö'n, -e 'piga, kvinna
som hjälper till vid ett visst arbete'. -karl s. jä'kpka'r, -ka'n 'daglönare'. -oxe s. jä '4-po'kse, -ii
'avelstjur'. -smed s. jäs kpsme', -n
'hantlangare åt smed'.
hjälpa v. jäs kpa, jä'kper, jä:Jte,
jä.5t. döm jä5te 'de drog iland
noten'. dä jä5 inte mä' det hjälps
inte, (jag måste ändå)'.
hjälplig adj. Jfr o -.
hjärna s.ja'na, -n.
hjärta s. ja'§ta, .. hjärtiskrämd
adj. jajtskrä'mmd 'svårt skrämd'.
-värk s. jajtva'§k, -en 'ångest'.
-värmare s. jajtva'rmare,
-vaerman 'lång halsduk som knyts
över bröstet'. Brukas främst av

kvinnor och sjöfolk.
ho s. ho, -n. Jfr s k åll- .
hocken pron. mask. å'cken, fem.
å'cka, neutr. å'cke 'vilken'. åcken
åv döm? åcke dä bir ...
hockendera pron. mask. å'ckende'ra, fem. å'ckade'ra, neutr.
å'ckede'ra. 'vilkendera'. åckedera
åv de dä träna? dä ä åckedera ja
vill äll inte 'det är antingen jag
vill eller inte'.
hofta v. ho fta 'försöka uppskatta
(mängden av ngt)'..
hoja v. hå :ila 'skrika, ropa'.
holme s. höskma, -n. Ett hemman i
Borka heter Höman.
homeopat s. hy'mmåpa't el. ho'mopa't, -en.
hon pron. subjekt och objekt hon
[hon, hon] el. -a (-a) [a, a, a]
och ra [ra, ra, ra], tryckstarkt
objekt äv. hä'nne; gen. ho'nses el.
hä'nnes. då banna hon döm mä
tji555b05bkan. å så rök-a en
dä ... han låg mä-ra. ja her inte
hänne. dä va honses syckel. ja tamä däg å inte mä hon.
hop adv. Jfr byta, fittja, gadda, klunga, knöla, kurla,
mjölka, mygla, mögla, m öla, porla, slå, snörpa,
strömma, såta hop.
hopläggningsbal s. ho'pläggningsba'1, -n 'knytkalas (brännvin, kaffe, bröd el. t.ex. risgrynsgröt) med dans'. Dit kunde ungdomar från olika byar komma.
horn s. hon, ho'ne. Jfr kopp-,
korv-. -knut s. ho'nknu't, -n
'dubbel hakknut i timmerhus'. I
denna husknut sticker timrets än-
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dar ut utanför husväggen.
horsa v. hö:55a 'skratta högljutt'.
hospital s. hå'spita7, -e 'sinnessjukhus'.
hosta s. hossta, hossta. Jfr bock-.
hovera till v. hove'ra tä' försöka
uppskatta (mängden av ngt)'. hovera tä så å så mycke tjilå du hadde fått strömming.
hovor s. plur. Jfr mag-.
hoxa v. Jfr hu g sa.
hud s. hu, hu'a. få på hua 'få på
huden, få klander'.
hugg s. Jfr i s- .
hugga v. hu'gga, hu'gger, högg,
hö'gge. — från sig v. huegga
frå'n sä 'göra huggningen, avverkningen färdig'.
hugsa v. hö'ksa 'önska'. — åt v.
hö'ksa a't 'trakta efter'. han
höksa at piga 'han fikade efter
pigan (till hustru)'.
hugster s. hulster, hukstra 'hygge'.
hull s. Jfr gro-, grö-, tand-.
hullunge s. hu'llo'nga, -n 'hulling'.
hult s. Jfr stråk-.
humla s. hösmka, hö'mka 'humla
(insekt)'.
hund s. hunn, .. Jfr u 1 1 - .
hundra räkn. hu'nra. en hunra
kanner. Jfr stor-.
hurra v. hu'rra 'frakta, skjutsa (på
kälke el. skottkärra)'. döm hurran på e skött-tjärr.
huru adv. höre [hsra], hu [hzu,
hu], hö. hu jorde ni då? hu kömmer-e täll 'hur kommer det sig?'
hö' då el. hö' då' då 'varför det
då?' Uttryck för förvåning. hö' då

M a' ttis. Härm efter en kvinna
vars man hette Mattias.
hurvel s. hö'rvel, -n 'örfil'.
hus s. hus, hu'se 'boningshus m.m.'
Jfr fisk-, flen-, fä-, skett-,
star v-. -ly s. hussly', -e 'tillfälligt
natthärbärge (t. ex. för luffare)'.
-ro s. hussro' , -a 'lugn och ro när
man sitter på toaletten'.
huskig adj. hu'skug 'småfrusen'.
då tjänns huskut 'det känns kyligt'.
huta åt v. huka a't. han va5t
asthu'tta.
huvda v. hu'vda 'rensa strömming
genom att ta bort huvud (och
medföljande inälvor)'. vi feck
huvda all strömmingen.
huvud s. hu'ge [håna, hiugzu], -,-;
plur. hu'gan, hu'gane. mista huge.
våre kloke hugan. Jfr under röv
och stå. -lag s. husggla', -e 'huvudlag (på häst)'. -vill adj. hu'ggvi'll 'yr, vimsig, vilsen'.
hya v.1 hy'a 'roa, underhålla; bestå
med mat och dryck'. hon hya-n
må ahllting, brännvin å ök.
hya sig v.2 hy'a sä, hy'dde sä, hytt
sä 'söka sig (till dåligt sällskap)'.
hon hydde sä tä sköjrane.
hycklor s. bpl. hysckkene. ja stå på
hyckkene 'jag står på huk'.
hydlig adj. hy'ele 'trevlig, underhållande, angenäm'. dä va hyele å
finnt. Jfr o -.
hyfs s. obsg. hyfs en sorts dans.
Enligt uppgift av E:s mor.
hyll s. Jfr hill.
hylla v. hi'lla 'omhulda med mat,
pengar e.d., vårda sig om'. döm
hilla katta så hon stana häre döm
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'de gav katten vård, så att hon
stannade hos dem'.
hyllt adj. Jfr röd-.
hynda s. hy'nna, hy'nna 'honhund,
tik'.
hynning s, hy'nning, -a 'tunn, icke
gångbar is'. Jfr natt-.
hysta v. hyssta 'gå upp och ner, häva sig'. jänta hadde tissar söm
hysta öpp å ner.
hyvel s. hösvvel, -n. Jfr ox-,
spjölk-.
hyvla v. hösvvla. Jfr ox - .
hå s. hå, -n 'hå (för åra i båt)'.
-band s. håsba'nn, -e 'band som
förbinder åran med hån'. Brukade
vara av ålskinn.
håg s. hög, hö 'gen. ja ha ont i högen 'jag är orolig (för ngn)'. hlå
ure högen. -fälla v. Jfr högfälla.
håga v. Jfr i 1 1 - .
hågad part. adj. hösga 'villig'. Jfr
o- . Jfr äv. under gitta.
hågas v. hå 'gas 'våga, ha lust, vilja'. dä va så möj§t å ohyele så ja
högas inte gå hemm.
håglig adj. Jfr o - .
hågsam adj. Jfr o-.
hål s. hök, hö'ke. kömma tå höjs
'slå bollen i hålet (t.ex. i golf)'.
Jfr ars-, i-, nyckel-, under-,
vatt-, våg-. -pojk s. hö skpö'jk,
-en försmädlig benämning på
flicka klädd i byxor.
håla s. hå "ra, hö'ska 'grotta, håla'.
håll s.1 bsg. hållen. I uttr. lö'ven ä
bra män hållen ä bätter 'det är
bra att lova men bättre att hålla'.
håll S .2 håll, hd 71e. tännene stog at
alle håll, få håll i bröste 'få stygn
(smärtor) i bröstet'. Jfr mås-,

röv-, skjuts-, upp-.
hålla v. hålla, hö'ller, höllde el.
höllIte, höhllt. hålla så jsökv 'laga
mat åt sig själv, ha eget kostlag'.
döm höhllte sä må varan 'de levde
ihop som man och kvinna (utan att
vara gifta med varandra)'. Jfr
bl å - . — fram v. hö'lla fra 'mm
'hjälpa ett litet barn att göra sina
naturbehov', hon höllde fram m
jänta.
hållare s. Jfr hallar e.
hållen part. adj. hållen. illa hållen
'illa ansedd'.
hållt interj. höhlt 'stopp! halt!'.
hångla v. håsngka.
hår s. hår, hå're. lösa håra 'fälla
vinterhåren'. Jfr ren-, söt-.
-färd s. håsrfaik, -a 'behåring (på
djur)'. hästn ha e fina hårfak.
hård adj. håk; neutr. hå.5t; komp.
hd "rare; superl. hd "rest. si du-n
inte, han ligger ju håkest i-dä 'ser
du honom inte, han ligger ju alldeles intill dig'. -hand s. bsg.
hå'kha'nna. I uttr. ta täll håkhanna 'med våld försöka ordna
upp ngt'. -köpt part. adj. håsktjöfft 'som inte prutar'. han va
så haktjöfft den dä nasan. -livad
adj. håski'va 'trög i magen'. -år s.
bsg. håskå're avser 1867-68 som
var nödår. -årsströmming s.
hå'kåjströ'mming, -en 'mager,
tunn strömming'.
håv s. håv, hå'va. Äv. 'höflake på
kärra'.
häckel s. hä'ckek, hä'ckka 'linhäckel' . Jfr I i n - .
hädan adv. hä'jja 'härifrån'.
hägda v. Jfr hejda.
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hägg s. hägg, hä'gga.
häkta (med) v. hä'kta 'orka'. ja
häkta inte (mä).
häl s. häk, häkn 'häl (på fot, strumpa o.d.)'.
hälftan s. ha: jtan, -e 'hälft'. hajtane åv andre 'hälften av vardera'.
hajtane ha vare döbbekt. Härm.
hälja s. hä'kja, hä'kja 'livmoderframfall hos ko'.
häll s. häll, hä'lla 'hylla på spiskåpan'. Jfr brån-, spis-.
hälla s. hä'lla, hä'lla 'berghäll' .
hällning s. Jfr upp - .
hälsingöra s. hä'lsingö'ra, -ö -ra
'tröja stickad av bomullsgarn'.
Bars främst av sjöfolk.
bändes adv. Jfr br ask-.
händig adj. neutr. hä'ndit 'lämpligt'.
hänt adj. Jfr fippel-, fläsk-.
häpen,
-het s. Jfr hippen,
-het.
härbre s. hä'bbre, = 'förrådsbod
(särskilt för mat)'. Kunde i äldre
tid stå på stolpar.
härd s. häk, hä:kn 'spishärd'.
härda v. häska 'stå ut (med ngt),
uthärda; härda (stål)' dä va så
kahllt så ja häka inte vara ute.
härdning s. Jfr ill-.
häri prep. hä're 'hos'. häre Ejkes
dä så-17e döm. katta stana häre
döm.
härje s. Jfr il!-.
härkvulen adj. hasjjkva:'kn el.
ha jjkvöYrn 'rädd, mesig'.
härma v. ha'rma. harma fök.
härna s. ha'na, ha'na 'huvudhår,
kalufs'. härnluv s. hasnlu'v, -en
'luggning'. Metod för skolaga. få

en hanluv.
härna v. ha'na 'lugga'. döm vajt
hana i skokan.
härna adv. hä'nne 'här'. hänne
finns inte ens töre örmar. hänne
låge ja int 'här skulle jag inte
(våga) ligga'. Jfr hit-. -från adv.
hä'nnefrå'nn 'härifrån'. dä ä inte
allevajt långt hännefrånn.
härs adv. I uttr. hajj å tvajj 'härs
och tvärs'.
härsk adj. hajk 'härsken; rödlett
(om person)'.
härt adj. hä:jt 'som fått vinterpälsen (dvs. tjockare hår)'. haran
vajt häjt.
härv s. harv, ha'rva 'höräfsa'.
Jfr harv.
härva v. ha'rva 'garnhärva'. Jfr
flok-. härvträ s. hasrvträ', =
'härvel'. Jfr slink-.
hässj s. häj, höja 'höhässja'.
hässja v hä5a. Jfr under för adj.
hässjigubbe s. häjgö'bbe, -n
'stolpe i höhässja'. -virke s. häjvajtje [hie5vå5p], = 'hässjevirke'.
hässla v. Jfr o-.
hässlig adj. häjjele 'bra, trevlig'.
dä va inte så häjjele å ramka i
5/in nä dä ä sånne kahllt.
häst s. häst, hä'sten el. hä'stn. Jfr
gårds-. -broms s. hässtbrii'ms,
-n 'fäbroms, Tabanus bovinus', en ca 25 mm lång
svart och gul broms.
-lega s. hä'stle'ga, -le'ga 'lejande
av häst'. Jag lånade en häst och
betalade fämm kroner fö hästlega.
-tråd s. hässttrö', -e 'den del av
vägen där hästen går (dvs. mitt
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mellan hjul- el. slädspåren)'.
häv adj. häv. I talesätt som dä kan
hänna den hä've såväb- söm den
snäsve. Jfr ärendes-.
häva v. hä'va, hä'ver, hä'vvde el.
hov, het 'sätta, ställa, lägga' — i
v. hä'va i'. han hov i-ssä 'han
vräkte i sig'. — igen v. hä'va
jä'nn 'stänga'. häv jänn dåra! —
ned v. hä'va ne'. du kan häva ne
breve där, dvs, du kan lägga brevet där i brevlådan. — upp sig
v. hä'va å'pp sä 'visa sig vid vattenytan (om fiskstim)'. strömmingen hävvde öpp sä i 5ön så vi
såg. — ur sig v. hä'va u're sä.
— ut v. hä'va u't. bönnene villa
häva ut se not.
hävd s. häsvvek-,häsvvka 'stång att
bära hö på vid ladning'.
hävlig adj. hå: 'ven 'bra'. de då
fkäske då va inte hävke, då va
su5t.
hö s. hö,
Jfr såt-. -lada s.
hösla'a, -la'a. -såt s. hösså't, -en
el. -n 'hösåte'.
höfta v. Jfr hofta.
hög adj. hög, neutr. höckt. dä va
hösgan 5ö 'det var högt vattenstånd'. Jfr under gitta. -fälla v.
hösgfälla 'gilla, tycka vara bra'.
-färd s. hös gfailr, -a. -ljudad
part. adj. hö'gju'a 'högröstad,
högljudd'.
hök s. hök, hö'ken. Jfr höns-.
hökare s. hö'kare, höskarn el.
hö 'kan 'handlare'. gå tä hökan.
hölja s. hö'Zrja, hö'kja 'brant stup
vid grund i havet'.
hölje s. hösZrje, = '(säng)överkast,
skynke'.

höna s. hö'na, hösna. Äv. 'kvinnligt könsorgan'. Elskade sköna,/
gu bevare de höna / fö våll å våda/
skabb å klåda. Dikten skriven på
dörren till en kolarkoja. Jfr
flöt-, gull-, sur-, tjäders-.
höns s. höns, hö'nse. Äv. 'höna'.
Oftast i plur. i kollektiv betydelse.
tuppen vina hönsa. då jeck må
Davids hönsa unne isn (om ngt
man tappat och inte kunnat återfinna). Jfr åker - . -hök s. hö'nshifk, -en 'duvhök'.
höra v. höra, hö'rer el. hör,
hö':rde, höjt. Jfr under fiske.
— efter v. hö'ra ä'tte 'lyda en
tillsägelse (om barn)'. — om v.
hö'ra å'm 'hälsa på och göra sig
underrättad om en sjuks hälsa'. ...
jeck å hörde öm. — om sig v.
hö'ra å'm sä 'konsultera läkare el.
motsvarande'.
höras v. hö 'ras, hö5, pret. och sup.
ej belagda.
hörn s. hön, h6 'ne.

i adv. och prep. i. Jfr bor t- , här in-, kloss-, ovan-, upp-,
samt bulna, falla, fastna, fata, få, hålla, köra,
orda, råka, tråka, öka i. Ex.
under galig, gav, glitter,
hård, kloss, (i)lag med,
ljuga, morgon, rot.
idas v. i'as, iss, isas el. i'ddes, sup.
ej belagt. döm ias inte gå ut ätte
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påstn 'de var för lata för att ...'.
ide s. Jfr hide.
idken adj. i'tjen [ipn] 'arbetsam,
idog'. han va öm sä å itjen.
idlig adj. i'dele. I uttr. mä idele må
ett 'jämt och ständigt'.
iflåg s. i '14-6' g, -e 'hastigt påkommande håll, ryggskott'. ja feck ett
ifIrög i ryggen.
iföl adj. if"6 -4- 'dräktig (om sto)'.
mara va if ök.
ifös5tene 'första tiadv.
iförstone
den, till att börja med'.
igen adv. Jfr under häva, komma, slå igen.
igenom adv. Jfr allt-.
ihop adv. Jfr all-, allt- samt
kurla ihop.
ihål adj. i'llös'4- el. isnhö'k; neutr.
i'llå:t 'ihålig'.
ijåns adv. ijå'nst 'nyss'.
ikring adv. Jfr runter - och
under gå, slå ikring
ikvar adv. ikva'r 'kvar', dä va5t
ikvar senn vi åt mat.
il s. il, i'le 'vindil med regn el.
snö'.
ilag adv. ila 'g.
ill- förstärkande vid sammansättningar: i'llgu'k, i'llgrö'n, i'llrö'.
illa adj. och adv. i'lla. han ä inte
i'lla ve' fö tä jöra vad som helst
'han är inte främmande för att
göra ...'.
illfänas v. i'llfä'nas 'retas'.
illgjordsam adj. i'lljon'am 'bråkig och odygdig (främst om kreatur)'.
illhåga v. i'llhölga 'avråda, göra
tveksam'.
illhärdning s. i'llhdrning, -a

'slut'. nä dä bar tä illhärninga
'när det bar mot slutet'.
illhärje s. i'llhä'rje, = 'stenig och
besvärlig mark (där det är svårt
att röja)'.
illistig adj. i'lli'stig 'listig'.
illtegsam adj. i'llte:'gsam 'som har
bråttom, inte har tid med ngt'.
illvar adj. i'llva'r 'som anar oråd,
vaksam'.
illvarsel s. i'l1va'55ek, i'1lva'554-e
'dåligt omen'.
ilskig adj. iffie 'kall och blåsig'.
Det blåste nordan, dä va så i55e.
im s. im, i'ma '(små) fjäll från
strömming'. Fastnar på kläder när
man skakar strömming.
importera v. i'mpf35te'ra 'löna
sig'. dä imp65tera inte.
in adv. in [in, tn]. Jfr under
locka, rita, taga in.
inbilla v. isnvi'lla.
inbillning s. isnvi'llning, -a.
inbunden adj. Jfr innanbunden.
indrag s. i'ndra'g, -e 'inkomst'.
införsel s. isnfö'55el, i'nföl551a el.
isnfö'hlla 'jord som läggs i bottnen av en gödselstack'. Lades på
vintern dit för att suga upp urin.
ingen pron. i'ngen, i'nga, i'nge;
plur. i'nge. d-ä ingen råma i jolra.
dä finns inga tama i-n 'han duger
ingenting till', ja hadde inge tällfång. inge böcker.
ingenting pron. Jfr under duga.
inhål adj. Jfr ih ål.
ini prep. inni [mm, int] el. ini
[ini, au] 'inne i'. ja ha lisöm dä
dä ini'-mmä.
inkråm s. i'nkrå'm, -e 'inälvor (i
djur)'.
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innan konj. i'nna. dä ha vare i
säck inna dä kömm i påsa. -bunden adj. i'nnabö 'nnen 'vresig (om
ved); inbunden, tvär, sur (om person)'. -dömer s. plur. i'nnadö -mer, -dö 'mene 'innehåll i ett hus,
t.ex. möbler och husgeråd'. -för
adv. och prep. i'nnafnr). innafö
Våtnäsudden 'på landsidan av Våtnäsudden'.
inne adv. Jfr under hava inne
(på).
insikter s. plur. isnse'kter, isnse'ktene 'åsikt(er)'.
intag s. i'nta'g, -e 'inhägnat skogsområde för betesdjur; medicin'.
inte adv. i'nte el. int. han va rädd
att int ja skulle vackna.
intet pron. i'nte. dä jeck utöm inte
'därav blev intet'. Jfr alls-.
intrå adj. Jfr entr å.
intråd s.
-e 'intrång'.
inunder prep. unu'nne(r). han hgge ununne boke.
iråk s. i'rå'k, -e 'sjukdom gm trolldom'. dä va nå iråk döm ha kömme i.
is s. is, i'sn. -hugg s. issho'gg, -e
'brodd framtill i hästsko'. -tickel
s. i'sti'cke/r, -n 'istapp'.
issjen adj. Jfr ilskig.
itu adv. itu'g. han jeck itug. Jfr
under dela itu.
itänd part. adj. i'tä'nd 'ivrig'.
iväg adv. Jfr under skala iväg
iöva v. i'ö'va 'träna, inlära'. döm
feck iöva sä tä §onga.

J
jag pron. subjektsform jag, ja
[jag, Ja, Ja]; objektsform mäg,
mä. inte vät ja inte, ska du inte
få Irja mäg hemm?
jaha v. ja 'ha 'molvärka (om tand);
tala länge om ett och samma'.
jalma v. ja 'Irma 'jama (om katt)'.
jalur adj. §alu'r. I uttr. ja ä §alur
'jag anar, misstänker (ngt)'.
jalusi s. sa'1u5i', -n 'förhänge (i
stället för gardin i fönster)'.
jamla v. ja'mka 'tugga utan tänder, mumsa'.
jampall s. ja'mmpa'll, -n 'tånglake (en fisk)'.
janka v. jasnka 'stå och trampa och
inte få fram ngt'.
jollig adj. jå'llig 'velig, fjollig'.
jord s. jok, jo'ku. dä ä ingen råma
i joka. -bit s. joskbi' t, -n 'åker,
potatisland o.d.' -bänning s. joskbä'nning, -en 'troll, vitra'. En j.
kunde vara man eller kvinna, hade
hål i ryggen men ingen svans, hade kor med pinglor. -bär s. jo '4-bär, -e 'smultron'. -fast adj.
jo'kfa'st 'som ej med normala
medel kan rubbas i marken', sten
va jokfast. -lega s. josket ga, jo'ke'ga 'träd som växt efter marken
och blivit krokigt'.
juckled s. ju 'ck/e', -n 'höfter'. ja
ha så ont i jucklen.
jude s. ju'de, -n. raka juden 'bli
utan, bli missräknad'.
jusminne s. Jfr njutsminne.
justsom adv. ju -ssöm [fås",
juis8m] 'liksom', han villa jus-
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Vi heter Hugo båda två, så vi ä
kajman.
kaka s. ka'ka, kas/ca. Jfr 1 ån g - .
kall adj. kall, neutr. kahllt. tjuge
grader kahllt. dä ä så kahllt så
kutta bär kan. Härm. Kutta kallas
en myr i Änga by. -flina v. kallfki'na 'hånle'. -skål s. ka'llskå'Zr,
-a 'gröt med lingon och vatten'.
När man åt gröt med lingon och
vatten, då åt man kallskålr. -släcka v. kallhlä'cka 'släcka en mila
gm att blöta och klappa ihop stybben så att inget syre kommer in i
milan'. -strömming s. kas11strö'mming, -en 'strömming som
blev över (inte kunde säljas) och
därför fick vräkas bort'. Kastades
i regel i havet.
kalle s.1 bsg. kallen 'kylan'. där
ut i kallen.
kalle S.2 Jfr land-.
kam s. kamm, ka'mmen. Jfr
gr ed-.
kammare s. ka'mmare, ka'mman.
Jfr norr-.
kams s. kams, ka'msn 'kams,
palt'. Jfr blod-, kornmjöls-.
kana s. ka'na, ka'na 'tälj-, huggel. hyvelspån'.
kapp s. kapp, ka'ppen 'låsbart
skåp i båten'. Där förvaras kläder,
mat m.m.
kara s. ka'ra, ka'ra '(ugns)raka'.
Jfr brand-, ugns-.
kackstol s. ka'cksto'k., -n 'stol med kardus s. kadu's, -n 'piptobak'.
karl s. kar, kan; plur. ka'rrar,
öppning i sitsen för potta'.
kaffe s. kaffe, =. -grus s. ka'ffe- ka'rrane. en sta5kan kar. dä vät
ja inte, kar. döm va ju fulle
gru's, -e 'kaffesump'.
karran 'de var ju fullvuxna karkagge s. kasgga, -n.
kajman s. oböjl. ka jman 'namne'. lar'. Jfr brännvins-, bättre-

söm öpplysa bara. vi va jussöm i
samma båt.
juten s. I uttr. ju 'ten to'ger svordom som E:s farfar använde.
juver s. jur, ju're. Jfr r ä t - .
jåmig adj. jåsmig 'dum, efterbliven; trög, lat'.
jältor s. plur. Jfr g ätslor .
jämfota adv. jäsmmfo'ta. döm höppa jämmfota.
jämka v. Jfr janka.
jämmerlig adj. jä'mmelen.
jäms adv. jams el. jäms 'i jämhöjd
el. jämbredd (med)'. döm jeck i
vattne jams å knäna.
jänka v. jä'nka. kunna jänka på
prise.
jänta s. jä'nta, jä'nta. Det nu vanligaste ordet för 'flicka'. Jfr g am mal - .
järn s. jar, ja're. ha månge jar i
elen. Jfr sovel-. -stör s. ja:'§tdr, -n 'spett'. -såg s. ja 'rså'g,
-a 'bågfil'.
järpe s. ja5pe, -n.
järv s. jarv, ja -rven.
järva v. ja 'rya 'idissla (om ko, får
el. get)'.
jävel s. Jfr å - .

K
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mans-, hjälp-, lott-, lös-,
salbergs-, skär-. -cykel s.
ka'rsy'ckel, -n 'herrcykel'. -fora
s. ka'rfo'ra, -fo'ra 'karlatag'. dä
va inga karfora i-n. -sida s. bsg.
kasrsi'a 'högra sidan i kyrkan (där
karlarna sitter)'.
karlig adj. ka'rig 'högfärdig, kaxig'.
karnyffla v. kany ffla 'slå, ge
stryk'. han va på-n å kanyffia-n.
karutscha s. karyffia, karyffla
'kautschuk, gummi'. -band s. kary'55aba'nn, -e 'gummisnodd'.
kasa ut v. ka'sa u't 'köra ut (ngn),
kasta ut (ngn)'.
kase s. ka'sa, -n 'hög med ris och
bråte att brännas'.
kast s. kast, ka'stn 'vedtrave; kastmaskin'. Jfr reparations-,
v e d -.
kasta v. ka'sta. — ut v. ka'sta u't.
kasta ut nota. Äv. 'idka trolldom
gm att kasta ngt över vänster axel
vid en korsväg'.
kastning s. Jfr snor-.
katt s. I uttr. få katt 'få avsked'.
katta s. ka'tta, ka'tta 'katt (såväl
han- som hon-)'. Jfr gård-, råt-.
kattlfräs s. kasttfrä's, -n 'hankatt'. -oxe s. ka'tto'kse, -n 'hankatt'. -unge s. kastto'nga, -n.
katta v. ka'tta 'avskeda'. bi katta
'bli avskedad'.
kav adv. kav. I uttr. kav longt.
kava v. ka'va 'kravla'. döm kava å
samm.
kavle s. ka'vek, -n 'kavle, stång;
kort grov påk; mall vid nätbindning'. kavelibro s. ka'vekbro',
-a. -don s. ka'vek-do'n, -e 'mang-

elbräda med kavle'.
ked s. Jfr p är 1-.
kedja s. Jfr rundbindnings-.
kejsargrönt s. tjäjsargrö'nnt ett
grönt, giftigt dubbelsalt av koppararsenit och kopparacetat. Användes mot vägglöss.
kela v. Jfr killa.
kerre s. tje'rre, -n 'retlig och besvärlig person'.
kes s. Jfr tj e s .
killa v. tjesla 'killa, få killingar'.
va jetta feler, hon älsker böcken
män inte tjeler.
killing s. tje'lling, -en. Tje'llingen
är namn på ett fiskeställe vid Vitön i Enångers skärgård. Jfr under
bock och get samt snor-.
kilpärsare tji:slpeij'are, tji:s1p0an;
plur. tji:slpä:',5rar, tji:slpä5rane
'tunn, mager strömming'. Ser ut
som en kil.
kindben s. tjisnnbe'n, -e 'kind'.
kippskodd adj. tjippsko'dd 'i skor
men utan strumpor'. han sprang
söm en tjippskoddan räv.
kirre s. Jfr kerr e.
kiss s. kiss, ki'ssa 'kisse, katt'.
kitte s. Jfr kätte.
kittel s. tjesttel, -n.
kittla v. tje'ttla.
kittlig adj. tje'ttlug.
kjol s. tja tjo 7n.
klabbströmming s. kkasbbströ'mming, -en 'strömming som man
får ute i sjön om hösten'. Det är
fin strömming.
klack s. kkack, kka'cken 'tvärt
sluttande bergstopp; grund i havet
med brant sluttande sidor'.
klapphingst s. kkaspphitngst, -n
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'halvskuren vallack'.
klar adj. /dur; neutr. /dra .5t. (vi
fick vänta) täll döm andre va
Id-ar '... tills de andra var färdiga'.
klava v. kka'va 'sätta fast ko i båset'.
klingerlett adj. kki'ngele'tt 'som
har runt ansikte'.
klinka s. Id-isnka, kiri'nka 'del av
sitsen, stussen' = rövklinkor..
Jfr dörr-.
klippa v. kkysppa, klry'pper,
klryffte el. laröpp, kkyfft. Jfr
snödklippt.
klissa v. k4-i'ssa 'klänga (på ngn)'.
kliva v. klrysva, Idry'ver, k4-öv,
Id-ösvve 'kliva'.
klocka s. k4- såcka, klrå'cka.
klok adj. Id-ok. Äv. 'kunnig i hemlig läkedomskonst el. trolldom'.
döm va kok döm.
kbm s. Id-ömm, kl-b—mmen 'kort
stock, vedbit'. Ej kluven. Jfr
kork- och ved-.
klomlina s. kkösmmlilna, -1i'na
'lina som bestämmer hur djupt en
strömmingssköte ligger'.
klonn s. Id-önn, = 'träkloss (med
penna iborrad) på vilken man med
»faner» (se fana) markerar hur
många bitar man huggit'. Förvaras i fickan.
kloss adv. Idråss. 1 uttr. kird ss i'
'nära inpå', du ska gå aldes Ideåss
i hälla.
klov s. klröv, kö -ve 'kluven
stock'. Runt kolmilan fanns två el.
tre kransar med klov för att hindra stybb från att rasa ner. Dessa
kransar fixerades med hjälp av

iborrade slanor.
klova v. kö 'va 'med klove mäta
ett träds diameter'. På stående träd
görs mätningen i brösthöjd.
klove s. kö 'va, -n 'klove, redskap
att mäta ett träds diameter'.
klubb s. Jfr söt-.
kluck s. klrock, klro'cken 'klump,
kluns'.
kluckna av v. kko'ckna å'v 'bli
rörd, börja gråta'.
klum s. Jfr kbm.
klumsen adj. kkösmsen 'valhänt av
köld'.
klunga s. kkosnga, klrosnga.
klunga hop sig v. kko'nga ho'p sä
'sammangadda sig'.
klungerbär s. kko'ngebär, -e 'nypon'. Jfr klåbär..
klunka v. kko'nka 'klucka'.
kluns s. Id-öns, ldrö 'nsn 'klump'.
Vid lottning: 'den av de båda tändstickorna som har svavlet kvar'.
klunsa v. Id-ö'nsa 'dra lott med
hjälp av två tändstickor av vilka
den ena har svavlet kvar'.
klut s. kut, kku'tn 'klut, huvudduk, segel'.
klyka s. k4-y‘ka, kyska Jfr r äv -.
klys s. kkys, kky'se 'klyka'. I ett
klys lägger man masten i en segelbåt när man inte seglar.
klysse s. kky'sse, =; plur. kky'ssan,
kiry'ssane 'klase, hel hop'.
klyva v. kky'va, kky'ver, klröv,
kkösvve. så skulle döm (bandstakarna) kkyvas mä en kniv. Jfr
kliva.
klåbacksresa s. kk-å'backsre'sa,
-re'sa 'misslyckande, fjasko'. döm
hadde jo5.5t e rektiga Mbacks-
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resa ' de hade misslyckats totalt'.
klåbär s. klrå'bär, -e 'nypon'. Jfr
klungerbär.
klåda s. bsg. laråsan. döm feck kkåan.
klådning s. klrå'nning, -a 'stryk,
aga'.
klädd part. adj. Jfr kron-, kull-.
kläden s. plur. kkän, kkä'ne 'kläder'. ma§ka sä fö kkän 'beställa
måttsydda kläder hos skräddaren'.
Jfr hand-, slink-, verk-.
klädning s. Jfr b r äd-.
klänning s. kb-ä'nning, -a. Jfr
svart-.
klöv s. kköv, kk-ö'va 'produkter
från fäboden (smör, ost)'. nä döm
for tä fäbo å hämta Pröva ...
knap s. knap, kna'pen 'knopp,
handtag (på t.ex. lie)'.
knape s. kna'pa, -n 'det ställe där
bandet på ett laggkärl är hopsatt
(med en skåra och hopflätning)'.
knaper adj. kna'per; neutr. kna'pe5t.
knarr s. knarr, knarrn [knårly el.
krusir?n] 'ledvärk av för hårt
arbete'.
knepig adj. kne'pig el. knespug;
neutr. kne'pit el. kne'put 'underlig, besynnerlig'.
knipare s. kni'pare, knispan
'svångrem'. Jfr 1 u s - .
knippa s. kni'ppa, kni'ppa '(kortare) motlut på basväg'.
kniv s. kniv, kni'ven. Jfr band-.
knoka s. kno'ka, kno'ka 'snedvridet och snedvuxet trästycke; benbit'.
knopp s. knöpp, knö'ppen. Äv.
'knopp på lin'.

knort s. kno5t, knoYtn 'knott'.
knoster s. kno'ster, kno'stre 'stor
slägga'.
knota s. kno'ta, kno'ta 'knölformig utväxt på träd'.
knoyen adj. knö'ven 'hängig, dålig'. ja va så knöven å tjännde mä
dåkig.
knut s. knut, knu'tn. Jfr g am m a 1jänt-, horn-, kopplings-.
knuta v. knu'ta 'utklädd gå och titta på bröllop'.
knutare s. knu'tare, knu'tarn; plur.
knu'trar, knutrane 'person som utklädd går och tittar på bröllop'.
knytt s. Jfr o-.
knä s. knä, ..,-; plur. knä, knä'na.
räckna tä nitteniene knä 'räkna
ytterst noga'.
knäppare s. knä'ppare, knä'ppan
'bösslås vars fjäder används vid
åderlåtning'.
knäpping s. bsg. knä'ppingen. I
uttr. dä va fulle knäppingen 'det
var fullt med strömming i skötarna'. -rammel s. knä'ppingra -mmek. I uttr. dä va knäppingrammelr 'skötarna var så fulla med
strömming att man inte fick ihop
händerna'.
knöl s. knök, -n. -föding s. knösb-fö'ding, -en. Skällsord.
knöl adj. knöt 'berusad'.
knöla hop v. knö'ka ho'p 'knövla
ihop'.
knös s. knös, knölsn 'brant backe'.
knöstra v. knö'stra 'krossa, ha
sönder'. — sönder v. knö'stra
sö 'nder 'slå sönder sten med
slägga'.
knövlig adj. knåsvvkig och
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knö'vvlren 'skrynklig, ojämn'.
ko s. ko, ko'a; plur. kor, ko'ne.
När en ko hade kalvat, sade man
att man hade fått e ko (även om
det var en tjurkalv). Jfr k ås -,
ox-, vitter-. -föda s. ko fö'a,
-fö'a 'det foder som behövs för
att föda en ko ett år'. Ungefär två
tunnland åker behövdes.
koja s. kö:17a, kö'jja 'kolarkoja,
koja för skogsarbetare'.
kok s. oböjl. kok. I uttr. ha'cka
kok 'med klubba slå sönder
jordkokor'.
koka s. ko'ka, ko'ka 'jordkoka'.
kokhacka s. koskha'cka, -ha'cka
'träklubba med spetsig ände att slå
sönder jordkokor med'.
kokning s. obsg. ko:'kning. När en
kvinna fått barn, brukade de andra
kvinnorna i byn laga god mat och
ge henne och hennes familj, dvs.
gå må kokning.
kokärla s. Jfr kucker är la.
kol s. kök, kölre. Jfr slar k-. -blå
adj. kö skbirå"mörkblå'. -mörk
adj. neutr. kösirmö'§§t 'beckmörkt'. -stig s. köskste'g, -e
'skrinda för transport av kol'. Den
rymde normalt ca 2 m3. -ved s.
1(6'4-ve', -en 'ved för kolning i
mila'.
kola v. kö 'va. man feck inte säga
el, man feck inte säga brann, nä
man kö Fra.
kola av v. kola å'v 'dö'.
kolare s. kös kar, köskan; plur.
köskrar, köskrane 'kolare; arrendator på bolagets mark'.
kollrig adj. kå'llrug 'tokig; som
har koller (om häst)'.

kolv s. kökv, kö'kven 'övre änden
av ett lieorv'. Jfr snor -.
komlig adj. Jfr o-.
komma v. kö'mma, kö'mmer,
kömm, kö'mme. kömme å gåke
'(det har lånats och) kommit bort'.
av sig v. kö'mma å' så 'bli
gammal och senil'. — för v.
kö'mma fö'r. I uttr. som han
kömm nå för han 'den blev till
nytta den'. — igen v. kö'mma
jä'nn. I uttr. som nu ha §ön kbmme jänn 'nu har vattnet åter stigit
(sedan det varit lågt vattenstånd)'.
till v. kö'mma tä'll 'få det
bra'. — ut (för) v. kö'mma u't
för 'råka ut för'. ja ä si) listkö'mmen fö ahllting 'jag är så utsatt för allting'.
kommen pret. part. Jfr bort-,
ut-.
kompass s. kö'mpa's, -n.
kona s. kö'na, kö'na 'dålig kvinna'.
kons s. köns, kö'nsn 'kont'.
konung s. Jfr kung.
kopp s. köpp, kö'ppen. taka i köppen 'tala i egen sak'.
koppar s. kö—ppar, kö'ppan.
-malla s. kö'pparmalla, -rna 'ila
'kopparform'.
koppa sig v. kösppa sä 'låta koppa
sig'.
kopphorn s. kösppho'n, -e 'kohorn
som används vid koppning'.
kopplingsknut s. lappkingsknu -t,
-n ett slags timmerknut.
korg s. körj, kö'rjen.
kork s. ku§k, ku -§ken (Långvind
kurk, ku'rken). -kbm s.
kb-6'mm, -en 'korkpåse som flöte'.
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kormig adj. kösrmig. dä va så
körmit 'det var så rörigt, kaotiskt'.
korn s. kor, ko're 'korn; frö'. Jfr
lin-, väder-. -lada s. kola'a,
-ladudörr s. ko'ladå'r
[kbla dåd, -a 'dörr till kornlada'.
-laduport s. ko'lapo'§t, -n 'dörr i
kornlada'. -mjöl s. kos rmjö'k-, -e.
-mjölskams s. ko'rmjö55ka -ms,
-n 'palt gjord på kornmjöl'. -pust
s. kosrpu'st, -n 'torr västanvind i
skördetid'.
korp s. kö5p, kåYpen.
kors s. kö55, kö 55e. kö55 el. kö'55
beva'res 'kors bevare oss'.
korsten s. köl5te'n, = 'skorsten'.
-sistolpe s. köYtenstö 'Lpa, -n
'järnten mellan spishällen och
ugnskåpan'.
kort s. kojt , koYte.
kort adj. kå5t. en 145tan bit. 105t
öm huvve 'som lätt blir arg'.
kortant adj. kåYta'nt 'tät i bröstet,
tungbröstad'.
korv s. körv, kö'rven. -horn s.
kösrvho'n, -e 'avsågat kohorn som
användes vid stoppning av korv'.
kost s. kåst, kost(e)n. han jeck i
kåstn 'i hans lön ingick mat'.
kosta v. kö'sta. dä kåste fkäsk dä
'det blev dyrt det'.
kostlig adj. kösstelen 'besynnerlig,
egen'.
kraft s. Jfr stam-.
krag s. krag, kra'ge 'mejbåge av
säckväv'. Användes när man skar
säd.
kraga v. kra'ga 'fradga, skumma
(om t. ex. öl)'.
krage s. kra‘ga, -n.

kragge s. kra'gga, -n 'ful kvistig
tall'. kraggskog s. krasggsko'g,
-en 'skog av senväxta tallar (t.ex. i
skärgården)'.
krak s. Jfr kr äk.
kraka ut v. kra'ka u't 'göra det
möjligt att bredda ett hölass gm att
sätta i störar'. kraka ut lasse.
kramp s. kramp, kra -mpen 'handtag på dörr el. skåp av självväxt
krokigt trä'.
kramsill s. krasmmsi'll, -a 'torkad strömming'. Rensades och
torkades på pinnar tidigt om våren. -sispett s. kra'mmsillspe'tt,
-e 'pinne på vilken kr amsill
torkas'.
krank s. krank, kra'nken 'vanlig
stickmygga, mygg'. -äten part.
adj. krasnkä'tten 'myggbiten'.
krankig adj. neutr. kra'nkut 'fullt
av mygg'.
krava om v. kra'va å'm, krasv
6'm, krä'vvde å'm, krä'fft ö'm
'vilja tillbaka till tjuren (om ko)'.
koa krav öm.
krig s. krig, kri'ge.
kriga v. kri, kriser, kri'dde, kritt.
krimma s. kristna, kri'ma 'snuva
och hosta, »förkylning»'. döm
hadde fått krima.
kring adj. kring 'hastig'. dä jeck
kringt 'det gick fort'.
kringellett adj. Jfr klingerlett.
kristid s. bsg. krissti'n 'tiden för
första världskriget, 1914-1919'.
kristitorsdag s. kri'stito:55da
'Kristi himmelsfärdsdag'.
kristna v. kre'ssna 'döpa, namnge'.
krita s. kista, /drista. Jfr under
bära. kritilimma v.
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'kritlimma (mur el. innertak)'.
-limning s. kkistlUmning, -a 'infärgning av mur eller tak med
kritfärg'. döm jorde kkitlimning.
-vit adj. kki'tvi't.
krita v. kista 'bestryka med kritfärg' =kritlimma.
krok s. krok, kro -ken. Jfr a r m- ,
flott-, p-, röv-, stånd-.
kronklädd part. adj. krosnkkä'dd
'klädd i kronans uniform'.
kroppås s. krösppirs, -n 'takås'.
krubba s. krö'bba, krösbba.
krubbit s. kröbi't, -n 'krubbbitare'. n dä hästn ä kröbit.
krut s. krut, kru -te. -tråd s. krusttrå', -n 'stubintråd'.
krydda s. kry sdda, kry 'dda.
kryddsäng s. krysddsä'ng, -a
'trädgårdssäng med kryddväxter'.
krympning(s)mån s. kry'mpningmö 'n el. kry'mpningsmö'n, -mö -na 'krympmån'.
krysta v. kre'sta.
krålla v. krålla '(små)hosta'.
kråm s. Jfr in-.
krås s. krås, krå'se 'upphostning'.
kråsa v. krå'sa 'hosta upp slem'.
kräk s. krak, kra'ke 'kreatur
(kor, får och getter, mera sällan
hästar)'.
kräka v. krä'ka, krä'ker, kräsckte,
kräckt 'kräla, krypa (om djur)'.
kräkla s. kräsckka, kräsckka
'dragg av trä med en lång sten inlagd (att förankra strömmingsskötar och storryssjor med)'.
kräsmagig adj. krässmaigig 'äckelmagad'.
kräva om v. Jfr kr av a om.
kubb s. kubb, ku -bben 'småfisk

som används som agn på långrev'
= bu dd . Se detta ord.
kubbig adj. kösbbig 'knubbig, kort
och trind'.
kubbsjäl s. kusbb5dk, -n 'knubbsäl'.
kubrako s. kubra'ko 'brunt färgämne som blandas i nätfärgen'.
Stora klumpar som köptes i affärer och löstes upp i vatten. Jfr
lett.
kuckelgubbe s. ku'ckekgYbbe, -n
'klok gubbe'.
kuckerärla s. ku'ckerälla, -ä 'ha
'sädesärla'.
kuckla v. kusckka 'experimentera,
mixtra; syssla med trolldom'.
kugga v. ku'gga 'lura'. han va5t
kugga.
kula s. kuska, kuska. kultång s.
kusktå'ng. -a 'tång att stöpa bösskulor med'.
kull s. kull, ku'lln 'toppen av en
kolmila'.
kull adv. Jfr blåsa, b rotta,
dämpa,prata kull.
kullborr s. kusllbefr, -a 'analöppning på fisk'.
kullbrand s. kusllbra'nn, = 'sådan
ved i toppen av milan som inte har
kolat fullständigt'.
kullbår s. Jfr kullborr.
kullklädd pret. part. ku'llkkä'dd
'klädd i hembygdsdräkt'.
kullra v. ku'llra 'falla omkull'.
kult s. Jfr roder-.
kulört adj. kubö '5r 'färgad (i andra
färger än svart och vitt); dekorerad'.
kundig adj. Jfr miss-.
kung s. kong, ko'ngen. Äv. 'den
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som för kommandot vid notdragning' =notkung.
kunga v. ko'nga 'hålla upp noten så
att fisken inte går över'.
kunna v. ku'nna, kan [kan, kan,
kan], ku'nna, =.
kupp s. bsg. ku'ppa en sorts tafattlek. En sprang upp en annan och
ropade »kuppa» när han rörde vid
den andre. Denne blev då i sin tur
»kuppa».
kura s. Jfr kåra.
kurant adj. kora -nt el. kura'nt
'frisk, som har hälsan'.
kuriös adj. kurjö's 'tokrolig, konstig'.
kurka v. ku'rka 'ge upp, vara slut
(av trötthet)'.
kuria hop sig v. kula ho'p sä 'kura ihop sig, göra sig liten'.
kurragömma s. ku'rajö'ma en lek.
kursa v. ku'55a 'sälja, göra sig av
med'. ja kujYa hästn.
kusa v. ku'sa 'skygga (om häst)'
kuse s. ku'se, ku'sen 'skalbagge el.
liknande djur'. dä va kusar i
mjöke (som därför måste siktas).
Det var en mängd kusar i silverskredet. Jfr lys-, lång-,
skarp-.
kuslig adj. Jfr o-.
kut 5.1 kw, ku'tn 'liten säl, sälunge'. Jfr själ-.
kut s.2 kut, ku'te 'hopp, skutt'. ta
kut 'ta sats för hopp'. Jfr volm-.
kuvert s. kova'rr, -e.
kvamna v. kva'mna 'kvävas, inte
få luft'.
kvar adv. kvar. Jfr i- -bjuden
pret. part. kvasrbö'en. vi va5t
kvarböen.

kvarke s. kvaYka, -n 'kvarka', en
hästsjukdom.
kvarn s. kvar, kva -ra. -tut s.
kvasrtu't, -n 'kvarntratt'.
kvast s. kvast, kva'stn. Äv. 'hård
sydvästlig vind som medför att
fisket tar slut'. Benämning bland
fiskare. Jfr skoj ar -.
kvav s. obsg. kvav. ta kvav 'hämta
andan (om t. ex. människa)'. gå i
kvav om fisk som dör i sjö på
grund av syrebrist.
kvavd part. adj. kvavvd. ja ä så
kvavvd 'jag är så tät i bröstet, jag
har så svårt att andas'.
kvesa s. kve'sa, kve'sa 'kvissla'.
Jfr kvissla.
kvicke s. kvi'cka, -n 'kvicke (i nagel, hov el. klöv)'.
kvickna till v. kvi'ckna tern 'bli
bättre, kvickna till'.
kvickna vid v. kvi'ckna ve' 'bli
bättre, kvickna till'.
kvida v. kvi'a, kvi'er el. kvir, kve,
kve'e.
kviga s. kvesga, kve'ga.
kvinna s. kvisnna, kvi'nna.
kvinnfolk s. kvisnnfå'kk, -e 'kvinna; kvinnfolk'. -sisida s. bsg.
kvi'nnfå0si'a 'vänstra sidan i
kyrkan (där kvinnorna sitter)'.
kvissla s. kvi'hlla, kvishlla. Jfr
kvesa.
kvård s. kvak, -n 'halslinning'.
Mera sällan om ärmlinning.
kväll s. kväll, kvä'llen. i kvällst 'i
gårkväll'. Jfr gröt-.
kyfse s. dy fse, = 'hopräfsad hög
av ngt'.
kylta s. ky'hlta, kyllta 'myller'.
Jfr ben-.
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kylta v. kyshlta 'myllra, krylla'. dä
va sö dä kyhlta där 'det var så att
det myllrade (om myller av myror)'.
kyrka s. dösj‘ka, dös5ka. kyrklstöt s. dös§kstölt, -n 'kyrkvaktare'. -värd s. tjö5kvalr, -n.
kytta v. dystta 'skymta fram; hytta'. han stog där å dyna mä tjäppen. — stad v. dyka sta 'i hast
göra ngt'.
kåda s. kosa, ko'a. Jfr g orr-.
kådlatj s. koa'd [kody], -e 'tjärgadd (en sjukdom hos tall)' =
flag och k ådhane. -hane s.
koha'na, -n 'tjärgadd, tjärvedsflag
i tall'. Jfr föreg.
kål s. kåk-, -n. -säng s. kå'irsä' ng,
-a 'trädgårdssäng med kål'.
kånga s. kå'nga, kå'nga 'bärklase
(på t.ex. vinbär el. lingon)'.
kånka v. kå'nka 'bära (ngt) tungt'.
kånkbär s. kå'nkebä'r skämtsam
benämning på lingon.
kåra s. kösra, kös 'ra 'koja; grotta'.
Ängbä5 köra var en grotta som en
Engberg bodde i.
kåra v. kö 'ra 'rossla, vara tät i halsen'. dä körer i bröste.
kåsig adj. kå'se 'galen, dum'. dä
va kåsit.
kåslko s. kå'skol, -a 'brunstig ko'.
-mössa s. kå'smy'ssa, -my'ssa
'tossig flicka el. kvinna'. -rumpa
s. kåssrö'mpa, -rö'mpa 'tossig
flicka el. kvinna'.
kåt s. bsg. kö:'tn. I uttr. stå i kötn
'ha stannat i växten (om människa,
djur, växt)'.
kåta v. kö 'ta 'tälja'. Ex. under
kana.

kägla s. tjä:sgk-a, tjä:',g4-a 'kotte (av
gran, tall el. al)'.
kälke s. tjä'irka, -n. Jfr rek-.
källa s. tjälla, tjälla 'kallkälla'.
Jfr surbrunn-. källios s. tjä 'llo's, -e 'källa som inte fryser till
om vintern'. -trosk s. tjälltrefsk,
-en 'groda, källgroda'.
kälmig adj. dask-mig 'sur och svår
att tända (om ved)'.
känsla s. tjä'nsla, tjä'nsla. dra
tjä'nsler på 'tycka om, vara kär i'.
han drog tjänsler på piga.
käpp s. tjäpp, tjä'ppen. Jfr
spjärn-.
käril s. tjel, tje'le. -slarva s. delhla'rva, -hla'rva 'disktrasa'.
käring s. tjä'ring, tjäsring(j)a. Äv.
tjäsrr-. Jfr lys-, prack-, rall-,
roder-, seder-, syt-, åd-. -fis
s. tjä'ringfi's, -n 'röksvamp'.
kärna s. tjä'na, tjäsna. kärnljud s.
tjä'nju', -e 'det snörvlande ljud
som uppstår i en smörkärna och
som bådar god smörlycka'.
kärna v. tjä'na.
kärr s. tjärr, tjä'rra 'kärra'. Jfr
skott-.
kärtle s. Jfr körtle.
kärve s. tjäsrva, -n 'kärve av råg
el. lövkvistar'.
käsmus s. tjässmds, -a 'ostmassa'.
kätte s. distta, -n 'kätte, avbalkning
(i ladugård)'. Jfr päron-.
k öja v. dö:17a, dö jjer, döslide,
tjöjjt 'få kväljningar, vilja kräkas'.
kökansam adj. köskansa'mm 'bråkig, senil' =kökig.
kökig adj. köskig 'bråkig, senil' =
kökansam. dä game vaj't kökig.
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köld s. tjölrd [jod], tjöl-da. då
falle tjökd 'det faller lätta snöflingor'.
köpa v. tjöspa, tjö'per, döffte,
ditt. Jfr hår dköpt.
köpandes adv. Jfr o-.
köra v. tjö'ra, tjör el. tjö'rer,
tjö:'rde [Ocia] tjö:§t. då tjör i
tanna 'det ilar i tanden'. körlsätt
s. tjösrsä'tt, -e 'en hästs beteende
när den arbetar'. i de då mara äre bra tjörsätt. -boningar s. plur.
tjö'rbo'ninger, -bo'ningene 'kördon (t.ex. vagnar el. kälkar)'.
k ör-i-vägg s. obsg. tjö'rivägg
'träig och trög person'.
körsbär s. tjö(gbär, -e. -Oglad
tjö'§§bäjblra', -e.
körtle s. tja'hlla, -n 'svullen körtel'.

lad s. Jfr bås-, språt-.
lada s. lasa, lasa 'hölada'. Jfr
korn-. laduvall s. bsg. lasva'1len 'marken framför höladan'.
lada v. la, lar, la'dde, latt 'köra in
(hö) i lada'.
lag s. Jfr fram-, huvud-, töm-.
-lös adj. la'glö's 'retlig, irriterad'.
laga s. Jfr ut-.
laga adj. Jfr gr ann lagare s. lasgare, lasgan; plur.
la:'grar, la:'grane 'deltagare i ett
fiskelag utan egna redskap'. Om
det var två man i laget, fick han

vanligen mat och 1/5 av den fångst
som den som hade redskap fick.
Jfr basvägs-.
lagg s. lågg, lå'ggen 'lagg på laggkärl'.
laggrann adj. la:sgrainn 'kräsen'.
-slpåse s. la'grannspö'sa, -n 'person som anmärker på maten'.
(i)lag med prep. lamä ' tillsammans med'. få ja nå lamä päna
'får jag ngt till potatisen?' män gta
smör lamä päna.
lagn s. langn, la'ngne 'rak linje av
strömmingsskötar el. nät'. man la
ett langn mä 5ötar.
lagom adv. la'göm el. la'gömt.
kan blri å kan lagömt bi 'det
kan bli så men också på ett annat
sätt'. Om man var gammal och
slaktfärdig, sades man vara lagöm
at lappen, dvs. slaktfärdig som en
gammal häst.
lagsam adj. la'gsa'mm 'lagom'.
lake s. lala, -n 'lake (en fisk)'.
lakstrut s. la'kstru't, -n 'ryssja
för fångst av lake'. Sätts med
öppningen neråt och spetsen uppåt
mot isen.
lamm s. lamm, la'mme. -rumpa
s. la'mmrö'mpa, -rö'mpa 'svans
på ett lamm'. han hadde lammrömpa 'han var impotent'.
land s. lann, la'nne. Äv. 'den del
av ett bord i klinkerbyggd båt som
ligger över det andra'. Skall vara
en tum brett. Jfr lä-, ny-. -arva
s. lasnna'rva, -drva 'dotter som
ensam ärver hemmanet'. Jfr
gullhöna. -bonde s. la'nnbo'nne, -bo'nn 'arrendator hos präst'.
-kalle s. lasnnka'lla, -n 'is som
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frusit vid högvatten och sedan
blivit liggande på land'. -stånden
part. adj. neutr. lasnnstå'nne
'färdigt att skördas (om hö)'.
-söm s. la'nnsö:tm, -en 'det ställe
där isen går mot land'. han ha
hläppt isn i lannsömen. -vinning
s. lasnnvi'nning, -en 'den fasta
mark som gm landhöjningen
stiger upp ur havet'.
langa v. la'nga 'skicka iväg, kasta
(bort)'.
lapp s.1 lapp, la'ppen 'lapp, same'.
Jfr socken- samt under lagom.
-handskar s. plur. la' ppha' nskar, -ha'nskane. då kömme lapphanskar 'det snöar stora flingor'.
-rep s. lasppre'p, -e 'grovt, av
granrötter tvinnat rep'. Såldes
förr av lappar och användes vid
notdragning eftersom detta rep
flyter.
lapp S.2 lapp, la'ppen 'tyglapp'.
Jfr mat-, sickel-.
lask s. lask, la 'sken 'skarv i ändan
på bräda'.
laska v. la 'ska 'skarva ihop två
bräder gm att göra urtag och lägga den ena brädan ovanpå den andra; sy lasksöm, dvs, sy skinn el.
läder med kanterna lagda mot varandra (ej över varandra)'. lasktång s. la'sktå'ng, -a 'klämma
som används vid laskning av
skor'.
lassa v. la'ssa 'lasta (t.ex. vid körning med häst)'.
lasta v. la 'sta, pret. part. last. §u
lasta båtar. Jfr under fluga.
latlig adj. lashllen 'mjuk, ledlös,
som saknar styvnad'.

lave s. lasva, -n 'koja där fiskare
övernattade innan man byggde
stugor på öarna; liggplats i en sådan koja'. Jfr mur- samt under
stekarhus.
lavett s. lavä'tt, -n 'kanonlavett;
örfil'.
lax s. laks, la'ksen. -rev s. lasksre'vv, -a. Utrustad med 20-25
krokar. Hålls flytande med hjälp
av flöten och förankras med två
grova hallare.
le v. lä el. (y.) le, ler, log, lett 'dra
på mun, le'.
led s.1 le, -n 'ledgång'. Jfr fot-,
j uck
led s.2 le, = 'öppning i en gärdsgård som stängs med skyttlar'. Jfr
r et-.
led adj. le 'otrevlig; elak, ond; besvärlig; trött (på ngt)'. Jfr gorr -,
m at -.
ledärm s. lesa'rm, -a 'arm i
ryssja'.
leden s. bsg. Jfr norr-.
ledsen adj. le'ssen.
ledska s. lesska, le'ska 'elakhet'.
han jorde-re i leska 'han gjorde
det av elakhet'.
lega s. lesga, lesga 'plats där ett
djur legat; rävgryt'. Jfr h ä st -,
jord-, upp-.
legna v. Jfr lägn a.
lek s. lek, lelen. Äv. 'kortlek'.
leka v. le‘ka,
lesckte, leckt.
I olika betydelser bl.a. om fisk.
Äv. 'vrida sig, gå runt (om t.ex.
ringbult)'.
lekan s. le 'kan, -e 'vridbar ringbult
el. ögla'. Jfr v ä der -.
lekatt s. le'ka'tt, -en 'lekatt, her-
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melin; småvessla'.
leksen adj. le'ksen [lasPn] 'lekfull'.
lemfrödd part. adj. lesmmfrö'dd
'som har en lem skadad gm förfrysning'. Jfr lomfr ö.
lera s. lesra, le'ra. lerbråk s. lesrbrdk, -en 'anordning att knåda
ihop lera, hackad halm, agnar och
linboss'. Blandningen användes
förr till att täta trossbottnar och
väggar med.
lett s. lett, le'tte 'färg för strömmingsskötar'. Gjordes av grankåda, soda och k ubr ako. -mur
s. lesttmu'r, -n 'gjutjärnsgryta på
omkring 100 kannor att färga nät
i'. -ränna s. lestträ'nna, -räenna
'ränna efter vilken nätfärgen rinner tillbaka till färggrytan från de
nät som just färgats'. Av en ihålig
trädstam.
lett adj. Jfr klinger-, lång-.
letta v. le'tta 'impregnera och färga nät'.
leva v. lesvva, le'vver, lesvvde,
lefft. Jfr utlevad. — upp v.
le'vva ö'pp 'tillfriskna (efter en
sjukdom); göra av med pengar el.
mat'.
lever s. le'vver, le'vvra.
levras v. lesvvras 'stelna (om
blod)'.
lida v. li'a, Ii 'er, le, litt 'tåla, kunna med'. ja her inte hänne.
lidlas v. li:'dlas 'hålla på och
krångla med ngt'.
lidlig adj. ii 'delen 'ohörsam, besvärlig, försmädlig'. ongane ä så
lidelen.
lidre s. le're, .; plur. lesran, le'ra-

ne 'lider, förrum'. Jfr f ähu s-,
port-, ved-.
lie s. li'a, -ii.
ligga v. li'gga, li'gger, låg, lesgge.
han låg mä-a.'. han låg i kö& i
skogen 'han bodde i kojan i skogen'. hänne låge ja int 'här skulle
jag inte (våga) ligga'. — uppi v.
li'gga öppi "vara nyfiken, näsvis'.
— ute med sig v. I uttr. li'gga
ute mä'-ssä 'bli med barn (gm lös
förbindelse)'.
liggare s. li'ggare, liggan; plur.
li'ggrar, li'ggrane 'stor anteckningsbok i affär el. kontor; liggande stubbrytare'. Den liggande
stubbrytaren består av en järnten
med kuggar och medbringare.
Förankras mot en sten, används
till att släpa tunga saker med.
lik s. lik, li'ke. Jfr skad-. -tåg s.
liskag, -e 'begravningsfölje'.
lik adj. lik; neutr. lickt. lickt å
olickt 'både det ena och det andra'. Jfr g o d -.
lika v. li'ka 'tycka om'.
lika adv. li'ka. ja jör lika örn ja
ligge äll öm ja stige öpp 'det gör
mig detsamma om jag ligger eller
om jag stiger upp'.
lika fast v. li'ka fa 'st 'fästa med
lik, dvs, sy fast med en tross el.
lina runt kanten på ett segel e.d.'.
likatocken pron. li'katircken;
neutr. li'katö'cket 'likadan'.
liksom adv. /i 'ssöm [lz's8m,
/issm]. Jfr under f ägn, ini.
liksrat adj.
[liksrat] 'lika
(varandra)', de dä bara döm ä
liksrat 'de där barnen liknar varandra'.
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likvid s. lekvi't, -n 'avlöning'. Jfr
pås
likvis adj. likvi's 'villrådig'.
adj. med sammansättningar se
under liten.
lim s. li:m, 1Vme.
limma v. li'ma. Jfr kr it -.
limning s. Jfr kr it-.
lin s. lin, li'ne. -korn s. li'nko'r,
-e 'linfrö'. -kornsväder s. lienko55vä'r, -e 'vackert och stilla väder'. Lämpligt för sådd av lin.
-styr s. li'nsty'r, -e 'hantering,
tillverkning av lin'. -sänke s. li'nsä'nke, = 'ställe (i tjärn) där man
rötar lin'.
lina li'na, li'na. Jfr klom
lingbär s. li'nnbär el. li'ngbär, -e
'lingon'. Ett numera bortlagt ord.
link adj. link 'halt, ofärdig'.
lisa v. li'sa 'spara, skona'. ja lisa
svansen då jag inte använde fogsvansen i virke med spik utan i
stället sågade med bågsågen.
listig adj. Jfr ill-.
liten adj. li't(e)n; neutr. ii 'te. en
litn pöjk, e li'ta el. ii 'ta jänta, ett
lite bar. dän lihlle pöjken, dä
lihlla jänta, dä lihlla hare. ii 'hllen
'den lille pojken, den lille mannen'. n dä lihllen. dä ä hare dä lilla vi ha vare där 'vi har inte varit
där mkt'. ja va där mä lite liv jfr
under liv. lilllbarn s. lishllba'r,
-e 'dibarn'. -gröt s. li'hllgrö't,
-en 'vetemjölsgröt, vanligen kokt
på mjölk'. -lill s.
-n
'penis'. Småbarnsbenämning.
-stol s. li'llsto'Zr, -n 'låg stol som
används vid amning'.
litslen adj. lä'hllen [liellan el.

lallan] 'mjuk, len, god (om
barn)'.
liv s. liv, li've. ha tröckt liv 'vara
trög i magen'. ta mä live i 'slakta
ett djur gm att sticka det utan att
först ha bedövat det'. Vanligen
slaktades grisar så. När det blev
oväder på sjön, så va ja där mä
lite liv, dvs. 'jag var rädd (ängslig)'.
livad part. adj. Jfr hår d -, rädd-.
livstycke s. li'vsty'cke, = ett underplagg för barn och kvinnor.
ljud s. ju, ju'e. Jfr kärn-, sjö-.
ljudad part. adj. Jfr hög-.
ljuga v. ju'ga, ju'ger, lög el. ju'ggde, lösgge. du låg i-mmä 'du ljög
för mig'.
ljumma v. ju'mma 'genljuda'. dä
jumma nä han spela.
ljungare s. ju'ngare, ju'ngan 'tändkulemotor av märket Rekord (tillverkad av Ljung i Hudiksvall)'.
lo s. lo, -n. Jfr björn-, varg-.
lock s. lök, löke.
locka in v. lö'ka i'n. I uttr. som
han löka in dä dä ställe å räckna
dä söm sett 'han röjde upp jord
(odlade) på det där stället och
räknade det som sitt'.
lod s. lo, lo'e 'lod; trätriangel med
ett lod i ett snöre'. Jfr plikt-.
loda s. lo'a, lo'a 'hävstång (vid
stenbrytning)'.
loda v. lo'a 'mäta vattendjupet i
havet med lod'.
loft s. löft, 'fte.
loge s. lo, -n 'tröskloge'. loggolv
s. lo'gölkv, -e 'golv i tröskloge'.
lok s. lok, loka 'pöl'. katta spydde e stora lok.
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lom s1. lömm, lö'mmen 'den del av
kvasten som man håller i'.
lom s2. lo:m, lo: 'men 'lom (en fågel)'
lomfrö v. 16 ' mmfr ö', lö'mmfrö'r,,
lösmmfrö'dde, lösmmfrö'tt 'förfrysa, skada en kroppsdel gm förfrysning'. ja lömmfrödd örene.
lort s. /o5t, /oYtn. -boll s. lo'jtbå'll, -en en liten sjöfågel, liten
and, möjl. 'kricka'.
lossna v. Jfr lössna.
lots s. los, lo'sen.
lotsa v. lo'sa.
lott s. /ött, lö 'ttn. -karl s. 16 ' ttka'r ,
-ka'n 'deltagare utan redskap i ett
fiskelag' = fiskardräng, lagar e, skärk ar 1 . Fick vanligen 1/5
av fångsten jämte mat.
lov s. bsg. 16 'ven. Jfr under håll
s.1
lova v. lös 'va.
lovlig adj. l6 :'ve. dä va Ifrare på
dän tin att snara fågel.
lucka s. Jfr luka.
luden adj. lön 'luden, lurvig'.
-mössa s. 16'nmy'ssa, lö'nmy'ssa
'pälsmössa'.
luft s.1 luft, luftn 'luft'.
luft s.2 luft, luftn 'kardad ulltapp'.
luft s.3 löft, löfta 'lukt'.
lufta v. lö fta 'lukta'. dö löfta
donkna.
lugg s. logg, lo'ggen 'lösa hår,
damm på tyg'.
lugn adj. longn; neutr. longt.
-svall s. losngsva'll, -e 'dyning'.
då jeck longsvall.
luka s. luska, lu'ka 'lucka'.
lukt s., lukta v. Jfr luft s.3,

lufta.
lulla s. lu'lla, lulla 'vagga'.
lulla v. lulla 'vagga'.
lumpa av v. lö'mpa å'v 'såga bort
rutten el. krokig bit av träd'.
lumra v. lö'mra 'vara utan känsel
av kyla el. slag (om lem)'.
lunga s. losnga, losnga.
lungande adv. lo'ngande. Förstärkande till adj. med bet. 'blöt'. ja
va longande blöt öm bena.
lunka v. losnka 'småspringa'.
lunnbänk s. lösnnbä'nk, -en 'lastbänk för timmer'.
lus s. lus, lu'sa; plur. lö'sser, lö'ssene '(huvud-, kläd- och vägg)lus;
häftstift'. Det påstods att en del
huvud- och klädlöss hade spaderess på ryggen och att en del hade
lång man som hästar. Jfr död-.
-knipare s. lu'skni'pare, -kni'pan
'livrem'. Skämtsamt ord. -tamp s.
lussta'mp, -en 'dåligt (ruttet) rep'.
Äv. som skällsord.
luska v. Jfr löska.
lust s. obsg. lust. I uttr. ana go lust
'känna lust att göra ngt (otillåtet)'.
lut s.1 lut, lu'ta en frätande lösning. Jfr ask-.
lut s.2 Jfr efter-.
luta efter v. lueta ä'tter 'vara medlut'.
luv s. Jfr här n-.
luva v. lu'va 'dra ngn i håret'.
ly s. Jfr hus-.
lyda v.1 ly 'da, ly 'der, lysdde, lytt.
dän söm inte lyder far å mor få
lyda trumma.
lyda v.2 ly, lyr, lydde, lytt 'lyssna;
lyda'.
lymma v. lystna 'smyga'. katta
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lyma på en fugeZr.
lynger s. plur. lysnjer, ly'njene
'ljung; bärris'.
lysa v. ly'sa. dä lyser åv dan 'det
börjar dagas'. lyslkuse s. lys skdse, -n 'lysmask'. -käring s.
lysstjä'ring, -a 'trebent ställning
för lykta (vid kolning)'.
lyssen s. ly'ssen, ly'ssna 'glänta,
hygge'.
lysta s. ly'sta, lyssta 'lust (efter
ngt)'.
lysten adj. ly'ssen. ja ä lyssen på
surströmming.
låsa.
låda s.
låg adj. låg; neutr. låckt. en lågan
5ö 'lågt vattenstånd i havet', båten
va låg på sua 'båten var hårt lastad
låga s.1 lö'ga, -n 'eldslåga'.
låga S .2 låsga, låsga 'vindfälle; träd
som växer efter marken'.
låga v. lösga 'flamma'.
lån s. lån, lå'ne. Jfr guds-.
låna v. låsna.
lång adj. lång; neutr. långt. vi feck
kånka döm långe vägar. -dröjas
v. lå'ngdrö'jjas, -dröWs, -drö'jjdes, sup. ej belagt 'bli otålig av
att inte komma iväg'. -kaka s.
lå'ngka'ka, -ka'ka 'i långpanna
gräddad pannkaka'. -kuse s.
lå'ngku'se, -n 'orm'. Jfr under
blad r a. -lett adj. lå'ngle'tt 'som
har långt och smalt ansikte'. -rev
s. låsngre'vv, -a. -sövd part. adj.
låsngsö'vvd 'som har svårt att vakna om morgonen'.
långsefter prep. låsngsdtter
'långsides med'. båten ligger
lån gsätter brygga. -med prep.

lå'ngsmä"längsefter'.
lås s. /ås, lå'se. Jfr b r åk -.
låsa v. Jfr läsa v.2
låt s. Jfr get-.
lä'tte, lätt
låta v.1 lästta,
'tillåta; laga att ngt sker' m.fl. betydelser. läpplri "låt bli!' Jfr av-.
låta v.2 lå'ta, lå'ter, let el. le'tte,
lestte. 'ge ljud ifrån sig; höras'. —
om sig v. lå'ta ö'm sä 'skrika och
väsnas'.
låtsas v. lö'ssas. han lössas ('låtsades') söva.
lä s. Jfr skar p-. -land s. lä‘lainn,
-e 'land som ger lä'. vi låg i lälann. -ås s. läså's, -en 'takås vid
sidan om kroppåsen'.
läck s. läck, lä'cken 'uppehåll, mellantid'. dä blrir nånn läck milla
rängskurene.
läsckte,
läcka v.1 lä'ka,
läckt.
läcka v.2 lä'cka 'med snöre binda
samman skötar'. — hop v. lä'cka
ho 'p = föreg. Skötama binds på
en ledare (ledarm till en skötkrok)
så att hål inte uppstår mellan skötama. läcksnöre s. läscksndre, =
'snöre att binda samman skötar
med'.
läder s. lär, lä're.
lägda s. lä'gda, lä'gda 'dal, fördjupning i terrängen'.
lägg s. lägg, lä -gge. 2-3 skötar
utgör ett lägg. i vandera ännan på
lägge sätter man ett anker. Jfr
sköt-.
lägga v. lä'gga, lä'gger, la, lackt.
lägga såga 'skränka sågen'. Jfr
berg-. — efter v. lä'gga ätter
'sjunka ihop allt eftersom veden

70
kolar (om mila)'. — på sig v.
lä'gga på --ssä 'ta ngt allvarligt,
börja grubbla'. — till v. lä'gga
tä'll 'samla in pengar (åt ngn)'. —
upp sig v. lä'gga ö'pp sä 'flyta
upp på ytan (om grädde)'. — vid
v. lä'gga ve' spara (en kalv) för
uppfödning'. — åt v. lä'gga a't
'åtala inför domstol, stämma inför
rätta'.
lägn s. längn, lä'ngna 'längd'. Äv.
ett hömått = golv . Jfr längd.
lägna v. le:'gna 'ligga länge och bli
skämd (om t.ex. ägg)'. hon va
legna 'hon var gravid'.
läka v. Jfr läcka v.1
lämjig adj. lä:smjug 'fadd, smaklös'.
lämp s. bsg. lä'mpen. I uttr. ställa
på lämpen 'hjälpa till rätta, ge
draghjälp'.
ländig adj. neutr. lä'ndit 'som har
sådan terräng att den lämpar sig
för ändamålet'. Man röjde där det
va ländit i skogen. På den plats
där noten drogs i land, skulle dä
vara ländit å finan bötten.
längd s. längd, lä'ngda. Äv. ett
hömått = golv. Jfr lägn.
länge adv. läsnge. Jfr under sedan prep.
längen adv. lä'ngen el. lä'njen
'länge'. hon levvde län gen. han
(nordvästen) Mråser så län gen söm
hälst. vi få vänta så länjen. Jfr
under grötkväll.
längning s. Jfr tre-, två-.
längta v. lä'ngta 'bli längre'. döm
längta dagane.
länning s. läsnning, -a 'båtplats,
båtlänning'.

länsman s. lä'nsman, =. Äv. 'långt,
grovt järnspett'.
lära v. lä‘ra, lä'rer el. lär, lä'ra,
läsra 'vara tvungen, måste'. ja
lärer på huse. så då läre döm
fhtta. kring 5utin lära vi je öss
iväg.
lärarinna s.
läri'nna.
Äv. 'träd som vuxit så att det
bildats en klyka'.
lärft s. obsg. la 'rit. döm vävvde
larit.
lärka s. laYka, la'§ka. lärkvinge
s. lal5kviinga, -n. bena jeck söm
la§kvingar.
läsa v.1 lä'sa,
lä'sste, lässt.
jeck å lässte 'gick i konfirmandundervisning'.
läsa v.2 lä'sa, lä'ser, lässste, lässt
'låsa'. ä dåra lässt? — igen v.
läisa jä'nn 'låsa'. läs jänn dåra! —
på v. lä'sa på' 'låsa'. dåra ä
påläisst.
läsen part. adj. lä'ssen 'lärd, kunnig, beläst'.
läsk s. Jfr drag-.
lässlig adj. Jfr lit slen
lätt s. Se lett.
lätt adj.1 lätt. -skjuten part. adj.
lä'tdö'ten 'lätt att skjuta'. jcdpene
va lätdöten. -säd s. lästtsä', -a
'dåligt matad, icke fullkomig säd'.
lätt adj.2 Se lett.
lätta v. lä'tta 'lyfta litet'.
lättorna s. bpl. lästtene. I uttr. gå
ure lättene 'komma ur läge (om
t.ex. en utdragssoffa)'.
löja s. lösga, lö'ga 'löja (fisken)'.
Jfr ben-.
löjlig adj. lö'le 'löjlig', han ä
rackt lölen kan dänne.
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maglig adj. Jfr o -.
magna v. ma'ngna 'magra, bli
smal'.
majsnö s. obsg. ma:ijsnö'. I uttr.
majjsnö ä söm fårajö.
maka adj. Jfr o -.
makare s. Jfr sko-.
make s. rna 'ko, -n. makan tå skon.
ha du sitt på makan. makutan
adj. ma'ku'ta 'makalös'.
makt s. makt, ma' kta. masttje
[milja] el. ma'kte va hä: 'detsamma var det, stor sak i det'. Jfr
Alfta, Bergsjö, Bollnäs, Färila,
Hanebo, Ovanåker makt i då 'stor
sak i det'. Jfr väl-. -stjäla v.
ma'ckgka 'gm trolldom göra (ett
kreatur) sjuk(t)'.
mala v. ma'ka, ma'ker, mok el.
ma:skde, ma'ke el. ma:§t. då ä
va§ken hacka älle make.
malent adj. mala 'ng 'sjuk, dålig'.
malla s.1 ma'lla, mas Ila 'svinmålla, Chenopodium album'.
malla s.2 rna 'ha, ma' Ila 'plåtform
för matlagning'. Jfr b leck-,
koppar-.
malt s. mahlt, ma'hlte.
mamsell s. masmsäll titel på ogift
kvinna av bättre folk.
man s. Jfr fjärdings-, läns-,
tolv-.
manmån s. masnnmö'n 'mannamån'.
madam s. mada'mm, -a titel på mark s. ma§k, inal§ken 'mask'.
marknad s. mas§(k)na, -n.
bättre situerad, gift kvinna.
masas bort v. ma'sas bo§t 'långmagdömor s. plur. Jfr å-.
samt försvinna (om sjukdom el. ås.
mage s. ma'ga, -n. maghovor
obpl. mas gho'ver 'hovsamhet i komma)'.
mask s. Jfr mark.
mat och dryck'.
maska s. rna 'ska, rna 'ska. maskmagig adj. Jfr kr äs -.

lökas v. lö'tjas [Mims] 'gå och
driva, inte ha ngt för sig'.
lömsk adj. lömsk 'ond, elak, arg'.
lön s. lön, lö'na. Jfr p ås-.
lönnidike s. lö'nndi'tje, = 'täckdike'. -mördare s. lösnnmö'rdare
[Ummilclaral, -mö' r dan. Äv.
'ljudlös fjärt'.
löpa v.1 löspa, lö'per, löffte, löfft
'löpa, sava (om träd)'.
löpa v.2 lo'pa 'dra av bark när det
savar'. — av v. lo'pa å'v = föreg.
löpa ut v. lö'pa u't, lö'per u't,
löffte u't, löfft u't. §ön löffte ut
'vattenståndet i havet sjönk'.
lös adj. lös. Jfr gräns-, lag-,
vinnes-. -karl s. lösska'r, -ka'n
'arbetare som inte är fast anställd'.
lösa v. lö'sa, lö'ser, lössste, lösst
'släppa lös'. han lösste kraka. Jfr
under hår.
löska v. 16 'ska 'kamma löss ur håret och dräpa dem; leta, luska'.
lössna v. lösssna 'lossna'.
löt s. löt, lö'ta 'fäbodvall'.
löv s. löv, lö've. -kärve s. lö'vtjä'rva, -n 'kärve av lövkvistar
(som foder till får och getter)'.

isi
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betta s. masskbe'tta, -be'tta 'liten
tyngd som används för att hålla
isär maskorna, när man binder
skötar el. nät'. Sätts på en lösmaska så att den hålls ut och flyttas allt eftersom. Kan vara en
kork med en liten krok.
massage s. ma5a's.
?massja v. maffia 'prata strunt,
sladdra'.
mat s. mat, ma'tn. Jfr d ikt-,
pöls-, våg-. -lapp s. mastla'pp,
-en ett papper som socknen lämnade ut så att man kunde gå till
handelsboden och hämta mat. Ett
slags socialhjälp under 1920- och
1930-talen. -led adj. rna 'tie' 'som
inte har ngn aptit'. -strupe s.
rna'tstru'pa, -n.
mata v. ma 'ta . I uttr. mata månn
'titta begärligt på ngt (en kvinna,
en häst, god mat osv.)'.
matig adj. rna 'tig 'matfrisk'.
matslig adj. ma'hllen 'god och närande (om mat)'.
matsäcka stad sig v. masä'cka
sta' sä 'utrusta sig med matsäck'.
med s. me, men. dä gå på annvan
me, sa dellbosska 'det går på varannan med (dvs, än si och än så),
sade kvinnan från Delsbo'. Jfr
vagg-.
med adv. och prep. mä [mg, Ince].
ja hadde gåssen mä-mmä. mä iddele mä ett 'jämt och ständigt'. mä
n gång 'alltid' . Jfr bred-, ( i ) lag-, långs-, ut- samt gå, göra, rå, såla med och giva
med, ligga ute med sig.
medan(s) konj. mäsjjans el. mä 'ans. Jfr allt-.

mellan adv. och prep. mi'lla. mi'lla båsane 'mellan (ko)båsen'.
mena v. mena, me 'ner, mesnnte,
mennt.
menför adj. mesizfö'r 'vanför, ofärdig'.
menting s. me:'nti'ng 'svårighet,
hinder, aber'.
mes s. Jfr börd-.
midd s. bsg. mi'dden. ja tar åv-en
på midden.
midja s. mesjja, me:lla.
midsommar s. mesiYmmare, meså'mman.
mikaelsmässa s. mi'ttjelsmä'ss
[mijalsmies] '29 september'. Då
skulle fiskarna ha flyttat hem från
skären.
mil s. mil, mile.
min pron. minn, me, mett; plur.
me'nne. me farrmor. boka me.
mett hus el. huse mett. dotrene
menne.
mindre adj. komp. mi'nner. n
minner roddbåt.
minka v. mi'nka 'minska'.
minna på v. mi'nna på', mienner
på', mi'nde på', mi'nnt på 'påminna'. hon minde mä på.
minne s. mi'nne, =. Jfr njuts-.
misskundig adj. mi'ssku'nnen
'ömklig, ynklig'.
mista v. mi'sta 'tappa, förlora'.
mistandes part. adj. Jfr o-.
mjuk adj. mjuk; neutr. mjuckt.
-bröd s. mju'kbrö',= 'lätt gräddat
tunnbröd av råg el. korn'.
mjäla s. mjäsIra, mjäla 'märgel,
av snäckor kalkrik jord'.
mjärde s. Jfr mär d.
mjöl s. mjök, mjö'ke. Jfr g röt-.
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-bär s. mjöl-bär, -e 'mjölon'.
-sikt s. mjö'irse'kt, -e.
mjölk s. mj ö' 4-k, mfå 1-ka. Jfr
tjock-.
mjölka v. mjii'kka. — hop mrå'kka ho 'p 'inte sina (om ko inför
kalvning)'. koa mj64-ker hop.
mjölke s. Jfr giller -.
mocka v. Jfr måka.
modd s. Jfr m å d .
moder s. Jfr mora samt far-,
gud-, m or-. morlfader s.
mo ffar, -n. -moder s. mo 'rrmor, -a.
modig adj. Jfr stor-.
mola v.1 mo'b-a 'värka ihållande'.
tanna mo4-er å va§ker.
mola v.2 Jfr m öla.
molig adj. Jfr m uli g.
moln s. mö 4-n. -gång s. obpl.
mösZrngå'ngar. I uttr. dä gå m64-ngångar 'det är än mulet, än klart
väder'.
molna v. Jfr mulna.
mor s. Jfr m o der .
mora s. mo'ra, mo'ra 'moder;
gammal, förbrukad sättpotatis'.
morgnad part. adj. Jfr o -.
morgon s. må 'ra, -n. en finan möra. dä va öm möran dä hände 'det
hände på morgonen'. på möran
'om morgonen'. öm mörane 'om
mornarna'. i mö'rest, i mö -ranst
'i morse'. i måra 'i morgon, nästa
dag'. Jfr ö v er -. -kväll s. obsg.
mö'rakvä'll. I uttr. i mörakväll.
-stund s. bsg. mö'ranstönna.
morian s. morian, = 'neger; kolare'.
morla v. mösla 'mumla, muttra'.
hon stog bare å måla.

morsk adj. mo5k 'orädd; duktig'.
mortel s. mo5te'r, -e.
mos s. mos, mo'se 'lingonmos'.
-bär s. mo'sbä'r 'lingon som plockas till mos'. Lingonen skall vara
riktigt mogna, innan de plockas.
De mosas och läggs i en stor kagge utan att ha sockrats. Kokas på
vintern med socker och äts.
mossa s. mö'sa, -n. Jfr fönster-.
mossdrag s. må 'sdra'g 'mossa
som isolering mellan stockar i
vägg'.
moster s. mo'ster, mo'stra. Ordet
användes vid tilltal till äldre (gift)
kvinna även om hon inte var släkt.
Jfr faster.
mot s. Jfr års-.
mot adv. och prep. mot. dä böer
inte mot nå gött 'det bådar inget
gott'. -börlig adj. mostbö'le
'motbjudande'. dä ä så motbf) le.
-för prep. mo'tfö(r) 'i jämförelse
med, i motsats till'. va bra han ä
mo0 brorn. -lut s. mo'tlu't, -e
'uppförsbacke'.
mugga v. mu'gga 'gm en åtbörd
göra ngn uppmärksam på ngt'.
mulig adj. möZre 'mulen'. dä ä
mök-e.
mullibänk s. mu'llbä'nk, -en 'jordvall som isolering vid nedersta
timmervarvet i ett hus; snus under
läppen'. -oxe s. mu'llo'kse, -n
'tordyvellarv'. Man spådde väder
efter dess färg. -vad s. mu'llva'
'sork'.
mullöga s. mulöga, mulö'ga
'kopparform (att laga mat i)'.
mulna v. mö 'kna 'bli mulen'. —
till v. må'kna tä'll 'börja bli
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molnigt'.
mumla v. må smka.
mumsa v. mo 'msa 'äta med full
mun, äta glupskt'.
mun s. månn, =. dä gå i månn
a'hllteho'p 'alltihop går att äta
upp'. Jfr under mata. -garn s.
mu'nngdr, -e 'ingång till storryssja'.
munk s. Jfr gammal-.
munlen adj. Jfr små-.
munlög s. Jfr mullöga.
mur s. mur, -n 'stor gjutjärnsgryta'. Jfr lett-, pann-. -lave s.
musrla'va, -n 'plats på bakugnen
(under taket)'. Där förvarades
brödspadar, brödspett m.m. Också
barn brukade ligga där och sova.
mus s. mus, mu'sa. Jfr käs-.
-bränd part. adj. mussbrä'nd
'som har för hetta och kyla
känsliga händer'.
musk s.1 obsg. musk. I uttr. titta
unne musk 'se lömsk ut'.
musk S .2 och muska v. Jfr s m u sk
och smuska.
mustascher s. plur. musnnta'§er,
mu'nntaYene.
mycken adj. neutr. o. adv. my'ttje
[inka, måjp] el. my'cke. hu
myttje ä kkåcka? Jfr frös-, o-,
svett-, tyck-.
mygla hop v. my:kka ho'p 'spara,
gneta ihop'.
mylla v. my'lla. mylla päna 'kupa
potatisen'.
mylta v. my'hlta 'göra ngt i smyg'.
mynda my'nna 'med ett årpar (det
bakre) ro baklänges (dvs, åt det
håll roddaren ser)'.
myssja v. myffla 'sprida (gödsel)'.

— på v. my'55a på'. ja my55a på
jössel på päna.
måd s. mö, = 'smulor, skärvor,
småbitar'. dä va5t bare mö åv
tillbringan.
måg s. måg, må 'gen. Jfr pi g -.
måka v. mö ska 'skotta, frakta ut
gödsel'. — upp v. mö'ka ö'pp. I
uttr. måka öpp joka 'med stora
mängder gödsel få jord att bära
stora skördar'.
måkanföre s. m ö'kanfö're, =
'snöföre strax före jul (så att man
kan köra ut gödseln)'.
mål s. må, må'ke. hu mycke
mjökker koa i måke 'hur mycket
mjölkar kon vid en mjölkning?'
Jfr under räkna. -före s. må 'b-fö're, =. ha måkföre 'prata högt
och skrikigt'.
måling s. Jfr under-.
målla s. Jfr malla.
målning s. må: skning, -a. Äv..
'målarfärg'.
mån s. obsg. mön. Jfr kr ymp man,
ning(s)-,
torkning(s)-.
måna åt v. mö'na a't 'vara mån
om'. måna at bara.
måne s. må sna, -n 'måne; månad'.
mången pron. plur. må'nge. ha
månge jar i elen.
mås s. mås, må'sn. Jfr bl å -, f j ä r i 1 -. -håll s. måsshöll, -e 'anhopning av måsar'. Kan vara ett tecken på var strömmingen finns.
måveta adv. move'tta 'kantänka,
det skall du veta'.
mägna v. Jfr o-.
mähä s. mä'hä', = 'trög och tafatt
person'.
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mängta v. mä'ngta 'knåda, blanda
gm knådning'. män gta degen. —
sönder v. mäingta sö 'nt 'knåda
sönder'. ja män gta sånt päna. Jfr
vitmängtad.
människa s. mä'nni5a, mäsnni5a.
Äv. 'kvinna', en kar va en kar, e
männi5a va e kvinna.
märd s. mäk, mä'ke 'mjärde'. Jfr
språt-.
märgel s. ma'rjel, -n '(av snäckskal o.d.) kalkhaltig jord'. Användes förr som jordförbättringsmedel, men somliga menade att detta
skapade rike förälder å fattige
bar. -tag s. ma'rjelta'g, -e 'plats
där man tar märgel'.
märka v. majka. ma§ka sä fö
kkän 'beställa måttsydda kläder
hos skräddaren'. ma§ka ok.
märke s. mas§ke, .; plur. majkan, mas§kane. Jfr b o -, tum-.
märklig adj. ma'§tjele(n) [m45ple(n)].
märkunderlig adj. mas§kutnnele
'märkvärdig, underlig'.
märla s.1 mäla, mä'la. märlspik
s. malspiek, -en 'järnspik att lösa
upp hårt knutna knutar med'.
märla s.2 ma'la, mala 'småräka i
havet'.
märr s. mar, ma'ra.
mättsam adj. mä'ttsa'mm 'fet och
kraftig (om mat)'.
möda sig v. mösa sä 'bemöda sig,
ligga i'.
mögel s. my: 'ge, my:'gke.
mögla hop v. Jfr mygla hop.
möla v. mo' ka 'äta utan tilltugg'.
mota ost.
möla hop v. mö'ka ho'p 'trycka

ihop, skrynkla ihop (t.ex. papper)'.
mör s.1. Jfr piss-.
mör s.2 mör, mö're 'luftblåsor som
strömming kan släppa ut'. vi såg
mör på vattene.
möra v. må 'ra 'stå i stim och släppa ut luft (om strömming)'. Ett
säkert tecken på var strömmingsstimmet finns, strömming söm
möra mot 5ötane.
mördare s. Jfr lönn-.
mörk adj. möjle; neutr. mig5t. Jfr
k o 1 -.
mört s. mö5t, må Ytn. Jfr gorr -.
mössa s. my'ssa, my'ssa. du äte
söm Makmbärj mä myssa på.
Talesätt. Fredrik Malmberg var
bonde i Enånger. Att äta med
mössa på huvudet ansågs som mkt
opassande. Jfr k å s

N
nagel s. na'gek, -n. -fara v. na' gekfa'ra 'noggrant undersöka'.
naken adj. na'ken.
nara s. na'ra, nasra 'tränagel'.
nas s. nas, na'se 'handelsvaror,
kram'.
nasare s. na'sare, na' san 'gårdfarihandlare'.
natig adj. na'tig 'liten (om t. ex.
pojke el. gris)'.
natt s. natt, na'tta; plur. nä'tter,
nä'ttene. på natta 'om natten'. Jfr
dymmel-, tungel-. -gät s.
nasttjätt, -e 'betande av kreatur
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om natten'. -hynning s. nasahyenning, -en 'nattgammal is'.
-redo adj. nasttre' 'färdig att gå
till sängs'.
nattom adv. nasttö'mm 'den ena
natten si och den andra så'. dä va
så nattåmm mä fiZe 'den ena natten fick vi fisk, den andra inte'.
navare s. na'var, na'van; plur.
na'vrar, na'vrane 'navare, större
borr'. navarskaft s. na'varska'ft,
-e 'handtag till navare; borrsväng'.
ned adv. Jfr byta, häva, ter a
ned sig, törna ned.
nedan s. bsg. ne'ane. månan ä i neane nu. -del s. ne'adel, -n 'nedre
del (av t. ex. kjol)'.
nedergådd part. adj. ne'dergå'dd
'uttröttad'. ja ä så nedergådd å
trött.
nejlika s. nä'lka, nä'lka.
ner adv. Jfr duna, tråka
ner. -på adv. Jfr uppoch-.
-ände s. ne'rä'nna, -n 'rep till att
förankra strömmingsskötar när de
lades flytande'. Den ena änden fästes i sköten, den andra i draggen.
-änding s. ne'rä'nning, -en 'rep
till att förankra flytande strömmingsskötar' = ner ände.
ni pron. subjektsform ni; objektsform er. Användes vid tilltal till
flera personer men också som
hövligt tilltal till en person, förr
äv. av barn till föräldrarna.
nid s. obsg. ni 'hån, smädelse'. jöra
på ni 'göra (ngt) för att smäda'.
nifs adj. rufs 'hastigt rädd, uppskrämd'. ja va5t så nifs.
nittionionde räkn. nikeni'ene. Jfr

under knä.
nitton räkn. ni'tta. ni' ttahunrata'ke 'nittonhundratalet'.
njutsminne s. obsg. ju -ssmi'nne
'sup till minne av ngns död el.
som bekräftelse på att ett köpeavtal avslutats'.
noffa v. nå 'ffa 'grymta (om svin,
dvs, säga nöff, nåff)' .
nog adv. Jfr b r a-, väl-.
noggsen adj. Jfr nåx en.
noppa v. n ösppa 'beta så smått,
plocka åt sig (om t.ex. kor vid dåligt bete)'. kone jeck å nåppa å
beta.
nor s. nor, no're 'trångt sund'.
nordan s. no'ka. -väder no'b-avä'r, -e 'nordlig vind'. -vädersblidska s. no'kavä55bki'ska,
-bki'ska. 'töväder med nordlig
vind'. -väderspligg s. no'kavä55pki'gg, -en en liten simfågel
vid hällar i havsbandet, möjligen
'småspov'. Bådar nordanväder.
norrigenom adv. nö'rjånåm 'mot
norr'. Vattnet från källan skulle
rinna nårjånåm. -kammare s.
nösrka'mmar, -n 'utrymme på
norra sidan av ett hus'. -leda s.
nå 'rle'a -le'a 'sida, slänt mot norr,
skuggsida'. snön ligger län ger änn
anna5 på nårlea.
nos s. nos, no 'sa. Jfr skrap-.
not s. not, no'ta; plur. nö'tter,
nö'ttene 'not (ett fiskeredskap)'.
Jfr gr am s-. -hjälp s. nostjä'kp,
-a 'plats där noten dras i land'.
-kung s. nostko'ng, -en 'den i notlaget som bestämmer när och hur
man skall dra noten'.
noxen adj. Jfr nåx en.
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ny adj. ny; neutr. nytt. -buren adj.
nysbå'ren 'som nyss kalvat (om
ko)'. -land s. nysla'nn, -e 'åker
första året sedan den varit gräsvall' = nysvål. hacka nylann
'med en hacka slå sönder jordkokor på en åker som harven inte
smulat sönder'. -rodning s. ny'rå'nning, -a 'nyligen uppröjt område'. -svål s. ny'sva'4-, -n 'ny
gräsvall' = nyland. -välle s.
nysvä'lle, = 'nytt gräs som kommer upp efter slåttern'.
nyckel s. nyckeZr el. (ä.) ny'ttje4-,
-n; plur. nycklrar, nysckkane.
-hål s. ny'ckelrhålr, -e.
nyes adv. Jfr å-.
nykter adj. ny'kter. på nykter maga 'på fastande mage'.
nysa v. ny'sa, ny'ser, ny'sste,
nysst.
nåda v. n6 'a 'kröka spetsen på en
spik (så att spiken sitter fast)'.
nådig adj. Jfr o-.
någon pron. nånn; neutr. nå; plur.
nå. på nå' när 'någorlunda (bra)'.
dä ska börja mä nå', sa Axel Berg
om ohälsa och sjukdom. Härm. ja
va inte nå' ängslig fä tä inte
vackna. Jfr under vilja till.
någonsin adv. nå'ssen. allere nåssen 'aldrig någonsin'. Jfr under
när.
någorst adv. nffit 'någonstans'.
055t a' nnesta'ns 'någon annanstans'.
någorstans adv. nå:55tans 'någonstans'. Jfr v ar -.
något-om-sin adv. nå'åmsi'nn 'då
och då'.
nåk adj. nåk 'kort, trång, som inte

räcker till; dålig'. Den här jackan,
hon ä fö nåk öve bån.
nål s. nåk, nå'b-a. Äv. 'axeltapp av
stål'.
nåt s. nåt, nå'ta 'skarven mellan
borden i en klinkerbyggd båt'. Tätas med tjärad ljusveke.
nåxen adj. nå'ksen 'lysten (efter
ngt)'. kone va nåksen på sahlt.
näm adj. Jfr v år -.
nämre adj. och adv. komp. Jfr under när mer.
nämst adj. och adv. superl. nämst
'närmast'. nämst sörjane.
nänne s. obsg. nä'nne 'förmåga att
nännas, »samvete»', han hadde
nänne å bejära betajt.
när adj. och adv. nä(r); neutr. nä.5t
'nära'. det är lika nä5t hur jag gör
(dvs, det blir ändå tokigt).
när adv. nä(r) 'när'. nä nåssen har
du sett dä?
när prep. när(e) 'hos'. hä när åss
'här hos oss'.
när konj. nä(r) 'när, då'.
närig adj. nä'rig 'småsnål, nogräknad'.
närmer adj. och adv. komp. nä'mmer el. nä'rmer 'närmare'.
näsa s. nä'sa, nä'sa. han drog åpp
i näsa 'han blev missnöjd (över
ngt)'. näsborr s. nässpå'r, -e 'näsborre'.
näsduk s. Jfr snus-.
nässja v. näs55a 'lägga sig i,
snoka'. du ska inte nti5:5a dit.
nässla s. nä'hlla, nä'hlla 'brännnässla'.
nästför adj. nässtfö'(r) 'nära förestående'. dä ä näsffö att koa ska
kava.
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nät s. nät, nä'te.
näting s. nä 'ting, -en 'nejonöga'.
-tena s. nä'tingte -na, -te'na 'tina
att fånga nejonögon i'. Av träspjälor.
nätta v. nä'tta 'komma åt lite,
snudda vid'. ja bare nätta-n lite.
nättvulen adj. nä'ttvå'kn 'knapp,
inte fullt tillräcklig'. dä va nättvåke fö dä prise.
näve s. näva, -n.
nöd s. nä, nö'a. -aling s.
ing, -en 'djur el. människa som är
alldeles för liten (för sin ålder),
som inte vill växa'. -bjuden part.
adj. nö'bö'en 'nödbedd'.
nödd pret. part. nödd 'tvungen'.
nöffa v. Jfr noffa.
nöjd adj. nögd.

obarmhärtig adj. o'barmhaYtig.
objuden part. adj. osbden.
obonslig adj. osbo'nnhlle 'ostädad,
rörig'.
obotlig adj. osbo:7le.
obstinat adj. å'ppstina't 'halsstarrig, egensinnig'.
obörg adj. neutr. osb6:5t 'ruggigt,
besvärligt'.
ock adv. å [4, a] 'också'. vi ha
kunna fått gå å.
odiös adj. Jfr o nj ö s.
odygdig adj. o'dy'gdig 'olydig (om
barn); som ställer till skada (om
kreatur)'.
oefterrättlig adj. o'ätterä'ttlen 'o-

förbätterlig'.
ofaren part. adj. neutr. ofaire. I
uttr. som dä va5t ofare 'det blev
ingen resa av'.
ofarlig adj. o fdlen.
ofrå adj. o'frå"sömnig, nyvaknad'.
ofärdig adj. o fa'ki g 'ofärdig, invalidiserad'.
oför adj. ofö'r 'ofärdig, invalidiserad'.
oförd part. adj. neutr. ofö:15t 'oframkomligt'.
ogjord part. adj. neutr. o sjo:5§t. I
uttr. ojoOt vär 'dåligt väder'.
ogårlig adj. o'gållen 'stor, klumpig'. Som bestämning till adj. osgå'lle 'mycket'. huse va ogålle
stogt.
ogörlig adj. osjö'le.
ohallelo interj. oha'llelo' uttrycker förvåning.
ohapp s. osha'pp, -a. I uttr. i ohapp(a) 'av misstag'.
ohydlig adj. o'hy'elen 'ruggig,
förskräcklig'. dä va så måbYt å ohyele.
ohågad adj. oshå1ga.
ohåglig adj. o'hö Ygk-e(n) 'ohågad;
äcklig, motbjudande'.
ohågsam adj. o'hå:'gsam 'otrygg,
räddhågad, som är mörkrädd mitt
på ljusa dagen'.
ohässla v. oldhlla 'avråda'.
oknytt s. obsg. oskny'tt 'spökerier;
ngt ofördelaktigt'.
okomlig adj. o'kå'mmken 'ovig,
klumpig'.
okuslig adj. osku:'hle 'ruggig'.
oköpandes part. adj. o'tjö'panes
'utan att köpa'. Jag har fiskat
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själv, så jag har strömmingen otjöpanes.
olla v. å 'ila 'prata strunt'.
om adv. och prep. öm [sm, 8m1
öm möran, dan, natta. han va
öm sä å itjen. Jfr något-omsin, pö-om-pö samt brassa,
höra, kräva, låta, rå, skämma, sno, tycka om.
om konj. öm [sm, sm]. Använt
som substantiv: ha inte öm vare
så ha tjäringa 5ötte bjön.
omagdömer s. plur. Jfr åm ag dömer.
omaglig adj. osma:igkig el. o'ma:'gken 'osmaklig, äcklig (om
personer el. om mat)'.
omaka adj. oböjl. o'ma'ka 'som
inte bildar ett par; ful, med frånstötande yttre'.
omens adv. o ' me'ns 'nödvändigtvis'.
omfaras v. ösmfalras, pres. ej
belagt, fi'mfo'5, ösmfa'ras 'gå, fara
förbi varandra'.
omistandes part. adj. osmi'stanes
'oumbärlig'.
omorgnad part. adj. o 'möina
'sömnig på morgonen (och på dåligt humör)'.
omsistens adv. å'msi'stens 'omsider'. sennt omsistens.
omycken adj. neutr. osmy'ttje 'väldigt mycket'.
omägna v. o'mä'ngna 'äcklas'. ja
omängna at matn.
onaturlig adj. o'natulen 'väldig,
svår', där va vi onatule mä ongdomar 'där var vi väldigt många
ungdomar'. vi va onatule avun§uk. han va ju onatulen tä svara

fri sä 'han var ju styv att svara för
sig'.
ond adj. onn; neutr. onnt. ja ha
onnt i högen 'jag är orolig (för
honom)'.
ondgöra sig v. o'nnjö'ra sä 'ta illa
upp, vara förtretad'.
onjös adj. osnnjö's 'häftig, ilsken,
omänsklig'. Jfr ungj ö s .
onådig adj. o'nå'dig 'retlig, ovänlig'.
onödan s. bsg. o'nö'a. I uttr. i onöa.
opera s. obsg. o'pera. I uttr. som
dä va5t söm en opera (om käringar som träter).
ord s. ok, o'ke. han kann fkere
ole'han (den lille pojken) kan flera
bokstäver'. -byte s. o'kby'te, =
'gräl'. -stäv s. o'kstätv, -e 'ordspråk; ordstäv; talesätt'.
orda i v. o'ka i"föra (ngt) försiktigt på tal'.
orka v. 65ka 'orka, förmå'.
orm s. örm, ö 'rmen. hänne finns
inte ens töre örmar 'här finns inte
ens så mycket som torra ormskinn'. Man trodde att de avkrängda ormskinnen var ormar som
torkat . Jfr blind-, rev-. -vred
s. ösrmvre', = 'ormar som paras'.
ormas v. ö'rmas 'krångla'. ja feck
örmas mä kone.
ormgälla s. osrmjä'lla, -jälla 'ödla'.
ormris s. o'rmri's, -e 'ormbunke'.
orna upp v. ona ö'pp 'smälta underifrån (om is i myrar och
sjöar)' .
orolig adj. osro'ken.
orre s. ö'rre, -n. Jfr sjö-.
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ort s. 054 -en en vikt om 2,7 gr.
Föråldrat ord.
?ort adv. o.-§t. I uttr. o5t make
'dåligt malet (om säd el. mjöl)'.
orv s. örv, å'rve 'lieskaft'.
os s. os, o'se 'källflöde som inte
fryser till'. Jfr k ä 11 -.
oskylt adj. oböjl. os§y'hlt 'oskyldig; ekonomiskt skuldfri'. döm va
hållen fö o§yhlt 'de ansågs som
oskyldiga'.
otidig adj. o'ti'dig 'oförskämd,
som grälar'.
ovan adv. u'gga. ugga å nea 'uppe
och nere'. -del s. u'ggade'l, -n.
-för adv. och prep. uk gafb 'r. -i
adv. och prep. tiggani' 'ovanför'.
uggani-mmä 'ovanför mig'.
ovarslig adj. osva:'§ken 'ovarsam'. dä va ovaj'ke mycke 'det
var väldigt mycket'.
ovarv s. o'va'rv, -e. I uttr. som ja
ha kömme i ovarv 'jag dras med
en onormal otur'.
ovulen adj. osvö'kn 'vårdslös, slarvig'.
ovårding s. I uttr. tä osvå'kings
'(ha) så att man inte behöver vara
rädd om det el. dem (t. ex. kläder)'.
oxe s. oskse, -n 'tjur; kastrerad
tjur, oxe'. ta koa tä oksen. Jfr
hjälp-, katt-. oxlhyvel s. o'kshö'vvel, -n 'oxhyvel, hyvel med
två handtag tvärsöver'. -hyvla v.
o'kshö'vvla 'hyvla med oxhyvel;
galoppera'. -ko s. o ' ks ko', -a
'brunstig ko'.
oxen adj. o'ksen 'brunstig (om
ko)'.
oxna upp v. o'ksna å'pp 'åtra sig

(särskilt om ko som vill tillbaka
till tjuren)'. koa oksna åpp.
oävel s. bsg. osä:'vka. I uttr. i oävka 'oförvarandes, utan att tänka
sig för'.
oöm adj. o:'ö:'m 'oöm, tålig'.

P
packa v. pascka. Äv. 'packa strömming i träkärl'. packstöt s.
pa'ckstö't, -n 'träpåk som används
att packa strömming med'.
pajad pret. part. Jfr ut-.
paktum s. paltum, -e 'äktenskapsförord'.
panna s. pasnna, pa'nna. Jfr a v koks-. pannmur s.pasnnmu'r,
-n 'stor inmurad gjutjärnsgryta'.
pasma s. passma, passma 'garnpasma'.
passage s. plur. pa§a'ser, pa5a -sene 'tokig, komisk situation'. dä
vaj't bare pajaser åv dä där 'det
vart bara tokigheter av det där'.
pata s. pasta, -n 'laxpata'.
pe-krok s. Jfr p-kr ok.
penna s.pä'nna, på 'fina. Jfr blyer ts -. pennsprätt s. päsnnsprä'tt,
-n 'stålpenna'.
penning s. plur. plisnningar, pä'nningane 'pengar'. vara kkädd i
pänningar 'ha gott om kontanter'.
Jfr barnmorske-. -öd s. pirnningY, = 'slöseri med pengar'.
perpendikel s. täYpenti'ckel, -n
'pendel'.
pes s. pes, pe'sn 'penis'. Jfr tjur -.
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pesig adj. pe'sig 'brunstig (om så- land.
pjumsa v. pjosmsa 'plaska'.
väl man som djurhanne)'.
pjåkig adj. pjå'kig 'orolig, bråkig'.
pick s. Jfr öl-.
piga s. pi'ga, pisga. Jfr f i skar -, pjåksäck s. pjåsksä'ck, -en 'bråkig
fäbod-, skär-. pigmåg s. prg- person'. en rektigan pjåksäck.
må'g, -en 'man som friar till ens pjåla v. pjåska 'klaga, kvida'.
pjäsk s. pjäsk, pjä'ska 'pjäxa'.
piga'.
pingla s.1 pisngk-a, pi'nglra 'häst- pjäskig adj. pjä'skig 'lös, mjuk,
bjällra (dvs, sådan som hänger icke fast (om t. ex. potatis som leunder hästens hals)'. Jfr skakel-. gat i källaren till frampå sommapingla s.2 pisngka, pisngka 'mygg- ren)'.
pjäxa s. Jfr pjäsk.
larv'.
pinslig adj. pisnhllen 'spinkig'. p-krok s. pe'kro'k, -en 'strömmingsskötar lagda som cp '.
jänta ä så smal å pinhllen.
pipa s. pispa, pispa. Jfr d amm-. pligg s. pigg, pki'ggen. Jfr
pipsör s. pispsö'r, -e 'hampdån, nordanväders-, skett-.
plikt s. pkekt, pke'kta 'ngt påGaleopsis speciosa'.
pippel s. pi -ppel, pi'pple 'knåp- tvingat, påbud; bot'.
plikta v.1 pkeskta 'böta'.
göra'.
pippla v. pi'ppla 'knåpa med ngt plikta v.2 pkeskta 'loda med pliktsmått'. pippla höns en lek. Delta- lod'.
garna lägger upp fingrarna på ett pliktlod s. pkesktlo', = 'lod att mäbord e.d. En av dem räknar med ta havets djup med'. Vanligen en
järnten fäst vid en lina.
hjälp av en ramsa ut en i taget.
piss s. piss, pi'sse. -reva s. pi'ss- plog s. pirog, pko'gen. -fogde
pko'gfo'gde, -n 'den bonde som
re'vva, -re'vva 'gylf i byxor'.
-trängd part. adj. pi'ssträ'ng 'som bestämde över snöplogning'. -får
s. pkosgfa'r, -a 'plogfåra'.
behöver kasta vatten'.
pissmyra s. pisssmy'ra, -my'ra plommon s. pko'mmen, -e; plur.
pko'mmen, -a.
'myra, Formica'. Jfr fl y g -.
adj. pku'mper; neutr.
plumper
pi'ssmo'rer,
-mo'pissmör s. plur.
pkii'mpe5t
'plump, förhastad, orene 'myror'. -gadd s. pi'ssmorga'dd, -n 'myrstig'. -stack s. hövlig'.
pi'ssmorsta'ck, -en [-ojt-I 'myr- plunta s. pkusnta, pkusnta 'fickflaska'.
stack'.
plåster s. pkå'ster, pkå'stre. Jfr
pjala v. pja'la 'ro sakta'.
pjums s. pjoms, pjo'msen 'stång gorrkåd-.
med rund, konisk trätrissa med plägning s. Jfr väl-.
vilken man skrämde strömming in plöja v. pkösjja, pkö'lier, pkö'ckte,
i noten'. Användes vid notdrag- pköckt.
ning när strömmingen gick mot plös s. pös, pkö'sen 'plös i sko'.
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Äv. som skällsord.
plösa v. plrö'sa, pö 'ser, pk-össste,
plrösst 'kasta, slänga'. — bort v.
pleö'sa bo '5t 'kasta bort'.
pojk a. pöjk, pö'jken 'pojke'. Jfr
går d-,hål-, skjuts-.
polack s. pola'ck, -en. Äv. en
hästras.
polemasa v. polema'sa 'arbeta
långsamt'.
porla s. på 'la, påla 'hoprullad näver som flöte på nätteln'.
porla hop sig v. påla ho'p sä
'rulla, sno ihop sig (om t. ex.
näver)'.
porslin s. påsli'n, -e.
port s. po5t, poYtn 'dörr till lada
el. uthus'. Jfr kor nladu-. -lidre
s. pos§tle're, = 'förrum till ladugård'.
pracka s. pra'cka,pra'cka 'småskrake; gripkrok av trä i båten'.
prackgubbe s. prasckgö'bbe
'småskrakhanne'.
prata v. pra'ta. — kull v. pra' ta
ku71 'övertyga'.
prenumerera v. premune'ra.
priskurant s. pri'skura'nt, -n
'postorderkatalog'.
propeller s. probä'll el. propä71,
-n.
propsa v. prö'psa 'avverka pitprops'. Då avverkas all barrskog
på skiftet. Kvar blir bara löv- och
skräpskog.
pula v. pu'4-a 'arbeta med ngt utan
att nå resultat; ha samlag'.
pump s. pomp, po'mpen. -stock s.
posmpstö'ck, -en ' genomborrad
stock till vattenledning'.
pums s. Jfr puns.

pund s. punn, pu -nne 'lispund om
8,5 kg'. Föråldrat ord. Jfr skål-.
pung s. pong, po'ngjen. -slagen
part. adj. posnghlnen 'pank'.
punga ut v. poinga u't 'betala'.
puns s. puns, pu -nsen 'vattensamling, liten tjärn'.
puppa s. pu'ppa, pu'ppa 'kvinnligt
könsorgan, vagina'. pu'ppa sa Bolin å så dog-en. Talesätt.
pur adj. I uttr. pu're 5itn 'rena
skiten'.
pust s. pust, pu'stn. Jfr korn-.
puta ut v. puita u't 'sticka ut, skjuta fram'.
pylte s. py'hlte, = 'bylte (av t. ex.
kläder)'.
pynta på sig v. py'ntja på'-ssä 'klä
sig i opassande kläder (så att man
ser löjlig ut)'. Försmädligt ord.
på adv. och prep. på [Ni, pet]. på
sömman 'om sommaren'. på sista
va55ens ti 'under världens sista
tid'. ja jorde dä söm på roke 'jag
gjorde det som på skämt'. ja hadde skone på-mmä. feck inOt på
näta 'fick mört i näten'. Jfr e f ter-, sunnan-, upp- samt elda, fila, fittja, hålla, minna, ränna, sanna, sköna,
skörta, spörja, stunda, stöda, sätta på och lägga,
pynta på sig.
påsa sig stad v. pöisa så sta'
'knalla iväg, ge sig iväg'.
?påsdont adj. på.'sdö'nt 'som
luktar unket (om t.ex. gamla människor)'.
påse s. på 'sa, -n. då ha vare i säck
inna då kömm i påsa. Jfr 1 ag granns-. påsilikvid s. pö'slek-
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vi't, -n 'lön i form av varor (som
den som arbetade vid Francks
handelshus fick)' = p å sl ö n . -lön
s. påsslö'n, -a = föreg. -strömming s. p ö'saströ'mming, -en
'strömming med rom'.
påsig adj. pössig; neutr. påssit
'uppblåst'. Både i konkret och i
överförd betydelse.
pära s. päsra, ',Yra; plur. pän,
pä'na el. pä'rer, pä'rene 'potatis'.
ett kok pän. Sammansättningar se
under päron.
pärla s. pä'la, pä'la. söm päla i
gull. Uttr. om ett gott äktenskap.
pärlked s. päsItjä', = 'pärlhalsband'.
päron s. Jfr p är a . -kätte s. pä'ntji'tta, -n 'avbalkning för potatis i
källare'. -skrika s. pä'nskri'ka,
-skri'ka fågel med fina färger på
vingarna, röd på bröstet, skränar,
stor som en skata, 'nötskrika'?
-stamp s. päsnsta'mp, -sta'mpen
'potatismos'.-upptagning s. pä'nöppta:-gning, -a 'upptagning av
potatis, skörd av potatis (i mitten
av september)'. -årder s. päsnå'k,
-e 'potatisårder'.
pärsa v.pa'55a 'ge upp, inte orka'.
pärsare s. Jfr k i 1 -.
pöja maträtt av
pölsa s. pös
korngryn, kött och inälvsmat. Äts
med potatis. sånne bar Jöns
framm pö5a. Uttr. som används
när ngn tappar ngt el. när ngt går
snett. pölsmat s. pii'jma't, -n 'inälvsmat'.
pö om pö adv. pö' öm pö"litet i
sänder'.

R
rabba v. ra'bba 'slå med lie på
svåråtkomliga ställen'.
rabbla upp v. ra'bbka ö'pp 'läsa
upp ur minnet (t.ex. psalmverser)'.
rack s. rack, ra -eke 'järnring i
vilken man fäster seglet och hissar
upp det med fallet'.
racka s. rascka, ra'cka 'kringdrivande tik'. rackstod s. obsg.
rascksto' 'löptid för hundar'. dä
va racksto.
rackelhane s. ra' ckelrha'na, -n
korsning mellan tjäder och orre.
radband s. raba'nn, -e 'följe, lång
rad'.
radda s. rasdda, ra'dda 'lång rad'.
radväg adv. ravä'g 'genast, på en
gång'.
raffelstopp s. raffelstö'pp, -e
'uppriven lump för stoppning av
dynor m.m.; dåligt hö'.
ragasa v. raga 'sa 'väsnas, härja,
fara våldsamt fram'.
ragga sig v. rasgga sä 'komma på
ngt i efterhand'.
rak adj. rak; neutr. ra:kt. -ben s.
obsg. raskbe'n. I uttr. föra rakben 'ha stelt knä, vara ofärdig'.
raka s. raska, raska 'ugnsraka'.
raka v. raska. raka juden 'bli utan,
missräkna sig'. — ut v ratka u't
'skrapa ut (aska ur spis el. ugn)'.
rall s. obsg. neutr. rall 'skvaller'.
jeck mä rall. -käring s. ra' 11tjä'ring,-a 'skvallerkäring'.
ralla v. ralla 'skvallra'.
ramla v. rasinka 'ramla, falla om-
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kull'. — sönder v. ra'm'-a so—nt
'falla sönder'.
rammel s. Jfr knäpp ing-.
rand s. rann, ra -nna; plur. rä'nner, rä'nnene. ha ranna 'vara
småtokig, avvika (från vanligt
folk)' . Jfr stål-.
randa v. ra'nda 'ge stryk, klå
upp'.
rank s. rank, ra'nke 'strutformad
ingång (nätpåse) till ryssja'. -båge
s. ras nkbö'ga, -n 'båge till ryssja'.
rank adj. rank 'vinglig, instabil'.
rapa y. ra'pa. — upp y. ra'p a
ö'pp 'få uppstötning i samband
med rapning'.
ras s. ras, ra 'se. Äv. 'anfall av leklust'. kattongan feck ett ras.
rasant adj. Jfr grassant.
raska y. ra'ska 'plocka (bär när
det är knappt om dem)'. ja jeck
där å raska bär.
rasta y. ra 'sta. ra 'sta 5ymning 'fira skymning'.
rat s. rat, ra'te 'skräp, ngt ratat
(t.ex. risig skog)'.
reckel s. re'ckek-, re -ckke 'ngt dåligt hopkommet (t.ex. bygge)'.
reda y. räsjja 'kivas, leka hårdhänt'.
rede s. Jfr band-, rek-.
redo adj. Jfr natt-, säng-.
regn s. rängn, rä'ngne. -skur s.
räsngnsku'r, -a.
rek s. Jfr räk.
reklkälke s. re'ktjä'aa, -n 'timmerkälke som är ledad med fyra
nålar (två i lastbanken och en i
vardera ändan av kälkens tug tr ä)'. -rede s. re'kere', = 'rekkälke; ngt ostadigt (t.ex. dåligt

hopfogad stol)'. -skaklar s. plur.
reskska:'klrer, -ska:'kkene 'ledade
skaklar'.
rem s. re:m, re: -ma. Jfr spann-,
svång-. -gjord s. re:srnjo'k, -a
'en av selens remmar'.
remmare s. re:'mare, re:'man 'remingtongevär'.
ren adj. ren; neutr. rennt. ta rennt
'kalhugga'. -hårdig adj. re'nhå'rdig 'renhårig, rättfram'. -skrapad pret. part. resnskra'pa 'barskrapad, pank'.
rep s. rep, re'pe. Jfr lapp-.
reparationskast s. repara5o:inska'st, -e 'nytt och lyckat försök
sedan man vid jakt el. fiske haft
otur'.
resa s. re'sa, re'sa. Jfr k 1 å backs-.
retibete s. re'tbe'tta, -n 'retlig,
bråkig person'. -led s. restle', -n
'retlig person'.
rev s.1 revy, re'vva 'fiskrev'. Jfr
lax-, lång-.
rev s.2 revy, re'vve 'hål i strömmingssköte; hård västlig el. sydvästlig vind'.
reva s. re'vva, re'vva 'reva, spricka'. Jfrbord-, piss-.
revel s. rä'vel, -n 'näs, halvö'.
reveny s. obsg. reveny "fördel,
vinst, inkomst', va ha du fö reveny åv de här?
revormar s. plur. revö'rmar,
-6'rmane 'hudutslag'.
ria s. ri'ga, ri'ga 'torkria för säd'.
rida y. ri'a, ri'er, re, re'e.
rik adj. rik. döm va rik.
riktig adj. re'ktig. dö ä en rektigan
pjåksäck 'det är en riktig bråk-
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stake'.
rimpa s. ri'mpa, ri'mpa 'smal
remsa'.
rimpande part. adj. Jfr under rot.
ring s. ring, ri'ngen. Jfr altar-,
gård-.
rinna v. risnna, ri'nner, rannt el.
rann, rö'nne.
ripa s. ri'pa, ri'pa 'repa, rispa'.
ris s. ris, ri'se. Äv. 'riset, engelska
sjukan'. Jfr orm-. -smorning s.
ri:sssmo'ning, -a 'smorning mot
riset'. Lär ha kokats ihop efter
svartkonstbok. Småbarn skulle ligga inlindade i smorningen en viss
tid, därefter skulle resterna och
trasorna brännas.
risp s. resp, re'spen 'matbit'. ja åt
en resp.
rispas v. re'spas 'rispas (om tyg)'.
rissel s. re'ssel, re'ssle 'såll'.
rita v.1 rista 'teckna, rita'. — ut v.
rfta u't 'teckna av, avbilda'.
rita v.2 re'ta, re'ter, re'tte, rett 'resa upp'. — in v. I uttr. re'ta i'nn
köven i mila 'resa kolveden i
milan'.
riva v. ri'va, ri'ver, rev, re'vve.
ja rev-en ure ögene 'jag avfärdade honom handgripligt'.
ro s.1 Jfr hus-.
ro s.2 ro, -n 'råegg'. Jfr under
egg.
ro s.3 ro, ro'a; plur. ron, ro'na
'höft'.
rock 5.1 röck, rö 'cken 'mansrock'.
Jfr skört-.
rock s.2 obsg. röck 'spinnrock'. I
uttr. gå mä röck om kvinnor som
gick till varandra för att handarbeta.

rod s. ro, ro'a 'gärdsgårdsstång'.
Jfr hag- och under bandhage.
roda s. rosa, ro'a 'vek granstång
som används vid ro dn ing ' .
roder s. rot, ro'ke. -kult s. ro'kku'hlt, -en 'rorkult'. -käring s.
ro'ktjä'ring, -a 'anordning med
pinnar att fixera rorkulten med'.
rodna v. Jfr rödna.
rodning s.1 ro'nning, -a 'stånggärdesgård av tillfällig natur med
två rader liggande hässjstänger
som gärdsel och med parvis
ställda störar'.
rodning s.2 rö'nning, -a 'uppröjt
område, röjning'. Jfr ny-.
rolig adj. roskig. han va ropen
'han var underlig'. dä va roke
'det var roligt'. på ro'ke 'på
skämt'. Jfr o-.
rom s. römm, rö'mmen 'fiskrom'.
romol s. Jfr rumor.
ropa v. ro'pa. han vaj't ropa öm
mönane 'han blev (av övernaturliga väsen) väckt om morgnarna'.
När flera släktingar el. vänner dör
tätt efter varandra, säger man att
dän ene rope på dän andre.
ros s. ros, ro'sa. Jfr granris-.
rosta s. rö'sta, rö'sta 'rost'. Jfr
gr av-.
rosta v. rö'sta 'rosta'.
rostbunk s. rosstbo'nk, -en 'laggkärl på tre ben, använt vid tillverkning av maltdrycker'.
rostig adj. rö‘stug.
rot s. rot, ro -ta; plur. rö'tter,
rö'ttene. i rismpane rot 'helt och
hållet'. Jfr v äder -. -stälp s. ro'tstä'kp, -e 'vindfälle; trög häst'.
-ände s. ro'tä'nna, -n 'grovände
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av ett träd'.
rote s. ro 'ta, -n. gå på rotan 'gå på
socknen (om fattighjon)'.
rucka v. Jfr rugga.
rugga v. ru'gga 'rubba, flytta litet'. rugga sten mä ett spett.
rum s. rö mm, rö'mme. Jfr bonings-.
rum adj. römm 'rymlig; stormaskig'. näte va römmt. -halsad adj.
rösmmhd5a 'som är vid i svalget'.
-sköte s. rösmm§ö'ta, -n 'sköte
med stora maskor'.
rumla v. 7-6'M-a 'supa, svira'.
rumor s. romo '4- 'oväsen, bråk,
uppståndelse, slagsmål'.
rumpa s. rö'mpa, rö'mpa 'svans'.
Jfr kås-, lamm-. rumpldrag s.
rö'mpdra'g, -e. Skämtsamt nonsensord för ett fiktivt redskap.
När det var slakt, brukade man
för att få barnen ur vägen skicka
dem till en granne att låna rumpdraget. -tånge s. rösmptå'nga, -n
'svansben, svanskotor'.
rumpa v. rö'mpa 'jaga, springa
efter (ngn)'.
rundbindningskedja s. ru'nnbinningstjäilja, -tjäjja 'kedja runt
timmerlass'. Dras ihop med våg.
runterikring adv. rö'nterikri'ng
'runtikring, runtom'.
ruska v. rå 'ska 'ruska, skaka'. rö'ska strösmming 'skaka strömmingssköten så att strömmingen lossnar'. Vanligen skedde detta i båten
med hjälp av ett rusk skott . Detta sattes ner tvärsöver båten med
skötbunken på den aktre sidan. En
el. två man ställde sig så framför
ruskskottet och skakade sköten så

att strömmingen föll ner i båten
bakom ruskskottet. Se bild. Att
röiska jä:'vle gjordes på en brygga
med båten vid denna. Två käppar
sattes fast i bryggan. Ovanpå dessa
vilade en stång med ett tygskynke
(t.ex. segel el. lakan) fastlikat vid
stången. Tygets nedre ände låg
nere i båten. På så vis föll strömmingen ner i båten. Se bild. — av
v. rdsk å' 'skaka loss (strömming)
från sköten'.
Här står de
ruskskott som ruskar
skötbunke
strömming

1".

1111»
del

>

ruska strömming

skötbunke

ruska Gävle

ruskskott s. rösskskö'tt, -e 'skott
av bräder som sattes tvärsöver båten och nådde ner mot båtens flake. Se bild och ovan under ruska.

ruskskott

rustansam adj. ru'stansa'mm 'bråkig, orolig'.
rustning s. rösstning, -a 'kostym'.
ruta v. ru'ta 'väva nitmönstrar.
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döm söm ha rå så ruter å döm
andre döm väver hlätt 'de som
har råd väver rutigt; de andra får
väva slätt'. Talesätt av E:s farmor.
ruttna v. rö'ttna. — ut v. rö'ttna
u't 'ruttna upp'.
rygg s. rygg, ry'ggen. -språng s.
ryggsprå'ng, -e 'ryggskott'.
ryka v. ry'ka, ry'ker el. (ä.)
ry'tjer [rar], rök, räckt el. rö'cke 'ryka; röka'. ryka pipa. — ut
v. ry'ka u't 'kola färdigt (om
mila)'. milene ha röcke ut.
rykta v. ry'kta. I uttr. ry'kta ti'n
'passa tiden'. han feck stiga "opp
tidit å rykta tin.
rymmas v. rösmmas, römms,
rö'mmas, .. ä sämja go så römms
e mån ge kring en grisho. Talesätt.
rysa v. ry'sa, ry'ser, ry'sste, rysst.
ryssja s. rys55a, ry155a. Jfr
ving-. ryssjgjord s. rys55joelT,
-a 'ring i storryssja'.
rå s. Jfr ro s.2.
rå adj. rå; neutr. rått. Äv. 'fuktig,
färsk'. fåra åt int jäna löve rått.
-sill s. rå‘si'll, -a 'salt, rå sill'.
Köptes i hinkar. dä va mäst e råsill döm åt.
rå v. rå, rår, råsdde, rått. — med
v. rå mä"orka'. — om v. rå ö'm
'äga'.
råget s. rdje'tt, -a 'enkelbeckasin'.
rågla upp v. rö'ggZra ö'pp 'lägga
(stapla) upp utan ordning'.
råk s.1 råk, rå'ka 'råk (i t. ex. is)'
=vråk.
råk s.2 Jfr i-.
råka i v. rå'ka i"få utslag på huden'. han ha råka i.
råme s. rå'ma, -n 'fukt i jorden'.

dä ä ingen råma i joka.
rån adj. rön 'brunstig (om både
djur och människa)'. drass mä en
rö'nan kröpp 'vilja ha samlag (om
människa)'. -vulen adj. rå snvii'kn
'brunstig (om både djur och
människa)'.
rånad s. Jfr r åm e .
råtig adj. rå 'tig 'som förrättar sina
behov inomhus'.
råtkatta s. röstka'tta, -ka'tta 'katt
som gör sina behov inomhus'.
råtta s. rö'tta, rö'tta.
räcka v. rä'cka, rä'cker, rä'ckte,
räckt 'galoppera (om häst el.
hund)'.
rädd adj. rädd. ja va int rädd fö
skråmt. han va rädd att int ja
skulle vackna. -livad adj. räsddli'va 'feg, mesig'.
rädda v. rä'dda 'skrämma' .
räfsa v. räfsa. — efter v. räfsa
ä'tter 'räfsa och städa upp efter
hässjning el. ladning'.
räk s. rek, re'ke 'hoplänkade skötar som följer med strömmen' =
driva.
räken adj. Jfr vid-.
räkna v. rä'ckna.
räknas v. räscknas. dä räcknas inte
söm mat (om t.ex. gröt till middag). dä räcknes söm ett måk, sa
kan söm la inn en snus nä han
hadde fått gröt tä middag. Jfr
under knä.
räkning s. rä'ckning, -a. Jfr
bak-, röv-.
rämja v. rä:'mja 'skrika (om både
människa och djur)'.
ränn s. obsg. ränn. I uttr. som vi
la tre hlän ger å ränn ' ... i rad'.
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bara kömm å ränn 'barnen kom i
rask följd'.
ränna v. rä'nna, rii‘nner, rä'nnde,
rännt. — på v. rätnna på"anfalla, antasta'. hunn rännde på-mmä.
— upp v. rätnna 6—pp 'sätta upp
(en väv); sätta upp mallar och
bord (vid båtbygge)'.
ränning s. rä'nning, -a 'varp i
väv'.
rännulv s. räsnnötirv, -en 'sparkstötting'.
ränta s. räsnta, räsnta 'inälvor, huvud och fötter från ett slaktat
djur'.
räs s. räs, rä'se 'avfall, rens (från
t. ex. säd el. fisk)'.
rät adj. rät; neutr. rätt. sitta rä'tt
ötpp 'sitta och inte ha ngt för sig'.
rä'ssöm dä är.
rätjuver s. rest-jutr, -e 'kojuver
som svällt före kalvning'. koa
hadde retjur.
rättning s. Jfr ut-.
rättskälad part. adj. rästt§ätka
'fullt utvecklad till förståndet'.
räv s. räv, rä'ven. Jfr bröd-.
-fläsk s. rä'vf4-ätsk, -e 'magert
fläsk (t.ex. från svin som fötts upp
på fiskavfall)'. -klyka s. räsvkkytka, -kky'ka 'rävsax, bestående
av en klyka'. Äv. försmädlig benämning på kvinna. -sova v. rä'vsötva 'låtsas sova'.
röd adj. rö; neutr. rött. Jfr blod-,
i 1 l -. -bunk s. rösbo'nk, -en tåtelarter (en del självvuxna gräsarter
med axliknande fröställningar),
särskilt 'tuvtåtel, Deschampsia
cxspitosa'. -hyllt adj. röshythlt
'rödlätt'.

röding s. rö'ing, -en 'ettermyra'.
rödje s. röille, = 'område som
skall el. håller på att röjas upp till
åkermark'.
rödmyrbosse s. rö'myrbö Isa, -n
'myrstack'.
rödna v. rö'na 'rodna; bli röd (om
himlen vid solens upp- och nedgång)'.
röjning s. Jfr rodning.
rök s. rök, rö'ken 'sädeskärvar,
uppsatta på en stör för torkning'.
Korn 32 kärvar, råg 27.
röka v. Jfr ryka.
rönn s. rön el. rönn, rö'na el.
rö 'nna.
rösta s. och v. Jfr rosta s. och v.
röstgumpad part. adj. rö‘stgötmpa
'som har rundad gump (om häst)'.
röstig adj. Jfr rostig.
röt s. bsg. rö'tn 'rötmånaden'.
röta s. rösta, rösta 'röta (i t. ex.
trä)'. rötägg s. rö'tä'gg, -e 'lymmel'.
röta v. ro'ta 'råma (om ko)'.
röv s. röv, rirva. när du fråger
huvvu, ska-nt du ha svar å röva.
Talesätt. kömma öpp mä röva
förat 'komma upp med röven
först (om ngn med dåligt morgonhumör)'. Talesätt. -hallon s.
rösvhallån -e 'hallon som växer
bakom uthuset'. -klinkor s. plur.
rösviaritnker, -altnkene 'stuss, sits
(om kroppsdel)'. -krok s. obsg.
rösvkrotk en tävling i benstyrka.
De tävlande ligger på rygg intill
varandra åt varsitt håll. De lyfter
så upp ett ben var, hakar det omkring den andres ben och försöker
med ryck kasta den andre bak-
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länges. -håll s. rösvhö'll, -e 'förmåga att hålla sig (dvs, att hålla
kvar sin avföring)'. -räkning s.
rösvrä'ckning, -a 'hårklyverier;
knusslande'. -tork s. rö'vt/Y5k, -e
'toalettpapper'.

saga s. sa'ga, sa'ga 'lögn, påhittad
historia'. Jfr am-.
sagn s. Jfr socken-.
saktfärdig adj. sa'ktfa'kig 'senfärdig, långsam'. han va så saktfakig el. sak«aken.
sal s. sal, sa'len 'finrum (i bondgård)'.
sala v. sala 'samla (pengar) gm att
flera lägger till'.
-ka'n
salbergskarl s.
'man som brukar besöka marknaden i Sala (för att sälja vildfågel)'.
saling s. I uttr. tå sa' kings 'till salu'.
'höboss på lasalla s.
dugolvet'. Togs under dåliga år
tillvara och gjordes sörpa av.
salpeter s. sashltpe'tter, -pe'ttre.
salt s. sahlt, sallte. Jfr grand-.
salta v. sa'hlta.
saltser s. sashltse'r, -e 'litet saltkar, bordssaltkar'.
samling s. sa'mking, -a. Äv. 'religiöst möte'. Någon kringresande
predikant predikar över en bibeltext.
samme pron. sa' mma. Jfr denoch under segel.

samsa v. sa'msa. samsa leken
'blanda kortleken'.
sank adj. Jfr sånk .
sanka s. Jfr sånka.
sanna på v. sa'nna på 'hålla med
(i vad ngn säger)'. Karlen satt och
ljög och tjäringa såt å sanna på.
savel s. sa'vel, -n 'djävul'. Eufemism. dä va en savel!
sax s. saks, salsa. Jfr b lank, tramp-.
se v. si, sir, såg, sitt el. sett.
seckel s. se -ckek, se -ckke 'saliv,
dregel'. -lapp s. se'ckeka'pp, -en
'haklapp'.
seckla v. sesckka 'dregla'.
sedan adv. och prep. sän el. sänn
el. senn. ja få jöra dä sän. vi vänte
tä sän. senn länge senn hadde döm
ett andre sätt 'för länge sedan
hade man en annan metod'.
sedel s. se'del, -n. Jfr dag-.
sederkäring s. se'dertjä'ring, -a
'hustru i andra giftet'.
sedig adj. se 'dig 'långsam, senfärdig'. en sedigan häst.
seg adj. seg; neutr. seckt. -livad
adj. se'gli'va 'som är svår att döda
(om djur); som lever länge'.
segel s. se: gek, se: 'ge. döm hadde segka ('seglen') sätt på samma
vis.
segla v. se:sgka.
seka v. sela 'tjata' .
sekig adj. se'kig 'tjatig; som varat
länge'. en sekigan vinn.
sele s. se'la, -n. selsticka s. se'lste'cka, -ste'cka 'selpinne' .
sen adj. sen; neutr. sennt.
sensam adj. se:snsam 'långsam' . dä
jeck så sakta å sensamt.
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separera v. se'ppra 'separera
(mjölk)'.
september s. se'ktä'mber.
sesåna adv. siså'nne 'så här, sisåhär'. dä va sisånne om ngt som
inte är som det borde vara.
sex räkn. säks.
sexa s. sä'ksa, sä'ksa Äv. 'skötkrok
med två strömmingsskötar'. Formad som siffran 6. Jfr p-kr ok.
sida s. si'a, si'a. Jfr karl-,
kvinnfolks-. sidben s. si'be'n,
-e 'revben'.
sig pron. så [sce, sce], efter kort
tryckstark vokal -ssä [see]. Jfr
t.ex. under porla hop, ragga,
skrifta, skrota, slumpa åt, åtra
sig.
siga v. si'ga, si'ger, seg, se'gge
'läcka, sippra fram (ur marken)'.
dä siger ur dike.
sikt s. sekt, se'kte 'mjölsikt'. Jfr
mjöl-.
sikta v. se'kta 'låta gå gm sikt;
sikta med gevär', dä ä sennt å sekta nä såene sitter i röva. Talesätt
som säger att det inte lönar sig att
göra en sak när det är för sent.
silke s. sesltje, = 'siden, silke'.
sill s. sill, si'lla. Jfr kr am-.
silver s. selver, se'lvre. -skred s.
selverskre', = 'härmask, luskung;
senfärdig person'.
simma v. si'mma, si'mmer, samm,
sö'mme.
sin pron. sinn, se, sett [sal]; plur.
se'nne. han bråss på fa§§far sinn.
se jänta. döm jeck hemm tä sett.
han tänker bare på sett. senne
bar 'sina barn'.
sinka s. si'nka, si'nka 'märla,

krampa vari hasp el.d. kan fästas'.
sinnig adj. si'nnug 'vred, arg, uppbragt'.
sint part. adj. oböjl. sinnt 'som sinat'. koa stog sinnt 'kon hade sinat'.
sisselskit s. se'ssele§i't, -n 'gulsparv'. Namnet efter lätet.
sitta v. si'tta, si'tter, sått, se'tte.
sittning s. Jfr upp-.
sju räkn. ju. han sto där fö §u å
(fä) tu 'han stod där och visste
inte vad han skulle göra'.
sjuda v.§usa.§ua sahltpetter.
sjuk adj. §uk; neutr. §uckt. Jfr
skit-.
sjuka s. §uska, §uska. Jfr fall-,
far-, fläck-, skravel-.
sjunga v. josnga, §o'nger, §öng,
55'nge.
sjunka v. §o'nka, §o'nker, §önk,
§önke.
sjuskinnadgröt s. §u'sinnagrö't,
-n 'gröt som värmts upp flera
gånger i stekpanna'.
sjutton räkn. §u'tta.
själ s. §äk, -n 'säl'. Jfr g rå-,
kubb-. -kut s. §iiskku't, -n 'mindre säl'. -tran s.§ä'ktra'n, ..
själas v. §äskas 'dö'.
själv pron. §ökv. snåka ('snålheten') äte öpp sä §ökv.§ö'kva nota.
-spilling s. 5ä: jpe'lling, -en
'självmördare; egensinnig äldre
man, besvärlig häst'. -tag s.
§ö'kvtaig, -e 'självtäkt, att utan
ägarens medgivande förfoga över
ngt'. han jorde ett §ökvtag.
sjö s. 5ö, -n 'hav; insjö'. ute på §ön.
söm å töma i §ön. dä va så grovan
jö. Jfr fjäll-, havs-. -grynna s.
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§ö'gry'nna, -gry'nna 'torrlagd skala iväg v. ska'ka ivä'g 'springa
sjöbotten'. dä smaker sjö grynna å iväg'.
vattene om dåligt vatten i brunn. skallad part. adj. Jfr grund-.
-ljud s. §ö7u', -e 'ljud av sjö- skallig adj. Jfr flen-, glad-.
gång'. -orre s. §ösö'rre, -n 'små- skamlig adj. skasinken 'skamsen'.
skarv'. -språng s. §össprå'ng, -e skare s. ska'ra, -n 'snöskorpa,
'högt vattenstånd'. dä skulle va §u skarsnö'.
§ösprång innan vintern kommer. skarp adj. skajp; neutr. ska§§t.
-tjäder s. §östjä'der, -n 'stor- 'skarp, hård (om t. ex. bröd)'. Jfr
skarv'. -töm s. §östö'm, -e 'hastigt under fittje. -hatt s. skas§p ha'tt, -n 'plommonstop, kubb'.
sjunkande vattenstånd i havet'.
-kuse s. skas§pku'se, -n 'skalbagsjöa v. 5i:ra 'gå sjögång'.
ge;
plommonstop'. -lä s. obsg.
s.
Jfr
skakel.
skackel
§p/ä"vindskyddad
plats'. ja
ska
skada s. ska 'a, ska 'a.
låg aldeles i ska§plä. dä gå sva§tskada v. ska, skar, ska'dde, skatt.
skadlig adj. skaslin 'som man är §inn i ska§plä, dvs, det går svarta
rädd om, som är för värdefull för vindkårar i vattnet, där det är läland.
att få komma till skada'.
skadlik s. skaslfk, -e 'person vars skarv s. skarv, ska'rven. vi ha
död är beklaglig'. Om en gammal kömme i skarven mä brö 'vi har
sjuk människa dog, kunde man sä- fått ont om bröd'.
skata s. skastta, ska'tta 'skata (fåga: dä va inge skalik.
geln)'.
skaft s. skaft, skafte. dä jeck
sked
s. §i el. (y.) §e, §i'a. Jfr un'det
tog
lång
jömmen skaft å §e
der skaft.
tid'. Jfr nav ar -.
skaka v. skalca. skaka strömming- skeka v. §e'ka 'föra benen isär'.
en 'skaka skötarna, så att ström- skem s. §em, §e 'me 'blixt, hastigt
ljussken'.
mingen lossnar'. Jfr ruska.
skakel s. ska'ke't, ska:'kk-a. Jfr skemma v . §e'ma 'blixtra, lysa
r ek -. -axel s. ska'kekalsel, -n till'.
'tvärslå mellan skakelskalmar'. sketen part. adj. neutr. §este. I
-pingla s. ska'kekpi'ngira, -pi'ng- uttr. lika §ete 'lika illa'.
sketta s. §e'tta,§e'tta 'diarre .
k-a 'bjällra på hästens skakel'.
sketthus s. je'tthu's, -e 'avträde,
I
skakfötters adv. skaskfö'tte§.
uttr. ligga skakfötte§ 'ligga ska- utedass'.
skettpligg s. §e'ttpk-i' gg, -en
föttes'.
'spigg; småfisk'.
skasko'ngar,
skakungar s. plur.
-o'ngane 'blånor, linavfall, drev'. skid s. 5i, §i 'e ; plur. §in, §i'na.
-datt s. §iscla' tt, -n 'hoppbacke
skal s.1 skak-, ska "te 'skal'.
för
skidor'. -äcka s. §isä'cka,
'hack,
skada
i
skak',
ska
"te
skal s.2
-ä'cka
'skidspår' .
egg'.
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skidbord s. ji'bo'k, -e 'bräda med
vilken nivån i en damm regleras'.
skilling s.§i'lling. Jfr t olv -.
skinn s. §inn, §i'nne. Jfr barm-,
svart-. -fäll s. jisnnfä'll, -n 'fårskinnsfall'.
skira v. §i 'ra 'koka tran av sälspäck'. då vi §ira §iik-tran fick vi
högar av grevar.
skit- jfr skett-.
skita v. §i 'ta, §i 'ter, §et, §e'tte.
skitsjuk s. §ist§u' k el. §e'tt§u' k
'en sorts sälg med brun inved',
troligen 'jolsterpil'. kone hadde
ätte töcken §it§uk, så att de hade
blivit lösa i magen.
skjuta v . §usta, §u'ter, §öt el. (ä.)
sköt, §5 'ile. ... sköt ett skött. Jfr
under ågga.
skjuts s. §uss, §u'ssn. -bonde s.
§u'ssbo'nne, -bo'nn 'forkörare,
åkare som körde foror från Hudiksvall'. -håll s. §ussshö'll, -e
'ställe där gästgivarskjuts bytte
häst'. i Hökbärj hadde döm ett
§usshöll å tä krogen i 13ö4-an å tä
Lungne. -pojk s. §u'ssp ö'jk, -en
'dräng som körde gästgivarskjuts'.
sko s. sko, skon; plur. skor, sko'ne.
gå uti sko 'ta slut'.
sko v. sko, skor, sko'dde, skott. Jfr
kippskodd. -hammare s. skoha'mmar, -ha'mman '(vanlig)
hammare'.
skocka s. bsg. skåscka. I uttr. bära
ngt i skåcka 'framför sig i förklädet'.
skoft s. obsg. sköft 'arbete på
övertid', döm va ute på skaft 'de
var ute på frieri' Skämtsamt uttr..
skofta v. sköfta 'arbeta på över-

tid'.
skog s. skog, slco'gen. Jfr kr agg-.
-brand s. skosgbra'nn, = 'skogseld'.
skoja v. skö:lla 'skoja, skämta'.
skojare s. sköWare, skö 'lian; plur.
skölj:fr-ar, sköslirane 'bedragare' .
Äv. 'tattare'. Jfr bleck-. skojarkvast s. slajjarkva'st, -n 'kvast
av kråkbärsris och basat och barkat björkris'.
skojerska s. skö'jje§ka, skö'jje§ka
'tattarkvinna'.
skola v. pres. skar (i starktryck)
el. ska [ska, ska] (i svagtryck).
ja ska jöra dä ja skar.
skomakare s. sko'ma'kare, sko'ma'kan; plur. sko'ma'kare el.
skosmdkrar, sko'mal kan e el.
sko'ma'krane.
skonlig adj. sko:'nle. dö jeck skonle åv i dag 'det blev inte så farligt
i dag'.
skorpa s. skö§pa, slc6-5pa.
skorsten s. Jfr kor sten.
skot s. obsg. skot. I uttr. gå unner
skot om ett fartyg som för att hitta
rätt i främmande farvatten följer
ett annat. döm jeck unne skot mä
ett anne fartyg.
skott s.1 skött, skötte 'skott (med
skjutvapen)'.
skott S.2 skött, skö'tte 'toft, sittbräda i båt'. Jfr fram-.
skotta v. skö'tta.
skottkärr s. skö'tt-tjäerr, -a 'skottkärra'.
skov s. Jfr ut-.
skrabbig adj. skra'bbug 'sjuk, dålig'.
skral adj. skral; neutr. skrahlt
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[skralt] 'skral, dålig, sjuk'.
skrapa v. skra'pa. Jfr renskrapad.
skrapnos s. obsg. skra'pno's 'näsbränna'.
skravelsjuka s. skra've§ula,
-§u'ka en sjukdom hos kor vars
symptom var att tandköttet svällde.
skravla v. skra:\ara 'prassla'.
skred s. skre, = . gå söm ett skre
'gå sakta'. kömma på skre 'komma
på avvägar'. Jfr silver-.
skricka v. skri'cka 'röra sig en
aning, glida (ur läge)'. dä ha
skricka ure läge.
skrida v. skri'a, skår, skre, skre'e
'röra sig sakta'. Jfr sålskr iden.
— fram v. skri'a fra 'mm 'gå
sakta framåt'.
skrifta sig v. skrefta sä 'gå till
skriftermål, avlägga syndabekännelse (inför nattvard)'.
skrika s. Jfr päron-.
skrind s. skrinn, skri'nna 'skrinda'. Jfr åk-.
skriva v. skri 'va, skri'ver, skrev,
skresvve, pret. part. skre'vven.
han va skrevven fö gålrn.
skrockig adj. skrå'ckig 'rynkig,
opressad'.
skrolla s. skrå 'ila, skrå 'Ila 'klackjärn'.
skrota sig v. skro'ta sä 'ändra
riktning (om vind)'.
skrynkla s. skrysnlara, skrystikka
'rynka, veck'.
skryp adj. skryp; neutr. skryfft 'odryg'. smöre ä så skryfft.
skråmsyn s. skrå'msy'n, -a 'ansiktsmask'.

skråmt s. obsg. skråmt 'spöken,
spökerier'.
skråmta v. skrå'mta 'spöka' .
skräda v. skrä, skrär, skrä'dde,
skrätt 'tälja (bort)'.— bort v.
skrä' bo'5t 'kassera'. man skrädde
bo5t mycke, när man rensade fisk.
— på v. skrä' på' tälja till'. skrä
på e slana 'tälja till en slana'.
skrämma v. skrä'ma. Jfr hj är t skrämd.
skrävel s. skrä'vvelr, skrä'vvZra
'sälfot'.
skrävla v. skräsvvka 'skryta'.
skubba v. skö'bba. — sig v.
skösbba sä 'klia sig'.
skuffa v. skuffa 'knuffa'.
skullra v. skuldra 'skymta som en
hägring (i varmt väder)'. dä skuldra åv öane ute i have.
skult adj. skuhlt 'kvitt, utan skuld'.
nu ä vi skuhlt.
skumpa v. skö'mpa 'springa skuttande (om t. ex. kalv)'.
skur s. skur, sku'ra. Jfr regn-.
skurhjon s. skusrjö'n, -e 'skurgumma'.
skuss s. skuss, sku'sse 'kort tidsrymd, skov'.
skvala v. Jfr skvåla.
skvalp s. Jfr tv är -.
skvimpa över v. skvi'mpa ö'vver
'stänka över (om t.ex. vatten i
båt)'.
skvittra v. skvi'ttra 'stänka'. dä
skvittra å rängna.
skvåla v. skvösk-a 'skvala, rinna
häftigt'.
skväla v. skväsk.a 'skrika, väsnas'.
skvälhals s. skviisZeha'5, -en 'gaphals'.
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skväll adj. neutr. skvähllt
[skvcelt] 'så beskaffat att ljud
hörs långt ifrån'.
skvätta över v. skvä'tta ö'vver
'stänka över (in i en båt)'.
skvättbord s. skvä'ttbo'k, -e ' segelduk el. bräder på båt som hindrar sjöarna från att slå in' = v ä derbord.
sky v. §y, §yr, §y'dde, §ytt 'sky,
vara rädd för'.
skyblag s. §ysbka' g, -e 'norrsken'.
Äv. om separerad mjölk.
skylder s. plur. Jfr ut-.
skyle s.§yske, = 'skjul' .
skylt adj. Jfr o-.
skym s. bsg. §y: 'me. I uttr. stå i
§yme 'stå och skymma ngn'.
skymla v. §y 'ma 'skymta, skimra
(för ögonen)'.
skymma v. §y 'ma. stå i juse å
§yma sä §ökv. Talesätt om den
som av dumhet inte tar emot ett
gott anbud.
skymmel s. §y'mmek, §y'mmke
'ngt som skymtar förbi'.
skymning s. §y‘mning, -a. rasta
§ymning 'fira skymning'.
skytta v. §y'tta 'lura (på ngn el.
ngt)'. katta §ytta på e rötta.
skyttel s. §ysttel, -n 'stång att
stänga för öppning i gärdsgård
med'.
skål s. skåp, skå'ka. Jfr k a 11 - .
skål adj. skåp 'som har vassa, ojämna tänder (om häst)'.
skåla s. skåska, skå'ka 'stenmur
med skottgluggar (upplagd för
sjöfågelsjakt)'.
skåla v. skå'ka 'fila tänderna på en
häst jämna'. hästen va§t skåka.

skållho s. skållho', -n 'trälåda för
skållning av grisar'.
skålpund s. obsg. skåskpuinn en
gammal vikt om 425 gr.
skånk s, skånk, skå'nka 'lår
(kroppsdel)'.
skåra s. skösra, skii 'ra 'sitthål i
utetoalett'. skårbänk s. skö'rbä'nk, -en 'sittbräde i utedass'
skård s. Jfr skal s.2
skård adj. Jfr skål.
skäck s. §äck, §ä'cken 'linskäkt'.
Drevs med vattenkraft.
skäcka v.§ä'cka 'skäkta (lin)'.
skäft s. Jfr ut-.
skäfta efter v. §äfta ä'tter 'skarva'.
skägeltänt adj. 5dgektä 'nt 'som
har ojämna, utstående tänder'.
skägga v. §äsgga 'fastna i bottnen
(om lina vid fiske)'.
skäkt s. Jfr skäck.
skäl 5.1 obsg. §äk 'förnuftig orsak'.
dä vore §äk i att du hluter å ryka.
skäl S.2 Jfr väg-.
skäla sig v.§e'la sä 'dela sig, bilda
skäl (om väv)'.
skälad part. adj. Jfr rättskälad.
skälla v. §ä 'ha, §ä 'her, §ä'Ilde,
§ähllt. han §älldes fö direktör
'han kallades direktör'.
skälva s.56'kva,56skva 'frossa'.
skälva v. §ä 1-va, 5ä 'iver, skav,
supinum ej belagt 'skälva, skaka'.
skäm adj.5ämm 'slö (om eggverktyg)'. yksa va il) §ämm, att den
inte kunde användas.
skämma v.§ä'mma, §ä'mmer,
§ä'mmde, jämnt 'misshandla (en
häst) så att den inte vill arbeta'.
hästen va §ämmd. Jfr b ort-
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skämd. — om v. §ä'mma å 'm
'förebrå'.
skämmas v. §äsinmas, §ämms,
§äsmmdes,§ämmts.
skängla s.§äsngka,§ästigka 'smalt,
vekt träd'.
skänglig adj. §ä'nglig; neutr.
§Xnglit 'ranglig, ostadig (om t.ex.
gärdsgård, stol el. pojke med
långa ben)'
skäppa s. §äsppa, §ä'ppa 'träask
som man sådde ur'. Jfr bindnings-.
skär s. §är,§ä're. fara i §ära 'fara
ut att fiska'. fi§rane kömm hemm
ure §ära 'fiskarna kom hem från
fisket'. -boning s. §ä 'bo'ning, -en
'stuga och sjöbod i fiskeläge'.
-karl s. §ä 'ka'r, -ka'n 'fiskardräng, lottkarl'. -piga s.
§ä'rpi'ga, -pika 'kvinnlig hjälpreda åt fiskare' = fiskarpiga.
skära v. §ä 'ra, §är, skar, skö're.
§ära sä 'skära säd'.
skärva s.§ö'kva,§ö'kva 'stenskärva'. Jfr skörda s.
sköna på v. §ö'na på' 'uppskatta,
tycka om'. han §öne inte på att
döm ha så bra.
skör adj. §ör; neutr. 5ä,..5t.
skörd s. 04-, j'ö -4-a. -and s. §öska'nn, -a'nna 'tid för bärgning av
säd'.
skörda s. §ö'Zra, §ösZra 'stenskärva' . Jfr skärva.
skörda v.5ö'4-a 'skörda (säd)'.
skörpa v. §ö'§pa 'frusta, »stägga»
(om get)'.
skörta på v. §ö'§ta på 'skarva på,
öka ut (t.ex. en sköte)'.
skörtrock s. §ös§trå' ck, -en

'frack'.
sköte s. 5irta, -n 'strömmingssköte'. Jfr rum-, strömmings-. skötlbunke s. Ostbo'nka, -n 'hög av skötar i båt'.
-gren s. §ö stgre'n, -a 'grenklyka
som används vid reparation av
skötar och nät'. Nätslingor läggs i
klykan och allteftersom nätet lagas
flyttas slingor över varv efter
varv. -lägg s. §ö'tlä'gg, -e 'sammanfogade, i havet lagda skötar'.
slad s. hla, -n 'sladd, ett jordbruksredskap i form av en flake
som körs över jorden för att krossa jordkokor och jämna till åkern'.
slagen pret. part. Jfr pung -.
slagfat s. hlafa't, -e 'litet träfat att
äta ur'.
slana s. hlasna, hlasna 'lång trädstam, propsslana'.
slapp s. Jfr av-.
slapp ra s. hla:spra, hla:'pra
'mun'. Försmädligt ord.
slappra v. hla:'pra 'prata strunt'.
slark s. hla§k, hlaYke 'små träkol, kolrester'. -harka s. hlas§kha'§ka, -ha'§ka 'harka för (utrivning av) småkol'. -kol s. obsg.
hla'§kkå'k- 'småkol'.
slarka v. hlas§ka 'kratta ihop kolrester efter kolmila'.
slarva s. hlasrva, hla'rva 'trasa'.
Jfr käril-.
sleke s. hlä:'tje, = 'bröd (och salt)
som t.ex. gätare lockade till sig
kor med el. som man gav tjuren
när han tjänstgjort'. -sltaska s.
hlä:ltjesta'ska, -ta 'ska 'väska att
bära sleke i'.
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slett s. hlett, hle'tte 'muskelsträckning'. dä va gammahlt hlett.
slev s. hlev, hle'va. Jfr förlägg ar -.
sli s. hli, hli'e 'slem (t.ex. alger
e. d. på stenar i vatten)'. Jfr ål-.
slinklharyträ s. hlitnkharvträ', =
'orolig, ostadig flicka'. -kläden s.
plur. hlisnkkkä'n, -kkä'ne 'kläder
mitt mellan vardags och helgdags'.
slita v. hli'ta, hli'ter, hlet, hle'tte.
hlita spö 'få stryk'.
slod s. hlo, hlo'e 'slödder, skojare'.
dä va hare hlo söm jeck ätte vägen.
slog s. hlog, hlo'gen 'slåtter'.
slumpa v. hlö'mpa.— åt sig v.
hlö'mpa a't sä. döm hlömpa at sä
nå gräjjer fö billit.
slut s. hlut, hlu'te. han man gna på
hlute. Jfr under fluga.
sluta v. hlu'ta. — ur v. hlu'ta u're
'slopa, avstå från att göra'.
slya s. hly'a, hly'a 'mjukt spö,
vidja'. Användes vid aga av barn.
slå v. hlö, hiör, hlog, hlöWe. hlö
hö. — hop v. hlö' ho'p 'smälta
och sjunka ihop om vårvintern
(om snö)'. — igen v. hlö' jä -nn.
hlö jänn ju 'dämpa tonen, lugna
sig'. — ikring v. h16' ekri'ng 'slå
gräs runt en sädesåker; skämta'.
slått s. hlått, hlå'ttn 'slåtter'. döm
va på hlåttn.
slåtta v. hlå'tta 'skörda hö, bedriva
höslåtter'.
släcka v. hlä'cka, hlä'cker, hlä'ckte, hläckt. Jfr k a Il-.
släktas tillbaka v. hlä'ktas täba'ka 'brås (på), likna (en av sina
föräldrar el. annan äldre släk-

ting)'.
slänga s. hlä'nga, hlä'nga 'strömmingssköte lagd flytande men förankrad i bägge ändar'.
släp s.1 hlep, hle'pen 'hängande
trasa; skört; släp (på klänning)'.
dä hängde en lå'ngan hlep ure röcken.
släp s.2 hläp, hlä'pen 'timmerkälke
med trämedar'. Med hjälp av
denna släpas timmer fram till
basvägen.
släppa s. hläsppa, hläsppa 'spricka
i sten'.
släppa v. hläsppa, hlä'pper, hläffte, hläfft.
slät adj. hlät; neutr. hlätt. döm väver hlätt 'de väver utan mönster'.
-sticka s. hlästste'cka, -ste'cka
'(vid lottning) den av tändstickorna från vilken svavlet avlägsnats'.
dra hlätstecka 'dra lott med hjälp
av tändstickor'. Jfr under kluns
och sticka s.
slög adj. hlög 'händig'. hlög i tjäften. Jfr trä-.
smak s. smak, smalen. falla i
smaken.
smaka v. sma'ka. smaka fugek
'smaka gott (därför att man sällan
får det)'.
smal s. smak, -n 'hop, skock'. en
helan smak.
smal adj. smal; neutr. sma:hlt. e
smala mejja.
smala v. sma'ka 'smälla, dundra,
låta illa (om t.ex. en motor)'.
smecklig adj. smesckkug; neutr.
smesckkut 'kletig'.
smed s. sme, -n. Jfr hjälp -.
smicklig adj. Jfr smecklig.
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smillra v. sme'llra 'ställa sig in
(hos ngn)'. smellra mä nånn.
smorning s. smo'rning, -a 'smörja, impregnering; salva'. Jfr ris-.
smosk s. smösk, smö'ske 'smulor
och annat avfall av foder'.
smoska v. små 'ska 'lämna mkt rester av fodret (om kreatur)'. dä va
en del kor söm smöska.
smuga s. smö'ga, smirga 'undangömt ställe, smyg, prång'.
smugna v. Jfr smågna.
smulas bort v. smölras bol5t,
pres. smö5 bo '5t 'försvinna som
smulor, förskingras'.
smulgråt s. små 'gråt, -en 'girigbuk'.
smyg s. smyg, smy'gen 'trångt
ställe mellan två väggar'.
små adj. små; neutr. smått. -färdig adj. små 'fa'Zrug 'långsam,
senfärdig'. -munlig adj. små'mö'nneln 'som har veka anletsdrag'. -stränga v. små‘sträinga,
-strä'nger, -strä'ngde, -strängt
'(med räfsa) breda ut el. vända hö
till torkning'.
småga s. Jfr smuga.
smågna v. smo'ngna 'magra, bli
smal'.
smälen adj. smä'ken 'snopen, tillstukad'.
smälla v. smä'lla, smäller, small,
små 'lie el. smähllt.
'mkt
smälltjock adj. smäsIltjdck
tjock; havande'.
smält s. smählt, smä'hlta 'ögla på
strömmingssköte som bildas av
övertelnen och stadlinan'. Med
denna ögla knyter man knyter
ihop skötar.

smältning s. smä'hltning, -a
'pannkakssmet; redning'.
smör s. smör, små-7-e. -vred s.
små srvre', = 'vridet bakverk av
smördeg'.
smöra v. smösra 'mjölka sådan
mjölk som ger mycket smör (om
ko)'. hon smöra bra koa.
smörja v. smösrja, smö'rjer,
smo:'rde, smo:rt.
snapp s. Jfr under happ.
snarp adj. sna5p; neutr. sna55t
'stark, kraftig'. han va sna5p
dän dä 'han var stark och duktig
den där'. dä blråsste sna55t.
snedd s. bsg. sne'dda. dä kömm på
snedda 'det kom snett'.
snes s. snes, sne'sn 'stör på vilken
sädeskärvar träs vid torkning'.
snibba s. snesbba, snesbba 'roddbåt
med två årpar'. notkongen skulle
vara i snebba äller båten.
snor s. snör, snö'rn. -bock s. Jfr
snurrbock. -buse s. snösrbu'se,
-n 'torkat snor i näsan'. -kastning s. obsg. snö'rka'stning 'snorande'. I uttr. dä va grin å snörkastning. -killing s. snösrtji'lling, -en försmädligt ord om ung
pojke. -kolv s. Jfr snurrkolv.
-ärm s. obsg. snö'ra'rm. I uttr.
tö§ka snörarm 'torka snor med
ärmen'.
snorkla v. snöjkka 'snörvla'.
snurra s. Jfr troll-.
snurrbock s. obsg. snösrbö'ck en
sorts dans. Jfr SAOB S 8223.
snurrkolv s. snösrkölrv, -en 'trollslända'.
snus s. snus, snu'sn. Jfr under
räknas samt gammal-. -näs-
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duk s. snu'snä'ssduk, -en 'stor
färggrann näsduk'. -dos s. snu'sdo's, -en 'snusdosa'.
snusande part. adj. snu‘sane 'arg'.
snytterbär s. sny'tte(r)bä'r, -e
'hjortron'.
snåla s. bsg. snå'lra. I uttr. snå4-a
äte öpp sä 5'64-v 'snålheten äter
upp sig själv'.
snåla v. snö'slra 'snatta, småstjäla'.
snäll adj. snäll; neutr. snähllt 'fin,
rar, trevlig, vänlig'. -hand s. bsg.
snällha'nna 'högra handen (vid
tal med barn)', du ska tacka mä
snällhanna.
snäppare s. snä'ppare, snä'ppan
'bösslås vars fjäder användes vid
åderlåtning' = knäpp ar e.
snärka s. snaYka, sna5ka 'hinna
på uppkokt mjölk; mycket tunn is
på vattnet (tunnare än h yn ning)'.
snärp s. sna5p, snal5pe 'agn på
sädeskorn'.
snäv adj. snäv; neutr. snäfft. Jfr
under häv.
snö s. snö, -n. Jfr gök-, maj-.
-kara snös/edra, -ka'ra 'bräda
med en stång på mitten att skjuta
undan snö med'. -vit adj. snö'gvi't
'mkt vit'.
snöa v. snö'ga, snö -ger, snö'dde,
snött.
snöd adj. sno; neutr. snott 'kort'. vi
ha snott öm tin 'vi har ont om
tid'. -klippt part. adj. snoskkyfft
'mkt kortklippt, snaggad'.
snöpa v. snöspa, snö'per, snö ffte,
snöfft.
snöre s. snö're, .; plur. snö'ran,
snö'rane. Jfr läck-.

snörpa hop v. snö:5Pa ho'p v.
'snörpa ihop'.
socka s. söscka, söscka 'strumpa'.
Jfr strump-.
socken s. så'cken, så -ckna. -lapp
s. så'ckenla'pp, -en. I Lappröjningen bodde sockenlappen. Han
slaktade hästar och fick då behålla
skinnet. -sagn s. obsg. så'ckensa'ngn 'skandal'.
socker s. sö'cker, si) 'ckre. -hack
s. sö'ckerha'ck, -en 'ask med kniv
i vilken man hackade sönder toppsocker'.
sodde s. sö'dde, = 'strömmings- el.
annan fisksoppa'.
sofsa v. så fsa 'gå och släpa med
fötterna'.
sol s. sok, so -ra. Jfr v äder-.
-brand s. soskbra'nn, = 'starkt
solsken när solen står lågt'. Jfr
väder-.
som pron. söm [sin, s8m]. Jfr
under alltsomär.
som adv. och konj. söm. Jfr justoch under rät.
somliga pron. plur. såsmk-ige.
sommar s. sö'mmar(e), sö'mman;
plur. sö'mmrar, sö'mmrane. Jfr
m i d -.
somtane pron. sö'mtane 'somt'.
sömtane ä här å sömtane ä där 'en
del är här, en del är där'.
son s. sön, = 'son, pojke'. Plurala
former icke belagda.
sop s. Jfr gård-.
sopp s. söpp, sö'ppen 'svamp'. Jfr
flug- och under glummen.
sorg s. sörj, sö'rja.
sorgebarn s. sö'rjeba'r, -e 'barn
som vållar sina föräldrar bara be-
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kymmer och sorger'.
sorka v. si3:5ka 'rossla, bubbla'. dä
so5ka i pompen, i ha§en.
sova v. siisva, sö'ver, söv, sö'vve.
Jfr räv-.
sovel 8.1 sövvek-, sö'vvZre 'sovel
(dvs, kött, fläsk, fågel, ost; mera
sällan fisk och strömming)'. -järn
s. sö'vvelda'r, -e 'gevär (skämtsamt)'.
sovel S.2 Jfr sugel.
spann s. spann, .. Äv. ett rymdmått. döm koka en spann pän öm
dag.
spannrem s spasnnre:'m, -a ' rem
som skomakare använder för att
hålla t.ex. en sko på plats under
halvsulning'. Spännes om benet;
barn agades därmed.
spark s. spa5k, spaYken. Äv.
'sparkstötting'.
sparka stad v. spajska sta "starta
en tändkulemotor gm att sparka i
gång svänghjulet'.
spegel s. späijel, -n.
spekig adj. spe'ttje(n)[sp4,ye(n)
el. spase(n)] 'rå, färsk (men saltad); med känsla av saknad'.
strömmingen va spettjen. man åtn (fisken) spettjen. dö skulle vara
lissöm spettje att inte få en sup på
julmorgon.
spelevink s. spelevi -nk, -en.
spel! s. Jfr spill.
spena s. Jfr tung- och under ti ss.
spet s. och spetig adj. Jfr spit
och spitig.
spetsig adj. spe'ssug.
spett s. spett, spe'tte. Jfr k r am sills-.
spena s. Jfr tung- och under ti ss.

spet s. och spetig adj. Jfr spit
och spitig.
spetsig adj. spe'ssug.
spett s. spett, spe -i-te. Jfr k r am sills-.
spicka bort v. spi'cka bo:5Y 'smula
bort, sönderdela, stycka upp'. hele
dan va5t bo5tspi'cka.
spik s. spik, spilen. Jfr män-.
spilka v. spe'lka 'spjälka, spänta'.
spelka stecker.
spill bsg. spe 'Ilen. I uttr. i spellen
'utan kläder'. han va alldeles i
spellen 'han var alldeles naken'.
spilling s. Jfr själv-.
spinna v. spi'nna, spi'nner, spannt
el. spann, spö'nne. gare spannt
döm tå lin.
spis s. spiss, spi'ssn 'spis, eldstad'.
-grav s. spi'ssgra'v, -a 'utrymme
under spisen där man torkade ved,
skor och annat'. -häll s. spi 'sshö'!!, -a 'hylla på spiskåpan'.
-tång s. spi'ss-tå'ng, -a 'brandtång för öppen spis'.
spit s. spet, spe'tn 'torr talltopp;
hackspett'. Jfr torr -.
spita s. spi 'ta, spi 'ta 'bräda i två
delar för att spänna ut räv- och lekattskinn vid torkning'.
spita v. spi 'ta 'spänna ut (skinn)
för torkning'.
spitig adj. spe 'tig 'torr, mager'.
spjäla s. spjäs4-a, spjä'ka.
spjäll s. spjäll, spjä'lle. -ten s.
spjällte'n, = 'järnten med vilken
man stänger spjället'.
spjärnkäpp s. spjäsntjä'pp, -en
'ribba tvärsöver båtens botten som
man tar spjäm mot när man ror'.
spjölk s. spjö'kk, spjöleka 'tak-
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spån'. Hyvlades av tall. -hyvel s.
spjöskkhö'vvel, -n 'hyvel för takspån'.
spjölka v. spjö'k-ka 'spjälka (t. ex.
en bruten lem'.
spjölkas v. spjåsaas 'splittras i
spjälor'.
spradla v. sprasla 'sprattla (om
t. ex. fisk)'.
spragge s. spra'gga, -n 'torr trädgren'.
sprattla v. spra'hlla 'sprattla (om
t. ex. fisk)'
springa v. spri'nga, spri'nger,
språng, sprösnge. han språng så
fo5t söm en jo5t ('en hjort').
sprogal s. sprogal, -n 'upptågsmakare, glad person'.
sprund s. sprönn, sprö'nne 'sprund
(t.ex. i golvet för att tappa bort
skurvatten)'.
språng s. Jfr rygg-, sjö-, ör-.
språt s. spröt, sprö'te 'vidja, rottråd'. Flätades till korgar och kontar. -märd s. sprö'tmätk-, -n
'mjärde av flätade vidjor och rötter'. -slad s. sprö'thla' el. spröshlai, -n 'sladd att jämna till jorden
och att ta bort spirande ogräs
med'.
språta v. sprö'ta 'streta emot,
bromsa'.
spräg adj. spräg 'rödblommig (i
ansiktet)'.
sprägla sig v. sprä:sg4-a sä 'slå ut
(om löv el. blomma)'.
spräk adj. Jfr spräg.
sprätt s. Jfr p enn-.
spånad s. spåsna, -n.
späck s. speck, spe'cke 'sälspäck'.
Fett fläsk är söm speck.

spänd pret. part. spänd. I uttr.
spänd fö pänningar 'utan kontanter'. Jfr v att-.
spöka sig v. spä'ka så 'göra sig till
(för en kvinna)'.
spökas v. spö'tjas 'spöka, krångla'.
dä spötjes 'det vill inte bli som jag
spöke s. Jfr åker-.
spökelse s. obsg. spö'tjels 'spöke;
otyg'.
spörjas v. pres.
5 på 'brås på,
likna (ngn släkting)'.
stack s. Jfr brand-, pissmör-.
stackot adj. sta'ckut 'kort'. Jfr
under fiska.
stad s.1 sta, -n 'stad; plats'. dä seg4-er i samma sta 'båten går med
seglen i samma läge', dvs, allt går
sin gilla gång. Jfr d y ng -, eld-.
stad s.2 sta, sta'a 'kant (på t. ex.
väv el. myr)'.
stad adj. star 'istadig'. hästn va
star.
stad adv. sta 'åstad'. döm jeck sta'
å tjöffte en bil. koa ska sta tä
tjurn. då jeck a sta mötte mä. vi
feck gå sta lägg öss å söva. skulle
ja sta berätta ahllt, så skulle dä
räcka. Jfr bessa, glo, kytta,
matsäcka, sparka stad.
stake s. stas/ca, -n. Jfr band-.
stam s. stamm, sta -mmen. Jfr
fram-. -kraft s. sta' mmkr a' ft,
-n 'självväxt trästycke framme i
förpiken på en segelbåt'.
stamma v. sta'mma 'lukta'. dä
stammer könjak åv en.
stamp s. Jfr päron-.
stanna v. stasna. De gav katten
mat, så hon stana häre döm. —
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av v. sta'na å'v 'stanna (av)'.
stark adj. sta5k; neutr. sta55t.
starva av v. sta'rva å'v 'dö'.
starvhus s. sta'rvhu's, -e 'sterbhus, dödsbo'.
stav s. stav, sta 'ven. Äv. 'ribba på
vägg att hänga verktyg på'.
stegra v. ste:'gra el. ste:'gka 'bjuda
över (på auktion), dyrka'. han
satt å stega att a på ak§on 'han
bjöd över henne på auktionen'.
stekarhus s. stö55, stö'55e 'tillfällig bostad för fiskare ute i skärgården'. Ett hus 5-6 m i fyrkant
med jordgolv och hål i taket att
släppa ut röken. Britsar efter väggarna.
neutr. 5ä:5t. Jfr
stel adj.
töm
sten s. sten, ...Jfr stopp-. -björn
s. ste'nbjö'r, -bjö'n 'plankor el.
bord att frakta sten på'. Var försedd med fast monterade rullar
under.
sticka s. ste'cka, ste'cka. dra
stecka 'dra lott (med hjälp av stickor)'. Jfr kluns och sel-, slät-.
sticka v.1 ste'cka, ste -cker, stack,
stö'cke 'sticka (med ett vasst föremål)'.
sticka v.2 ste'cka 'sticka, sy, sömma'. sticksöm s. stescksö'm, -en
'stickning (som handarbete)'.
stickel s. Jfr tickel.
stig s. steg, ste'ge kolmått om 2
kbm el. 17 hl 58,8 1.
stiga v. sti'ga, sti'ger, steg, stesjje
el. ste'ge. — åt sig v. imperativ
sti'g a't dä 'stig åt sidan, flytta på
dig! (till ko i båset)'.
stilla v. sti'lla, sti'ller, sti'llde,

stihllt 'utfodra (kreatur)'.
stinn adj. stinn; neutr. stinnt. Jfr
väder-. -bast s. stisnnba'st, -n
'de snören som håller ut den innersta ingången i en ryssja'.
stinta s. sti'nta, sti'nta 'flicka'.
Förr använt ord, numera övergivet för jänta.
stjäla v. jdska, jäk, sta', stö'ke.
Jfr makt-.
stjälk s. Jfr stälk.
stjälpa v. Jfr stälp a.
stjärna s. jäsna, 51isna 'stjärna; vit
fläck på en hästs panna'.
stjärt s. 504 Ytn 'fisk- el. fågelstjärt'. Jfr st yv j e.
stock s. stöck, stö'cken. Jfr botten-, pump-, sud-.
stod s. Jfr br and-, rack-.
stoja v. stö'jja 'stoja, prata högt'.
stol s. stop, -n. Jfr kack-,
ör-.
stolpe s. ståskpa, -n. Jfr k or stens-.
stopp s. Jfr raffel-.
stoppsten s. stösppste'n, = 'grundsten under knut i timmerhus'.
stor adj. stor; neutr. sto5,5t. en
storan kagga. e stora ripa. store
gkoser. dä va ogålle sto55t. Jfr
under breda, bördås, förlag.
-hundra räkn. sto'rhu'nra 'etthundratjugo'. han va rektit på
storhunra 'han var arg (bråkig)'.
-åten adj. stosrå'tn 'som äter mycket'. -ände s. sto'rä'nna, -n 'den
grova änden av en stock'.
storm s. störm, stö'rmen.
storma v. stö'rma.
stotta v. Jfr ståta.
strand s. strann, stra'nna. -stri-
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ka s. strasnnstre'ka, -stre'ka en liten fågel, ngt större än en sädesärla, grå till färgen, 'strandpipare'?
stranda v. stra'nna 'gå el. ro efter
stranden'.
strax adv. trast.
strejk s. strek, stre'ken 'arbetsstrejk'.
strid adj. stri; neutr. stritt 'som
rinner häftigt, mkt strömt (om
vatten); storkornig, väl matad (om
säd)'. -säd s. strissät, -a 'väl
matad säd'.
strika s. Jfr strand-.
strippt part. adj. Jfr åt-.
stropp s. sfr/3ff el. ströpp, strö 'ffen el. strå'ppen. Jfr smält.
strugna v. stro'ngna 'få ngt i
vrångstrupen, kvävas'.
strump s. strömp, strö'mpa
'strumpa'. -sock s. strösmpsö'ck,
-a 'strumpa utan segt, kortstrumpa'.
strumpa s. strö'mpa, strö'mpa.
strupe s. stru'pa, -n. Jfr mat-,
strut s. strut, stru'tn. Jfr lak-.
stryka v. stryska, stry'ker, strök,
strö'cke. ännan strök 'repet gick
av'.
strypa v. stripa, stri'per, striffle,
stret.
stråkbänk s. strö'kbä'nk, -en en
sorts rund hyvel som används för
att jämna laggen i ett laggkärl.
Diameter 45 cm. Se bilder.
hyveljärn

handtag

stråkbänk sedd från sidan

stråkbänk sedd underifrån

stråke s. strö'ka, -n. Äv. 'vattenstråk (t.ex. där en å mynnar ut i
havet)'.
stråkhult s. strå:Iku'hlt, -n ett
redskap varmed man gör urtagning i stavarna vid tillverkning av
laggkärl. Se bild.

sträna v. stre'na 'vara för snäv el.
för trång'.
stränga v. Jfr små-.
strö s. strö, = 'agnar, halm o.d.
som strös under kreatur'.
strömma v. strö 'rna. — hop v.
strö'ma ho'p 'driva ihop (om
strömmingsskötar när draggarna
släppt)'.
strömming s. strösmming, -en. Jfr
kall-, klabb-, pås-, tag-,
tom-. -sisköte s. strö'mmings§ö'ta, -n. I tre längder, jfr e n betting. -slsåd s. strii'mmingssö', -n 'soppa på strömming'.
stubbe s. stö'bba, -n. stubbsved s.
stösbbsve', -n 'avbränt kalhygge'.
stuga s. stusga, stu'ga. Jfr f ö r
herr-.
stula v. stusku 'falla framstupa,
hoppa med huvudet före (i vattnet)'.
stumla v. stösinka 'vingla, gå ostadigt'.
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stumlig adj. stå sng-i 'vinglig'.
stund s. stönn, stö'nna. Jfr m o r g o n -. -vis adv. stösnnvi's 'ibland,
stundtals'.
stunda v. stö'nna 'lita (på ngn el.
ngt)'. dä va ingenting å skinna på.
stupa v. stu'pa, stu'per, stöp, ställ,pe 'stupa, falla'.
sturra v. stu'rra 'byta jämnt'. ja
sturra må-fl.
stutt adj. stutt 'kort(vuxen), liten'.
Jfr bak-.
stutta v. stu'tta 'stöta, törna (mot
ngn el. ngt)'. döm stutta mot en
sten.
stuv s. stuv, stu'ven 'grovände på
sädeskärve'.
stybbesbrasa s. sty'bbesbra'sa,
-bra 'sa 'brasa i kolarkojans härd
med kolstybb över'. Man täckte
brasan med kolstybb för att den
skulle brinna länge.
stycke s. stysttje, = . Ingår tillsammans med mössa i en kvinnlig huvudbonad. Jfr 1 i v -.
stygg adj. stygg; neutr. styckt 'ful'
n styggan möra.
styggling s. stysggking, -en 'fuling; ngt fult (t.ex. ett krokigt,
kvistigt träd)'.
stygn s. styngn, sty'ngne. ja sötna
ett styngn.
stymmel s. sty -mmek, sty'mmke
'bykkar (utan ben)'.
styr s. styr, sty're 'det att i en fäbod sköta en bondes kor'. Om en
fäbodpiga skötte kor åt flera bönder, sades det att hon hadde firere
styr. Jfr lin-.
styrelse s. sty'rels, -a.
styrkelse s. styYtjels, -a 'styrka'.

styvje s. styvvje, = 'fågelstjärt'.
stå v. stå, står, stog, stått. dä står i
hugu 'det värker i huvudet', dä
står allere på 'det dröjer inte', dä
ståss i fömåga 'han duger inte till
att göra det'. Jfr under gång,
kåt, sint.— efter v. stå ä'tter.
dä få stå ätter tä möradan. — till
v. stå' tä 'll 'ställas på framtiden'.
dä få stå täll tä i möra.
stål s. stå, stå'ke. -rand s. ståskra'nn, -a 'dåligt jäst skikt i hårt
bröd'. Bröd med stålrand räckte
länge.
ståla v. stå 'a 'slipa (eggverktyg)
med slipstål'.
stånd s. stann, sta'nne 'urhuggning, skåra i stock (t. ex. vid timring)'.
stånda ur v. sta'nna u're 'hugga
ur en skåra i en stock'.
ståndet part. adj. Jfr land-.
ståndkrok s. stasnnkro'k, -en 'fast
krok med bete för ål'.
ståndsäng s. sta'nnsä'ng, -a 'väggfast säng'.
stånka s. stil'nka, stå'nka 'dryckeskärl av trä med pip'.
stånka v. sta'nka 'pusta, stånka'.
ståp s. stöp, stö'pe 'stöpis, is
ovanpå vatten som ligger ovanpå
is'. Jfr upp-. -is s. stöspi's, -n
'stöpis'.
stås till v. pres. stå 'ss tä'll 'räcka,
vara'. dä ståss inte täll så va5t
län gen stås till v. pres. stå 'ss
tä'll 'räcka , vara'. dä ståss inte
täll så va5t län gen 'det varar inte
så värst länge (det där
erbjudandet)'.
ståta v. stå 'ta 'stamma'.
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städ s. stä, .= 'smidesstäd'.
städa v. stä, •stär, •sterdde, •stätt
'stävja, hejda'. stä bko ' ( gm
trolldom) hejda blodflöde'.
städja s. stä jja, stäjja 'brant stup
vid grund i havet' = hölja.
stälk s. stökk, stö'kken 'stjälk'.
ställa v. stä'lla, ställer, stä'llde,
stähllt. döm ha dä gött stähllt 'de
är förmögna'. — upp v. stä'lla
ö -pp 'snygga till', ställ öpp dä fö
dä kömme främmane!
ställe s. stä 'Ile, .; plur. stä'llan,
ställane.
stälp s. Jfr rot-.
stälpa v. stäskpa, stä'kper, stakp
el. stä:s5te, stä:5J- 'stjälpa, välta'.
lasse stä§te. stälpflake s. stä'kpfka'ka, -n 'tvåhjulig kärra med
tippflak'.
stäm(n?)d part. adj. Jfr v åg -.
stärbhus s. Jfr star v hu s.
stärkelse s. stal5tjels lstd§jolsl,
-a 'stärkelse, potatismjöl'.
stäv s. Jfr ord-.
stäva s. sta'va, sta'va 'mjölkstäva'.
stöd s. Jfr under -.
stöd adj. Jfr bröd-.
stöddehal adv. stöiddeha'l 'för
jämnan, ständigt'.
stöddeväck adv. stö'ddevä'ck 'för
jämnan, ständigt'.
stödja v.1 stö, stör, stösdde, stött.
hart stödde på brö 'han åt mycket
bröd'. fä stö på pän å strömming
'som huvudsaklig föda ha potatis
och strömming'. dä va stött mä
pän 'det var mkt med potatis'.
stödja v.2 stö jja, stö jjer, stöslide,
stöjjt 'ljustra; köra ned en spetsad
stör i sjöbottnen'. döm stölide åk.

stök s. stök, stö le. Äv. 'skötsel av
kreaturen i en ladugård (utfodra,
mjölka, mocka m.m.)'. Den som
har två el. flera ladugårdar att
sköta, harftere stök.
stöka v. stö'ka. Äv. 'städa; göra de
dagliga sysslorna i en ladugård'.
stökhjon s. stöskjö'n, -e 'kvinna
som hjälper till med städning eller
ladugårdssysslor'.
stöpt part. adj. Jfr flar -.
störa över v. stöira ö'vver 'sätta
nya störar i, med störar reparera
(gärdsgård)'.
större adj. komp. stö'rre.
störs s. Jfr stekarhus.
störst adj. superl. stö5t.
stöss adj. stöss 'förvånad'.
stössa v. stö'ssa 'göra förvånad'.
stöt s. Jfr gröt-, kyrk-, pack-.
stövel s. stö'vvek, stö'vvka.
sud s. su, su'a 'övre kant på båt'.
båtn va låg på su 'båten låg för
djupt i sjön, hade för lågt fribord
(gm felkonstruktion)'. Jfr under
fluga. -stock s. susstö'ck, -en
'del av durk (se detta ord) i båt,
dvs, list som sitter mot bordläggningen och vrängerna längsmed
båten på båtens insida'.
suga v. su 'va, su'ver, söv, sö'vve.
sugel s. su'gek, su:'gke en växt
som har sötsura, ätliga blad,
'ängssyra, Rumex acetosa'?
sugen adj. su'gen 'hungrig'.
sukta v. su'kta 'sakna (ngt man inte
får), vara utan'. ja feck stå dä å
sukta.
sula s. och v. Jfr s åla .
sulla v. su'lla 'vyssja'. ja sulla å
lulla bara.
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sullen adj. sållen 'svullen'.
sullm s. sölm, så lmen 'svullnad'.
sullma s. sålma, sölma 'svullnad'. dö va e sölma på bene.
sullnad s. så 'lina, -n 'svullnad,
svullet ställe'.
sulten adj. sö'hltn 'hungrig'.
summa s. su'ma, su'ma.
sunnanpå prep. sö'nnapå"söder
om'. sönnapå Våtnäs.
sur adj. sur; neutr. su.5t. -ande s.
su'ra'nna, -n 'dålig andedräkt'.
-ben s. susrbe'n, -e 'sårigt och
svårläkt ben; missprydande stötta'.
-gil s. susrja -n 'strömmingsrens
som saltats med dåligt salt och begagnas som gödsel'. -höna s. su'rhö'na, -höna 'höna som ruvar el.
vill ruva'.
surbrunnkälla s. su'brönntjälla,
-tjä'lla 'hälsokälla med järnhaltigt
vatten'. Fanns t.ex. i Rönninga.
Vattnet borde rinna åt norr från
källan.
suring s. su'ring, -en 'surströmming'.
svabak s. sva'bak, -en 'penis'.
svacka s. sva'cka, sva'cka 'sänka,
inbuktning i marken'.
svag adj. svag; neutr. sva:kt. Äv..
'sinnessvag, tokig'.
svala s. sva'4-a, svaska 'svala (fågeln)'. Jfr s åla .
svale s. svas4-a, -n 'källarsvale,
förrum i källare el. sjöbod'.
svall s. svall, svalle. Jfr lugn-.
-bränd part. adj. svallbrä'nnd
'bortbränd av tjäle (om gräs)'. Det
har varit så svår vinter så gräse ä
svallbrännt på svak-ane.
svar s. svar, sva're. Jfr under

röv.
svara v. sva'ra. han va onatulen tä
svara fö sä 'han var väldigt duktig
att ge svar på tal'.
svart adj. sva5t. -klänning s.
svaYtkkä'nning, -a 'lång svart
klänning'. Sorgplagg.
svartskinn s. Jfr under skar plä.
sved s. sve, sve'a 'rågsved'. Jfr
stubb-.
svedna v. Jfr sv ena.
svedåt s. Jfr sv i då t .
sven adj. neutr. svennt 'bitande
kallt'.
svena v. sve'na 'sveda, bränna'.
man svena å brännde hål med en
sventen. sventen s. svesnte'n, =
'järnten att bränna hål med'.
svep s. svep, sve'pe 'piska, smal
vidja'.
svett s. svätt, svä'tten. -mycken
adj. svä'ttmy'ttjen 'som svettas
lätt'.
svidåt s. sveså't, -e 'småknott, svidknott'.
svin s. svyn, svYne. Jfr gräv-.
-gräs s. svyngrä's, -e 'våtarv,
Stellaria media'.
svullen adj. Jfr s ullen.
svulm, svulma s. Jfr sullm,
sulma.
svulten adj. Jfr sulten.
svål s. svcar. sval-n 'hövall, höåker'. Jfr gammal-, ny-.
svång adj. svång 'hungrig, tom i
magen'. -rem s. svåsngre:'m, -a.
svälja v. svöskja, svål:kr, svf flrde, sv6:5t.
syllma s. Jfr sulm,
syllm,
sullma.
syn s. syn, sy'na. öppi syna 'i an-
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siktet'. Jfr brand-, skr åm-.
syta v. sy'ta, sy -ter, sy'tte, sytt
'hålla (ett barn) i knäet'. sytkäring s. sy:sttjä'ring, -a 'havande kvinna'.
så s. så, -n 'så, stort, runt laggkärl'.
så adv. så el. sö [s8, ss, so]. Jfr
under t.ex. ans, anskrämlig,
bardus, barn, barnslig, besked, besynnerlig, bjuda,
buss, springa, stås till.
så konj. sö el. så [so, sa]. Jfr
under t.ex. ankra, barma sig,
kylta, stanna, svallbränd.
så att konj. sö att. Jfr under b ju das .
såd s. sö, sö'e 'såd, soppa (på t.ex.
strömming)'. Jfr strömmings-.
sådor s. plur. så'er, så 'ene 'sådor,
avfall (t.ex. skal) från säd vid
tröskning och siktning'. Jfr under
sikta.
såg s. såg, så'ga. Jfr järn -.
sål s. sök, så "ra 'sula, skosula'.
såla s.1 sö'ka 'skosula' .
såla S.2 så "ra 'svala'.
såla v. sö'ka 'sula (t.ex. en sko)'.
såla datt v. sö'ka da'tt 'omkomma, dö, kola av'. — med v. aka
mä' 'dö, kola av'.
sålskriden part. adj. sirkskre'en
'invalidiserad; åldrig'.
såna adv. så'nne 'så här'. nä dä ä
sånne kahllt. Jfr se- och under
pölsa.
sånk adj. sånk; neutr. sånkt 'sank'.
sånka s. så'nka, så'nka 'fördjupning, sänka'.
sår s. sår, sö're 'issörja'.
sår adj. sår 'sårig'.
såra v. sö'ra 'bli till issörja'. dä va

så kahllt så vattne såra i dammen.
såras v. så 'ras 'bildas issörja'.
såta v. så'ta 'bära ihop hö i högar'.
— hop v. så'ta ho'p 'för natten
el. inför väntat regn räfsa ihop det
till torkning utbredda höet'.
såte s. så'ta, -n 'hösåte'. Jfr hö-.
såthö s. såsthö', -e 'hö i hösåte el.
från hösåte utbrett till torkning på
marken'.
säck s. säck, sä'cken. dä ha vare i
säck inna dä kömm i påsa. Jfr
bråk-, grek-, pjåk-, tunn-.
säd s. sä, sä'a. Jfr lätt-, strid-.
säga v. sä'ga, sä'ger, sa, sackt. —
till v. sdga tä71 'säga ifrån, påpeka ngt med allvar'.
säl s. Jfr själ.
sämre adj. och adv. komp. sä -mmer.
säng s. säng, sä'nga. Jfr blom-,
kr ydd-, kål-, stånd-.
sänke s. Jfr lin-.
särk s. sa5k, saYken. tä få sna5p i
saj'ken 'att få kornsnärp i särken'.
sätt s. sätt, sä7te. han ha gött sätt
'han är trevlig och belevad'. Jfr
k ö r -.
sätta v. sä'tta, sä'tter, sä'tte, sätt;
pret. part. sätt. Jfr under fluga
och bak-, framsätt.— från
sig v. säetta frå'n sä 'ställa ifrån
sig; lämna ifrån sig hemmanet (av
åldersskäl)'. — i sig v. släta i'ssä 'vräka i sig'. — på v. sä'tta
på' ge sig den på (att få ngt); (om
man) ha samlag med'. — till v.
sä'tta tä' el. tä '11 'förlora (t.ex.
kreatur gm olycka)'.
sättband s. sästtba'nn, -e 'band av
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järn med hake som användes som
mall vid tillverkning av laggkärl'.
sättnas v. sästtnas 'sjunka till bottnen (i en vätska)'.
södergenom adv. sö:'rjömen
[slirjoman] 'söderut'. döm for
sörjömen å figa.
söm s. sö:m, sö:'men. Jfr land-,
stick-.
sömma v. sösma 'sy, sömma'.
sönder adv. sö'nter, sånt, ser -nne§t.
han jeck slinter. liane jeck sånne5t. Jfr beta, knöstr a,
mängta, ramla sönder.
sörpa s. sös§pa, sö5pa. Av höavfall och hett vatten. sörpämbar s.
sös§pä'mmer, -ä'mmre 'ämbar av
trä för sörpa'.
söt adj. söt; neutr. sött. -hår s. bpl.
sö'thå'ra 'hår längst ner på nacken och halsen'. Där luggades
barn, för där sved det mest.
-klubb s. sö'tklrö'bb, -en en maträtt som består av malt och mjöl
som rörts ut i hett vatten och fått
stå några timmar. Äts med salt
strömming.
sövja v. sösvvja, sö'vvjer, sö'vvde,
söfft 'få att sova, söva'. tä sövvja
ongane. Jfr långsövd.

tag s. tag, ta 'ge. Äv. 'kort tid'. ett
bra långt tag. Jfr in-, märgel-,
själv-. -strömming s. ta‘gstrei'mming, -en 'lekströmming'.
Den är inte så fet, lämplig att
lägga in som surströmming.
taga v. ta, tar, tog, täjje; pret.
part. tä'jjen. strömmingen tog
'strömmingen fastnade i skötarna'.
Under en viss begränsad tid (t. ex.
tidigt på sensommarkvällarna) är
strömmingen i rörelse och kan då
fastna i skötarna. Dessa måste då
vara utsatta i tid. — av sig v. ta'
d-ssä. döm tog å-ssä 'de lät
fotografera sig'. ta å-ssä klräne.
— in v. ta' i'n 'erkänna'. — upp
v. ta' dpp 'skörda (potatis)'. döm
ä ö'pptdjjen päna.
tak s. tak, ta'ke. -täcka s. ta' kacka, -tä'cka 'takskägg'. e långa
taktäcka 'ett takskägg som sticker
ut långt utanför väggen'.
tal s. talr, ta 'te. ja hör på taZre att
du ä från Börka.
tala v. ta'ka. tak-a finnt 'tala riksspråk.' ja taika ve '-n tå lägga på
take 'jag bad (dvs. lejde) honom
att lägga taket'. Jfr till-, t o k -.
tall s. tall, ta'lln. -trost s. ta'lltro'st, -tro'stn 'taltrast'.
tama s. ta 'rna, ta 'rna 'duglighet,
förmåga'. dä finns inga tama i-n
'han duger ingenting till'.
tamp s. Jfr lus-.
tampas v. ta'mpas 'brottas, slåss'.
tabelras s. tabraY, -e 'förödelse, tana s. ta'na, ta'na 'hinna i talg'.
skandal'.
tand s. tann, ta'nna; plur. tii -nner,
tafs s. tafs, tafsa en sjukdom hos tä'nnene. -hull tasnnhu'll, -e
kor som medför att tandköttet 'tandkött'.
sväller upp.
tanig adj. ta'nig 'tanig, smal,
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spenslig'.
tanta s. ta'nta, ta'nta 'tant'. Särskilt vid samtal med barn.
targa v. ta'rja 'slita, gnaga sönder'.
tarv adj. tarv 'begiven (på)'. han ä
så tarv på brännvin.
tarvas v. ta'rvas 'behövas, fordras'. dä tarvas å arbetta 'det är
nödvändigt att man arbetar'.
tarvdöd s. tasrvdöt 'efterlängtat
dödsfall'. Om t.ex. ngn gammal
och sjuk, om ngn brottsling.
taska s. Jfr s le k e s -.
tegsam adj. Jfr ill-.
telefon s. ti'llifo'n, ..
teln s. tä:4-n, = 'nätteln' . Jfr fla r -.
telning s. tä'ning, -en 'plant trägolv under häst el. ko i stall el.
ladugård'.
ten s. Jfr spjäll-, sven-.
tena s. te'na, te'na 'mjärde av
granspröt och granrötter'. Jfr nä ting-.
tepig adj. te'pig 'grinig, gnällig,
kinkig med mat (om barn)'.
terande adj. te'rane 'angelägen,
som har bråttom'.
tera ned sig v. te'ra ne --ssä 'göra
på sig, smutsa ned sig'.
terpentikel s. Jfr perpendikel.
tickel s. Jfr is-.
tid s. ti, tin. ha goan ti 'ha gott om
tid'. rykta tin 'stiga upp tidigt,
passa tiden'. Jfr and-, kris-.
tidd adj. tidd 'dräktig (om ko)'.
tidende s. obsg. ti'ne. döm jeck mä
tine 'de gick med bud'. 5icka tine.
Jfr döds-, åter-.
tidig adj. Jfr o-.
tidning s. ti'ning, -en.

till adv. och prep. täll el. tä. vi få5öker en täll gång el. en gång täll.
piga va5t sätt tä å ta öpp ett kok
pän. koa skulle tä tjurn. dä skulle
räcka tä i möranbitte. Jfr dit-,
där-, hit-, utan- och blunda,
dorva, drämma, komma, få,
kvickna, lägga, stås, säga,
sätta, tomta, tya, tåla, vilja
till samt fråa, tråna till
sig.
till infinitivmärke fä 'att'. de dä må
tä samlas tä dans. Man mosade
lingonen utan tä söckra döm. en
knap tä hålla i.
tillbaka adv. täba'ka. Jfr släktas
tillbaka.
tillfreds adv. täfre'ss. je sä täfress.
tillfång s. tällfå'ng, -e 'redskap;
resurs'. ja hadde inge tällfång tä
å jöra dä.
tillra v. te'llra 'trilla (om tår)'.
tills prep. och konj. täss. täss i
möra.
tilltala v. täsIlta'4-a 'åtala, dra inför
rätta'.
timas v. ti'mas 'para sig (om orm
el. insekt)'.
timmer s. ti'mmer, ti'mmre.
-släp s. ti'mmerhlä -p, -en 'timmerkälke med trämedar'. Jfr släp
s.2 -vägg s. ti'mmervägg, -vä'gga.
tina s. Jfr tena.
ting s. Jfr men-.
tinglig adj. tisngkig el. tingen
'lätthanterlig, mjuk, följsam'. en
ting4-igan båt, häst.
tinne s. ti'nna, -n 'räfspinne'.
tiss s. tiss, ti'ssen 'spene'. -unge s.
tisssoinga, -n 'diföl'.
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tissa v. ti'ssa 'dia'.
tister s. tister, ti'stre 'ngt snabbt
och raskt (t.ex. flicka el. häst)'.
han va söm ett tister dän dä
hästn.
tistra v. ti'stra 'gnistra, spraka;
blixtra'.
tjes s. tjes, tje'sn 'mesfågel (t.ex.
talgoxe el. blåmes)'.
tjock adj. tffick. Äv. 'havande'. Jfr
gröp-, smäll-. -mjölk s.
tjösckmrdirk, -a 'långfil' = t äta.
-ände s. obsg. tjösckä'nna. Om det
var så mkt strömming i skötarna
att det var svårt att få upp dem,
sade man att dä va tffickänna full i
lyften el. att man drog tjöckänna.
tjocka s. tjöscka, tjö'cka 'tät dimma'.
tjur s. tjä, = 'stänger som underlag
för höskulle; höskulle'. Vanligen
mask. i Hälsingland (t.ex. Forsa),
ofta i best. form plur. Luffare
brukade få söva på tjö .
tjula v. tju'ka 'tjuta, låta illa'.
tjurpes s. tju'rpe's, -n 'tjurpenis'.
Användes som batong.
tjäder s. Jfr sjö-. -sifågel tjäjYfu'gek, -n 'tjäder; orre'. -slhöna
s. tjä j§hifna, -hö'na 'tjäderhöna'.
tjäna v. tjä'na . Äv. 'ha tjänst som
dräng el. piga'.
tjära s. tjä'ra, tjäsra.
tjärn s. tjär el. tjän, tjä'ra el.
tjä'na 'skogstjärn'.
tjö s. Jfr tjur.
tocken pron. mask. töcken; fem.
töcka; neutr. töcke 'sådan'. e
töcka tjökd. Jfr lika- och under
blåsta. -därna pron. töckendänne; fem. töckadänne; neutr.

töckedänne 'sådan där'. dä va
mycke töckedänne 'det var mycket
sådant där (tal om spökerier)'.
tok s. tok, to'ke. bråka tok 'prata
strunt'. tok jorde söm tok sa.
Talesätt när ngn fick ett dåligt råd
och följde det. -tala v. toskta'ka
'tala dumheter'.
tokerna s. bpl. toskene. I uttr. i
tokene 'av oförstånd, utan att tänka sig för'.
tolft s. töjt, tö: Yta 'tolft, ett antal
om tolv (om bräder)'.
tolvman s. tö'llman, = 'nämndeman'.
tolvte räkn. töffite.
tolv räkn. töb-v. -skilling s. tö—kv§e'lling, -en 'tjugufemöring'.
tom adj. to :m ; neutr. tommt.
strömmingen va tom 'strömmingen hade lekt'. -strömming s.
to.'mströ'mming, -en 'strömming
som lekt, som gett från sig rommen'.
tomma åt sig v. to'ma a't sä 'gm
snålhet el. hårt arbete försöka få
ngt'.
tomt s. tömt, Wmta. -varv s.
tösmtva'rv, -e 'nedersta timmervarv i byggnad'.
tomta till v. tö'mta tä'll 'göra i
ordning för bygge'. döm tömta
täll däre 5öboane.
tomtning s. tö'mtning, -a 'timmerstomme under bygge (t.ex.
sjöbod)'.
tordas v. to '-as, töjY, to 'pas, to "as
'våga, töras'.
tork s. Jfr röv-.
torka v. tö '§ka. — ur v. tö'jka
u'r(e) 'gistna (om laggkärl som
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torkar)'. fjäZringen tå'§ka u'r.
torkning(s)mån s. tåYkningsmå
el tå Ykningmå 'n, = 'den extra
bredd en bräda måste få för att
räcka sedan den torkat'.
torn s. ton, to'ne.
tornera v. tåne 'ra 'bråka, föra oväsen'.
torr adj. tör; neutr. tö .5t. töre firas
'torrt fnas'. e tåra rethosta. töre
örmar 'ormskinn'. -spit s.
spe't, -n 'torr talltopp'. -värk s.
tösrvajk, -en 'värk i kroppen,
reumatism'.
torsdag s. Jfr kr isti
torsk s. tösk, tå'sken 'torsk (en
fisk)'.
toss s. tåss, tå'ssa 'tygsko'. Gjordes av gamla kläder.
tramp s. tramp, tra'mpen 'stock
med uthuggna trappsteg'. Användes som stege på kolmilan.
trampsax s. trasmpsa' ks, -a
'fångstsax som inte är avsedd för
bete'.
trana s. tra'na, trasna 'trana (en
fågel)'. Jfr v in d -. tranhacka s.
tra'nhalcka, -hatcka 'utslag (inte
sprickor) i huden, revormar'.
trapp s. trapp, tra -ppen 'trappa'.
trasa s. tra'sa, tra'sa.
trast s. Jfr tr ost.
trast adv. Jfr strax.
tratt s. tratt, tra'ttn. Jfr h aga -.
trave s. Jfr ved-.
tre räkn. tre. -börding s. tre'bö'Zring, -en 'roddbåt med tre
bord'. Används vid nätfiske och
notdragning. -bördingsfönster
s. tre'bökingsfö'nster, -föinstre
'fönster med tre rutor i bredd'.

-kant s. tre'ka'nt, -n 'blindbroms,
Chrysops caecutiens el. relictus',
en ca 10 mm lång broms med
guldgrönglänsande
ögon
-längning s. treslä'ngning, -en
'strömmingssköte, omkring 45
famnar lång'. Jfr enbetting.
tredje räkn. tresile. på trejje vinn
'på tredje våningen'. Jfr halv -.
trilla s. tri 'tia, tri 'tia 'kördon på
fyra hjul'. Det fanns både arbetsoch åktrillor.
trivas v. tri 'vas, triffs, tri 'vas,
trod s. tro, tro'e 'bräda som
underlag för spåntak'.
trolig adj. tros4-en. han ä tro4-en
'han är trovärdig'.
trollsnurra s. trö'llsnCirra, -snött-ra 'trollslända'.
trolsk adj. trålsk 'trollkunnig'.
trosk s. Jfr k äl I -.
trost s. trost, tro 'stn. Jfr tall-.
truga s. 'snösko'. Jfr trög.
trum s. tråmm, trå 'mme 'ved sågad i spislängd'.
trumfer s. trå mfer , trö 'mfen
'ngn som är svår att ha att göra
med, svår att manövrera (om
människa, häst, båt)'. en rektigan
trömfer.
trumfig adj. trå'mfig 'svår att umgås med, svår att manövrera'.
trumma v. trå'mma 'fälla träd och
hugga dem i stycken med yxa'.
tryne s. try'ne,
trynlfärdas v.
try'nfdlras 'kyssas'. -trä s. trysnträ', = en anordning som sattes på
grisens tryne när den skulle
slaktas.
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trå adj. Jfr en-, folk-, hem-.
tråd s.1 trå, -n. Jfr kr ut -.
tråd s.2 Jfr fot-, häst-, in-. -fall
s. tröfa'11, -e 'gödselränna'.
tråda v. trö, trör, trösdde, trött
'trampa'.
tråk s. tråk, tröle 'tråk, tråkighet'. dä läcks täll mä trök, dä ä
allre en glraan dag 'den ena tråkigheten följer på den andra, ...'
Talesätt.
tråka v. trö'ka 'trampa'. — i v.
trö'ka i"sätta i, förmå (ngn till att
göra ngt)'. döm va i -trö'ka ta säga
dä. — ner v. trö'ka ne'r 'trampa
ner'. gräse ä al/des neströ'ka.
tråkig adj. trö'kig.
tråna till sig v. trå'na tä'll sä
'sluta växa (om skog)'.
trång adj. trång. 5ötane va trång
'skötama var småmaskiga'.
trånig adj. trå'nig 'senvuxen (om
skog)'.
trä s. trä, = 'trä; träd'. Jfr gen-,
harv-, tryn-, tug-. -bock s.
träsbö'ck, -en 'träig person'.
-gaffel s. träs ga'ffel, -n 'grep,
tjuga av trä'.
-slög adj. trä shlö'g 'händig med
träarbete'.
träde s. trä 'e, = 'träda'. Fa:ns träe
ett område där Enångersån rinner
ut i havet och som ömsom är torrlagt, ömsom översvämmat.
träng adj. Jfr piss-.
träslig adj. trä:shlen 'träig, träaktig, torr'.
trät s. obsg. trät. I uttr. få trät 'få
bannor'.
tröd s. trö, = 'underlag för spån-

tak'.
trög s. trög, trö'ga 'snösko' .
trög adj. trög; neutr. tröckt. ha
tröckt liv 'vara trög i magen'.
tröska v. trö 'ska. tröskverk s.
trö 'skya:5k, -e.
tröskulde s. trö 'sku'lla, -n 'tröskel'.
trösta v. trä 'sta. gu trö'ste däg till
ngn som gjort ngt orätt.
trött adj. trött.
tröttorna s. bpl. trösttene. I uttr. i
tröttene. han jeck i tröttene 'han
gick så att han blev trött'.
tuga s. tösga, tösga 'draglänk i skakel'. dä speler på tåga 'det går så
lätt att det skjuter på av sig självt'.
tugträ s. tösgträt, = 'tvärslå framtill på släde'. Där sätts skaklarna
fast.
tull s. tull, tu'llen 'topp på träd'.
tulla hop v. tö'lla ho'p 'binda
ihop'. tölla hop ett hläp mä tjätting 'dra ihop ett timmerlass med
kätting'.
tum s. tum, tu'men 'tumme'. Äv.
ett längdmått om 2,47 cm. -märke
s. tusmaYke, =. När en riktig karl
tog en sup, skulle det minska en
tum i buteljen. Innan han drack,
satte han tummen en tum nedanför
övre kanten, så att det syntes hur
mkt han druckit.
tumma v. tösmma 'ligga och rulla
(om häst)'.
tung adj. tong; neutr. tongt. en
tosngan tjäkke. e to'nga bök-a. ha
tongt bröst 'vara tät i bröstet, vara
andfådd'. dä jeck så tongt när jag
skulle köra.
tunga s. to'nga, to'nga. tung-
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spena s. tosngspjä'na, -spjä'na
'tungspene'.
tungel s. to 'ngek, to'ngke 'nymåne; sken från nymåne'. dä va så
vasst ton ge, dä bir kahllt 'nymånen hade så vassa spetsar...' -natt
s. tosngeknatt, -a 'natt då månen
står i ny' = d ymmelnatt. D å
får man inte ngn strömming.
tungsam adj. to'ngsam 'tung och
tråkig (om arbete); dyster och tråkig (om person)'.
tunn adj. tönn; neutr. tönnt. e tösnna, sma'la vejja. tönne snören.
tunna s. tö'nna, tö'nna. Äv. ett
mått på 80 liter. tunnsäck s.
tösnnsä'ck, -en 'stor säck på ca 120
liter'.
turna ned v. Jfr törna ned.
tussa v. tu'ssa 'pulsa (i myr, i
snö)'.
tut s. tut, tu'tn 'trut; tratt gm vilken säden hälls i en kvarn'. Jfr
kvarn-.
tvara s. tö'ra, tö 'ra 'grötkräkla;
risig tall'.
tvefalt adv. Jfr tv yf alt.
tvefred interj. Jfr t v y fr ed.
tvinas bort v. tvi'nas bo'§t 'förtvina'. tvinas bo§t söm hälskatta
'förtvina som kattan i Hälsen (som
låg så långt borta att ingen hankatt
hittade dit)'. Talesätt.
tvyfalt adv. tvy fahlt. kömm tvyfahlt 'kom på tvären'.
tvyfred interj. tvy'fre' rop då man
vill vara »fri» vid lek.
två räkn. två. -längning s. två'lä'ngning, -en 'ca 30 famnar lång
strömmingssköte'.
tvär s. bsg. tva'rra 'tvären'. fkög-

ge på tvarra 'flugit på tvären'.
tvär adj. tvarr; neutr. tva§§t. §ön
va jup å tvarr 'det var krabb sjö'.
en tvarran §ö. dä kömm tva' §§t
pål äta fisk tvaj§t å änna 'äta fisk
hel och hållen (utan att bena den)'.
-skvalp s. tvasrrskvö'kp, - e
'krabb sjö'.
tvärs adv. Jfr under härs. -för
adj. och adv. tva 'Oför 'som är
tvärtemot', ta sä tva§§för 'lämna
övrigt arbete och ägna sig åt ngt
annat'.
tya v. ty, ty'er, ty'dde, tytt 'orka,
förmå'. döm tye inte täll nånting.
tycka v. ty'cka, ty'ttjer, ty 'Irja el.
tysckte, tyckt. ja tyttje mä minnas
'jag tycker mig minnas'. — om
sig v. ty'cka ö'm sä 'trivas'.
tyckmycken adj. ty'ckmy'ttjen
'benägen att dra förhastade slutsatser; snarstucken'.
tyta s. ty 'ta, ty 'ta 'mindre laggkärl
för insaltning av fisk och strömming'.
tå s. tå, tå'a; plur. tår, tåna.
tåg s. tåg, tö'ge 'tåg, rep; följe,
järnvägståg'. Jfr 1 i k -.
tåga 5.1 tåsga, tå'ga 'rottåga' .
tåga s.2. Jfr tug a .
tåla v. tå 'ta, rök, tå: 'ide, töjt. dä
rök ett tag 'det dröjer en tid'. dä
råk täll arbetta 'det behövs att
man arbetar'.
tålamod s. töskmo', -e.
tålig adj. tå sug.
tång s. tång, tå'nga; plur. tä'nger,
tä'ngene. Jfrkul-, lask-, spis-.
tånge s. tåsnga, -n 'den del av ett
knivstål som täcks av skaftet'. Jfr
r ump -.
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tårta s. tö§ta, tå'§ta 'smörbakelse'.
täcka s. Jfr tak-.
täckel s. te'ckelr, te'cld-e 'tväryxa,
krokyxa (för urgröpning av
tråg)'.
täkt s. täkt, tä'kta 'hövall'. Jfr u t -.
tällbänk s. täljbä'nk, -en 'skärbänk'. När man täljer till stavar i
laggkärl, sätter man sig grensle
över bänken och spänner fast ämnet till staven i dess huvud gm att
trampa på spaken under bänken

-yxa s. teiskjy'ksa, -yiksa. En täljyxa har eggen slipad på båda
sidor, varför man med den kan
tälja från två håll. Jfr bila.
tänd part. adj. Jfr i-.
tände s. Jfr eld-.
tännik s. tä'nnik el. tä'nnrik, -en
'häftstift'.
tänt adj. Jfr sk äg el-.
täppa s. Jfr and-, dik-.
tärna s. ta'na, ta'na 'tärna (en fågel)'.
tälning s. Jfr telning.
tässla i sig v. tä'hlla i'-ssä 'tvinga
i sig (en maträtt som man inte
tycker om)'.
tät adj. tät; neutr. tätt. båten ä tät. n
tätan sil.
täta s. tä'tta, tä'tta 'tätmjölk, långfil'. tätlfrö s. tästtfre', = 'linnelapp doppad i tätmjölk'. Torkas
och sparas över vintern. -gräs s.

tä'ttgrä's, -e 'sileshår, Drosera
longifolia el. rotundifolia'. Om
korna åt denna ört, mjölkade de
långmjölk.
täv s. obsg. täv 'kroppslukt'.
täva v. tä'va 'lukta speciellt (om
människa)'. dä täva åv en.
töja v. töslia, tö jjer, tösijde, töjjt.
töjd s. töjd, tö jda 'töjsamhet, elasticitet'. je töjda söm pigmusa.
tök adj. tök '(lätt)hanterlig'. han ä
int så tök å tass mä 'han är inte så
lätt att tas med'.
töm s. tö:m, tö: 'ma. Jfr s j ö -. -lag
s. tö:smla'g, -e 'det handlag en
körkarl har när han kör'. -stel
tö:smbö'Zr 'som inte lyder tömmarna, som är svår att styra (om
häst)'.
tömma v. tö'ma, tö'mer, tö:'mde,
tö:mt. söm å törna i §ön 'som att
förslösa, kasta bort'.
törande adj. Jfr ter ande.
töras v. Jfr tor das.
törna v. tö'na. båtn tåna mot n
sten.
törna ned v. tö'na ne"dämpa
ljudet på'. tåna ne radion.
törst s. 054 tå Ytn.
törsta v. tås§ta 'vara törstig'.
töter s. obpl. tö'ter 'förmåga,
skicklighet, »tag»'. en där är e
töter i. Detta ord är vanligen sing.
neutr. i Hälsingland och har formen töte och likn.
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U
ugg adj. neutr. uckt el. yckt 'ruskigt, styggt'. dä va sä mögt å
uckt.
ugga adv. Jfr ovan.
uggla s. ysggka, yggka.
ugn s. ong, o'ngen.
ugnsa s. 0 'llgsa, o'ngsa 'ugnspannkaka'.
ull s. ull, u'lla. -hund s. u'llhu'nn,
= 'pudel'.
ulv s. Jfr ränn-.
ulva v. ö'kva 'tjuta'. ökva å grina.
umma v. u'rna 'humma, låta mumlande'.
under s. u'nner, u'nnre. taka guss
unner öm a 'det är förunderligt
med henne (om ett barn som visat
sig duktig)'.
under prep. u'nne(r) el. ö 'nne(r).
önne isn. ett unne ahllt 'när allt
kommer omkring'. Jfr in- samt
under musk. -hål adj. neutr.
u'nnehö'Jt 'ihåligt, som har hål
under, underminerat'. -måling s.
dnnemå'king, -en 'massabit som
inte håller måttet 4 tum'. -stöd s.
dnnestii', ..
undrom adj. u'ndröm 'förvånad'.
han stog där å va undröm.
ung adj. ong. -hink s. osnghi'nk,
-en 'anhängare av Hinke Bergegrens (1861-1936) ungsocialism'.
unge s. osnga, -n 'unge, barn'. Jfr
katt-, tiss- samt skakungar.
ungel s. o'ngek, o'ngke 'mögel'.
dä va5t ongek på ostn.
ungjös adj. o'ngjö's 'som ger sig in

i sådant han inte klarar av'. Jfr
onjös.
upp adv. öpp. Jfr blötna, brinna, brästa, bära, flasa, fråga, fålla, gå, leva, måka,
orna, oxna, rabbla, rapa,
rågla, ränna, stånda upp
samt brösta, häva, lägga,
ställa upp sig. -hällning s.
bsg. öspphii'llninga. I uttr. vara på
öpphällninga 'hålla på att ta slut'.
-i prep. ö 'pp i el. öpi " intill'. öpp i
åa 'längst uppe i ån vid Packarlaven'. han ä öpi-mmä. Jfr ligga
uppi. -lega s. ö spple'ga, -le'ga
'snö på trädens grenar'. -om
prep. ö 'ppörn 'ovanför', åtta mil
öppöm Sveg. -sittning s. ösppsi'ttning, -a 'det att sitta uppe och
arbeta på natten'. -ståp s. ö'ppsap, -e 'stöpis, is ovanpå vatten
som ligger ovanpå is'.
uppehåll s. ö spphö'll, -e 'uppehåll
(då det inte regnar el. snöar)'.
upplandsvinter s. bsg. u'pplansvi'ntern 'vintern 1932'. Då blåste
det omkull mkt skog i Uppland
(vid Gimo och österbybruk), vilket gav många enångersbor skogsarbete.
upplänning s. ö'ppläinning, -en
'person från en inlandssocken
(t.ex. från Arbrå el. Järvsö)'.
uppochnedpå adv. ö'ppåne'på
'uppochner'. ja vänner hinken
öppånepå.
uppståndelse s. ösppsannels, -a
'pådrag, rabalder'.
upptagning s. Jfr päron-.
upptåger s. plur. ösppager, ö'ppteigene 'upptåg, galet förslag'.
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uppå prep. öpå - 'på'. ja ha n fihlt
öpå-mmä i sänga.
ur adv. och prep. u're el. ur. aksla
ha flrögge ure le. fi§rane kömm
hemm ure §ära 'fiskarna kom
hem från fisket'. §ämmas ögene
ure sä. ja hlog dä ure högen. Jfr
sluta, torka ur samt häva ur
sig.
urskapa sig v. usrska'pa sä 'göra
miner, grimasera'.
urvasing s. usrva'sing, -en 'ostyrig, bråkig pojke'.
urväder s. usrvä'r, -e 'yrväder'.
usch interj. u§§. u§§ däg 'fy på
dig!'
usling s. u'§§ling, -en 'usling;
krympling'.
ut adv. ut. du ska ut fö andre 'du
skall ta tjänst hos främmande personer'. Jfr under full samt apa,
fara, glutta, greda, gå, kasa, kasta, kraka, löpa,
punga, puta, raka, rita,
ruttna, ryka, äta ut och
bjuda ut sig. -av prep. Se utav . -fall s. u'tfa'11, -e 'bäck, avlopp i form av en bäck'. ett utfall
rinne ut från täkta. -faren part.
adj. u'tfa'ren 'utsliten (om person)'. -gammal adj. ustga'mma4'lastgammal'. -kommen part. adj.
u'tlammen. I uttr. som ja ä så
utkömmen fö ahllting 'jag är så
utsatt för allting'. -levad part.
adj. u'tle'vva 'mkt gammal'. -med
prep. utmä' 'bredvid, invid'. -pajad part. adj. ustpajja 'uttröttad'.
utan adv. och prep. u'ta. ja ä böt
både uta å inna sade den druckne
som föll i vattnet. Jfr mak-. -till

adv. titatäll. kunna utatäll.
utanför adv.och prep. utafö'r.
utaför ön 'på havssidan av ön'.
utav prep. utå'v, utå, tå [utriv,
Lita, ta, ta] 'av'. ja ha fått nog
utåv döm, tå-ddöm. tå-mmä. tåssä. döm feck löv tå bönnene. döm
spannt gare tå lin. dä va utå dä
han feck hetta Höns-Lasse.
utböling s. ustbö'lring, -en 'person
från en annan by'.
utdragen part. adj. ustdrdijen 'uttröttad (på grund av arbete)'.
hästn ä så utdrällen.
ute adv. Jfr ligga ute.
utlagor s. plur. ustla'ger, ustldgene 'skatter, utlägg'.
utom prep. u'töm. dä jeck utöm
inte 'därav blev intet'.
uträttning s. usträkning, -a 'ärende'.
utskov s. ustskö'v, -e 'reservdamm
dit vattnet tappas när huvuddammen är full'.
utskylder s. plur. u't§y'lder, ust§y'ldene '(statliga och kommunala)
skatter'.
utskäft s. ust§äft, -e 'utbyggnad på
äldre hus'.
uttäkt s. usttä'kt, -a 'åker el. hövall
i skogen utanför inägorna'.
uv s. Jfr bul-.
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vacka v. vascka 'väcka (om jakthund)'.
vad s. Jfr mull-.
vad pron. och adv. tryckstarkt va
[va, va], trycksvagt vä [vce]. du
vät vä lätt dä skulle ha gått. Jfr
under reveny.
vadd s. Jfr fönster-.
vagel s. Jfr v avel.
vagga s. våsgga, våsgga. vaggmed
s. våsggme', -n. Äv. 'krokigt
träd'.
vak s. vak, va'ka. Jfr vind-.
vakare s. vaskare, vaskan; plur.
vaskrar, vaskrane 'flöte på nät el.
skötar'.
vala v. Jfr dvala.
valborgsmäss s. va: -§mäss
valk adj. superl. vaskkest 'duktigast'.
valkom adv. vask•köm 'växlande'.
dä ä så vaköm mä väre.
vall s. Jfr ladu-.
valp s. våp, virkpen 'hundvalp'.
vals s. vals, va'lsn. Äv. 'tröskverk'.
vanker adj. neutr. va'nke5t 'växlande, ostadigt'.
vanlig adj. va:'nlig. dä va en vanligan stop.
vanvårda v. va'nvö'Zra 'vanvårda'.
var adj. Jfr ill-.
var adv. va el. vä [va, va, we] vä
ä-n? vä jeck-en?
vara v. va'ra el. va, ä(r), va,
va're, konjunktiv vo're (jfr under
skäl).
varandra pron. vara'n. Jfr bred-

vid, hålla.
varda v. infinitiv och presens saknas, pret. va5t, sup. vas.5te el.
vös§te. piga vajt sätt tä å ta öpp
ett kok pän. dä ha vö§te hätta.
vardera pron. Jfr var nder a.
varför adv. väffö [viefo]. väffö
dä' då?
varglo s. vasrjlo' ett slags lodjur.
varken — eller konj. vaYken —
ä'lle(r). va§ken hacka älle mak-e.
varlig adj. va 'le. ja ä så valen.
varm adj. varm; neutr. va:§t. -guvor s. plur. vasrmgu'ver, vasrmgu'vene 'varma vindpustar'.
varndera pron. va -nndera el.
va -ndre 'vardera, varsin'. på
vandre sia. döm drog i vanndera
repe (vid notdragning).
varnågorstans adv. va:5145ta -ns
'var någonstans, vart någonstans'.
varp s. va5p, val5pe 'notvarp'. dä
va måsar på va§pe.
varsa v. va '5a 'se, märka'.
varsel s. Jfr ill-.
varslig adj. Jfr o-.
varstans adv. va: jtans. lite vaj.tans.
varv s. varv, va'rve. dä va ett
varv ('en gång') söm ja va där.
Jfr o-, tomt-.
vasing s. Jfr ur-.
vaska v. va 'ska 'blanda (en kortlek)'.
vatten s. va -ttn, va'tt(e)ne. dä va
felar ('fjärilar') på vattene. vattigrav va'ttgra'v, -a 'djup vattensamling på väg e.d.'. -hål s.
vasttldik, -e 'hål i isen där man
hämtade vatten och sköljde tvättkläder'. -spänd adj. neutr. vastt-
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spä'nt 'vattensjukt'. dä va sånkt å
vattspänt där.
vavel s. Jfr dvärg-.
vecka s. vescka, vescka.
ved s. ve, -n. Äv. 'spröjs i fönster'.
fö långan ve (i kolmilan). Jfr
fönster-. -kast s. ve'ka'st, -n
'vedtrave, vedstapel'. -kbm s.
ve'kkö'mm, -e 'kort stock, vedbit'.
-lidre s. vele'r, -le're 'vedbod'.
-trave s. ve'tra'va, -n 'vedstapel'.
vek adj. vek; neutr. veckt. en vekan
skog 'en skog med smala stammar'.
verk s. Jfr trösk-. -fat s. vas§kfa' t, -e 'låsbar trälåda med verktyg för snickare el. målare'. -kläden s. plur. va §kkkä'n, -kkä'a el.
-k*'ä'ne 'arbetskläder, vardagskläder'. gå kkädd i va§kkkäa.
verke vas§ka, -n 'knippe granris
som sätts ut åt lekgäddor'.
verklig adj. va'§tjele [vez§,yela].
veta v. vä'tta el. ve'tta, vät, vi'sste,
visst el. vä'tta. vä'sstja [vc'es,ya]
'vet jag, »vettja»'.
veta adv. må-.
vete s. ve'te, -,--. -mjöl s. ve'tmjö'k,
-e.
vetmjölingar s. plur. ve'tmjö'kingar, -mjötkingane 'erikjansare,
anhängare till sekteristen Erik
Jansson (1808-1850)'. Kallades
så därför att Erik Jansson var
agent som sålde vetemjöl.
vett s. vett, ve -tte. han feck välde
före vette (om en uppkomling).
Jfr bär gand-.
vi pron. subjektsform vi [vt, vi,
vb, vi]; objektsform öss. Vi
kände oss rika, fö vi hadde öss en

gamkan syckel.
vicka v. vi'cka 'vicka, gunga'.
vickig adj. vi'ckug 'rank (om båt),
ostadig'. en vickugan sto'.
vid adj. vi ; neutr. vitt. -räken adj.
vist-ä:Ven 'som driver vida omkring (om människa)'.
vid prep. ve el. vä. va ve'-ssä 'vara vid medvetande'. vejjd ve 'gift
(vigd) med'. tjäringa villa inte ve'
kan 'käringen ville inte ha ngt
med sin man att skaffa'. döm jeck
unne skot vä ett anne fartyg. Jfr
halvårsmote och kvickna,
lägga, tala vid samt bred-.
vidja s. vejja, vesjja.
vidlyftig adj. beliftig 'högfärdig,
viktig'.
vidlyftigheter s. plur. beliftighe'ter, beliftighe'tene '(oanade)
svårigheter'.
viga v. ve jja, ve'lier, veillde,
vejjd. ha ni sitt svyne söm ja ä
vejjd ve? Härm efter en kvinna
som sökte sin druckne man.
vigg s. Jfr etter-.
vikare s. vi'kare, vi'kan; plur.
vi'krar, vi'krane 'vikarsäl'.
vil adj. vii 'utvilad'.
vild adj. vill. Äv. 'arg'.
vilja v. vi 'ila, vill, vi'lla, vi'lla. —
till v. villa tä'll. dä vill täll öm
dä bir nå åv de dä kvega ('ngt av
den där kvigan').
vilken pron. Jfr hocken.
vill adj. Jfr huvud-. -strupe s.
villstru'pa, -n 'vrångstrupe'.
villkor s. vi'llkå'r, -e. inte på
villkå§ vis 'inte under några förhållanden'.
villre adj. komp. viller 'bättre'.
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viller fark 'bättre situerade, bättre
klädda människor'.
villst adj. vi//st 'bäst'. han va
villst. ja liker a villst 'jag tycker
bäst om henne'.
vina v. visna 'para sig med (om
hönsfågel)'. tuppen vina hönsa.
vind s.1 vinn, = 'blåst'. vinn han
skrota så tå sydost. -fälle s.
visnnfä'lle, = 'träd som blåst
omkull'. -vak s. visnnva'k, -a
'rund vak i isen'. Kan komma av
strömmar underifrån. -öga s.
vi'nnö'ga, = 'gödselglugg i fähus'.
vind s.2 vinn, = 'vindsvåning'. på
treije vinn 'på tredje våningen'.
vind adj. vinn 'vind, skev'.
vindtrana s. visnntrdna, -tra'na
'hinkanordning med stång vid
brunn, brunnssvängel'.
vinge s. vi'nga, -n. Äv. 'sidoarm i
ryssja'. Jfr lärk-. vingryssja s.
visngry55a, -ry'55a 'ryssja med
tre armar (en mittarm och två
sidoarmar)'.
vinne s. vi'nne, = 'styrka, hållning'. han hadde inge vinne i
kl-öppen. -sllös adj. vi'nneslö's
'lam, utan styrka'.
virke s. va5ke, = el. ä. va5tje,
Jfr hässj-.
virvel s. vö'rvel, -n 'virvel (i t. ex.
vatten el. hår)'.
vis adj. Jfr lik-.
vislig adj. vi:'slen 'som är vid sina
sinnens fulla bruk'. han va inte
vislen län ger.
vissen adj. ve'ssen 'vissen; slak,
svag'.
vista s. vissta, vi'sta 'tabbe, rnalör'. Jfr nästa ord.

vister s. plur. visster, vi'stene
'lämningar (efter djur, t.ex. avtryck el. spillning, en gammal
hustomt e.d.)'. dä synns vister ätte
äkjen. (Ett ord »viste» med genus
neutr. och i denna betydelse återfinns i åtskilliga sockendialekter i
Hälsingland.)
vit adj. vit; neutr. vitt. Jfr kr it-,
snö-. -mängtad part. adj. vistmä'ngta 'bleklagd, blekfet'.
vitror s. plur. visurer, vi'ttrene ett
slags troll. viterlko s. vi'tterko',
-ko'a 'ko tillhörig vitror'. -väg s.
vi'ttervä'g, -en 'väg gjord och använd av vitror'. I Finnicka byggde
man en ny bondgård över en
viterväg. Alla i gården dog i lungsot. — När kolmilan gjorde två
utgångar och elden i milan inte
gått koncentriskt, va dä en vitterväg jömmen köZrböttn.
vittja v. vi'ttja [v fia] 'vittja (fiskeredskap, fångstfällor)'.
volmkut s. vöskmkuit, -e 'långt
hopp'.
volmväder s. vöskmvä'r, -e 'dåligt
väder (blåst, regn, åska)'.
vorden part. adj. Jfr vulen.
vorvagel s. Jfr dvärgvavel.
vred s.1 vre, = 'dörrvred; värk i
en led (el. lem) på grund av vrickning'. han jorde fö vre 'han läste
över en stukad och svullen lem'.
vred S .2 vre, = 'garnhärva'. Jfr
orm-, smör-.
vrensk s. vrensk, vre'nsken
'hingst'.
vricka v. vriscka. Äv. 'med en åra
i aktern föra (en båt) framåt'.
vråk s. vråk, vrå'ka 'rämna i is' =
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råk.
vrång s. vrång, vrå'nga; plur.
vrä'nger, vrä'ngene 'spant i båt'.
vrång adj. vrång 'vrång, ogin, vresig'.
vräka v.1 vräska, vräler, vrok el.
vrä'ckte, vräckt 'driva (med vinden el. strömmen)'. båtn vrok må
väre.
vräka v.2 vrä'ka, vrä'ker, vrä'ckte,
vräckt 'ila av smärta'. dä vräker i
tanna.
vulen part. adj. Jfr härk-, nätt-,
o r ån -.
våg s. våg, vå'ga. Äv. 'björnbindsle (för timmerlass)'.
vågande part. adj. vå'gane 'orädd,
dumdristig'.
våggäv adj. våsgjä'v 'djärv, våghalsig'.
våghål s. vå'ghö'Zr, -e 'öppning
mellan bottenstock och bord i
båt'. Gör det möjligt för vattnet
att rinna längs med kölen.
vågstämd part. adj. våsgstä'md.
När våghålen satte igen och vattnet inte rann till pumpen, då va5t
båtn vågstämd.
vån s. von, vo'na 'förhoppning;
fångstredskap'. dräpa vona 'förstå
(förklara) att vad man hoppats på
är omöjligt'. Jfr bröllops-.
vånlig adj. vo:'nle 'som är att hoppas på'.
vår s. vår, vå -ra. på våra 'om våren'. -näm adj. vå'rnä'm 'vårtrött, trött och håglös om våren'.
vår pron. vönn, vå'ra, vå:j't el.
vå'ra5t; plur. vdre. vönn pöjk el.
pöjken vönn. våra jänta. våra5t
bar. våre kkoke hugan 'våra

kloka huvuden'.
vårda v. Jfr vörda.
vårde s. våska, -n 'flöte av två
tvärställda bräder för utmärkning
av fiskeredskap'.
vårding s. Jfr o-.
väck adv. Jfr stödde-.
väder s. vär, vä're. i alle vär. båtn
vrok må väre. dra vär 'vädra
ngt'. Jfr linkorns-, nordan-,
ur-, volm-. -bord s. väsrbo'k',
-e 'segelduk el. bräder på båt för
att hindra sjön från att slå in i
båten'. -korn s. vä'rko'r, -e.
-lekan s. väsrle'kan, = 'vindflöjel
med propeller'. -rot s. Jfr
väderåtta. -sol s. väsrso'lr, -a
'rund fläck av solstrålar i moln,
bisol'. Bådar förändring av
vädret. -stinn adj. väsrsti'nn 'väderspänd'. -åtta s. väsro't, -a 'den
för tillfället förhärskande vädertypen'. e fina värot.
vädra v. vä'ra 'vädra, känna efter
lukt'.
väg s. väg, vågen. föskja tä väcks.
hon va i väg må bar 'hon väntade
barn'. öm dä va vägar på vattne,
bådade det regn. Jfr b a s -, elds-,
fjärdings-, rad-, viter-.
-skäl s. väsg§e'l, -e.
väga v. vä'ga, vä'ger, vä'ggde,
väckt, väga oZra 'välja sina ord'.
vägg s. vägg, vägga. bojt i alle
väg ger 'uppåt väggarna, helt galet'. Jfr kör-i-, timmer-.
väl adv.1 välr. dä ä vä4- milla döm
'de är förälskade'. å väk- dä sa
Janne i Rån nä han lög. Härm
efter E:s farfar. han jorde dä
välrare änn andre 'han gjorde det
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bättre än andra'. -makt s. bsg.
väskma'kta. I uttr. vara i väkmakta 'vara i sina bästa år'. -nog
adv. vä'kno'g 'ganska mycket'.
-plägning s. väskpkä'gning, -a
'god förplägnad'. ja setter här i
väkpkägninga.
väl adv.2. Jfr fulla.
välas v. väskas 'kelas, småhångla'.
väles interj. väskest. vältest däg
'lyckliga du!'
välle s. Jfr ny-.
välling s. vä'lling, -en. Jfr ärt-.
välsignelse s. vari "ngne/s [v&lsiyvls], -a. Mima tä nå välsin gnels 'komma till nytta (utan
negativa effekter)'.
vält s. vählt, vä'hltn 'slät åkervält'.
Består av en trädstam med två
skaklar. Därmed vältas jorden efter sådden.
vända s. Jfr bak-.
vända v. vä'nna, vä'nner, vä'nnde,
vännt. Jfr uppochnedpå samt
änd-. vändbunke s. väsnnbo'nka,
-n. 'ledad lastbank på t.ex.
timmerkälke'.
vänster adj. vi'nster. -hand s. bsg.
vi'nsterha'nna 'den vänstra handen'. på vinsterhanna 'till vänster'.
värd s. Jfr kyrk
värd adj. vak; neutr. va.5t. dä ä då
va5t 'det är då värt sitt pris'.
värk s. va5k, va5ken. Jfr hjärt-,
torr-.
värka v. va5ka, va5ker, va5te,
va5t.
värld s. vak, va 'ka. för i vaka.
hon såg bra ut för vaka. dä va5t
e vak senn vi feck spissn 'det blev

bättre förhållanden sedan vi fick
spisen'. va 'kas gång. på sista
va55ens ti 'på världens sista tid'.
vändas adj. och adv. Jfr gammal-.
världslig adj. va:5Ien.
värmare s. Jfr hj är t-.
värpa v. va5pa 'värpa (ägg)'.
värre adj. komp. va'rre.
värst adj. superl. va55t. dä va55ta
ohyra söm man kunna få. Substantiverat va55tane. I uttr. vara i
va55tane 'vara som värst ute'. få
jakp unne va55tane 'få hjälp när
det är som värst (dvs, när kolnilan hotar att brinna upp)'.
väta s. Jfr gröt-.
vätta s. vä'tta, vä'tta 'vätte, uppstoppad sjöfågel vid jakt'.
väva v. vä'va, vä'ver, vä'vvde,
väfft.
växa v. vä'ksa, välser, vaks,
vö'kse.
vörda v. virka. ongen vöker inte
'ungen lyder inte'. ja vöka inte jöra dä 'jag tycker inte det är ngn
i& att göra det'. Jfr v an-.

Y
ygg adj. Jfr u g g .
ylle s. y'lle, =. -båd s.
=
'stickad ylleväst, bröstvärmare'.
ynga v. y'nga el. y'nja 'föda ungar'. katta ynja unne gökve. jänter
nufötin döm rytjer ('röker') å
döm ynjer. Härm.
yngel s. Jfr gr o d-.
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ynka v. Jfr ömka.
ynklig adj. ysntjelen.
ynkpy s. y'ntjepy', = 'ngt litet och
ynkligt'.
yra v. y'ra 'flyga omkring, virvla'.
yrkig adj. Jfr är sig.
ytterst adj. superi. y stte5t.
yttravids adj. oböjl. y'ttrave'ss
'person som inte har ett hemman
(t.ex. den som äger endast ett
hus)'. döm va yttravess fök 'det
var människor som inte hade
jordegendom'. bönner å yttravess.
yxa s. ysksa, ysksa. Jfr t älj-.
yxbörd s. ysksbö:ird, -n 'rätt att
avverka skog'.

å prep. å. Jfr fram- samt under
ränn.
å s. å, å'a. öppi da 'så långt man
kommer med båt i ån vid Packarlaven'.
åbläst s. Jfr älvbläst.
åda s. Jfr gall-. ådigubbe s.
gö'bbe, -n 'ejderhane'. -käring s.
åstjä'ring, -a 'ejderhona'.
ågga s. å'gga el. a'gga,å'gga el.
a'gga 'dyning'. 5uta ågga 'gå dyningar'.
åhåge s. Jfr a g e .
åjät s. Jfr a v g ät
åjävel s. åsjä'vel, -n 'baddare'. då
va en åjävel å höppa.
åka s. å'ka, åska 'avkok av ull;
strömmingsrens'.
åka v. å'ka, å'ker, å'ckte, å'cke.

döm ha åcke 'de (:draggarna) har
har släppt taget'. åkskrind s. åskskri'nn, -a 'skrinda att åka i'.
åkerlhöns s. å'kerhö'ns, -e 'rapphöns'. -spöke s. å'kerspöle, =
'fågelskrämma'.
ål s. åk, -n. -gräs s. åskgrds, -e
'ålnate, Potamogeton perifoliatus'.
En växt med små blad som växer i
saltvatten (bräckt vatten) när det
blivit varmt. -sl s. åskhli. , - e
'slem på ål'.
ålder s. ö'ller, -n.
åma s. åsma, å'ma 'larv'.
åmagdömer s. bpl. å'madö -mene.
I uttr. vara ure åmadömene 'vara
gammal och senil'. Jfr SAOB
»vara uti omagadöme(t)» 'vara
ålderdomssvag el. barn på nytt' (0
705).
ånyes adv. åny'es 'ånyo' .
år s.1 år, d'ra 'åra'.
år s.2 år, å're. kömma tå 45 'bli
gammal'. spara tå å're 'spara till
nästa år'. Jfr hård-. -s I mo te s.
obsg. ås§motte. 'samma dag som
föregående år'. I uttr. som dö va
45mote sänn han dog 'det var ett
år sedan han dog'.
årda s. åska, åska 'märla i sele
vari skaklarna sätts fast'.
årda v. åska 'köra med årder'.
årder s. åk, å'ke 'potatisårder'. Jfr
päron-.
ås s. ås, å'sn. Jfr bör d-, kropp-,
1 ä -.
åsikt s. Jfr insikt.
åstad adv. Jfr stad.
åt s. Jfr av-, svid-.
åt adv. och prep. at [at, at]. farn
at aksäl. Jfrför-ochbära sig,

122
tomma åt sig samt under
diktäppa, glitter, hugsa,
håll s.2, lagom, lysten, måna, omägna.
åten adj. Jfr stor-.
återtidende s. å'teti'ne, = 'återbud'.
åtra sig v. å:stra sä 'ångra sig
(med avseende på eget beslut
e.d.)'.
åtstrippt pret. part. aststrifft 'hårt
åtdragen'.
åttung s. å'ttong, -en 'en åttondels
fjärding'.
åvars från det interj. å'vasfrå'nä
utrop med avvärjande innebörd.
åven adj. Jfr av en.

••
A

äcka s. dcka, ä'cka 'skidspår'. Jfr
skid-.
äckel s. e'cke4-, e'ckka 'kind-,
oxel- el. visdomstand'.
äfsing s. ä !sing, -en 'trådändar i
väv', han lämna inte långa äfsingar 'det gick fort för honom'.
ägg s. ägg, ägge. Jfr r ö t
älvbläst s. ä:'bkä'st el. å:'b'ä'st, -n
en förkylningssjukdom. Man trodde att det blåste på en så att han
blev förkyld.
ämbar s. ä'mmer, ä'mmre. Jfr
bleck-.
ände s. ä'nna, -n. Äv. 'rep'. Jfr
ner-, rot-, stor-, tjock-.
änding s. Jfr ner-.

ändvända v. tisnnviiinna 'vända så
att änden kommer åt andra hållet'.
änge s. ä'nje, = 'slåttermyr, myräng'.
änsa v. ä'nsa 'komma ihåg, minnas'.
äntra v. ä 'ntra 'flytta på; stöka'.
äntran s. ä'ntran, -e 'flyttande;
stök'. dä va ett äntran åpp å ner.
äpplig adj. lisppkug 'apelkastad
(om häst)'.
ärendeshäv adj. ä'neshä'v 'angelägen att utföra sitt ärende så väl
som möjligt'.
ärga s. ä'gga, ä'gga 'ärg'.
ärga v. ä'gga 'ärga, beläggas med
ärg'. kåppan ägga.
ärla s. Jfr kok-, kucker-.
ärlig adj. ä'len. han ä så älen så
han ät inte ens ståke hö, sa
Kkaddlasse öm hästn sinn.
ärm s. arm, a'rma. Jfr r yssj-,
snor -.
ärsig adj. e ',gag 'bråkig, äventyrlig'.
ärt s. a5t, ajta 'ärt, ärta'. -välling s. a5tvä'lling, -en 'ärtsoppa'.
äsping s. ä'sping, -en en fantasiorm. »Äspingar hoppade upp och
högg folk i ansiktet.»
äta v. ästa, ä'ter el. ät, åt, ä'tte. jänta åt bröste 'flickan diade'. vi
va5t ästten å kno5t. Jfr k r an k äten och under är lig. — ut v.
ä'ta u't 'tränga ut'. döm va5t
ustä'ttn från arbette.
ävlas v. ä:'vas 'vara högmodig,
skryta'.
äxing s. ä'ksing, -en 'kvickrot'.
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0
ö s. ö, ö'a el. (ä.) öjja; plur.
ö'ar,ö'ane.
öd s. Jfr penning-.
öga s. ö'ga, =; plur. ö'gen, ö'gene.
han feck på ögene 'han blev
straffad'. Jfr under riva samt
vind-.
ögla s. y'ggka, yggka.
ögna genom v. y'ggna jö'mmån
'titta igenom'.
ögonlbläkt s. ö'genbk-ä'kt, -n 'ögonlock'. -fara v. ö'genfa'ra 'syna, granska med synen'.
öka i v. ö'ka i"tilltaga (om vind)'.
han öker i, vinn.
öl s. ök-, ö'kee. -pick s. ö'k-pi' ck,
-en 'sexuellt upptänd man'.
öm adj. ö:in. Jfr o -.
ömka v. y'mka.
ömse adj. och adv. y'mse. ymse
skussa 'ömse gånger'. y'msene 'olika, ibland si ibland så'.
ömta v. ö'mta 'ömma'. ja ömte tåa
'jag är öm i tån'.

öppen adj. y'ppen. -spis s.
ö'ppenspi'ss el. y'ppenspi'ss, -n.
öra s. öra, .; ösren, ö'rene.
örsprång s. ösrsprå'ng, - e
'öronvärk'. -stol s. ö s§to1 4-, - n
'ytteröra'.
örje s. ö'rje, = 'småskräp (t.ex.
småströmming som inte går att
sälja)'.
örkig adj. Jfr är sig.
östan adv. y'sta. -för adv. och
prep. y'stafö'r. döm bodde ystaför öss.
öst s. öst, ö'stn 'öppning i durken i
båt där man kan få ned öskaret'.
östgenom adv. y'stjömön el y 'stjönöm. döm bodde ystjönöm 'de
bodde österut (dvs. i Finland)'.
öva v. Jfr i-.
över prep. övve(r) el. öve(r)
[ov(a)r, oval. Jfr under n åk och
skvimpa, skvätta, störa över. -ett adv. ö'vvere'tt. I uttr.
som äta övverett 'ha gemensamt
hushåll'. -morgon s. bsg. ö'vvemö'ra. i övvemöra.
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