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FÖRORD 

Författaren av denna bok, f. docenten fil.dr Carin Pihl, 

Bromma, avled den 5 maj 1969. Hela arbetet förelåg då i slut-

giltigt skick i det maskinskrivna manuskript, som här tryckts 

i offset och som endast några veckor tidigare kontrollerats och 

godkänts till tryckning av förf. 

Bland Carin Pihls efterlämnade anteckningar finns följande 

utkast till förord till boken. 

"Ända sedan jag i juni 1919 började mina studier av folk-

målet i Överkalix (ökm.) har dess rikedom på prepositions- och 

adverbialuttryck fascinerat mig, och jag har länge hoppats att 

kunna få ta itu med ett försök att klassificera dem och främst 

att genom ett noggrant aktgivande på deras många och ofta sub-

tila betydelsenyanser få fram den viktiga roll de har spelat i 

målet. 

Mitt material har hopsamlats under ett flertal vistelser 

i Överkalix åren 1919-1937 samt en kortare kontrollresa ditupp 

1948. Redan sistnämnda år märkte jag tydligt, att en hel del 

moderniteter hade börjat smyga sig in, givetvis främst hos den 

yngre generationen. Ved som har skett i målet sedan 1948 tar 

jag ingen hänsyn till. Gränsen måste ju dragas någonstans!" 

Sitt handskrivna manuskript fullbordade förf. redan 1965 

och hon vände sig då till Landsmåls- och folkminnesarkivet för 

att få arbetet tryckt i dess skriftserie. Det visade sig emel-

lertid att en sättning direkt från handmanuskriptet med dess 

talrika tecken ur landsmålsalfabetet, av vilka många numera 
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saknas i tryckeriernas typförråd, skulle ställa sig orimligt 

dyrbar. Man valde i stället utvägen att renskriva manuskriptet 

på den specialskrivmaskin för landsmålsalfabet som arkivet då 

nyligen anskaffat och att sedan utföra tryckningen i offset. 

För ändamålet beviljade Humanistiska Forskningsrådet ett anslag 

i april 1966. Denna renskrivning visade sig emellertid vara ett 

mycket krävande arbete, och ett försök av förf, att själv med 

hjälp av en väninna genomföra det måste uppges. Arkivledningen 

hade då turen att finna en medhjälpare med sällsynt goda förut-

sättningar för uppgiften, fil.stud. Margareta Johansson, infödd 

överkalixbo, som har dialekten som sitt egentliga modersmål, 

och som dessutom visade sig vara en mycket skicklig maskinskri-

verska. Hon har under åren 1967-69 i nära samarbete med förf. ' 

genomfört hela maskinskrivningen. Denna har inneburit vida mer 

än ett mekaniskt avskrivande av primärmanuskriptet och har 

krävt ständig uppmärksamhet på bruket både av ljudskriften och 

av skiljetecken, rubrikuppställning m.fl. detaljer. Bl.a. har 

begränsningen av skrivmaskinens teckenförråd nödvändiggjort 

sammanslagning av vissa tecken. Fröken Johansson har även utar-

betat innehållsförteckningen. Arkivet tackar henne varmt för 

det synnerligen skickliga och intresserade arbete hon utfört. 

De viktigaste av de ändringar i förhållande till handmanu-

skriptet, vilket i allt väsentligt tillämpar typografin i av-

handlingen Överkalixmålet I, är följande: 

Tecknet y utbytes mot y. 

Ingen åtskillnad göres mellan främre och bakre g och k. 

Tecknet för svagt bitryck slopas. 

Asterisk , tecknet för konstruerade former, har utelämnats. 
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Kakuminalerna d, t, & , n har fått ersättas med de motsvarande 
supradentalerna 4, t, @, n. 

Tecknet för tonlöshet 	får något varierande plats beroende på 

vilken bokstav det tillhör. Det ligger inte på staplarna till 

exempelvis b och d och det ligger rätt högt ovanför g: 6, ä, å. 

Tecknen i skrivmaskinens landsmålsalfabet ligger inte helt i 

jämnrak linje. Ett tydligt exempel må nämnas: 	som ligger för 

högt upp. 

Eftersom tecknet E ]saknas på skrivmaskinen, har det måst ut-

bytas mot ( ). Därav följer att ( ) ibland står omkring förkla-

ringar, ibland omkring uteslutningar. På en del håll där Carin 

Pihl ursprungligen haft [( )] , har resultatet alltså måst bli 

(( )). 

Vid signeringen av kapitlen och deras underavdelningar har 

Carin Pihl i stort sett följt samma mönster som isina tidigare 

avhandlingar. Vid renskrivningen av det omfattande parti som 

behandlar prepositionen i visade sig dock detta system vara 

otillräckligt och oöverskådligt, varför en modernare signering 

med enbart siffror genomfördes av fröken Johansson i samråd med 

förf, och skriftseriens redaktion. 

Från arkivets sida har docent Manne Eriksson jämte under-

tecknad svarat för samverkan med förf. Även arkivarie Rune Väs-

terlund har medverkat under arbetets gång. Till Carin Pihls 

nära vän, fil.dr Martha Muusses riktas ett varmt tack för vär-

defull och intresserad hjälp, framför allt i samband med för-

fattarens bortgång. 

Uppsala i augusti 1969 

Folke Hedblom 
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KAM. PREPOSITIONER 

a, a 'av' (fsv af) 

Används som prep. och adv. 

I. Prep. a, a 

A. Enkelt  

a) Vid rumsbestämning uttrycker a 'av' ett avlägsnande från 

ett föremåls yta i det numera rätt ovanliga, föråldrade uttryc-

kebndt a-td" 'flätta av el. från tänderna = argt visa tänderna 

(om hundar och människor).' Se Frz fletta 3 'berigve en jenstand 

det, hvormed den er bedekket.' Här har i ökm. a således bibehål-

lit den grundbetydelse 'från', som fsv. af  hade kvar i en mängd 

uttryck. Betydelsen från (lokalt) finns i ökm. eljest mest i det 

med -av sammansatta bo4e 'bort av' (se s. 8f.) 

Används vid en del verb f.a. beteckna den av vilken man  

får el. köper el. begär ngt, den av el. från vilken man tar el.  

stjäl ngt: bai_s ne a neth 'bedja om (eg. bedas) ngt av ngn': --se 

ha di gaz-bdi,s in mzpneve a trea, kano '--så ha de gått och bett 

om en näve mjöl av tre kvinnor.' -- 

fa ne a nelh 'få ngt av ngn': ji ha faz mz'sa a-fdro, a-hdno 'jag _ _ 

har fått mössan av far, av honom.' -- j6 ne a ney, : en vild 

ha 31 skta jsey6 sto on a si 'han ville, att jag skulle köpa sto- 

len av honom.' -- Ian ne a ne lk 	j% ha Lent a n $r-f(a vofal- _ 

jdna 'jag har lånat våffeljärnet av Fia från j§er(gården).' -- 

ta ne a nelh : da trdod an, aa Lffnde skta ha to-a-no-s(zndan - - 	 -L 

'då trodde han, att landrået hade tagit brynstenarna ifrån ho-

nom.' -- lanrdra sko ta kara a si, ha di vart red 'de ha va-

rit rädda, att landrået ska ta korna från dem.' 

Anger agenten vid passiva verbuttryck: ne aa stalnta bo- 
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da hålmddo, so a ver fsrbitrz a-tanrdan 'nu år flickan av maten 

hemma (eg. hemmamaten), vilket hon var förbjuden av landrået (= 

vilket landrået hade förbjudit henne).' 	ihgop kdLas gan von 

a-ndOgya 'Uppigårds (på Björkholmen) kalla(de)s vår gård av ny-

byborna (eg. nybyarna).' -- an 3a—ndvtre6t a-sdr/an 'han är ned-

tryckt av sorgen.' -- Förekommer stundom även som ett slags a-

gent vid andra uttryck med liknande betydelse: a md?psgo fz6 man 

el,nt tak-sko-do-hd 	ge?pg 'av många fick man inte ens (eg. inte  

en gång) "tack ska du ha" (för husrum etc.)' 

d) I uttryck motsvarande olika slag av genitiv i äldre tid. 

sen.  mensure: z sf§z4 a kon, a potdaar '1 skäl (c:a 20 1. 

el. 1/8 tunna el. 4 kannor) säd el.  korn, potatis.' -- z mark a 

uL '1 mark (= c:a 4 hg) ull.' -- to4 an a Lerza '12 alnar lärft' 

(meddelarens svärdotter: to4 an Låraaa). 	trn an Lalåt o 

trn an fish, ha räben va ron fam a va.u. '3 alnar långt och 3 al-

nar högt, det räknar vi 1 famn ved.' -- o se skut—Ork ha at mark 

smsr obEa ln mitosh4man 'och så skulle han (= prästen) ha 8 

mark smör på 1/6 hemman.' (Om prästlönen förr). 

gen. qualitatis:  skörva krååa kreugo markan a oL sLea, 

man va våaa eInt wo dl ha .0 'skorvar (= icke flygande insekter) 

av alla slas.  (el. alla slags skorvar) kryper omkring på marken, 

men vi vet inte vad de heter.' -- da ha—ega lar a-viåt el. hit 

jar I se 6 a-vibt 'den här saken är av vikt, är viktig.' Det 

förra alternativet är det vanligere. 

. gen.  seneris: In ho96 a-vd1r 'en vedhop, en hop ved.' ju 

ster h096 0 veckr ji fa, chs-bdtar jar a 'ju större hop ved jag 

får, dess bättre är det.' -- 	skral a-p6lba, din, kom haLz 

skrala a-pdlån 'där kommer hela skrajen av pojkar (skämtsamt 
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uttryck för hela pojkhc,pen). Ordet skral, används egtl. om  ren-

hjord el. renhop, 1 r2zoknskr4. I denna betydelse har endast ka-

sus komponens belagts. 

Till betydelsen besläktade med ovanstående: 	greuä(ar) a 

'litet av (ngt)'. -- 42 mz z greuä a kdnjaå, z grelha a kdf 'ge 

mig lite konjak, en droppe kaffe.' -- an ha 	grduåer a pånlpg 

'han hår lite pengar (= är inte så barskrapad)» Samma sak heter 

även: an ha 	greuä(er) pdnzyga. Jfr ovan to4t2 an a lertd, men 

tota!,  an låraäe (med sbst i best. form). -- 	I sma4 a wot 'litet 

av vardera (eg. em smula av vart (näml. kalvkött, smör och bröd. 

Se Liv 71)). -- Le0a a 'litet (= föga) av': und z krhåsthro 

vor a /eläa a medo 'under kriget (eg. krigstiden) fanns det fö-

ää mat, var det ont om mat.' -- mar a 'mera av': dem so var 

rdzgara o ha so mar a sz/vren, se ha dz hoa ne znz neer /sist 

-- 'de som var rikare och hade mera silver (eg. justsom mera av 

silver), så hade de lagt det i någon kista--' 

24. poss. genitiv. I rspr ofta konstruktion med RA i st.f. 

genitiv. 

o bian trdd o6a dendro da a gtaio, o gdban ful 7'ramst46 da 'och _t 

björnen trampade då på gubbens skidor, och då föll gubben fram-

stupa.' -- o so knaut n berde kre(l)pgo m(r:kan a sz pz,s4a2,--

'och så knöt han repet omkring midjan  _på sig  själv (el. kring 

sin egen midja) (och började springa)'. 	da kneuä—Q/z In nes- _ 

dduå far cuo a brun 'så knyter man en näsduk framför brudens 

ögon (el. framför ögonen pi bruden)» 	o ss komand4p-a spågd- 

ben lenrar@tdz,nta zt strelå ve heedrj, °Ula eyo a dan sthntn _ . 

so dl he-huvz-t4 'och så befallde spågubben landråflickan att 

med handen stryka i ansiktet (eg. uppefter ögonen) pl. den flic- 

2 
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kan, som de (= landråfolket) hade tagit.' -- (Hon har tagit tre 

ulltrådar, --lagt ihop dem och knutit knutar på) o SG kntsAyt a 

krnygo han/dIro a hano so ha ont 'och så knutit på kring hand-

leden Lå honom (el. dens handled) som har ont.' -- heknda je—pom 

z tont sj§zn ok guan a §teaen 'hinnan är som ett tunt skinn på _ 

köttets  yta el. på ytan av kött el. på köttytan.' 

5. partitiv genitiv. Till denna grupp föres även sådana 

fall, där prep.-uttrycket motsvarar genitiver i uttryck av typen 

kyrkans torn, bordets kant, stolens  ben o.d. Detta i enlighet 

med V. Spr. V 214 f. 

nar a do 'någon av dem, någondera.' Jfr boqz. 	d7.na ver a mall- 

gamagdbs ketnzno an hzn 'där fanns det mer av (= fler) gammal-

dags kvinnor än här.' -- cukn. a da dar gdba 'en av de där gubbar-

na.' -- hubar a do sko 11 te 'vilken av dem el. vilkendera (=två 

räfsor) ska jag ta?' -- stapta da“171 a do körna 'de flesta (eg. 

största delen av dem) kommer.' Här också boddl do 'av dem.' Äv. 

mesta a do hma 'eg. det mesta av dem kommer.' -- ok eaanzsdrz _ - 

a ddro 'på dörrens utsida.' -- breda a bo9,4an 'bordskanten (eg. 

brädden av el. på bordet).' 	breda a pdpren 'kanten på pappe- 

ret.' 	aa, se,,r. a booLan 'ena bordsidan.' 	hita jar oaiznan a • 

masdmo 'hyttan är masugnens övre ända (eg. ovanändan av el. 2A 

masugnen).' 	Ohmane jar oanzsara a bisIbuwritven 'gimanet är 

översidan av bakvalvet (d.v.s. valvet i bakugnen).' 	farstre 

Jar oa sehphn a heihsan 'fönstret sitter på sydsidan av huset  

el. på husets sydsida.' -- 4,7:pinan je—nerere dazIln a oren 

'örsnibben är nedre delen av örat.' -- trisk aner—pdtra a bar-

den 'tröska andra sidan LA el. av  kärven'. -- smd,I, fast iina7<!. e 

re.kmen 'smyga fast (= sticka in) ändan av remmen'. -- ta uh era 
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tzndo a fersihn! 'tag i ena ändan av färllinan!' -- dan daV17-2,  
_t 

a an, so hantda jar uåz, ha jar (lieman 'den delen av åran, som 

handtaget är i, det är årlommen.' -- wo ana-påra a ano jar vakar 

'så vacker älvens andra sida är.' 

Mera sällan förekommer a 'av' i uttryck som ange: 1. äm-

ne el. beståndsdelar. (Dylikt uttrycks oftast med bo4s se s.161) 

T.ex. bsstgr a 'bestå av': aksa bsstgr a ;kan° o sara o dyano 

'axen består av kärnor och sådor och agnar.'-- a härkomst- 

hov, äv. bildl: do jar Q PG211,62 fänzno 'du är av själva fan!' 	Jfr 

-- 3. det från vilket en verkan utgår: aban ha Cirz a ter- _ 

kan 'åkern har lidit (= farit illa) av el. genom el. på grund av 

torkan.' -- a ta äzi igus a deo 'det börjar dagas (eg. det tar 

till att lysa av dagen).' 

Förekommer efter v. vara + vissa all. i uttryck av typen 

vara rädd av sig, således något som har avseende på sätt el. ka- 

raktär. 

vara dreuzia e si 'vara drölig (= sölig, långsam) av sig', v. 

gbådåta a 82 'v. gladaktig (= glättig) av sig', v. hant a SZ 'V. - 

händig av sig.' (Jfr isl. hentr), v. kreug Q 52 'v. kring 

(= rapp) av sig', v. 1,”. pgo a si 'v. långsam el. sölig av sig', _ 

v. mopk a ss 'v. elak, stygg', y. red a si 'v. rädd av sig', v. 

saDta a st 'v. saktog = stillsam av sig', v. stoor Q SZ 'v. hög _ 

och förnäm av sig', v. stav a SZ 'v. stel (eg. styv) i sitt _ 

sätt', v. secyz4a a 82, 'v. sölig av sig', v. twära a si 'v. tvärug _ 	_ 	 _ 

= vresig, spotsk, härsklysten av sig', v. tzst a si 'v. tystlå-

ten av sig', y. ve' a si 'vara tidigt vaken om mornarna.' Fsv 

vtker. 

Uttrycket ful, e 'full av el. med'. (Jfr ful z s. 86.) 
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/§4ldan 3ar ful, a msus 'källaren är full med möss.' -- Stundom 

kan a ensamt betyda 'full av, full med': j'ooll,r2. 3ar gdavz a 

skram o nek 'kjolen är full av fläckar utanpå (eg. utöver).' 

Orden skram och nek är synonymer, men används ofta kopulativt 

förbundna, med gemensam betydelse "fläckar". 

h) Betydelsen 'om,, angående' har a i uttrycken ser'& e, våda 

a, båda med dat. 

sd?,, a 'säga om, berätta om, yppa, tala 6m': an be sma pölba SQ1A -^ 

o p4nzpgo pdpan, o ha 	o,o—n far ad stia do 'han (= tjuven) bad 

de små pojkarna (som var ensamma hemma) säga om el. angående 

pappans pengar (= tala öm, var deras pappa förvarade sina peng-

ar,) och det gjorde han för att stjäla dem.' 

våda0 'veta.om, veta angående ngt': vazA d—QTo a Utzhstan wönz no 

sar? 'vet du, var ljustret är? (eg. vet du angående ljustret var 

det är?)' 	--ss 	pan ha vada d dan '(kvinnor--har fått bar- 

net däruppe i skogen och grävt ner det), så (att) ingen har ve-

tat om det.' -- Den enl. Hq Et. Ob. i rspr. numera utdöda bety-

delsen hos av 'om, angående' har alltså i ökm. bevarats till vå-

ra dagar. 

B. Som förled i ngr smns adv. 

åsgaras 'avsides', fsv afsidhis, se under Adv. på -s. 

avdht 'av-vägst, belägen långt från vägen.' Syn. Isras. Se _ 

und, Adv. på -s. 

Gista, dsta, dsta, dsta, ost, astd 'åstad, iväg'. Fsv af stab, 

isl. af  sta. 	da di d62,  bzrt a f§sur dsta ralna, se-- 'när de 

då började köra åstad renarna, så--' 	z sko dsta ger masdoy 'I 

skolen åstad och ut och gå.' -- ha do nnt kbmi di dsta (el. a- _ 

stå) en 'har du inte kommit dig åstad än!' -- an Ualhd, rsur dsto _ _ 
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bLoon, dnap fa n frösan uaz (el. znz) kropo 'man måste röra å-

stad blodet (d.v.s. sätta blodet i omlopp), annars får man fros-

san i kroppen.' -- dam .7era dsta aaar, risk i grelOar, pdAba 

'pojkarna är åstad igen, för att fiska lite grand.' -- a--;sz4r- 

dsta hestn 'det (= landrået)-- kör åstad hästen.' -- a ha vari _ 

dsta mkaLk 'hon har varit åstad (för att) mjölka.' -- sko do 

a',-'.t koma astd dl snat? 'ska du inte komma iväg snart?' -- ne ha 

doktor pil vari astd (sade Anna på ;er-gården i Grb där jag 

bodde, då jag kom hem från en tur till Bränna).' 	di sko astd 

ne 'de ska iväg nu.' 

C. Som senare led i ngr smns prep. 

boa, boa, bob'. (äldre och mer sällsynt form) 'bort av, bort 

från, från, ur, av. En av ökm:s mest använda prep. Användning: 

1. I uttryck som beteckna, att ngt avlägsnas från el. rör 

sig bort från  ytan av ngt där det förut befann sig. Äv. i nekan-

de form. 

a dipar o Lav boga-tan, da a tav. 'det droppar och dryper _^ 

från taket, då det töar. -- a ha spilaz bo4a-tdgen 'det har spru- 

tat (regnvatten) från taket.' -- da stal, pdaja 	boga tar'. 

'då steg pojkarna ned från taket.' -- o da rk, di rask si boga- _ 

bd9Lan bogz ha so fins 'och då får de plocka åt sig från, el. 

förse sig från (middags)bordet av det som finns.' -- o sa kdsta 

Lanrdra n pa0 boga fL6aano isat traskan, so da do bias 'och så 

kastade landrået Petter bort från flotten utåt (eg. utefter) 

sjön, (precis) som då man blåser.' -- a bas op rene boga-hdvan, 

da a jar-pånavd,,ra 'det blåser upp regn från havet, då det är 

sydlig vind.' -- Pöäa-d telAmbra boga a. ,J;a o bogz-avana 'mota _ 	_ 

bort timret från ängarna och från avorna.' Jfr här boga 'bort 
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av' med boqz 'bort ur'! 	e strgma bot maajdoLa boda-trdzro 

'matjorden strömmade bort från lindorna.' (Vid vårflödet 1935 

fördes matjorden av strömmen bort från lindorna.) 	o Ss bzra 

ue a jsour km are. bocia-mgyn 'och så började vi driva korna från 

myren (uppåt på vägen--).' 	ne ha kbara Tamt bo -dan. 'nu 

har Klara-borna (familjen i Klara-gården i Grb) kommit från äng- 

en (= slåtterarbetet på ängen).' 	refs ep ha4man boqa 04uan 

'räfsa ihop halmen från golvet.' -- da br4iga kCinzn--ta nEtz titt-

sj§z'4zen boda-h(Lan.„ o skrub zhdo,6 uaz uemapudzfl uo 'då brukade 

kvinnorna--ta ner ullspånskorgarna från hyllan och skrubba ihop 

till vadmalsväven.' 	rally sz råvara bod°. bzfl erko 'riva näver 

(åt sig) från björkarna.' -- da va da bird a trisk, da ra!„7" va 

nal boda-stdpgro belinda 'när vi då började tröska, då rev vi ned 

kärvarna från stängerna (under taket i rian).' 	ez,snt rgures 

bocia-ndko 'inte röra sig ur (el. bort från) fläcken.' -- man aa 

skut flisTaz n boda-stdten, da—n ha dri6z n '--men att han (=jä-

garen) skulle flytta den (= björnen) bort från platsen, där han 

hade dödat den.' -- dan dalLln bodz-sjsinen, so man ha boqa-hdu- _- 

ran a zn dr, ha kalLas hilna 'den delen av ett skinn, som man 

får från huvudet av ett djur, (den) kallas härnan.' 	boda oms 

shr 'från ömse sidor'. (Se Liv 5:27). 

2. I uttryck som ange utgångspunkten el. stället: a) vari-

från ngt utgår, platsen el. föremålet som ngt el. ngn lämnar; 

b) varifrån ngt avsöndras el. tages el. fås; c) varifrån ngt är 

beläget så och så långt bort.' -- Även nekande. 

a) sooLa jar nnt ncintin bocia-rdman (el. stdLan), da k4o-_ 

aara köma 'solen är ej nånsin borta från "rummet" el. stället, 

då korna kommer. (Sägs om kor, som kommer hem ordentligt på viss 
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tid).' -- han skut bara 	sålltdn boda-vdnzsan otia-dzram 'han 

skulle bära en tunna salt från Vännäs upp till Edet (ni. på i- 

sen!)' 	dl bra köma va branvznstdno zvz boda-finlansalzn 'de 

brukade komma med brännvinstunnor över från finlandssidan (till 

marknaden i Bränna).' 	körna boda-dno op at tånsvdzo 'komma från  

älven upp till landsvägen.' -- (På 1870-talet) se fdv,asa Lapa 

boda-j4lzvara--o--na?, äzi.=4.414 '--så färdades lapparna från Gel-

livaara--och--ned till Luleå.' -- zmz do fr- d boda-rdn_dYna, se 

kom do a båstearon 'om man (ombord på en flotte nedför Kalixäl-

ven) far åv bort från raden (= den farbara rännan) där, så kom-

mer man in i Bastuedan.' 

a jar bara i gopt4i, du ha ezn pgar jo9,14, a jar boa ba- 

saahamarian 'det är bara ett gårdsställe, de ha ingen jord, det 

är (avsöndrat) från  båsas-hemmanet (i Mkj.)' 	triba so ha boda 

komjna 'sådana (eg. sådant) som har el. får (understöd) från 

kommunerna.' -- di fzå Leva bodz ha du fzå boda-abro 'de fick 

(= måste) leva av vad de fick från åkern.' 	an sko big aDan, 

se n fa ne bodd-no 'man skall gödsla åkern, så man får något 

från den.' -- fur, da apan du beliv wo du he boz,a faro 'förr, då 

spann man själv vad man fick från fåren.' -- hit jar bzsidnuga 

boda j'sårhåskLan 'det här är järnskoningen från ett kärrhjul 

(men: o6a tskrh(lhlian, om den sitter på plats).' 	La boa zno 

snjetÅsdsk 'locket från (el. som hör till) en snusask' (men: Lab'a 

om det sitter på.) 

h4La o hdlran ha boran ist sånszdrav, I haLv m6.“ yds- 
_ 

tavz boda-hdln 'Hällan- och Hedenborna ha sina fäbodar vid 

Sands järv, 1, mil västeröver från Heden.' 

1 Frfr beteckningar av det hela i en del partitiva uttryck. 
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di ta boa-hd so deras par 'de ta av det som är deras.' --

3dmrro par z tot boa mo .mar 'en jumfru är 1/12 av 1 liter.' 

4. I uttryck för ha sin härkomst från el. vara bördig från  

+ vissa bynamn, vissa gårdsnamn. Nämligen byar (och i mindre ut-

sträckning gårdar) i vilkas namn ingår hal,r 'hed', nes 'näs', 

seend 'sandslätt', sw7rz 'svedja', ibl. även vcra 'vik', således 

områden med mer el. mindre plan, jämn terräng. Jfr bodi frfr 

namn på -ben '-byn', oavsett läget. 

ne kom Lasa-brdn boda båoh4n 'nu kommer morbror Lasse från Bo-

heden' (Anna Björns i Vs ena bror; den andra par—skrddar o6a 

böo,h4n 'är skräddare på el. i Boheden.') 	an berz-kål boda- 

böoh4n par Q;zft va n mdtzn-dna bodz nalybdyno 'Karl på   Berg- 

(gården) från Boheden är g.m. Martin(gårds) Anna från Nybyn.' 

hit par hans gra3n-r(kad z'gwva boda-vdnzsan 'detta är Yngve, son 

till Gran(gårds) Rikard från Vännäs.' 	a par k.änu hans nibap 

6skar boda tål... vd:Igen 'det är hustrun till Nybergs(gårds) Oskar 

från Tallvik.' (T. ligger på jämn, låg mark.) -- a smås-fta, na 

hon par bodz-swåtb6yno boda-scerdo 'Fia på Smes(gården i rb), 

nå hon är från Svartbyn, från (gården) seTnd 'Sand'. -- å9pg-

m6o.ra, e par boda-swiran bodz gama—pm6y 'ungmor (i Kanges), hon 

är från Svedjan, från gamla smsy(-gården).' 	d6m-pzsan para 

bodz-nsybeyno, o dm-dar ;ara boa-hd.an 'de här (barnen) är från 
-^ - - 

Nybyn, och de där är från Heden.' 

Uttrycket från - till i geogr. sammanhang heter boda - ism: 

jar 	mnl bod-Czun;asdno ism-lhpkafdlan 'det är 1 mil från  

Ängeså till Linkaåfallet.' 	o se gro 9 dm in kandi, boda 

hdlAran o na , ist scinsz,krav 'och så grävde man en kanal från Tvä-

råhuvudet och ned till Sandsjärv.' 
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eäa, aäa  'ut av, ut genom.' Med ack, för att uttrycka riktning. 

ge, nnt hzn o spgs,tå, ana la di aåa-den! 'gå inte här och driv 

omkring förargad, utan laga dig ut genom dörren!' -- ne sko do 

fa di 0.6zp eåa den (Om någon blir förargad och kastar ut en 

person (håva dkå nan)) ugfr 'nu ska du få friskjuts ut genom dör-

ren.' 

gkåana1  'utan av, utanför, på utsidan av.' -- nnt sko i star 

elhåana-dero, noo, kon z fal köma (no dtiro 'inte ska ni stå utan-

för dörren, nog kan ni väl komma inom dörren.' -- ne ha a fdie 

woLa gnzå vaåna ez(Aana-hipko 'nu har varenda droppe vatten fal- 

lit (el. runnit) utanför (el. på utsidan  av) hinken.' 	stk- 

hra ja—tdpan a stako, e jar wost o m.“7;z tet kreugo ste?, pga, 

ss a sko rzn dlOana stako, vana 'stackhuvudet är toppen av 

stacken, det är vasst (= spetsigt) och mycket tätt kring stången 

(i mitten av stacken) så (regn)vattnet ska rinna på utsidan av 

stacken.' 	o ss bird va a issvr kLeåara bocla-meyn 66al a ve .ko 

eihåana-bdrznan 'och så började vi att driva korna bort från my-

ren uppåt på vägen på utsidan av berget.' -- o ss ha n swotskoo-

stevaLan o skafta Oana båksbdAno 'och så har han (= brudgum-

men) svartskostövlar (= höga svarta stövlar) och (el. med) skaf-

ten på utsidan av byxbenen.' 

Anm. indra 'inre av, innanför = norr om': indra gaLo 'in-

nanför gården.' Ovanlig form, belagd i Kölmj. 1920. Vanligen 

sägs indro gaLo 'inre-om g.' (Se om!) 

II. Adv. a, a. 	Adverbiellt förekommer a, a så gott som 

1 fsv ytan aff prep. 'utanför': j thän stadh  som tha laa ytan 

aff landa märeno. 



12 

uteslutande såsom partikel vid löst smns. verb, svarande mot 

rspr:s av (åv). 

1) De flesta av dessa verb är rörelseverb (itr. el. refl.), 

och av kan i regel utbytas mot 'iväg, bort, åstad, undan.' 

bliåkt-d i bläkta av, kila iväg, skubba iväg o.d.': bLåkt-d de no' 

zi  zna-bdk o Ldn soCkaLan n kd3sa 'skubba iväg du nu till Inre-

Back(gården) och låna Kajsas cykel.' 

bjel..,4-d 'bula av, trotsigt och tjurigt ge sig iväg': no' sko rå 

1)44-d, e fa ger hart ml vt' 'nu ska jag ge mig iväg, det får gå 

hur det vill.' 

bere-d v. op. 'bära av el. iväg': no' da e bar-a-bdt 'nu då ni 

skall resa härifrån (eg. nu då det bär iväg bort)» 	o se ber 

e d zvEils  va do 'och så bar det av iväg med dem.' -- da fo,o—n bo-_ 

41 svarkdLzs, näraa wot a ber-d 'sedan for han bort från ÖK, sö-_ 

derut vart det (nu) bar av.' -- o dar Jar ha4a, ss a b4r d znz- _ 

tdtn 'och där är hålet, så det bär iväg (för fisken) in i tinan'. 

-- Mer figurligt: wot—tro9 do ne skut bere-d va ha 31 ha 'vart 

tror du det skulle bära iväg med det jag har (om min slösaktiga 

sonhustru fick hand om gården.)' -- 

fara d 'fara åv (från rätta kosan).' 

f7,11.4-d 'flyga iväg el. bort':f4itf6a1ia fbeth-d serea o hgstr2. 

'flyttfåglarna flyger bort söderut om hösten.' -- o se neth d% a 

va no z-Ltifto 'och så flög de (= gässen) iväg med honom (upp) i 

luften.' 

kLIkpgar-d 'rulla iväg (eg. kringla av)': no' k4114 2gra n d neraä 

bako, poW;an. 

knavar-d s .% 'knovra sig av, ge sig iväg, knalla sig iväg': kna-_ 

ver-d dl ro'! 'ge dig iväg nu!' 
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d 'kuta iväg, kila iväg o.d.': kålhä d nar-i o sch, då, om: 

ma ha slöbene ner-:' 'spring iväg hem till er(t) och se efter, om 

det har slocknat (i spisen) hcs er.' -- 	 . d haokm 'springa i- 

väg hem.' -- an bre 	t isa OiUkan 'han brukade kila iväg 

till Gyljen.' 

isåvr-d 'köra iväg': da e je_ncigtia, Ss val, a mnder va ste%, 

vana, for a Jr- va dan såreä 'då det är nordlig vind, då 

stiger vattnet (i älven) mindre (eg. så blir det mindre med att 

stiga vattnet), ty det (= nordanvädret) kör iväg med det (= vatt-

net) söderut.' 

taya-d sl el. Lå-d s% 'laga sig av, ge sig iväg': ne 2er a best 
_ 

do La-d dl, ss d% evht Qera-vdnt o6d-d% 'nu är det bäst du ger _ 

dig iväg, så de (= dem hon skulle ha i sällskap) inte behöver 

vänta på dig.' 

påk-d s% 'packa sig av, ge sig iväg.' 

rzn-d 'ringla iväg, slingra sig bort (om orm)': din vin in orm a _ 

'där ringlar en orm iväg.' 

rega-d 'vräka av, driva bort el. iväg': tekmbre--skul fa repa-d 

nal åzL khzs 'timret--skulle få driva iväg (utefter älven) ned 

till Kalix.' 

smey4 d (s%) el. sm6y4es d 'smögla(s) av (sig), smyga sig av el. 
_ 	_ 

iväg': a ha smgylle ds: etÅå 'hon har smugit sig iväg ut.' -- an 

sm(slulj a d s% rjsnz-smden 'han smög sig iväg genom småget (= smyg 

mellan två byggnader)» -- kata smgyt,a d bajz m(rusen 'katten _^ 

smög iväg efter musen.' -- en smeybas d onda 'han smyger sig 

(skamsen) undan.' 

sndp d 'snuppa av (syn. snip d 'snippa av'), hastigt resa fram 

och åter utan att stanna länge på platsen i fråga': en hav eoult. 
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sndpa d, rast an ha saDt a, an ha twdtom vor./ ldz7A3 '--han har 

tvärtom varit länge (borta).' 

sneyr d 'snöra av; itr. hastigt sno öm el. vända om.' (Om det 

tr.sn4yr d se under 3)): en sn.674-&-dya Q;unz-ddro 'han snodde 

hastigt om och gick ut genom dörren.' 

st6mb7, d sl 'stumla av sig, stulta iväg, ge sig av.' 

sr d 'syda av, "luta iväg", följa markens lutning': vane sur 

d dela a stöor—dgan 'vattnet följer markens lutning dit till _ 

stora diket.'. 

2) En ganska stor grupp av verb, löst smns med a, a, har be-

tydelsen av ett saktande åv el. ett upphörande av rörelse el.  

skeende,  i en del fall (särsk. hos -na-verb) förändring av  till-

stånd. Beträffande åtskilliga av verben i gr.2 och 3 gäller att 

de i samma betydelse belagts även utan a. Jfr rspr.! 

dw6/4 d 'dvala av, ta sig en liten lur, slumra in': ji dw674a d so 

sndrast 	Ganbb(6 'jag slumrade in som hastigast ett ögonblick.' 

ddn d 'dåna (av).' 

ger-d 'gå av', i betydelsen 'dö' (fisl. ganga af 'gå bort från 

denna världen'). Uttrycket är föråldrat i ökm, används ngn en-

staka gång, särsk. i nedsättande betydelse. 

hdl,,d d 'hejda': ji hdokde d m 'jag hejdade honom.' 

hdlndar-d sa 'hindra av sig = låta sig hindras så, att man kom-

mer av sig i det man håller på med.': va kon elnnt h4nder-d os 

'vi kan inte låta oss hindras från att fortsätta det vi håller 

på med.' 

kån d 'kallna av, svalna, bli avkyld': an ha vart swd1aa o kåna 

d, o ne ses en rreys 'han har varit svettig och blivit avkyld, 

och nu säger han, att han fryser.' -- o se skul oman kön d, aiL— _ 	_ _ 
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172, vat—/su varm 'och så skulle (bak)ugnen svalna, tills den blev 

lagom varm (att grädda julbullarna i).' 

istiåen d 'kikna, storkna': a skrdta ss a jsåb'ena d 'hon skratta-

de, så hon kiknade.' 

kwöm d 'kvamna av, kvävas': ho l 	kwöm d boqz ha ldmpa dos 'hål- 
_ _  

la på att kvävas av lampos.' 

kwday d 'kvöva av, kväva (ihjäl)': kwday d zlln! 'kväv elden!' 

-- ss sese j9såstije znz-hdso, o a kwölft-d na 'så fastnade _ 

köttbiten i halsen (på henne), och det kvävde ihjäl henne.' 

isdlt d 'kälta av, medels en av en stör tillverkad vigg, ngt 

krokig, skjuta av el. flå av bark från träd.' Ett sådant bark-

stycke kallas Lelh5 f. 'löp'. Ösv. dial. kälta 'avtälja med kälta  

'tväreggad yxa' V11 524. Ordet nu föråldr. i ökm, ersättes av 

sigizAä d 'skjuta av'. 

148n d v.orp. 'lugna av, lugna av' a Land d öldållas 'det blev allde-

les lugnt»  

md2k d v.op. 'minska, avta': a mdpk d va bis, va sn:. 'blåsten, 

snöandet avtar (eg. det minskar med (att)blåsa, med (att) snöa)' 

mdt d 'mattas av, sakta av': stormen mdt d. 
_  

indlpic d 'minska (av).' Se Rz 439 a. 

rdn d s% 'regna åv sig': Le a e bara fa ren d sa mrs, ss ro o ve L e 

da våker-vdzre 'låt det nu bara få regna 4v sig, så blir det nog _^ 

vackert väder sedan.' -- ktimzn op, man a rden d sa, se z nnt 

ve 4 bLTua mila hez,Lo, da z sira 'kom upp, medan det regnar av 

sig, så ni inte blir blöta mellan skuldrorna, då ni skär (säd).' 

skn51d sl 'kesa åv sig (om kalvar)': kava ha skii6a d sa, da 

jera d% las a kcilhä 'kalvarna har kesat av sig, då är de less 

1 sköpa, Ökm.I 107. Däremot skdb d 'skubba av, skrapa av', se un-
der 3). 
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(el. utledsna) på att springa.' 

slöban d 'slockna av, mattas av, nästan slockna (om eld)': a ha 

slana d o6a z10 'elden i spisen har nästan slocknat.' 

s'Åjg d 'släcka tv': slejs a zLln zbz spelso, ini felhsen _ _ . 

'släcka (elden) i spisen, (under lagårdsgrytan) i lagårn.' 	o 

dan den skul a nnt stejses-d o6a-(Lo 'och den dagen (= fettis-

dagen) skulle elden (i spisen) inte släckas (el. skulle det inte 

släckas på härden.)' 

söm d 'somna (in)': a sndksta o grzä, åzl a s6me d 'hon snyftade 

och grät tills hon somnade.' -- an liä baån r a o sdma sabv d _ 	 _ 

'han lät båten driva och somnade själv.' 

stan d tr., itr.v. 'stanna av': a svea ha stana d kbdka 'Svea 

har stannat av klockan.' -- ha va fogr ad ano, da stkna-va-d rog 

'i det vi for utefter älven, så stannade vi åv (att) ro.' 

stråan d el. strål,n d 'strågna av, storkna, vilja kvävas:' sokra 

fr in: hdpo, ss j% strölfln d 'sockret fastnar (eg. far) i halsen, 

så jag vill kvävas.' 

stsuvan d el. stsvan d 'styvna till, stelna till (i leder, rygg 

etc.)': j% ha oLd41as stavana-d 'jag har alldeles styvnat till, 

jag är stel i alla leder.' 

strdl-d (s%) 'ströja av (sig), strypa (sig)': an se en skuL 

strö% d s, men ezAnt strozjt han a sz 'han sade han skulle stry-

pa sig, men inte ströp hån sig.' 

småLk d 'svalka av, svalna (spec. om  väder).' 

swöps d 'svartna': a swöm-d far auo 'det svartnar för ögonen.' 

swzm d 'svimma av.' 

twerst4n d v. itr. 'tvärstanna': ne vat z stikhdlat der z ger, 

se di far, da nan twerptdna d o sa elhä hoLlt 'nu blev ni stick-_ 
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halt där ni går, sade man förr, då någon tvärstannade och såg ut 

att vara halt.' 

weåen-d 'vitna av, vitna till skörd, börja mogna, blekna': bo 

kona o ayena weåen-d 'både kornat och agnen börjar mogna.' --

en webana-d otiaa suo 'han bleknade (eg. han vitnade av uppefter 

ögonen).' 

3) Hos rätt mga verb betecknas gn a (i ngr fall även utan 

49.) ett avskiljande, ett fråntagande, ett förminskande el. för-

kortande. 

bLaåa d stoken 'blaka av, tälja av en stock, så att den blir 

smalare åt ena ändan.' 

brin d 'brinna iv': sköåe bran-d. 

brd,uå d ' bryta av': brålha d staben, knalven etc. _ 

båuå d s% kara 'byta av sig kläder, klä om sig': 3% ha e.knt 

bet a ml kL4ra, fsr 3% sko dzlbaba znz fdusen 'jag har inte 

klätt om mig, för jag ska tillbaka i lagårn.' 

dluå d 'duka av': o ss dluåes e d såran 'och sedan (så) dukas _ 

det av.' 

fz/thn g 'flagna av, lossna': si§zne kan fLlIn d bocla hendro _ 

lossna från händerna.' 

fLa(a) 'flå (av)': fa a kon. 	 a ha ft/0z a mm sf§zna o6a _ _ 	_ _ 

heendn 'jag har flått av mig skinnet på handen.' -- flå  ngn kan 

äv. heta ta heura a + dat. ss to9 dm a no heura, dm fLoo en 'så 

tog de av honom (= björnen) huden, de flådde honom.' 

ftur d mdska 'föra åv en maska (från nätstickan och börja nästa 

varv på nätet).' 

ger-d 'gå &y, brista (om tråd, band, skida etc.), nötas av (ag-

nar från sädeskornen gn bearbetning med slaga)': (för att få lös 
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lasset måste renarna stå och streta), ss man trd9d han skul 

ger-e' 'så man trodde halsen skulle gå av.' -- o Se so9r an, de 

beende 0;z5-d 'och så svor han, då bandet gick av.' -- Lååa ger--c 

d 'låta gå av = klippa av, göra kortare': va he 7!afirlkbdokra bo-_ 

clz soma va3,,vo so j§o9L2La, men L2A, ger a deä( 0, Se a vat-stdyn- _ 

ter 'vi hade ylleförkläden av samma väv som kjolarna, men lät 

det gå åv (= klippte av väven), så det (förklädet, trots pl. o-

van!) blev kortare.' 

heva-d si berrgt 'sko av sig barfota.' 

kAst d ; list d si mese 'kasta av sig mössan.' 

kbara d kdfe 'klara kaffet.' 

kLeIr d 81 ; se klAd kåno a sl isooL2-9. _ 

Losan (d) 'lossna'. 

Låg d 'lägga av, lassa av': (då lapparna kom till Luleå med mal- 

men) o ha Lab a o fig" boatdt far 	(148Q, se da-- 'och hade las- 

sat av och fått (eg. fick) betalt för skjutsen, (så) då (köpte 

de mat etc.)' 

nöläes d 'nötas av': --o Låäa tran s'az, 	zL2ri. ha nos d 'och 

låta tråden sitta (i tåhugget), tills den har nötts av.' Liv 65. 

pöäa d 'påta av, peta iväg, mota bort': pöda d teambre bocla _ 

47343a o bod?. vana 'peta iväg el. mota bort timret från ängar 

och avor (och ut i floden).' Här ett slags avskiljande i mer 

vidsträckt bemärkelse. 

ra 6 d 'rubba av, skrapa (av), göra rent': rdE, d bro9n va rab-

jdnan 'skrapa (av) (förstu)bron med skrapjärnet.' -- I detta ut-

tryck har a även belagts som prep: r&6-a-brd9no. 

skava-d 'skava av (sådan på korn, lagret närmast under barken på 

furor o.d.)' ÖK-borna säger "nöta av" sådan på korn, då de talar 
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"svenska". hzten je—sksvz-kdne, men dz ha skovz d sara ss decliza, 

ss ve kon ent ha ne åzl grsyn 'det här är "nött korn", men de 

hr nött av sådorna (eg. sådan) så dåligt, så vi kan inte ha det 

till gryn.' 

stsna-d 'skela av'. (Se närmare Liv 222): sj“La-d, ha sko Q;e- 

ras ve heendn, o ha ve ha to .k-d boda sdla, ha je—s/giLan 'skela _c 	• 

av, det skall göras för hand, och det vi har tagit av från sål-

len, det är "skelen".' 

si §6A d 'skjuta av, skyttla av, kränga av (sig skinnet, om orm)' 

sj§(10 d tran ve spo9,10 'skyttla av tråden (i väven) med spo- 

len.' -- sjszne so ormen ha skt2z d s% o hsstn 'skinnet, som _ 

ormen har krängt av sig (el. krupit ur) om hösten.' 

skrd .a, d 'skräda': skr4-a-sdren bod konen 'skräda sådorna från 

kornet.' 

skdb d 'skubba av, med ett verktyg skrubba av el. skrapa av, 

släta ut ngt': skdb d barken boda fecron 'skrapa av barken från 

furan.' 

skgum d skeymen bodz greyar.t. 'skumma bort skummet i grytan' (eg. 

's. av skinnet bort ur grytan', vilket väl är riktigare, logiskt 

sett). 

sjsT4z d 'skölja av, skölja bort smutsen från ngt': s. d gal6sen 

's. av galoscherna.' 

sia d 'slå av': dl sia-d beenda--o ta-d bieubdende ' man slår av  

banden (på tunnan)--och tar av bukbandet.' 

snåra d 'snedda av' (vid klippning av tyg så, att båda bitarna 

används): snåret nnt d tsue far mzQz 'snedda inte av tyget för 

mycket!' 

sn4 d 'sno åv (det modernare uttrycket för vild d 'vilda av', 
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se nedan.) Jfr 

fbil. d 'flå (av)', då man rister upp hela skinnet längsefter.' 

snöäa d (ltusa) 'snoppa (ett ljus).' _ 

sndyr d ne 'kasta av ngt': (stormen tog taket--) o sndli d ra _ _ _  

halUt so e ver '--och kastade av det helt som det var.' Jfr det 

itr. sndyr d gr. 1) ovan. 

strdyb d si oSeä dyo 'tvätta sig i ansiktet (eg. stryka av sig 

uppefter ögonen.)' 

stdynt d 'stynta av, förkorta, korta av (kjol, kappa o.d.).' 

sd d (stokan, pkdyka etc.) 'såga av (en stock, en planka etc.)' 

sdym d 'sömma av, ta in ngt som är för vitt': sdym d /ara 'ta in 

el. sy  in byxbenen (eg. låren).' 

ta-d v. tr. och itr. 'ta(ga) bort ngt från dess (ursprungliga) 

plats. (Ex. se under sta d 'slå av'), skilja grädden från mjöl-_ _ 

ken, vara i avtagande (om månen): a t6g2 d n boda fchpgran 'hon 

tog av den (= ringen) från fingret.' -- Le ä maj, ta-d pdna, j% 

jar ant brzznd 'låt mig ta av pannan (från elden), jag är inte _t 

ömtålig för värme (eg. bränd).' -- da dz ha havz set fnia åit 

sten--se ha dt bart a ta-d 'då man har satt fil till "stanna"--

så har man börjat ta åv (= hälla grädden i en bytta och tjock-

mjölken i en annan; se Liv 50, 251). -- mdnzn hoL a ta-d 'månen 

är i avtagande.' 

tdp-d 'tappa iv': da a ha stot z stand, da tdp dl d na znz no 

sto9r—pa 'då det (vattnet i tunnan, vid humlebrygd) har stått 

en stund, då tappar man av det i en stor så.' 

twdt d 'tvätta av': twdt d si sooäe 'tvätta av sig smutsen, so-_ _ 

tet.' 

tinas d 'tynnas av, avtaga, avmagra.' 1 samma betyd. även 
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mdtas d 'mattas av', fdl d 'falla av.' 

utld d 'vilda av, flå av ett skinn utan att rista upp det.' (Sa- _ 	_ 

des förr särskilt om järvskinn): jarvan breu6dLvdda boda '(or- _ _ 

dagr.) järven brukar man vilda av från.' Jfr sno9, e, fa a. 

v4res d 'vädras av, nötas av på gr. av luftens inverkan.': rey-

fåna o6a sttton hoi a ualras a 'rödfärgen på stugan håller på 

att nötas av el. bort.' 

åäas d 'ätas av, nötas av': manz2ga o5a °ego ho L a åc/as d 'mål-

ningen på väggen håller på att nötas av el. bort.' 

Betydelse av 'göra kortare, göra mindre' i bildl. bemär-

kelse får anses föreligga i: 

sndb d nan 'snubba av, avsnäsa ngn.' Se Hq snubba. _ 

stdunt d nan 'snoppa av ngn, hindra ngn från ngt.' staunt a eg. 

'korta av', se ovan. 

Enstaka fall: 

leus d sa 'lysa åv sig, lysa ifrån sig = ha starkt lysande färg 

(spec. om  tyg)': a laus a sl betar, nh-tdua, an da gamaLa 'det 

nya tyget lyser ifrån sig bättre än det gamla.' -- a Les a sa 

far ml“z, toya, a lavs far gtidsaä 'tyget lyser åv sig för myc-

ket det lyser för grant.' -- En parallell till ovanstående ut-

tryck är färga av sig el. ifrån_lir, näml. 'släppa ifrån sig 

ljus', resp. 'släppa ifrån sig färg'. För det sistnämnda har i 

ökm. endast belagts sidp fetna, varför ingen direkt jämförelse 

kan göras. 

4) En grupp för sig utgör ngr verb, där d, i de flesta fall 

direkt efterföljt av prep.adverbial, ger uttrycket betydelsen av 

avvikelse från den ursprungliga riktningen (äv. bildi). Belägg: 

b.fg d 'bygga gAr': an big d boda da dro 'han bygger åv från de _ _ 	_ _ 
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andra = bygger så, att det sticker åv från--' 

bd& d1'bäja av, avleda ett samtal': an bdIbt a ne 'han böjde av 

nu = nu avledde han samtalet åt annat håll.' Jfr särskilt no. 

dial. bxpda  'drive--til siden.' Se Ökm.I 222 A.6. 

fåra d 'fara åv': fåra a boda ren 'fara åv el. bort från raden 

(= den farbara rännan i älv mellan forsar), vika av från raden.' 

bildl. an  bb4pgra mz, Ss 31 fo,or a boda ha jz hu/. a Q;åra 

'han blingrade (= distraherade) mig, så jag for av från (= glöm-

de bort) det jag höll på att göra.' 

fåra d boqz 'fara av från (bildl.)': va fdos r d bociz åLltzh(50, 

da va ho/ a swöram 'vi for av från alltihop, då vi håller på 

och svamlar (= vi kom bort från det vi skulle tala om, vi "tap-

pade tråden".)' 

j“cyr d ist ro 12.5.1.10 'köra av el. bort på sidan om vägen. (Om två 

fordon möts och det ena vajer åt sidan).' 

5) I ett par fall följs a direkt av prep. va  (+ sbst.ord i 

dat.), och hela uttrycket betecknar 'förstörande av ngt, görande 

slut på ngt, blivande av med ngt' o.d. 

ara d va 'göra åv med, förstöra, fördärva, göra slut på': do 

0;ar d ve teno, zmz do be lä uäz sokran 'du fördärvar tänderna, 

om du biter i socker.' -- ga evnt (Da grAnst4no va dan dar tk- 
_ 	_ 

san, do Oer d va no, da n jar—psden 7,T1,48 'gå inte på den fina 

slipstenen med den där yxan du förstör den (= slipstenen), då 

den är så där lös.' -- dm ha goot-d va olo kdfagr4d = dm ha toz 

snelkt 'de har gjort av med all kaffegrädde; de har tagit rubb 

och stubb.' 

1 Fisl. bgja Vb 62. 
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vdy d va 'bli av med (ngt), bli kvitt (ngt)': da keino vat-d va _ 	_ 

st4kstdba, ss foo,r—iglyfdLka 'då kvinnan blev av med stickstum-

parna, 

  

så försvann dödfolket.' -- da dz ha villt v41, d va våta), _ 

ss ha dz-- 'då de har velat bli av med vårtorna, så har de--' 

baå 'bak'  

baå 'bak, bakom = efter (om tid)' förekommer föga. Oftast 

användes i betydelsen 'bakom, efter' prep. bdåz (se under prep. 

-1, -h). 

Något adv. baå har ej belagts, i stället används adv. bdåz 

(se under adv. -2, -n). 

Ex. baå.=.1;LA14v.söman 'bak halvsommaren = under eftersommaren.' Se 

utförligare ex. ökm.I 91 n. 2. 

Jfr tidsuttrycket o6a-bakt4d4v a-vhntro 'på bakhalvan av 

vintern = på el. under senvintern.' Se under prep. o6a. S. 284. 

et, ea 'efter' (fsv äftir). 

I.Prep. et, ea, aa. Står i regel med dat. 

Användes: A lokalt; B temporalt; C om sätt, ordningsföljd (stun-

dom kombinerat med tidsbetydelse). Underavdeln: upprepning; D om 

olika slag av överensstämmelse: enligt, i enlighet med, i för-

hållande till; E ngr adj. konstrueras med ea; F ngr verb kon—

strueras med ea; G ingår i smnsatta och smnställda uttryck. 

A Lokalt: 'efter, utefter, efter (mots. före), efter 'på', 

utmed, längsmed, längsefter. i'. 
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a ver euga spar et-Qlan 'det fanns inget spår efter det (= skogs- 

rået).' 	fdltia sar märka aa foo,ao, der a ha stor% nd1 	d1/År al _ 	_- 

I mdnzsj- § uräreär märket efter foten där ett djur eller en män-

niska har trampat ner.' -- möba dp snzn ed vIge okrdugo heiksa 

'skotta upp snön efter väggarna omkring hus (för att få det 

varmt).' 	hen, fåra, rdn, tröra ea sparan 'hålla, springa, ski- 

da, följa efter ett spår': o hxlhndn han for fTrz ea-sparan rat 

baDa-bzfl dno 'och hunden han rusade före efter spåret rakt bakom 

björnen.' -- o sa rzina 72, aa spiran 'och så skidade han (= lap- 

pen) efter spåret (och hann upp björnen).' 	dust ea vd.ko--lzg 

i stor bönz2g 'just utmed el. utefter vägen--ligger en stor 

byggning.' -- strdlå hata ea-rigo 'stryka en katt (ut)efter 

ryggen.' -- hen ea mdrzan 'hålla (ut)efter  märsen (= djupaste 

fåran i en älv, där det strömmar starkast).' 	ha'!, (81) el rdn 

'hålla (sig) (ut)efter raden (= det vatten som man färdas (med 

flotte el. båt) utefter på strömmen mellan edorna).' -- ger ea 

bdko 'gå längsefter en backsluttning.' -- dra el-stdko va ri-_ 

sdnan 'med rijärn dra utefter el. längsefter en stock.' -- m7.8z, 

ha sar teg mösan in z drdan el fan ea hall stoko 'myssja, det är 

att lägga mossa in i draget eller fåran utefter hela stocken.'--

gnhr wurva va fooao o kwosto ea-gdLvan 'med fot(en) och kvas-

t(en) gnida varv utefter solvet (vid golvskurning förr i tiden)'. 

-- (då man förr tröskade med slagor), da ha dl 'Avi se ea-haLz-

gdLvan 'då har man gått på det sättet (förut beskrivet!) utefter  

hela golvet.' -- fåra ea valo 'åka 	vägen.' -- val„p591,a, ha 

sar, da na jar z /zlsdo4 f'irz o et reta soon et stöopcion 'väder-

sol, det är, då det är en "lillsol" före och efter rätta solen 

eller "storsolen".' 
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Obs 'efter = bakom bakefter' heter oftast baDz. 

B Temporalt: 

etda tero ha a vo9ta Lena z kontant 'efter den tiden (1850-t) 

har det blivit kontant lön (för präster).' -- (så var flickan 

borta i 21.-  år) o ss eä-Q/a tro Lzd-p ra koma h4m 'och så ef-

ter den tiden lät de henne komma hem.' -- o da ktdnzga hon skul 

vara kwar iL ecl-ggyddo 'och den klänningen (hon) skulle räcka _ _ 

	

(eg. vara kvar) till efter dödsdagen.' 	et-mAtzddo 'på e.m.' 

(eg efter mitt-i-dagen). Hela uttrycket används ibland som smns 

sbst., varvid prep. o6a framförställes: o6a-åtmztzddo 'på efter- _ 

mitt-i-dagen = på e m.' -- et mindan 'efter midnatt.' -- et _ . 

misomaro 'efter midsommar.' -- eå jelsmdsn 'efter Jakobsmässan.' _ 

	

eå-mzkadiz 'efter Mikaeli(helgen).' 	eå-(r 'efter jul.' -- _- 

eå pask -'efter påsk.' 

C Om sätt, ordningsföljd (stundom + tid); upprepill_rIg. 

steepgmdaa ha sLuäzs böt 1,4g sh•an; eå stdpgro ha a vo9te 

kvadraärdma o sist kvadraåmeåar 'stångmåttet har "slutits bort" 

(= har man slutat använda) för länge sedan; efter stängerna har 

det blivit kvadratfamnar och sist kvadratmeter.' 

I ngr hithörande uttryck motsvaras eå i rspr. av i (mera 

sällan efter): eä 4 rdr 'i en rad': o bogran dem ha d% nlapnd.kr 

el al rer 'och (fä)bodarna dem hade man någotsånär i en rad.' --

så 4n rdnt 'i el. efter en ränta': 4 ster eä 4n rdnt, då— 

hsa 'uthusen står i en rad, efter en  ränta.' -- eå söme. rdntn _ . 

so 'i samma rad som': o stålbtsinzpga eä söma rdntn so bs6usttiu _ . 

'och stallbyggningen (står) i samma rad som bagarstugan.' 

Upprepning:  ge fepg eågefpg 'gång på gång': va 7,(Jeka ger ge? 2 g 

eå gefjg 'vi måste gå gång på gång (och forsla hem köttstycken 
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av den skjutna älgen)» 

D Om olika slag av överensstämmelse: efter, enligt, i enlig-

het med, i förhållande till, i överensstämmelse med.' 

vara krtsu ea dAdro 'vara kry efter el. i förhållande till sin 

ålder.' -- mon rami szoG2pg eä-nd'kvan 'var fågel sjunger efter  

sin näbb.' -- ss seä an op sizkL5an, so 2ar—o(Rt eä sdma so 

gr4rk,5?,mban 'så sätter man upp skedkloven, som är gjord efter 

samma (mönster) som redkammen'. (Vävning.) -- 	dl leg op tre', 

an eä, alA  mark, o fayr an eä dnar marken, 8s ve L a hasåanä 

kwotit breva,,t 'om man (vid vävning) lägger upp 3 alnar efter en 

mark (c:a 4 hg) och 4 alnar efter den andra marken, så blir det 

(= tyget. väven) 6 kvarter brett (1 kmötzl = 1/4 aln).' 	Ymi 

na 2ar ret e/ kom6dso, ha vevai Tant 'om det (= det här väder-

strecket som jag pekar åt) är rätt efter (= i enlighet  med) kom- 

passen, det vet jag inte.' -- et da dar—ptGyLo sko a ve L 	(),e2t 

'i den där stilen ska det göras.' -- 

Snarast betydelsen 'åt, i enlighet med' har eå i uttrycket 

eä de her—ptrdban 'åt det här väder- (el. kompass-)strecket': 

eä—,ja har—ptrdåen 80 J1  rna, 2ap hstasdur 'åt det här väder-

strecket som jag pekar, är sydost.' 

E Ngr adj. + eä uttrycker a) att det råder brist på ngt; b) 

att ngt eftersträvas. 

a) /ml> eä 'lite (= föga) av.' -- ant eä 'ont om, svårt att få'. 

Jfr rspr 'sådant är det ont efter'. a 25—ps ant eä fApk-fisko 

'det är så svårt att få färsk fisk.' -- 4pka eä 'ömkog el. yn-

kog efter, ont om, svårt att få tag i': va ha dIn pka så irorindr-

ka
1 
'vi har ont om flammig björk.' -- s ar hpka e/ stiktrdn 

1 idhur-björk. Ökm.I 63. 
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'det är ont om stickgarn.' Äv. Lhae ea. -- a 2er 61pka ea fzn 

si jsen uaz-bdao 'det är svårt att få tag i (virke till) köl i 

en båt.' 

b) 	'ira l  ea-dan 'äregirig'. -- LE:stena ea nel.Å. 'lysten efter 

ngt.' 	sna4 ea 'snål efter, begiven på, tokig i': vara sna4 ea 

-kdren 'vara tokig i kaffe.' 

F En del verb konstrueras med prep. eä. De flesta av dem 

uttrycker en strävan (äv. mer bildl.) efter det som prep:s rek-

tion uttrycker. Rspr. har 'efter, om, 2A, till.' 

bi ea-rdnen 'bedja (Gud) om regn.' -- frel ea2  an stchnt 'fria 

till en flicka': (och det berättade hon också), aa Lanrarpdasben 

vild frn ea sa 'att landråpojken ville fria till henne.' --_ 

tam (ed) kbeaera 'leta efter korna.' -- Löna ea 'försiktigt 

lyssna el. speja efter ngn el. ngt, som man vet skall komma el. 

höras': va ha Löna ea-k4eaero haLz den 'vi har lyssnat efter  

korna hela dagen (men inte hörs de ännu)» -- 1,47g6t 4 'längta 

efter': 2a ho/ a Legg't ea en 'jag längtar efter henne.' -- scea, 

ea 'se efter, leta efter': 21 hoL a sol, ea nar 9ama4 bekso so 

3% sko btg (aa) 'jag håller på att leta efter ngr gamla byxor, _ 	_ 

som jag ska laga.' -- wom (wo) sn 2 ea 'vem (vad) ser ni efter' 

(med eä i efterställning). 	sn sa 	käno 'se sig om efter 

hustru.' -- sj§ tihs e 	'skjutsa efter, brås LA': do sis(1fs ea 

mo9n—geann 'du brås LA din mor.' -- sk69 ea (föråldr.) 'skoga 

efter, jaga i skogen efter ngt': sk d9 ea nk6no 'jaga ekorre.' 

-- våra ea 'vara efter ngn, ngt = hämta ngn, ngt': a var fat nan 

1 äv. 07.rz 2 jfr samma uttr. i hela Nyl. i betyd. 'slå för 

ngn'. Lundström Nyl. Syntax s. 157. 
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kr, so ur dt-o ätl ncy_lk, so ver—yalib 'det var väl nån kar som 

var efter (= hämtade) honom (= prästen) till ngn som var sjuk.' 

-- a inz ha fbu va-trzrz-bdäo ve-ddmo so ver eä-mzdziken 'Lilly 

har farit med tredje (rodd)båten med dem som var efter (= hämta-

de) mjölken.' -- vdnt eå 'vänta på': en star uäz streendn o vdnt _c 	. 

eä ferzk7pro 'han står vid stranden och väntar pl. färjkarlen.' 

Till denna grupp förs även: si§tk bara eä neys  'skicka bud 

efter (el. på) ngn (t.ex. läkaren, prästen) f.a. få honom till 

sig el. till ngn annan.' 

G Prep. ed ingår i smnsatta och smnställda uttryck  

a) som 1:a led  

i följande adv. som betecknar tid, ordning:  dta ä 'efter-

åt, senare, sedan.' Fsv äptir  ad adv. 

maokr en z 127.6o dta ä Q3zb en dna 'mer än en vecka efteråt gick 

han dit.' -- ropt Ointas a, o dtaå vat a tzst 'först grinade 

hon (= en liten unge) och sedan blev hon tyst.' -- fet 7'7.6 jt 

ega o dtad fzb 3z fa 'först fickinräggoch efteråt (el. sedan) 

fick jag fil.' -- Smnställningen fåtst - dta ä är vanlig i målet. 

eäda 'efter-åt-åt', se adv. -ad. 

i följande adv. till sättet:  e-t 'efter dtt, i en 

rad': ya kdi e rdnta, da dz star ed-dlt, Ilhähr4sa 'vi kallar det 

ränta, då uthusen står i dn rad.' -- eä Ld.or 'efter lod, lod-

rätt': a  sko st, hc47A; ed-Ldor 'det skall sitta, hänga lod-

rätt.' -- eä-vodopds 'efter vattenpass, vågrätt': 7,26, 87,12 ed 

voäopds 'ligga, sitta vågrätt.' 

i konj. uttryck:  4,45 < eä—gilly 'efter ty'; ed so 'efter-

som' . 

eä—ghs 	'efter det (att), sedan', temp. konj: ed—gis haäana var,. 
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o9t, da tzinda va dnailln ndrestz tdrvo 'efter det (att) det 

där var gjort, då tände vi (dit) eld nederst i torven.' -- I ökm. 

har ea—Q/G endast belagts temporalt. Det används ej ofta. Jfr att 

Nusv Ob (sp. 1067) har efter ty (att), åld. för 'eftersom, eme-

dan el. såsom', sål, icke temp. -- dtso, da so, daso 'eftersom, 

allteftersom, så länge som'. Används oftast komparativt. Fsv. 

äptir sum konj. 	o ha bdrka d% a bdrkan boda, o sad a na Le4 

eaS0 taga aktavåra 'och från det (= granvirket som man 

skulle göra takved av) barkade man av barken och sågade av det 

lagom långt, (allt)eftersom taket skulle vara.' -- o skönzpga ha 

va bod% grhirlaan el o swot, easo tova var 'och skoningen hade 

vi av grålärft eller också svart, allteftersom tyget (= tygfär-

gen) var.' -- stdando dra a In mdnz o staando to-månl, easo d% _L 

ha mzz ait stdmp, ånan do fa ne azLbå6a 'stundom drar det en 

månad och stundom två månader, allteftersom de har mycket att 

stampa (el. beroende på hur mkt de har att stampa), innan man 

får det (= vadmalet) tillbaka.' -- da ha di stz.i dp bitz o-ndaa 

--easo di ha hevz sto9r ra 'då har man stigit upp tidigt på 

natten (för att tröska)--allteftersom rians storlek har varit 

(eg. efter som man har haft rian stor) el. beroende på rians 

storlek.' -- o se brgliba di ha do z vYgo el to, gas° di vo9r_ 

ptoor z skato, bgndran 'och så brukade de (= bönderna) ha dem 

(= fattighjonen) en vecka eller två, allt efter som de var stora 

i skatten, bönderna. 

Snarast temporal betydelse: o se ha di dr(ka--o mjga, so di 

drik bodi, eåso e ra b 'och så har de dricka--och muggar, som de 

dricker ur, allt efter som (= så länge som) det räcker.' -- o se 

war .71 tGya (DU lilbållto,etso j% vev 'och så vrider jag tyget 
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på lillbulten, allt efter som jag väver.' -- etso di ha lrA op 

wot—ndå, ss ta-dz-d fisken 'allt efter som man hänger upp varje 

nät, så tar man av fisken.' 

b) som 2:a led -eå i smns. prep. (och adv, se nedan s. 34f.) 

t 	2-ledade (hit räknas även de på -an+-e): frdmeä 'fram- 

efter, framåt, mot främre ändan av, långt fram i': do sko blth 

il sj“zhä brsyra ineäa dmo, a kom ss frdmeå dmo 'du ska försöka 

(eg. bjuda till) skjuta brödet längre in i ugnen, det kommer så 

långt  fram i ugnen.' :Kv. fråme dmo, frdmeäe dmo. 	let.6 _ 

fråmea-spdtso, eä veratrd.kran 'elden löper framåt spisen, utef-

ter vedträet.' 

ineä, (ned 'inefter, längre in i (t.ex. ugn), inåt (i en by, sål. 

ej i byns utkanter; i Svb 'åt norr i byn'): sjå brsyra znaå-

dmo! 'skjut brödet längre in i ugnen!' -- s7di zneä-bgyno 'bo 

långt inne i byn; i Svb där det till senare tid betytt 'åt norr 

i byn', heter detta nu hos de yngre noreä-bgyno. Motsatsen till 

zneä-brio är steä-bgyno, se nedan. 

(sed, se Smns prep. och adv. på (h)is-. 

ldpbsaä el. Ldvåsaå 'längsefter, längsmed, utmed': da var e aå_ 

GL-däzsa f09t man kand o ldg ånan Låpåseä-Ldendan 'då var det -L 	 _L 

att (= måste man) ta i land, så fort man kunde, och lägga enan 

längsmed land.' -- o ss Oera di si leepgstagana o sed2 fast do -c 

ldeppsaä b4änan, ss a hals stzn e/ ielLäspzdnt 'och så gör man sig _L 

långa käppar och sätter fast dem längsefter mjärden, så den 

hålls stinn eller utspänd.' -- da drog?, da eä stdko va rijdnan, _ _ 

da uat e % reend ldpgsaä halz stoko 'då drog man utefter stocken _L 

med rijärnet, och då blev det en rand utmed hela stocken.' --

fur, da hug dam z sisgyr o6a won—@el,r Låpåsaä-stdko 'förr (när 
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man skulle klyva en stock med yxa), då högg man en skåra på var 

sida längsefter stocken.' 	--se a vat-pom % kos evaptz r4stan 

7dphaa halt sta '--så blev det som ett kors översti röstet 

längsefter hela stugan (när man lagt på takveden färdigt)'. 

lig sdrea o ndrea Lapbsaa a-no, to6a abdko 'den (= byggningen) 

ligger i nordsydlig riktning längsefter el. utmed (Änges)ån, på 

åbacken.' 

mt-teå, m(tet 'mittefter, mitt längsefter, mittpå'. Anv. om 1) 

rum, 2) tid. 

doa se ä trejg4La znz tratran, o se 81,09,  dl sonder a ve ipllua 

o zksn mitet rttrun 'man satte träkilar in i träet, och så slog _ 	_ 

man sönder det med kilarna och yxan, mitt längsefter furan'. (Om 

hur man förr klöv tallar till golvtiljor.) 	va brd4 tära 

mitea-dbvan 'vi brukar (med timmerflottarna) fara mittefter äl-

ven (förardrar strömmen bäst).' 

i tidsuttrycket miteä (el. m4tea)Po, pl. wIted.....4dna eg. 

mittefter dagen, (dagarna), d.v.s. 'mitt på dagen': e var mijt% 

varmt zgr mitea-po 'det var mycket varmt igår mitt på dagen.' 

— z 	s öma r ha ve hevz mz?tz varmt mited-,ildna '--mitt på dagen.' 

ndreä 'nedefter, nedför, ned genom, utför.' Mots. 66a. 

fas nerea-fdpa, neraa-dbven 'färdas ner  genom forsarna, utför  

älven.' (motsats till dessa två ex: fdkbas <56a14zlbäbe 'f. till- 

baka uppför») 	de 0,-dz-sz-zvd3t  neral-dno aaar 'då gav de sig 

iväg igen utför älven.' 	rå& nerad-dno 'driva (t.ex. på en 

plankflotte) nedför älven.' 	stgyr nerea-ta 'styra utför 

forsarna.' 	Sa 1:r/g va armen fra nåraptz-kdran o neraa-dno 'sen 

bygger vi armen (i laxgården) från nederst i karet och nedefter  

älven (så lång man vill ha den).' 	tåren k1ga2gra 
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bdana 'tårarna rullade nedför el. utför kinderna (eg. kindbe-_- 

nen).' 	o se sea man stakdnta--neraa-framstij§a o nera-trdjan 

'och så sätter man stadkanter--nedefter framstyckena och nedtill 

på rocken.' 

ndrea el. ndrea 'norrefter, åt norr på el. i, norrut på el. i': 

se ro9 dz noraa-trdsken zn fkeing41 'och så ror de norrut på 

sjön (= Sandsjärv) 1/4  (mil).' 	narea bguno 'åt norr i byn.' 

    

da fz6 ve hor, aa e bzra a lat/ _fl  norea hån, 3 42håyabza Laa 

'och då fick vi höra, att det började "låta" norrut på heden, 

ett ohyggligt läte.' 

sgrea 'sydefter, söderut i el. på, nedför (Ängesån)': fära seraa 

dno 'fara nedför (Änges)ån' (från t.ex. Heden räknat). 	o se 

kom a serea-trdsisen--o ij3o9—ptd,or vd,oan, dar a fo,or 'och så kom 

det (sjörået) söderut på sjön--och gjorde stora vågor, där det 

for.' -- san dz ho ft,zaze boosran seraa-trdsken, bzhdyv di elnt 

bara neyka 'sedan de har flyttat (fä)bodarna till söderut vid  

sjön, behöver de inte bära mjölken.' -- a dma ha fårz sel-4-136u-

no 'Emma har gått söderut i byn.' -- hor-go, hurz di ga6a o 

43ines ssreä-b6uno, ss e ster—pkote et—p (el. babh-do) 'hör på 

ungarna, hur de gapar och skriker söderut i byn, så det ekar (eg. 

står skall) efter dem.' 

dbaa el. 66eä 'uppefter, uppför, uppåt, längre upp på, intill, 

alldeles inpå, i (ansiktet)': fara coSeä-dno 'fara uppför (Änges)- _ 

ån.' Mots. fåra sera-no (från He. räknat). -- an bträ a ren 

06Q el,so obea-dno 'han började skida på isen uppför älven.' --

va ha Levat dra-va-1.4,n obaå-fdpa 'vi har måst dra (forsbåten) 

med lina uppför forsarna.' -- do sko (Aaä dro veano 'du skall 

(= bör) (gå) uppför el. uppåt den andra vägen.' -- ger obaa- 
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bdnen ail 'gå uppåt berget till.' -- da mdIhre dl t Lnr o6ea 

work zieg 'sedan murade de en lid (= sluttning) uppefter varje 

vägg (i vrån där köksspisen skulle stå)» -- dl ra/3 	könsndl,s 

o6aa won-kds 'de (= männen) reste upp en kornsnes uppefter el. 

mot varje kas.' -- jt steLd sönne fs-ndzAr 0661a-sören, ss a ram 

elha zsea-g64uan 'jag ställde sofflocket för nära intill soffan, 

så det gled ut på golvet.' -- man-84 huri ho,omban-en ha veks-b 

het o6ea-fgnstran 'men se, hur humlen där har växt högt uppef-

ter fönstret.' -- sea gasa obeå-bdOen! 'sätt glaset längre upp  

på bordet!' -- en ger o smey4as obda-mt o ut/ håye a mz 'han 

(= katten) går och smyger uppefter (= alldeles inpå) mig och 

vill ha av mig.' -- sönderbit o6aa-ansiåtan 'sönderriven i an- _ 

siktet.' -- dam fzå e/..nt sel do o6ea-eyo 'de (= flickorna) fick 

inte se dem (= landråfolket) i ansiktet (landråfolket vände ryg-

gen åt flickorna, då dessa skulle tala med dem)» 

etaa, eaad (< olA3aa) 'utefter, söderut i, nedför.' Stundom 4aaat 

'utefter i.' de jer a al,n (0: se?nd) stea-b6Syno, so jer mzgz 

leg 'sedan är det en (sandbank i Ängesån) söderut i byn (He-

den), som är mycket lång.' -- a dme ha fri stea-bguno 'Emma har 

gått söderut i byn.' (Se ovan sera!) -- (Vattnet steg, så att 

vedstaplarna vid Boxkroken, som "gått ned", rasade ihop), o se 

reå vezAn saaå-dno 'och så drev veden utefter (el. nedför) älven'. _ 	_ 

-- dere jer In ga4, han ,ar fepta gan, so do ger fre-sml, so 

hg 4taaz bdyno 'Ovanrå är en gård, den är första gården, när 

(eg. som) du går från Smed(sgården), som ligger söderut i byn 

(Heden)» 

Adv. på -an + -en, använda som prep. (och adv., se nedan 

s.59 ): (nanea, ndranea, n69Lane(1, danea. 
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tnanea 'innanefter, från norr i (Svart)byn': 21 kom inaneä bduno. 

ndraneä 'nedanefter, nerifrån, söderifrån': di ha huvz fisk- _ 

boostdra, di so ha lamt ndranea san o f(ska per 'de har haft 

fiskebostäder de som har kommit nedifrån och fiskat här (= i 

ÖLj.),,  

n6o4aneä 'nordanefter, norrifrån över, mot söder': da kom z 

stoor reu jsålzpg khaana n6o/4anea-bdr'ken 'då kom det en stor-

växt, rödklädd gumma springande (= och sprang) norrifrån över 

berget.' 

daneä 'ovanefter, uppifrån landet nerefter, från högre upp vid 

(flod o.d.): se trdfasa di (DU tzromdpnzno uaz-brdn, da di seld 

tro, so di kom leepga u'éa danea a4vo va 'så träffades de på -t 

tjärmarknaden i Bränna, då man sålde tjära, som man kom långa 

vägar uppifrån landet nerefter älvarna med.' -- a-chindar-mdja, a 

vxr daneä kutizsdno, aä Joknestan 'Dunder-Maja (ett rothjon), _ 	_ 

hon var från högre upp vid Kalixälven, nästan åt Jock till.' 

2. 3-ledade: frdmeaa, ineaa, 56aaa, tiaaaa. Se under prep. 

-a -å. 

II. Adv. et, eä, eä 'efter'. 

Som adv. användes et, eä, eä 'efter, efteråt': A om tid; 

B som partikel vid löst smns. verb; C som led i smns. adv.  

A Om  tid: Det vanligaste uttrycket här är dn-, äv. den- _ 

da 'dagen efter = följande dag, dagen därpå, dagen efteråt': 

1;48ta 

 

ha dl kwor uäz lesagdLo az/ ddo-åä 'gästerna hade de kvar 

i läsagården (= gården där husförhöret hölls) till dagen efter- 

(åt) el. dagen därpå,' -- da bir?. ?;esta tdk o fara, haofer 

'nermasta slakta, so sten kwor az/ do-da 'då börjar gästerna _ 	_ 

tacka och gå el. fara, med undantag av närmaste släkten, som 
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stannar kvar till följande dag.' -- vcion-da 'våren efter, följan- 

de vår': vcion-da, 3C51 hul /apan a-rdn o s 	ea na bkånppdr 'våren 

därpå så höll lappen på att skida och leta efter ett björnspår.' 

Enl. Nusv. Ob (under efter B adv.) är efter "snarast adjek-

tiviskt i uttr. som dagen efter." Men det torde likaväl kunna 

anses som adv.: dagen efteråt. 

B Som verbpartikel: fara-dt 'fara efter, hämta hem': fara-_ 

dt na las z6z-skdozno 'fara efter ett lass (ved) uppe i skogen = 

hämta hem-från skogen.' --dt 'följa efter': da velAven ho/ 

a vare vovz-n4, Ss foLl den seken dt, so spgae sia uaz 'då vä-_- 

ven är nästan färdigvävd, då följer den säcken efter, som spet-

tet sitter i.' Jfr foL% baåz fero etc. 'fölla efter fadern' etc. 

Se babz. 	6/.-4t 'ge efter = lugna (sig) (om vind)': a ha gz- 

dt = e ha Lgana 'det har lugnat.' -- hhr-dt, höl,r-ea 'höra ef- 

ter, höra på': dem sko hdlr-ea nöoaa, huri di kömanddu'-- 'de _ 	_ 

(karlarna som drar forsbåten med rep på land) ska noga höra ef-

ter, vad de kommenderar (som är kvar i båten)» -- a yer ert na 

h4r ea, wo han den sek 'det är inte något att höra på, vad den 

där säger' (föraktl.) 	kL(lb-dt mLe = ståmp %11(596 mh,la 8G _- 

foot a brzn, sa 	nnt vet, leihs 'klubba efter en mila = stampa 

ihop milen allteftersom det brinner, så den inte blir lös.' --

l'na dt 'lena efter, ge med sig (om kylan)': e ha ila-t va 

vederldajo = a ha voota Le.knan 'det har blivit mildare väderlek' 

lin-dt 'lumma efter', samma betyd. som löomp dt nedan. Jfr. _ 

isl. hlummr m: do 1.1, 1Aa lm-dt tolin, 	ii an vet, fre?A sk 'man mås- _ _ 

te ta av tallen, till där den är frisk.' -- löomp-dt 'lumpa ef-

ter, ta av den skadade delen av ett träd.' Till sbst lump, bl.a. 

'kort och tjockt trä.' /(Somp 	ski-t 'se efter, se 

4 
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till, övervaka': han s-dt, ss bak ger-po a sko 'han (= den 

som står i aktern av forsbåten) ser till, att båten går som sig 

bör.' -- en lA ka sk,% då uåz posto, ss n ler t 67/1pg 'han (pos-

tiljonen) måste se fter (el. övervaka) posten, så att den är i 

ordning.' -- sla-dt mhla 'slå fter milan.' Syn, till khkb-dt 

mnLa. 

C Som led i smns adv. 

som  1:a led: dta å (tid, ordn.) 'efteråt, senare': ma.kr 

an obv o ta å 'mer än en vecka efteråt.' -- Om åtdåa 'efter-åt-

åt', se adv. -åt. 

som senare led: a) 4,ka, äldre och redan 1920 utdött ut-

tal .1.4da (‹ agug-eptir)1 
 'baklänges': ualå-p, den arma kliddan 

ha fri 	enz stöorgr4n 'vet du, den arma "kladdaren" har 

farit baklänges (med båten) genom Storgrenen (= Storgrensfor-

sen).' (En gammal gumma från Stråken, född c:a 1820, fällde ytt-

randet till en då ung ÖK-bo, som långt senare (1920) citerade 

det för förf.) 

derdt 'därefter, efter det(ta), efteråt, sedan.' Ordningsföljd. 

Tid. Se under Ökm:s motsvarigheter till smns pronominella adv. 

(sa 4 '(h)issefter: Se under Smns prep. och adv. på (h)ts-. 

1d2gseä 'längsefter': 1,46a jar 	bårkst(J-9, so man ta runt o- _ 

kr6429,  gre.kn o toio ok d ge?pg, ok de satan aå man hak o- _ 

kr4pg uåt begexinda, o so rist n op a Ld2gsaå 'löp är ett   _ bark-

stycke, som man tar runt omkring en gran eller tall på dn gång, 

på det sättet att man hackE-r omkring i båda ändarna, och så ris-

tar man upp det längsefter.' -- da n )",a % djur, da rzstn cppluelz _ 	_ 

sitna idpgseå 'då man flår ett djur, då ristar man upp hela 

1 se utförligare Ökm.I 64 A.4. 
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skinnet längsefter. 

miaaa, mitea 'mittefter, längs mitten, utefter mitten': da ve 

s'az dp n v611v, o va sko ha to sop ferl, da håva va wevb in- _  

dara o b4at gytara, o ha bltgyr b4at ea strun o we?At miaeä 'då 

vi sätter upp en väv och vi ska ha två sorters färger, då häver 

vi (= tar vi) vitt i mitten och blått utåt, och det betyder 

blått utefter staden och vitt utefter mitten.' 

ngrea 'nedefter, söderut, nertill': va b nåraa ne, nnt sko do 

hal frasn-ldendrk, a 3ar jo öndastrgymen 'vik (med roddbåten) _t 

nedefter nu, inte ska du hålla utefter land, det är ju medström'. 

-- da kas ya va .0/.6.0 aaar to-f4öaa o föotpdaz ngraa 'sedan kny-

ter vi ihop återigen två flottar och fortsätter söderut (= åt 

Kalix till).' -- da fo,o—n bota overk6428 nåraa, wot a bar-d 'där-

på (el. sedan) for han från Överkalix söderut, vart det (då) bar 

av.' -- da vel—cp gristan nerea, reyndan 'då blir de glesare 

nertill, stängerna (i stackstolen. Överst i stackstången fast-

sattes fyra hängslen, snodda av hö, och nederst i dessa fast-

gjordes fyra stänger, som fick hänga fritt, d.v.s. snett utåt 

och nedåt, eftersom stacken ju blev vidare nedåt.)' 

netraa 'norrefter, åt norr, norrut, i norr': wot—ko do? ndraa 

'Vart ska du? Åt norr. el. Norrut.' -- da k46ka 3a—to4y., da sta—

pooLa ret ea be,n2.2gsg64van, o da a jaeks, da star a twatevt 

gobven, ss b4nuga ster—ret sdraa o ndraa 'när klockan är 12, 

då står solen rätt över golvet i byggningen (= vinterbyggningen), 

och när den är 6, då står den (= solen) tvärsöver golvet, så 

byggningen står rätt (el. rakt) i söder och  norr.' 

serea 'söderefter, åt söder, söderut, i söder': wot pko do? a-

ra a '--åt söder, söderut.' -- zmi do kom serea, fa do at lesa- 
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dp da he_pou ,om du kommer söderut, får du inte läsa upp den här 

sagan.' -- kLaragsin hg sgraä fra zna-b4r% 'Klaragården ligger 

söder om "Ina-Berg"(gården).' 

Om nstraå. sgraä se utförligare i Exkurs: Väderstreck och 

vindar. 

dpaå, 56aå 'uppefter uppåt = norrut; längre åt norr, längre 

uppåt (floden, landet), uppför': soombtl he sat pbdpka o-vdIntan 

otit 56eä må apAgesdno 'somliga hade sågat plankor under vin- 

tern hela vägen uppefter till Ängeså.' 	dpaå horas a sth 

vaåne, ss no o bfira ne a st 4 hzna o, da a f4su se ITV/OgZ opaå (el. 

dpaä) 'längre uppåt (floden) lär (eg. hörs) vattnet stiga, så 

nog börjar det (att). stiga här (= i Heden) också, då det svämmar 

över så mycket längre uppåt.' -- da va ha sko o6a.å4z1båga, da 

ha va LiAz dra-va-in o64-fdpa 'då vi skulle (eg. ha skolat) 

tillbaka uppåt,då ha vi måst dra (forsbåtarna) med lina uppefter 

(el. uppför) forsarna.' -- va sko fara-dpaå, din dpaå (el. din 

dp el. der dpaå) par (a) vdkat 'vi ska fara uppåt landet, där 

uppåt är (det) vackert.' -- h'ina d6aå tre.kvas an mzQz. bra 'här 

uppåt (= i ÖK.) trivs man mycket bra.' -- isdlpgas 2ar In be, 

so tig 4varo tdrandan, laygt d6ad o dustavl 'Kengis är en by, 

som ligger ovanför Tärendö, långt uppåt och östöver.' -- lapgar-

d6aä 2ar a jo mzQz ma.kr va nso, dar a 2ar rosa o stram stint 

'längre uylt ((i) älven) är det ju mycket mer (med) is, där det 

är forsar och strömmar kraftigt.' 

duäaä, 4,åaå (4taå1 , äldre uttal, särsk. i Svb) 'utefter, utåt, 

åt söder.' Syn. sgrel: da overkeiLzsa ha fgrz åzt keLzs, ha di 

1 Se Ökm.I 244 f. 
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kala na fara jkåaå 'då ÖK-borna har farit till Kalix, har de 

kallat det fara utåt.' -- da di ha 	iia vdrka, fböåana, 

pbdpka, tenmbra, ss ha d% sah, aä di ha vrz alyåeå. di sa,: da 

va voor (Näaå (medd. i Ö.Lj. 36) 'då de har flottat virke, 

flottar, plankor, timmer, så har de sagt, att de har varit söder-

ut.' -- dem ha fsrz dåaå va flioäana (ht kbis (medd. i Svb.) --

a drna ha fart 6-baå (el. siraå) 'Emma har gått söderut (näml. i 

byn)' medd. i He. 32. 

Om det dubbelt smns adv. aå-bågaä 'åt-bak-efter, bakåt,' se un-

der aå. 

b) adv. på -an + -eå: ndraneä, ndotianeä, dame, sdnaneä, 

håaneä. 

n4raneå 'nedanefter, nedifrån, från socknens sydliga del.' Mots. 

daneä. -- di ha k'imi n4raneå 'de har kommit nedanefter.' Så sä-

ger somliga Heden-bor, när de som bort socknens sydliga(ste) 

del kommer till dess centrum. -- va körna ndraneå, ss sa .k va 

öLlti, da va ha 1)sirz uåz-brdn 'vi kommer nedanefter, så säger vi 

alltid, då vi har varit i Bränna.' (Vi = vi i Ö.Lj., enl. flera 

medd dr 1936). 

ndaneä 'nc,.rdanefter, från norr, norrifrån': koma ndoLaneä (el. 

fra n6oLaneå) Mots. per-ndreä. 	woran kom do? ndoLaneå 'Vari- 

från kommer du? Från norr. -- a kom nöoi,aneä, tcelmbra, a kom 

fra laut ndotaneå'timret kommer norrifrån, det kommer långt 

norrifrån.' -- ndolraneå kom Laåapistna o fer-t4rast äxtbäga 

ndraå 'norrifrån kommer norrskenet och far oftast tillbaka norr-

ut.' 

danel 'ovanefter = ovanifrån = norrifrån, uppifrån landet, läng-

re norrifrån.' Äv. fra-daneå. Mots. ndraneä. -- va koma (fra) 
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daneä = ya koma bocla Let1,7arus . Så sägs allmänt av folk från 

ÖLj, då de kommer söderut i socknen (enl. flera medd. i öLj 

1936.) -- di ha kzmz daneä = kim% n4-äzi-sdban el. nE4-uäz-sd-

Dan el. nel,-ini-sar. Så säger byborna i Heden, om de som bor i 

socknens nordliga(ste) del kommer ned till dess centrum. -- an 

kom fra-daneä = fra OiLkan, boqa udnzsan etc. 'han kommer norr-

ifrån = från Gyljen, från Vännäs' etc. (Från Hedens synvinkel!) 

-- da vist_n, dra -kinan uäz rgao ha, Hå an asridap--skul körna _ 

daneä 'då visste han, drängen i Riagården här (i Jock), att An-

ders--skulle komma norrifrån (till Jock f.a. tumma timmer).' 

sdneneä el. sdnaneä 'sunnanefter, från söder, söderifrån': koma 

(fra) sdnanea. Mots. ger—pgraå. 	woran kom do? sdnaneä. 

giOaneä 'utanefter, från söder i byn (= Svartbyn).' 

fra, fra 'från' (fsv fra, fran) 

I. Prep. fra, fra 'från, ifrån'. 

Användning: 

1. Vid rumsbestämningar: anger ett avlägsnande, en rörelse 

från ngt el. riktning från ngt. Styr i regel dat. 

körna fra j.g4rkan 'komma från kyrkan.' köma fra bo9ro 'k. från 

fäbodarna.' körna fra skos 'komma från skogssidan (till en 

gård). (Obs. kasus i dta uttr.) 	a he va sa 3 ban, o bana fo9r 

frd-n o kom 81 inz-fdbkan 'hon hade (på marknaden) med sig ett 

barn, och barnet sprang ifrån henne och kom (sig) in i folkho-

pen.' -- an kom fra uii4j§(vaio1  'han kommer från vildskogen.' 

1 Ökm.I 44 js7vai. 
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a/d6san sz fre-go 'avlägsna sig från gården.' -- boganstpa, 

ha 3a4a e fretÅs fra-bd6ano inz-dno 'bottensyppa,
1  det är då det 

fryser ifrån bottnen (och uppåt) i älven.' -- siszk a na (= vd- _ _ 

maba) fra-h4man 'skicka bort det (= vadmalet) hemifrån (eg. 

från hemmet) (för att låta stampa det).' 	lAra slapt fra-fe- 

åaro 'leran släppte från fötterna.' -- kra6dsn var zn groo _ 

thmbaptdk, so “2:6 ivz heLi ston fra sms rozAst 'kroppåsen 

(= takåsen)--var en grov timmerstock, som gick över hela stugan 

från båda röstena.' 	vozb fra-stdlan 'vika från platsen.' _^ 

v d•krare, lkdsigtn hav an fra da har fsnstran 'den vidare utsikten 

har man från det här fönstret.' 

Friare: ååa ss an fa man fra-rtgo 'äta så man får magen 

från ryggen' (gängse uttr. för 'äta sig riktigt mätt".') 

2. För att uttrycka ett avskiljande från ngt, en förlust av 

ngt, ett befriande från ngt. 

an b6rd fsr daig&Lo, o ss Q3z6 gan fra-no, o ss vat-72. gisSbzn 'han 

gick i borgen för däzgaL-husbonden. och så gick gården (= hans 

egen) ifrån honom, och så blev han galen.' -- 31 ha goot mz 

kwzt fra-hdno eg. 'jag har gjort mig kvitt från honom' (= 3z 3ar 

hano kwzt 'jag är kvitt honom.') 	ha do Lamt fre di an? 'har 

du lämnat (gården) från dig ännu? (= låtit dina barn överta 

skötseln av gården.)' 

I mera överförd betydelse: 

vei frd si 'bli ifrån sig': an vet 	idalas frd-si 'han blev all- 

deles ifrån sig, var inte längre vid sina sinnen o.d.' 

vei åzl sa (se prep. 

- MOtS. 

   

1 ökm 1 152. 
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För att uttrycka "övergång från ett andligt område".
1 

tvis4,1% o6a swensk fra-overk67428 'översätta till (eg. på) svens-

ka från ökm.' 

För att beteckna avstånd från ngt. 

vdga ster % smaL fra-v4go 'vaggan står ett litet stycke från 

väggen.' -- d% stel do (= to pdl) (DU gobven, %n meäer fra-wo-_ 

rdro 'man ställer dem (= två pallar, vid nätbindning) på golvet, 

1 meter från varandra.' -- 3% ver krepgo-f4mt% fam fra-idenden 
-f 

'jag var c:a 50 famnar från land.' 

Vid angivande av geografisk belägenhet motsvarar fra 

rspr:s om efter namn på huvudväderstrecken: norr om, väster om 

etc. Detta sammanhänger med att huvudväderstreckens namn i ökm. 

slutar på -eä '-efter' (ndreä, sreä) och -ev % '-över' (stav, 

v4stev%). Jfr rspr:s norrut från, österut från, västerut från. 

e tig haii Lat nareä fra lhmtrdsken 'det ligger rätt långt 

norr om (eg. norrefter från) el. norrut från Lomträsk.' 	%n 

bera to-g, dkstev% fra mz/4askääano 'en liten by, bara 

två gårdar, östöver från el. öster om Mjölaskatan.' 

För att beteckna härstamning o.d. 

(bördig) från, då det gäller mer avlägsen plats (by el. trakt) 

spec. utom socknen, heter oftast fra. 

en jer fra b6den, fra kg)tis, fra lelhL, fra bod% mcibmbdren (el. 

bod måLmbdri,en) 'han är från Boden, f. Kalix, f. Luleå, f. 

Malmberget.' -- fen aa möpfdro vöno ver fra Lal.ÅäaDdski, en ver 

fin 'vår morfars far var från Lautakoski, han var finne.' -- d% 

ha skrIvz fra-1,41,, friåen, aä d% e:knt körna 'fröknarna från Lu- 

1 Sdw:s formulering. 
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leå har skrivit, att de inte kommer. 

Märk: För att uttrycka härstamning från en by el. gård el. 

annan plats inom socknen användes olika prep., beroende på 

platsens geografiska beskaffenhet (äv. i förhållande till den 

plats där sagesmannen befinner sig då yttrandet fälles), oftast 

bo, mer sällan boa 'bort-av'. 

T.ex. vara bod% Jok, bod 74r06 (Rödupp), bod swötbKeyno (Svart- 

byn), bod 	bren; men: a 3ar boda no..,%.,s 'hon är från Naisjärv', 

dm-dan. Jara boda har 'de där är från Heden.' 

I tidsuttryck: betecknar utgångspunkten, 'från, alltse-

dan.' 

fra da tero 'från den tiden.' fra da do 'alltsedan den da-

gen.' s'kar ha 31 vgrz fra b4ndc59mo 'här har jag varit el. bott 

från el. alltsedan barndomen.' 

Står ofta i motsättning mot (hi, 	'från-till, mellan- 

och': fra m6r3ano zl kwa%Lo 'från morgon(en) till kväll(en)', 

fra (u o i7 vhntarmdsnzno 'från julen och till vintermarkna-

den, mellan jul(en) och vintermarknaden.' 

Flera ex. under prep. chl! 

Obs. Är det fråga om från-till i lokal betyd. användes and-

ra uttryck. Valet av dessa beror på byns el. pletsens geogr. 

egenskaper samt på var den person befinner sig som fäller ytt-

randet. 

T.ex. bgra 	shltön boa vdnisen Aa °Aren '(han skulle) bära 

en tunna salt från Vännäs till Edet.' 

Ingår i en del stående adverbiella uttryck. 

(ger) beu fra-b 	'(gå) från by till by': han bra nnt para 

ma ana en bara ger va faM,173, o ger boy-fra-bey o spha 'han bru- _ 
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kade inte göra ngt annat än bara gå med fiolen och gå från by 

till by och spela.' 

9. En karakteristisk användning av fra har ökm. i prep. och 

adv.
1 

av typen fra-(r 'inifrån'. Rspr har här ssg el. smnställ-_ 

ning med ifrån som senare led (se t.ex. Nusv.0b, SAOL) medan ökm. 

har smnställning med fra 'från' som första led. 

Belägg: 

a) 	fra + enkla prep. el. adv. (hit räknas även adv. på 

-an) 

fra-d7na adv. 'därifrån'. anzp-d ta ncelr—ptzk fra-dina ach vera- 

hgthsan, se va fa pdna åzl koas 'kila iväg (och) tag några _^ 

stickor därifrån (hon pekade!) vid vedboden, så vi får pannan 

till (att) koka.' 

fra-frdm adv. 'framifrån = från sjösidan (som anses som bygdens 

framsida, i motsats till skogen), från sjön, från älven, nedi-

från stranden.' a shxr dn ta 81 s%vdäna fra frdm o vgram a, a 

jar helbara en jsfivååna 'det går an (= det går bra) att ta (sig) 

sjövatten från älven (vid Heden) och värma det, det är halare 

(= mjukare) än brunnsvatten (till tvätt).' 	köma fra-frdm 

'komma nedifrån stranden.' 

ha do to % op s(ban fra fram? 'Har du tagit upp sipen2  från  

-- dra op /8aLken fra fram! 'dra upp kälken från älven!' 

(Heden). 

1 I detta avsnitt (9.) av fra sammanförs av praktiska skäl prep. 

och adv. Lär samma ord belagts både som prep. och adv. markeras 

"prep. och adv.", eljes "prep.", resp. "adv." 	2 Lån från fi. 

siipi 'vinge', Cannelin Fi. ordbok. Se närmare Ökm.I 34. 
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fra-hma adv. 'hemifrån'. Tavt., redan adv. hma, fsv heman, 

fisl. heiman, betyder 'hemifrån'. en ta/tas rsm fra hd/ma 

'han tänker (el. ämnar) rymma hemifrån.' -- Samma sak vid fra-

nära, fra-da. 

fra-in adv. 'inifrån': wöran kom do? 31 kom fra in 'Varifrån 

(eg. vadan) kommer du? Jag kommer inifrån.' 

fra-ra adv. 'från nedan, nedifrån': sislka-dp fra-ngra (el. 

fra rocRarl.) 'skjuta upp nedifrån (el. från roten; om t.ex. en 

krukväxt som omplanterats i större kruka och därför börjar växa 

bHttre.)' — 

va sa aåen fra-ngra 'vi ser åkern nedifrån (den låg högre än 

själva boningshuset.)' Syn. fra ndranea. 

fre-da adv. 'från ovan, ovanifrån'. Syn. fra dant, se nedan. 

rena kom fra-da 'regnet kommer ovanifrån.' 

fra-jndz adv. 'från under, underifrån': sjsa/srehtdbe ha Arz z 

feur edd/Lnzpg, o bre/ra ha Lates, e/nt splb'zs, oanz-bobendsa, 

so ha soyntes fra-zIndz 'skesmataket har varit i fyra avdelning-

ar, och bräderna har lagts, icke spikats, ovanför vindåsarna, 

som har synts underifrån.' 

fra-4a 'från ut(e). utifrån': 11 kom fra- 	'jag 'jag kommer uti- 

från.' -- bLastrob kom fra TI.O. 'blåsten --' 

fra-"ivz prep. 'från över, från andra el. bortre sidan av (sjö 

el. älv)': da spad rob botz aaer dzlbaåas, ss ormen kom ve tio 

uaz-mdno fra-'ivz trdsken o skuL set-Lus z/ln for jsopo 'då 

spådde Botti åter tillbaka, så ormen (= en orm) kom med eld i 

munnen från andra sidan sjön (= Landsjärv) och skulle släppa 

lös elden mot Tjoppen.'
1  

1 Se utförligare Liv 68 f. 
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b) 	fra + enkelt smns prep. el. adv. 

Ssgr på 1. -en, 2. -z, 3. -a, 4. -avz, -zvz. 

fra-bdpanea adv. 'från bakanefter, bakifrån.' (Mots. fra-frd-

maneä): fVtir köma jo uaz banan fra-bnanea o 'flugorna kommer 

ju på barnet (som låg i vaggan) bakifrån också.' -- an ha kYmz 

fra bnanea .JPanz fdnstran (el. an  ha k7mz fra bdpanz fsnstran) 

'han har kommit (in i rummet) bakifrån genom fönstret.' (Obs: 

för att uttrycka "komma in framifrån" genom ingångsdörren kan 1 

anv. fra frdmanea, utan koma-(n 	eni d4ro.) -- tran ha gaz-d 

fra-bdbanea aaz bullto 'tråden har gått av bakifrån nära bulten 

(i vävstolen).' 

fra-frdmanea adv. 'från frammanefter, framifrån': kom hna fra-

framdneä hin babz uaz builto, Ss do se?..., wonz fa-,La jar; sel do, 

tran ha gaz a, o han ha ktmz fra-frdmaneä 'kom hit framifrån 

(= där man sitter och väver i vävstolen) hit baki till bulten, 

så du ser, var felet är; ser du tråden har gått av och den har 

kommit framifrån.' -- tran ha gaz a fra-frdmaneä aaz tar 'trå-

den har gått av framifrån nära tyget.' 

Det äldre uttryckssättet, utan det tavtologiska fra, i des-

sa ssgr med adv. på -an, har belagts i köma frdmanea (el. fra 

f.) 'komma framifrån.' 

fra ndranea adv. 'från nedanefter, nedifrån.' sel, r.Cban fra ndra- 

nea. Syn. fra ngra. 	Se där! 

fra-danea adv. 'från ovanefter, ovanifrån, norrifrån, uppifrån 

landet.' Jfr adv. danea och ex. där. 

fra-bdbi prep. och adv. 'från baki, bakifrån, från bakom': 

va fa val stik-frdm os fra-bab' bdsko, ss va se2, 'vi får väl 

sticka oss fram från bakom busken, så vi ser.' -- 	bre1,4.- 
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Da va ha rykt fra-bdbs 'kjolarna brukade vi (förr) ha rynkade 

bakifrån (och framåt. Det lades ett veck mitt bak och rynkor 

framåt).' 	Ss va kb d% op påLskrdn o le ma (= be/I -ta) 1)4% kra- _ 

no, o ss too, d% frdm a fra-bas-krdno 'så vek de upp pälskragen 

och lade det (= bältet) bakom kragen, och därpå tog de fram det 

från baki kragen (och knöt).' -- dl ha kzmz-frdm fra-bas-hdszan 

'de har kommit fram bakifrån (el. från bakom) hässjan (hässjan 

hade skymt dem förut, de stod bakom den)» 

fra-böd% prep. 'från bortur, från': o ss hui, dl a bsua om ss va 

dan, fra boop-bdopkan o na%, a grsykz 'och så höll man på att 

byta om så (el. på det sättet) med det (= garnet) från-bortur  

(= från) bunken och ned i grytan.' (Om färgning av garn förr). 

fra-frdmanz prep. 'från frammani, frammanifrån, från framsidan 

av, framifrån.' Syn. frdma : ,773emana straj ss fra-framans 

wekvbdano snavb obåct i 	mlurp46an 'gimanet (i bakugnen) 

sträcker sig från framsidan av valvbågen snett upp till uppi 

skorstenen (eg. murpipan).' 	o da dar raz,6a QP,D fra framanz- 

hdpo a rczzno o mila ba%,,na, o ss ver a seä-fdst u%-pialkan 'och 
_n 

det där repet gick från framsidan av renens hals och mellan be-

nen, och så var det fäst i pulkan.' 

fra-frdmapts adv. 'från främmerst-i, från längst frami.' (sta-

bd%aa): tt5 sleram4%. ro seaas % jan fra szrka %n meder fra-fra-

mats o snaokt op uäz snedn a ma.kro '(stagbettet): i slädmedarna 

sätts ett järn från c:a 1 m. från längst frami och snett upp i 

spetsen av medarna.' 

fra-nlanz prep. och adv. 'innanifrån, från insidan (av), på in-

sidan.' s7cr.5.6a fra-fnanz sj§e1172. yånmftka 'skrapa lös järnmjöl 

från insidan av (ko)skällan (för att "trygga" korna).' -- da ha 
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dl skra6a sj- §4la fra-inanz, Se a sko körna som % jånm(t bov-

sj§.11.27-1, 'då har man (för att "trygga" korna) skrapat skällan 

insidan, så det skall komma liksom ett järnmjöl från skällan.' 

fra-ndraptz adv. 'längst nedifrån'. o han (= hostkan.) sko 

trdmpas z-dzlzpg enda fra-ndratz 'och den (= halmstacken) skall 

trampas (till) ordentligt ända längst nedifrån. 

fra-danz adv. 'från ovani, ovanifrån': rena kom fra-danz 'regnet 

kommer ovanifrån.' Syn. fra-da. 

fra-4daptz 'från yttersti, (ofta) från sydligast (i by).' 

fra-guaptz 'från översti, från högst upp': te6a rgma fra-4va@tz  

,1z1. n4raptz 'taket remnade från ovan till nedan.' 

fra-bdbe adv. 'från bakå, bakifrån.' dl stour—/asa fra-babe., 

han so star o6a babstelanugo stor a, man stalLndo fa dl stour 

o6e framsteclnipgo 'man styr ett lass bakifrån, den som står på 

bakstöttningen styr det, men ibland får (= måste) man styra på 

framstöttningen.' 

fra-Una adv. 'från ovanå. ovanifrån.' 

fra-4aana adv. 'från utanå, på utsidan': ha dz'Jbatfgnstra fra- _ 

dlAana 'ha dubbelfönstren (= innanfönster) på utsidan. (Detta 

var allmänt bruk förr!) 

fra-ndrava el. fra-ndrv adv. 'från nedöver, nedanför': ha 

Jar an-drzb fre-ndry% hin 'det är Erik från nedöver här = som 

bor här nedanför.' 

fra-dpavl adv. 'från uppöver, uppöver ifrån, från landsidan' 

(mots. från sjön, från älven). kölna fra c5pau 	zL a4o (Mots. 

köma fre s(no, köma fra eftwan). 

fra-vdstavz 'från västöver,västerifrån,från väster': di köma 

fra vdstav: = di köma vdstanzuz = di koma ddeut a sob'an 'de 
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kommer västerifrån el. västanöver el. åtöver till socknen.' 

(sägs, om de som bor i socknens västligaste del kommer till dess 

centrum). an kom fra -vdstavl 'han kommer västerifrån' (ett kor-

tare stycke, c:a 7-8 km.) 

fre-vstanzvz 'från västanöver, längre västerifrån än fra-vdsta- 
_ 

trå.' 

fra-cilkstav% 'från östöver, österifrån (c:a 7-8 km; jfr fra-

dIhstanzvz)' 

fre-dkstanzuz 'från östanöver, längre österifrån än fre-4stavl% 

Anm. 1. En ssg av annat slag med fra som 1:a led är prep. 

frasn < fra-sn el. -sr (dat. av ser f. 'sida'). Ett äldre 

uttal frasdn har belagts ett par gånger. Betydelser: 'från sidan 

= bredvid, vid, utefter, utmed, sida vid sida med, på sidan om, 

nära, jämte.' Den lokala betydelsen säkerligen den viktigaste. 

Ex. ro o fråsn-strgrdrk, fråsn-ldenden 'ro utmed, utefter stran-

den,  land.' -- frasn bredn 'nära kanten (av hylla, bord o.d.)' _ 

oi 	1 Se även zn 	 -- o 'inom'. 	laga he jar_ptrdrda frasn-dno, man _ 

v 1 tweldga dar a 3a4114,ft frå,s73.-strgrd72, 'ålågget, det är stranden 

bredvid älven, men tvärlågget där det är djupt vid strand(en).' 

,s i nt, sko do hal frasn leenden, a jar jo öndastrguman 'inte 
0 	_t 

ska du hålla (med roddbåten) utefter land, det är ju medström 

(på Ängesån).' 	fisken ger frasa l a aeldrmo udz Le6ago 'fis-

ken går utmed sidan av (= utefter) långarmen i lakegården.' --

/apzbh4ra ja-jefmda fras-9 trdsl§an 'Lappviksheden är landet 

utefter sjön.' -- ss ta man op to /ktheiL, so di kala föoahdbec, 

fras -9 pst/ve 3o9n 'så tar man upp två lufthål (i kolmilan), som 

man kallade fothål, alldeles intill själva jorden.' --  

1 Se ökm.I 182. 
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ta ivastdr a sta& tre mila asa, a ha to as, o to-jsdka List 

frasn. va  'skesmataket består av korta träbitar mellan åsarna, 

det har två åsar, och två tjocka lister utefter väggarna.' --

ha fbuusmåle frasn-m% 'jag har flugsmällan bredvid mig'. -- do 

sko e4a brsyra frasn dgypana 'du ska äta bröd till (el. vid si- _ 

dan_av) det där'. 

Om frasn i mera överförd betydelse: vara frasn. 'vara på si-

dan om = ej huvudperson', se Liv 234 not 31. 

Anm. 2. Målets adv. Ansz el. d.knsl 'enbart, blott' har 

också att göra med sbst. sida, fast i detta fall givetvis ej da-

tivformen såsom vid frasn,. Se utförligare Ökm.I 267 A.5. 

II. Adv. fra, fra 'från'. 

1. Adv. fra, fre används i regel som lokaladv. Betydelser: 

'från, ifrån, en bit ifrån, bort(a)'. Det smnställs ofta med 

ldpgar samt 1smaln idyger fre, 	smal, fra el. fra 1 smal,. 

o ss ha dl Lat 	veratrd mila dero, ss n sko star fra 'och så 

har de lagt ett vedträ mellan dörren (i torkrian), så den skall 

stå ifrån (= på glänt) (och ett annat på utsidan av dörren till 

att stötta mot, så dörren inte far upp på vid gavel.)' (Trösk-

ning förr.) 

2 Som fristående efterställd partikel vid verb är fra ej 

ofta belagt. Här några belägg: 

dra fra' 'draga ifrån' i uttr. a dra 'In fra', a dra jo äil 'det 

drar inte ifrån, det drar ju till (= det gör ej saken sämre utan 

bättre.)' 	star fra 'stå ifrån = stå på glänt': o ss ha di 

Lat & veratrd miLa doro, ss n sko star fra 'och så har man lagt 
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ett vedträ mellan dörren, så den ska stå på glänt.' -- stel. me 

fra 'ställa ngt (en bit) ifrån': stel e%nt veäusdn QUA vego, 

stal an fra 'ställ inte vattensån alldeles intill väggen, ställ 

den en bit ifrån.' -- vara Lat fra: kCtnzn, di so ha vgrz 

Lagar fra, ha tol-  eendran ot,a feaaro o kim-da handel 'de kvin-

nor som har varit längre bortifrån, har tagit skidorna på föt-

terna och kommit till centrum f.a. handla.' 

maga-s%-frd 'maka sig ifrån = ma s% fra-(lo 'maka sig från 

     

elden.') 

d% so ha trgrz lepgar fra', ha to% dendran o6a faro o _t 

j§s/2/a bagz rzgo o zArz aä handel 'kvinnorna, de som har varit 

längre ifrån (= bott längre bort), har tagit skidorna på fötter- 

a
. 

na och ryggsäcken på ryggen och kommit t
1 
 för att handla.' -- 

sk4gsara o dem so sz la2gar-fra', dem sa % "me sko va fara" 

zmz di o ger 'skogsarna (= de som bor i skogsbyar) och de som 

bor längre bort, de säger "nu ska vi fara", om de också (= även 

om de) går till fots.' 

da rea-11 op a% gaa o6aa-vdgo, o anar gaaa sga% d% frd 	smal, 

'då (när man sätter upp en vävstol) reser man upp ett sidostycke 

mot väggen, och det andra sidostycket sätter man en bit ifrån.' 

-- da d% ha va, dar arma brak vara-sdmbla ual öruzgd74o, se ha 

d% 	oQt op %n riktz il 	smat, fra 'då de har vetat (om), var 

ormar brukar vara samlade i en ormgård, så har de gjort upp en 

väldig eld ett stycke ifrån.' -- se Lelha gaban ta o fijaz Aa ln 

ana stel 	smal, fra o 	o da fib an vara z-fra% 

1 Se under aå adv. 

5 
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'så måste gubben ta och flytta till ett annat ställe ett  stycke  

ifrån och göra upp eld, och då fick han vara ifred (för skogsrå-

et).' 

far 'för'  

I. Prep. far (fsv fyr, för m.fl.) 

Användning: A. Enkelt. 

1) Vid rumsbestämningar. Står oftast med dat. beträffande 

såväl vila som rörelse. Betydelser: för, framför, 2A. I mer över-

förd bemärkelse: för, inför, över. 

galdre far kAkeLdmo 'gallret framför kakelugnen, kakelugnsgall- 

ret.' 	sa he gdben knayt i klie far- ,D oi5a-idlugen 'så hade 

gubben knutit ett kläde framför ögonen på gumman.' -- ha e get 

fs—pckn? 'har solen gått i moln? (eg. har det gått framför so-

len?)' 

I de synonyma uttrycken ,3,2. nTy, far-g46en, far-manen
1
, far- _ 

j9dfto, far-mdno 'ge ngn för gapet, gimanet, käften, munnen = 

slå ngn på--'. Jfr fsv hwilkin brodhir som annan slar for mun- 

nen. Sdw. 	31 sko q;a di far—Ohmanen, om z do minnt tig 'jag 

ska slå el. ge  dig på käften, om du inte tiger.' -- e ver—po do 

skut ha stol hånsken far-möno 'det var som om du skulle ha sla-

git handsken för munnen' (sägs då ngn tvärtystnar och blir för- 

lägen). -- en ha 	oo,t a far ola@ eu 'han har gjort det (=stu- 

lit) inför allas ögon.' -- a 3e.-@c9 too,pgt—azi ger, a vz1, ta far-

'det är så tungt att gå, det vill ta för andan (= man blir 

1 gTmanet. 
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så andfådd).' -- Lig fs—dhro 'ligga för döden', fsv lig_gia fore  

dödhin, för dödhenom.  Sdw. -- 2% bl,syras fsr—qi 'jag blygs inför  

dig. Men: )1 siarnas mi far4%  'jag skäms el. blygs över  dig.' 

2) Om tid. Står i de flesta fall med dat. Betydelser: 'för, 

under, till. 

bera far ano de, far In v7.6.o 'bara för en d,I...g, för en vecka.'  -- 

da ver a fdrdzd fa-ca-do 'då var det färdigt (med arbetet) för _ 	_ 

den dagen.'  -- ne jar a skar% far hlso dec 'nu är det skuret _ 

(= säden skuren) för den här dagen  (= nu är skördearbetet slut 

för idag).' -- d% ne$tdoL—pl va medo o hoinan far ino mani 'de 

utrustade (eg. nästgjorde) sig med mat och hö för en månad.'  --

han ha bra fs—c14yd4o, ,I§4rkhdn 'han har bröd (= är försörjd) 

till döddagar,  kyrkoherden.' 

bera fs—azifdlan 'bara för tillfället.' -- hon fabwein far—diltt, _ 	_ 

lånrariOlz2ga 'landråkäringen försvann för alltid.'  -- ne-- 

fs—tchn 'nu för tiden': ja, ne Jar a ei.nt fdiza fa—tnn, ne fins _ 	_ 

a ollt wo do uåi hendro sko ta 'ja, nu för  tiden är det inte _ 

farligt, nu finns (det) allt vad man behöver (eg. allt vad du 

ska ta i händerna).' -- 

fer--sgran 'för--sedan': fs—treh ar—påran 'för 30 år sedan.' --

far krei2go fåmti dr—påran 'för c:a 50 år sedan.' 

far-t/b& 'för--tillbaka, för--sedan': far Iguu ar—(hLbaba 

'för 20 år sedan.' hilrz di ha triska fa—tre: ar—äilbååa 'hur _- 

man tröskade för 30 år sedan.' -- fe?' famtz ar—chLbaåa brethga di 

Oera pråstfdi,14a, da di ha hålhsfsrhdifl ra 'för 50 år sedan (ännu 

på 1870-t.) brukade man göra kalas (eg. prästfärd), då man hade 

husförhör.' -- far (mzz) 17A; äzibaga 'för (mycket) länge 

sedan.' -- fe?' (m743%) Laph-411,b4r6a '(eg. för mycket långt till- 

- 
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baka)» -- fur-gäma134.äzibäåa 'för länge sedan (eg. för gammalt 

tillbaka).' 

3) Värde, ersättning, i utbyte mot o.d. I flertalet fall 

med dat. Betydelser: 'för, per'. 

ss isuft-p si o6a-a6t4ben fn-nnr.....pjstlzpg 6inzlznf4r3„a 'så köp-

te de (sig) på apoteket anilinfärg för några skilling.' -- .7% ha 

faz j§uu5 na.kre koo fnr hundra kreyn wånd4ra 'jag har fått köpa 

flera kor för 100 kr. var(dera).' 	en ha lArz teysenä kreyn 

far hesto 'han har bjudit 1000 kr. för hästen.' -- da sdd kran 

far f4mtz uur o-dn. 'då (= på den tiden) sågade karlarna (vir-

ket till plankflottarna) för 50 öre (= 24 skilling) per dag.' --

an fa j- §gyr fur ie;k2gotch,429 'man får (= måste) köra för ingenting 

(= utan att få ngn betalning), köra gratis.' -- dl too to krdyn 

far dn  'de tog 2 kr. pr aln.' -- e var j- §tkofdm nur fnr-dnunen 

bltdt 'det var 25 öre pr dygn i betalning' (för de rothjon som 

stannade hemma hos sina barn i st.f.a. "gå gårdfari"). 	ph- 

Lguna var femtan o isuu krceun fur halz-dren 'piglönen var 15 och 

20 kr. för hela året el. för ett helt  år.' -- fa b%tdt forc. 

pfgflkso, far-h4sto 'få betalt för skjutsen, för hästen.' --

fur-mÅä! 'tack för maten!' (Obs. sbst i oböjd ob. sg., svagt. 

form. Jfr med!). -- tak far föLl„en! 'tack för följet (= sällska-

pet)', tak fu-idnen! 'tack för lånet!', tak far bdren! 'tack för 

budet!', da fa z ha mitY3z tak far b%swdl,ran! 'tack så mycket för 

besväret!' -- en skul flere- ret fu-de tempo n he goot 'han skul-

le göra rätt för (el. svara för) det rackartyg han hade gjort.' 

swära far 'stå till svars för': ne sko do fa swära fn-dgusen 

'nu ska du få stå till svars för det här.' 

z st4Le(n) far 'i st.f.': --sn he di z ste7,61 far kkedsko bodz _ _ 
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k<59pzsbLdsan 4;o9t som an pösa '--så hade de i st.f. kaffeburk 

liksom en påse av en "kopissblåsa".' -- --a i,ka vara rgyndan, 

so nåäa /zg mo0, z st/an far boDanrgundo o gr4ndo '--det mås-

te vara stänger, som nätet ligger emot, i st.f. bottenpålar och 

grindar' (Laxgårdsbygge). 

4) I uttryck som beteckna 1. till hjälp för, till skydd  

för, till förmån el. fördel för, bra för o.d.; 2. de förras mot-

satser: till skada för, till nackdel för, till hinder för; skydd 

mot, botemedel mot, bra mot o.d. 3. den el. det som förorsakar 

fruktan. 

vara h/ pebp fezt., n4: hit jar ea,nt4z/ Po/4p fe-ne?„4 'det här 

är inte till hjälp för någon.' -- bdra fe-nez 'borga för ngn': 

en b6rd far läzgeiLo 'han gick i borgen för husbonden i däzgab-~ 

gården.' -- doa, fe-ne1.4 'dö för ngt': an sko doa, far da,n o fö9s-

taidndan 'man skall dö för äran och fosterlandet.' -- bso 2ar 

foe/b69 fo-ptur föa /4a 'brisan är ett fågelbo för större fåglar.' 

-- vara bra far hdlsan 'vara bra för hälsan.' -- a /21-breLd6 

haa,m--far grana o fe-narmasta sLaktn 'ett litet bröllop hemma-- - . 

för grannarna och för närmaste släkten.' -- vara kwåksdlvar far 

halz-san 'vara kvacksalvare för hela socknen.' 

a mzsfthasi  fa-netÅ 'det misslyckas för ngn (att göra ngt)': 

misf(54as far ma, da ja 3av-tån/4s 'det misslyckas (med att 

tala tydligt) för mig, då (= eftersom) jag är tandlös.' -- a vel, 

-sjsz/avillt2 fe-nelÅ 'det blir skälavilt för ngn = ngn går vil-

se.' -- fd/zä far h4/san 'hälsofarligt'. -- hit sku-ha-verz o/-

vdpt fe-n, da a 116274 ha mdma grzä 'd4t hade varit allra värst 

1 ökm 1 94. 	2 a.a. 146. 
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för henne, då hon hörde att mamma(n) grät.' -- ji vit nnt h4a-

s4az mi e-cisy mar 'jag vill inte utsätta mig för detta mera.' 

akt-41 far branto! 'akta dig för branten.' -- vara tet far 

varan 'vara lufttätt, vara dragfritt (eg. tätt för el. mot vin- 

den).' 	vara bra far 'vara bra mot':  aspe jar bra far man o 

röD'an 'aspen är bra, för att den inte murknar och ruttnar (= bra 

mot att + inf.)'. 	ta fsr-tånvdrko 'ta för el. mot tandvärk 

(= göra vissa rörelser i ansiktet på den som har tandvärk, så 

att värken försvinner).' -- ta 55a far oruihdgen 'ta uppå för el. 

mot ormhugg (= genom vissa rörelser kring ormbettet hindra 

svullnaden att sprida sig.)' 

c) j1 -tog nnt far heynda ger-clnä 'jag törs inte gå dit för 

hundarna.' -- a hav nnt töras para net far mdman 'hon har inte 

torts göra det för mamman.' 	truLa LTtha fti sy fs-ptenan o soLl- 

tar 'trollet måste fly för stålet och saltet.' 

Däremot står adj. rädd för, skygg för med ren dativ: 

vara red hceyndo, 'to, dskan, ;p4lipgan etc. 'vara rädd för hun-

den, elden, åskan, gumman etc.' hastn, dtn ja-,»§ola
1 
foLkan 'den 

där hästen är folkskygg el. skyg£  för folk.' 

5) I uttryck som ange att ngn berövas ngt, mister ngt o.d. 

laba, smeDan, ssyna, hspLa ha fri far o 'han har förlorat 

luktsinnet, smaksinnet, synen, hörseln (eg. lukten, smaken, sy- 

nen, hörseln har farit för hn).' 	hspLa ha fsrz far o öldales, 

far o Umiaåu nzgo 'han har blivit alldeles döv, Niklas i hmia-

%a-gården.' -- a La.kv fel nnt Just ner bana me fa-co 'det le- _ 

ver väl inte just några barn nu för dem (= de har väl nu mistat 

1 Om skygg se Ökm 1 158 A.2. 



57 

så gott som alla sina barn.)' 	ne ha hzsrj, olat, a vat—Pielha 

far o, averkzs 'nu har den här (mannen) slut, det vart el. tog 

slut för honom, överkalix(målet) (= han kunde inte berätta mer).' 

-- da kom bken o too koon far o bodz fey,san 'då kom björnen och 

tog kon för honom ur lagårn.' 

I rel. satser uttrycks motsvarande med sa--far 'som--för, 

för vilken, vars': a bo-krzn, so ha bröa stitu for, baoks pdn- 

zpga 'Baku-Karin (= bagerskan Karin), "som har brunnit stugan 

för" (= för  vilken stugan-- el. vars stuga har brunnit) ber om 

pengar.' 

6) Ngr verb konstrueras med far + dat. Denna prepositions-

bestämning motsvarar 

a) dptivobj. i rspr:s typ berätta ngt för ngn:  bzrdt ne fer—nelh; 

sdz 	ne far—rieu (el. aå net,f): se z, e art far o el. aå o!; tata-dm ..- 
ne far—ncru: da tata-na-dm far mamen, aä--. _ 	_ 

subj. predikativ i typen kallas för  ngt:  kdLes (far), rd6enes _ 

far. 

o ha kdLese far faptwdrven el. knase fdpta wdrve 'och det kal-

lades (för) första varvet (vid vävning)'; da di ha fdmtan beend 

uåz 

 

wort kes, ha regenese fsr—pj§dylo 'då man hade 15 kärvar i 

varje kas(e), så räknades det för (el. såsom) en skyl.' 

ack.obj. i typen förneka ngt, styra el. sköta ngt:  ndzg' far 

(el. äzL), star far. 

bege nctz:be fs_cien el. åzl den 'båda förnekade det el. förnekade 

att de gjort det el. nekade därtill: (Se äv. under Ökm:s motsva-

righeter till pronom. adv.); en star far getLo, gantabfdn 'gammel-

far står för el. styr el. sköter gården.' 
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d) prep. adv. vid trasi  nan far—net.; 'retas el. skämta med ngn om 

el. för ngt': va ha hol a tres a far.43(ftn 'vi har hållit på 

att retas med henne om giftermål.' 

Sätt. far-hcind: o pLARkfLdäana vor—pa,,d far hind 'och 

plankflottarna sågades för hand.' -- da sgum va fast fora uäz 

åndzidan, far-hdnd zmz na sko vara nooaä 'då syr vi fast fodret 

i underlaget, för hand om det ska vara noga.' 

Avsikt, ändamål: a hol a bL4bas far ranan 'det drar i-

hop sig till regn' (eg. det håller på att blekas (= bli blågrått 

på himlen) för regn).' 

Ingår i det vanliga distributiva uttrycket dnda far-dnda 

'undan för undan': da ha di Lat euä rarana dnda far-dnda ok 

goLvan '--raderna (med sädeskärvar f. a. tröska dem).' 	ga,r 

gAbf6Srzn, ha jer ga,r dnda far-dnda uäz woLo gaL 'gå gårdfari, 

det är att gå undan för undan i varje gård.' -- man fL'az föoä-

hdLa dnda for-dnda runt okr4pg, eåso a ha brons fardzä ca at 

stal 'man flyttar fothålen (i kolmilan) undan för undan runt om-

kring, allteftersom det har brunnit färdigt på ett ställe.' --

(Så sätter man upp fyra nya kärvar, en på var stång (i rian) 

som en rad--) o ss far z g.”72gen onda far dnda, äzl sta2gran 

sera ful '--och sen fyra i taget, undan för undan, tills stäng- 

erna är fulla.' -- va btrz (Au narasta rayndn aå håsz, o sa dnda _ 

far-dnda, äil va ha ful hdsza 'vi börjar hässja på nedersta 

stången och så undan för undan tills vi har hässjan full.' -- o 

sa be n z lkepg-bdend o knayt—glo uäz beendan dnda far-dnda 'och -c 	-c 	-c 

så hade han ett långt rep och knöt dem (gässen) i repet i en 

1 tråssa 
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lång rad.' 

10) I ytterligare ngr uttryck: ha sr/aå for el. ha swort far 

'ha svårt för', vara goo far 'vara god för = vara i stånd att', 

samtliga med ren inf. Se närm. Prep. rektion. 

vara fdianå far + sbst i dat. 'ha fallenhet för': a 3ar nnt 

fdlanå fu—qa har arb44, 'hon har ingen fallenhet (eg. är inte 

fallande) för det här arbetet.' -- vara La so fs—pl: o han 

u(er—Lhaa 80  fG—P1, 9 gamaLioduan 'och han var liksom lite för sig 

(= var "lite bakom", inte fullt normal), den gamla ungkarlen.' 

Jfr samma uttr. i Btr (019) 'vara litet försigkommen.' 

B. Övriga fall: Ingår: 1. som 1:a led: 

i prep. 	far hdnap—pkul, 'för hennes skull'. 

i en del smns adv. och i ngr adverbiella uttryck. 

farb4 'förbi': te/fl n ger fot farbh 'tiden går fort förbi, svin- 

ner hastigt'; da 	2:6 va aå sch', zmz me skut ha for/ fcgrb4 'då 

gick vi att se efter, om något hade gått förbi (= passerat förbi 

skogskojan).' 

far3dmt 'för jämnan, alltid': hon flidårs okr4,72go fur3dmt 'hon 

flackade omkring för_lämnan': 31 3ar hdmaLz
1 
 fnr3dmt 'jag hål-

ler mig alltid hemma.' 

farmdAr 'förmer, bättre': an sj§nvå s/ ferm4r an dan dn 'han 

sköter sig bättre än den andre'. Ej vanligt. Anv. oftare som pre-

dik.adj.: han dan ,ar farm4r an dan-an. 

far—rdta
2 'inför rätta': an ha sto/ va no fnr_rata 'han har bi-

stått (eg. stått med) honom inför rätta.' 

1 hemmalig, hemkär o.d. 	2 Lån ur rspr. el. i varje fall rspr- 

påverkat (obs. slut -a). 
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ferdzhä 'förut, i förväg': kno hzn ha jz ez,nt snt furd1,4 'den 

här kvinnan har jag inte sett förut'. -- jz vii väåa farhå, wo 

a sko fa 'jag vill veta i  förväg, vad hon skall få.' -- Ordet 

flurchkä är med stor sannolikhet influerat av rspr. Målets genuina 

form är fzrzdåa 'före-åt-åt.' Se s.338. 

far dz,no smal, 'i en smäll, i ett svep': oi trn de fz di far 

dzno smal. 'alla tre (flickorna) fick de då i ett svep (upp ur 

vattnet, där de höll på att drunkna)» 

i ngr av ökm:s motsvarigheter till rspr:s smns pronomi-

nalla adv. 

fu—clgy 'därför, av den orsaken, av den anledningen.' (Kausalt. 

Fsv. forby). 

far ud?, far w6rz? 'varför?, av vilken orsak?' 

Om dessa se närmare i kap. Ökm:s motsvarigheter till smns prono-

minaladv. s. 528. _ _ _ _ 
i ngr konjunktioner: 

fur aå 'för att' i) grund el. orsak, 2) avsikt el. ändamål. Ibl. 

endast fur. 

i) di 	 o naäa, fur aå e 	zb" Latare sia, da gräsa var 

b401,.;.t boqz dagen 'man måste slå på natten, därför att det gick 

lättare att slå, då gräset var vått av dagg.' -- (jag har inte 

bytt om kläder), far jz sko äzibaåa znz fel.ksan '--för (el. ty) 

jag ska tillbaka till lagårn.' 

2) o milardme mila stoko o vego sko nias aä va 3o9n, far aä _ 	_  

sko val., varmt 'och mellanrummet mellan stocken och väggen skall 

fyllas igen med jord, för  att det ska bli varmt.' 

I ett fall som t.ex. sa sndod jz raz fu—pgz, 'därpå vände jag 

mig för att se' (om landrået skulle komma in) är aa utelämnat. 
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Smnställningen fa-44--far aa, t.ex. i belägget (Liv 78:27 

f.) fs—dcsly foQ—n—del„,a--fsr aan ha het, ad-- 'för den skull gick 

han dit--för att han hade hört, att--', bör uppfattas snarast 

som en tavtologi, kausalt pronom. adv. fs—dsy + kausal konj. far 

aä. 

far ha. Kan vara 1) kausalt el. explanativt: 'för det att = 

ty'
1 
 , 'av den orsaken att' 2) finalt: 'på det att, för att.' 

di blhgvad el,nt Lnr—nr.neyr, far ha di flb ss Laksi2. o fda-

Le 'de behövde inte lida någon nöd, Ix de fick så mycket lax och 

fågel.' -- ne drå6a di nu--far ha 3% ha Th hIna 'nu dräper de 

(= landrået) mig--därför att (el. av den orsaken att) jag har ä- 

tit här.' -- o sa hla 	g, arl, g, o ha uer—noo far ha n ver /l 

undre 'och så hette den Åt, den andra gården, och det var nog 

därför att (el. av den orsaken att) deal låg längre norrut.' 

o kera sko //g opfs—ptrsymo, far ha iaksfi sko hois dar 'och 

karet (i laxgården) skall (el. bör) ligga upp mot strömmen, för 

att (= på det att) laxen skall hålla sig kvar där.' 

2_ som sista led (-far) i åtskilliga smns prep. Om dessas 

användning även som adv. se  nedan s. 65. 

dfsr - af4r - 4far - 4- - 4far 'i vägen för, framför så att ngn 

hindras, till hinders för, framför så att man skymmer ngt; i för-

väg.' 

ger, kcelha, Lig, ro,c2 s'iaz, star 4far—nelk 'gå, springa, ligga, ro, 

sitta, stå i vägen för ngn el. ngt.' ga ea,nt af4r-ml! 'gå inte i 

vägen för mig!' -- rosp, nnt ear ml, 31 kan 3o stoO uau baao 

deno 'ro inte i vägen för mig, jag kan ju stöta till din båt.' 

1 om ty såsom kausal konj. se  Noreen Spr. o Stil V 89. 
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da brguba va klzprdo, o han SO da hznä fin, se fur aå hnndar—qz 

eran ss hui, han 4f sr bdåo. dl be6re baåa da vat hnndra 'då bru- _ 

kede vi kappro, och den som då hann före, så för att hindra de 

andra så höll han i vägen för båtarna. De bakre båtarna blev då 

hindrade.' 

Vidare belagt i uttr. vara 4fer—nezk = ncelh fs—nd.kr = ndz,r-

gazn: jz vii at vara ufer—nn, 'jag vill inte vara närgången 

mot ngn.' 

För formerna ear och af4r bör man utgå från ett äldre at-

för.
1 
 Samma ord är Mp at-för el. åt-för adv. i vägen, till hin-

ders': vara atför, liggä åtför Rz 15 a. Ett åtför utvecklas i 

ökm, i svagton till åtför > dfr med assim. tf  > f (Jfr gra?. 'ut-

för', se ovan och nedan). Det korta -f- i af4r beror på beto-

ningsomkastningen frfr närmast följande svagtoniga ord. Se ovan 

ex. ga  nnt af4r-ml! (Mera härom i avsnittet om Tryckfördelning-

en mlnprepositionen och dess rektion. s.55 2-) • Samma betoning 

bibehålls i ordets användning som adv: stad nnt af4r! 'stå inte 

i vägen!' (Se nedan und, far som adv. s. 65) 

Formerna på s- el. G -  låter sig förklaras ur ett äldre ut-

för. Jfr att det på ett par håll i socknen har belagts 4taå 

(ÖLj.) och gåa (Svb) för 'utåt', och att målet allmänt har 4teå 

'utefter, söderut i (by o.d.), nedför', i båda fallen med G - s 

gn förkortning och reducering i svagton utvecklat ur sz,4. Det så-

lunda uppkomna u - G har icke deltagit i dn vid en senare tid-

punkt skeende och för ökm. karakteristiska utvecklingen hiv., > au 

1 Jfr fsv at prep. 1) vid rumsbestämning f.a. uttrycka "ett va-
rande i närheten av" ett föremål. Sdw at 1). 
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(jfr km:s (91,t, för äldre u, Rg 97). Målets a-former är således di-

rekt jämförbara med Mu (0b) utför prep. o adv. utför betyd. 2 

'hindrande, i vägen' samt Bucht Spr. i H. vara utför 'vara i vä-

gen el. till hinders' (där utför av B. klassificerats som adj. 

Men det kan likaväl anses som adv. i predikativ ställning vid 

verbet vara, se Sunden Sv. Språkl. 28:e uppl., s. 265). 

För prep:a framför, se frdmbro 'främre om' . 202, nedför, 

se ndrav% 'nedöver' s.343. 

6pfar 'uppför'. Täml. ovanligt som prep. Jfr adv. dfor. 

kera sko lig åpfor—ptroymo, far ha Laksm sko hols dar 'karet (i 

laxgården) bör ligga uppför strömmen (= mot strömriktningen), 

för att laxen skall hålla sig kvar där.' 

Pre. på -an + för. 

Som allmän iakttagelse rörande prep. (och adv.) på -an +  

för (typ. bortanför, frammanför, hitanför etc.) kan framhållas, 

att flera av mina äldre meddelare (särskilt i mindre centralt 

belägna byar, t.ex. ÖLj.) reagerade negativt inför flera av dem 

och försäkrade, att sådana ord var "svenska", och att de rätta 

uttrycken på ökm. var botro, frembro, hero etc. 'bortre-om, 

främre-om, hitre-om' etc., d.v.s. adv. i komp. + -om. Jfr under 

-o s. 202.. 
båDafar 'bakanför, bakom'. Jfr bero 'bakre om': bnafisr hdstan 

ha va hdbara 'bakom hässjan har vi härbret.' 

b6tafer (direkt och nytt rspr.lån är b6tanfar) 'bortom'. Jfr 

bdtro 'bortre-om'. Lzi-f(st§a uer—po oba ino horn, bdtafer kätzs 

1-smd4 'Lill-Fisket (där förr den även av ÖK-bor besökta höst-

marknaden hölls) var liksom på en holme, en bit bortom (från ÖK 

räknat!) Kalix.' 
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tnanfsr 'innanför'. Ett belägg från en yngre meddelare i He 

(1932): s'ilz inanfar—spso 'att sitta innanför spisen (= längre 

in i rummet än där spisen stod) rättades genast av en äldre 

kvinna till sTAz inc spelso el. sta, ineåa roman 'sitta inom 

spisen el. sitta inefter-å rummet', med det tillägget att ngt 

ord "innanför" finns ej på ökm. Hon gav som ex. nnt sko do star 

a'uå, kom just zno dgro 'inte ska du stå (där) ute, kom just in-

nanför = inom dörren.' 

isanfor, se Sammansatta prep. och adv. på (h)zs-, (h)is- s.581. 

ndrafor 'nedanför, lägre än': va si Lear an czari, da s'ich va 

ndrafor agro 'vi bor lägre än åkern, då bor vi nedanför åkern. 

(Sagesmannens sommarstuga låg lägre än en havreåker bakom).' -- 

a Jar 	haL otia strd9,712,pan ndrafor klänzpgan 'det är ett hål på 

strumpan nedanför klänningen.' 

dafor 'ovanför'. Syn. dana 'ovanå', divaro 'övre-om': skoo,La jar 

5aft9r helan z6z spnso 'skordan (spiskåpan el. spishyllan) är _ 

ovanför hällen i spisen.' 

dthåa(n)f&r 'utanför = längre ut i ett rum = närmare dörren': 

åt dIkaanfor—spekso el. eihåo spnso = stål membran dgro 'sitta 

närmare dörren.' 

3. Prep. på -om + för. 

4aorsr 'utomför, förutom = med undantag av, undantagandes, utom' 

Jfr fgrhäo. (under -o) s. 178. 

brdna ho,z4r—chl grsbgyno, (Naofsr-4c9m so bo 9 	prkstbdoLan _ 

'Bränna hör till Grelsbyn, undantagandes dem som bor på prästbo- 

let.' 	da , jar....no94a fårdz, 41.hdofor raz,6a 'då är fisknoten fär- 

dig med undantag av repen.' -- da btrz 3esta tdk o fara, hdo- _ 

fgr—ndrmesta siekta 'då börjar gästerna tacka och fara (el. gå), 
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förutom närmaste släkten (som stannar till följande dag).' 	a 

ha doa bot wondInn, 	ofar me l 'varenda en (i släkten) har dött 

(bort), utom jag.' 

Ingår i konj. cekäofor «å 'förutom att--, med undantag av 

att--' 

o travdrka tcäz-drmo Jar bo cta söma so for--o stol eka so da ana 

jar, dlOofsr aa a Laka vara rayndan, so neäa tig mo oå 'och trä-

virket i armen (i laxgården) är av samma slag som förr (= det 

förut nämnda) --och byggt (eg. slaget ut) som det andra (är), 

med undantag av att det måste vara stänger, som nätet ligger e-

mot--' 

II. for i adverbiell användning. 

Som  simplex förekommer far i lös ssg med några verb; 

dy74 fr 'gärda för, omgärda, kringgärda.' 

Okra-s%-fr (el. åzl) 'göra sig till'. ;e.7.4%-el,nt far! 

raynd får 'rynda för, ställa hägnad': c/3 hot a raynd får aa 

k74sko. 

st d får 'slå för = skjuta spolen första gången genom väven.' 

spdn fz'“» 'spänna för (hästen, renen)': di sptznå får, o sa ber- -c 

a-d 'de spände för, och så bar det av.' 

Smns adv. på -far. Jfr under far som prep. B. (-far). 

ear m.fl. former: stad nnt afar! stad nnt lesr 'stå inte i vä-

gen! -- hesa ster afar, a jar fo—nd.kr aäz va%o, va LIIA fLzaz-

bat a 'huset står i vägen, det är för nära (lands)vägen, vi mås- 

te flytta bort det.' -- kliadara el. krdaba jara 4far ok vevan°, _^ 

sv n lluä-stdn bilan (= dl hdIndar bzlln) 'korna är i vägen på _ 

landsvägen, så bilen måste stanna (= de hindrar bilen)» -- staa 
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nnt 4fer o hhnder ml 'stå inte i vägen och hindra mig!' --

staå °Int 4for, so 2% fa sey, ;unz-fgnstren 'stå inte för, så 

jag får se genom fönstret.' -- vdnt o6d-1ft%, do fe ennt sfkei 4fGr, 

ve sko stkaL z-brd%d 'vänta på mig, du får inte cykla i förväg, 

vi ska cykla i bredd.' 

frdmfor 'framför = i förväg, så man har på lager av ngt': ha 

frdmfGr 'ha på lager el. i resev av ngt.' 	2% ha körde mz4;z 

frdmfGr 'jag har kardat, så att jag har mycket på lager.' -- en 

ha % grIlhå(er)-a-pdnzyg fridmfisr 'han har lite pengar hopsparade 

för framtiden.' 

ndfer (Gr.), ndfGr (He.) 'nedför, utför': e 2e-14tare ge—ndflsr 

en dfer 'det är lättare att gå nedför än uppför.' 

dfGr el. dfer el. 6for 'uppför', ofta med bibetydelsen 'brant 

uppför'. Äv. formen dpfor har belagts (på He 1932), är ej van-

lig. Trol. rspr-påverkad. 

e 2e....toopåt ge,r dfsr. 	e2er yer oL2t-4a 'det bär uppför hela 

vägen dit.' -- 2ar e dfar o6a dundren? 'är det brant uppför på 

Dundret?' -- par 2e_ps fGr, man ve sko bly, äzl kbeter op os 

'här är så brant uppför, men vi ska försöka (eg. bjuda till) att 

klättra upp (oss)'. 

Adv. på -an + far  

Jfr motsvar. prep:r ovan s. 63 

bdbafor 'bakanför, bakom'. Belagt huvudsakligen i smnställning 

med adv. din och der, båda med betydelsen 'där': best n star hYna _ 

o semstn din-bcrbafs,r 'den bästa (båten) står här och den sämsta _ 

därbakom.' 	nnt sko do star dznbdbafGr, kom o steL dl frdma- _ 

far 'inte ska du stå därbakom, kom och ställ dig framför.' --

hdsza star frdmafur, o derbdåaf5r ha va hdbere 'hässjan står 
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framför, och därbakom har vi härbret'. 

bdtanfsr 'bortanför, bortom, längre bort'. Yngre rspr-lån. Jfr 

bdtro. hesa din ster bdtanfsr, o htsara stor (el. f rembro 

'den där hässjan står längre bort, och den här står (el. är) 

närmare hitåt'. 

frdma(n)for 'framför, längre framför, närmare'. Jfr frembro. 

stel vdga frdmanfsr, stel e fzrz sdfan 'ställ vaggan närmare, 

ställ den framför soffan!' (Fler ex. se  under b4afor ovan!) Syn. 

frdmanz (se under Adv. på -an +z), hehaanfor, h4aro. 

h4aanfsr 'hitanför, längre hit(åt)': stel vdga hhaanfor! 

ce.krzt 3er a han so boo, ldpgar bot, ana a 3ar han so bo o hg.kaanfor 

'inte är det han som bor längre bort (som jag talar om), utan det 

är han som bor längre hitåt'. 

isanfor 'längre ut (på djupet)» Se smns prep. och adv. på (h)zs-, 

(h)is- s. 581. 

(Naafor 'utanför' vilket även ingår som senare ssgsled i adv. 

cidsaafor 'dessutanför, dessutom'. 

Adv. far 'för = alltför'. 

Adv. for i betydelsen 'alltför' har belpgts frfr adj. i 

positiv samt frfr adv. 'mycket'. 

ve4 far ha“ 'det blir för hett'. -- trösgdn var fa—la 'trös-

keln var för låg'. -- ha fs—idl,aa uaz kdpol  'ha för litet i "kop- 

1 Belagt i ssgn yr-kopp m. 'yrhätta' i Gstr., Sdm. (Rz 835 b) 

samt i ösv. dial:s yrkopp. -kopp smnställt med lty. Kopp, hty 

Kopf (V11 Ob). 

6 
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pen" = vara ointelligent.' -- e tias far mz'gz. 	tglia nel,.k fa.- 

ar 'tala'tala ngn för nära = förtala ngn, tala illa om ngn.' -- va-

ra nez,A, fa-nelr 'vara närgången mot ngn.' -- kbzp fa-pkarpar-s7la%, 

oGa tayen 'klippa för skarp snedd på tyget, snedda tyget för 

mkt.' 	Jar far vel /ara uåz baksn, j% llikä stum a do 'det är _ . 

för vida ben (eg. lår) i byxorna, jag måste ta ihop dem (eg. 

sömma av dem).' -- far m2.,Q3z 0;oop 'övermogen (eg. för mycket 

gjord).' 	far-/e0e 4;o9 'omogen'. 

Ngn direkt motsvarighet till rspr:s ord alltför har ej be-

lagts. I uttryck av typen alltför stor etc. används stundom far 

mzz + adj. i positiv. Ex. se under 774;z samt ovan 'övermogen'. 

Ngn gång hörs en omskrivning av typen alldeles för + adj. i  

pos., t.ex. a jer öldet“es fe?' frAmt44a 'hon är alltför framta-

hg (= uppriktig i sitt tal).' Troligen påverkan från rspr. 

ftrz 'före' 

ftrz (fsv fyrir) brukas som I. prep., II. adv., III. temp. 

konj. 

I. Prep. ftrz styr oftast dat. Den anger 

i) RUm och ordning: före = framför (mots. ba.6z); 2) Tid: före = 

innan (mots. e(1). 

i) stel vaga hero, stel a fzrz-söfen 'ställ vaggan längre hit-

åt,  ställ den framför soffan.' -- sa vezst e si fzrz bådo 'så 

visade det (= sjörået) sig framför båten.' -- han ger fzrz-md%, 

'han går före = framför mig.' -- o da fz6 a ger ftrz-no ollt da 

'och då fick hon (= spöket på Hansgården i Br.) gå före honom 

hela tiden (eg. allt då).' 	da ha n selt, hurz ne ha vari ft- 
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rz-no, trelli§dLzyga 'då har han sett, hur hon (eg. det) har va-

rit framför honom, trollkäringen.' 

Friare: hfsar ger a% 0 3 hal,v td.km rzrz-b6rjarlz 'den här (kloc- 

kan) 

 	• 

går 1i timme före borgerlig (tid).' Ordning: först kommer 

bondtiden (= vår klocka) och sedan borgerlig tid. 

2) a ver frt tro vro (y. a ver frz vro ter) 'det var före  

vår tid.' -- ro 9 jar a rirz meno teokr 'nog är det före min tid 

(som detta har skett).' 	fri da tero 'före den tiden.' — 

(just) fzrz-(Ihn '(just) före jul.' -- a ver o hostrl, fzrz-mzkad-

lz, 80 d% st 06 fbabana 'det var på hösten före Mikaeli (29 

sept.) som man satte upp gillerna.' -- (just) fzrz-mLsdmaro 

'(just) före midsommar.' -- fzrz-håLv.söman 'före halvsommaren, 

på el. under försommaren': fzrz ha4söman jar besta mathn 'på 

försommaren är bästa tiden att meta.' -- j$ 	.jgära hzån fz- 

rz-thsddo 'jag måste göra det här före tisdag.' 

rzrz-. I förbindelse med ett efterföljande - eda el. aåa 

'-åt -åt' bildar rzrz- tidsadverbet rirzaåa el. fzrzdda, se under 

aå s. 338. 

II. Som adv. anger rh-z (komp. ror, sup. fat) 

1) Ordning: Cirz 	'före = framför' (mots. bäåz) 2) Tid: rtrz 

'före = innan' (mots. eå) 

1) Ordning 

st'irz firz, de! 3% sko st7rt båbz 'ljustra före, du! Jag ska 

ljustra efter' (sade gubben till trollkäringen, som satt på 

vattnet på ett bräde och ljustrade framför honom.) -- han ger 

firz o .77, kom bäåz 'han går framför, och jag kommer bakom.' -- 

spelmdn ger firt o spå7,e o6a-fdalln brilthrmdss 'spelmannen går • 

före (= i spetsen av brudtåget) och spelar brudmarschen på sin 
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fiol.' 

fira fri 'fara före': fåra va f4aaro fTri 'fara med fötterna 

före.' (Sägs då de döda bärs till graven). -- (så har de börjat 

slå med slagorna), to färz frz o to bäbz 'två gått före och två 

efter.' -- o se hul a va fra-riri, 	ji var kre2go femti fars 

fra leenden 'och så höll det (= sjörået) på med att fara före, _t 

tills jag var c:a 50 famnar från land.' 	o ss kom dl, an ol 

L.;0 hestret, o n 26ta masdl,ra riri 'och så kom de, 011e ledde 

hästen, och Jotta (Johan) marscherade (= gick till fots) före.' 

-- 2% tijs va håva wor4ran az/ ,7;GIsp, 2% 	ap flrz o i bäbz 

'jag tycker vi narrar (eg. häver) varandra att gäspa, jag gäspar 

före och ni efter.' -- se ha di hdoe do babLd/M3as, rg.va  fri o 

hchkra bäbz, in a fiksan 'då (vid påsk) lär man ha lett dem 

(= korna) baklänges, baken före och huvudet efter, in i lagårn.' 

ldg 8% rirz 'lägga sig före (vid kapplöpning)» 

2) Tid 

kwa“ln fTri 'kvällen före en dag i förfluten tid, föregående 

kväll' (men: igÅr-o-kw(4,7,272. 'igår kväll'). -- (de fick äta samma 

gröt på andra bröllopsdagen) so doh he kwa , i2r fYri 'som de hade 

kVällen innan el. föregående kväll.' -- fLaa_c/a f7.rz ha va drni 

hona o to og 'flera dar förut hade vi dödat (björn)honan och 

två ungar.' 

Rätt ofta avses både tid och ordning: 

a%n kom rirt o dan an et. Om de finnar som förr vid marknaderna 

i Bränna brukade bo i Grb berättades, att de kom tillbaka till 

sitt nattlogi på kvällen el. natten vid så olika tider, att 

gårdsfolket ej fick sova: 'den ene kom tidigare och den andre se-

nare.' -- (vid gråfärgning förr: man kokade upp en gryta galläp- 
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pellag, därpå en gryta vitalunlag), sis toft da treln znz grgudrl, 

di he koobe rirz 'så stoppade man garnet i den gryta man hade 

kokat före el. tidigare (= galläppellagen).' 

Tidsadv. frz smnställs rätt ofta med adv. hin. 

hzn-rirz 'eg. här-före, för-sedan, tillbaka.' (Mots. hzn-bäjz 

nästföljande, efteråt' (se adv. bal, under i.) 

Ex. ten ar hzn-fr,rz 'för 3 år sedan.' -- de her brelÅge ha rakt 

/z1, itpgafdr famtz ar hin-rirz 'det här bruket (el. sedvänjan 

har räckt (= fortlevat) till för c:a 50 år sedan.' 

III. rirz som konj. 

rirz tidskonj. 'innan, förrän'. 

j% sisu?, vm sn bak, f7r2. 31 do., 'jag skulle vilja se båten, 

innan jag dör.' -- o r'irz va kom da-ka, so kölna us-- 'och innan 

vi kom dit, så kommer vi--' 	f7,rz dm st4 öp fre b69Lan, sa-- 

'förrän de steg upp från bordet, så--' 

Kg,no m.fl. former 'genom'. 

I. Prep. 

För prep. genom har ökm. Q;äno2g, 	gno samt ,genzpg, 	genz. 

ö-vokal och samma dubbelhet -om, -%g uppvisar Skf, medan för Btr 

blott uppges jen9%p (Bir Ob); likaså har Mu endast ö-form på 

-ing (Mu. Ob). Däremot uppger 	Rg (s. 115) för km Q0nu prep. 

ö-vokal uppvisar redan fsv och fisl, (se Sdw, Frz,Noreen 

Aselp.T. Gr. och Aisl. Gr.) 

I ökm. styr ,1;isino etc, som prep. oftast dat., mindre ofta 

ack. Således tvärtom mot fsv. genom etc. (Se Sdw). 

1. Används om rum.Verbet i satsen är ofta(st) rörelseverb. 
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an droo 	snsyr Q;snl-jsglan o sisznan o knåyt ih60 a 'han 4I2A 

ett snöre genom köttet och skinnet (på den halta kon) och drog 

ihop det.' -- rara ndl, 	ånzpg-r6po 'fara ned genom forsen.' -- 

fara Ogent-sj§erlgd74o 'fara  gnom skärgården.' -- 	fer_po 

spor Q;anm vd1,vo 'hon far som en skottspole (eg. som spolen ge-

nom väven).' -- grava fram ka4a “sno-35!on 'gräva fram (de fär- _ 

digkolade) kolen genom jorden (som täckte kolmilan).' 	whbva 

gcer Q;unz-bdgro met,tro 'valvet (i bakugnen) går genom bakre mu- 

ren.' -- an kom xuå 	snz-dgro 'han kom ut genom dörren.' -- a 

kom vaåna Q;snopg-tdg'en 'det kommer vatten genom taket.' —0 ss 

kom dl om hårkmeyn--o såreå OT,unz2g-rdn 'och så kom de (=   lap- 

parna) förbi Härkmyren--och söderut genom Råneå.' 	da kom kona 

snipg-kAstmasino 'så kom kornet genom kastmaskinen.' 	te 1 

stoor-skoondb o 1 groo hAmpsngyr uä% nan o råga Qsnzpg-h.fn _ 	_ 

uåt-bdoo 'ta en stor skonål och ett grovt hampsnöre i nålen och 

sticka  genom huden i bogarna (på halta kor f.a. bota dem).' 

sts/å spoon 03sno-vdvo 'skjuta spolen genom väven.' -- snsyr a 

nnz-d,s5ro 'sno iväg ut genom dörren.' -- o ss stak han (FIA 

hal.kra 	sni-fenstren 'och så stack han ut huvudet genom fönst- 

ret.' -- stsyr 4;unz-kstilsr6pa va baäo 'styra (tjärtunnsflotten) 

med båt genom Kalix-forsarna.' -- å beend so sååas Ogsnopg-hdLa _L 

'ett band som träs el. sättes  genom hålet.' -- --o tre å swea- _ 

ldman 	anz-sweaLinn '--och trädde svegeskaftet genom svege- _ 

lyckan' (Se närmare Liv 3:10, 95). 	o trAr-c5t5a risken o6a 

v(rz,o Qgsnz2g-möno 'och träda på fisken på vidjorna genom mun-

nen.' -- J1 sko bara gen Osnopg-dgypan 'jag skall bara ögna 1- 

genom det här.' 

2.) Ingår som 1:a ssgsled 
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i adv. ,J;nnohdlz 'genom hela, alltigenom, helt och hållet': 

trebd'Org ha vo,ota bbey,ä rjgenohdlz 'träbiten har blivit blöt 

alltigenom.' 

i konj. 	onz-dgy he 'genom dy att, därigenom att': o ;orbz- 

dgy he b4nzpga ster—pg,reä o nåre5. Ss ha se1.1n to-fgnstar otia _ 

hstap4ra o to-fenstar 06a våstap4ra, fe—selln 3er meta bgnzpgan _ 

'och därigenom att byggningen står i söder och norr, så har sa-

len två fönster på östsidan och två fönster på västsidan, ty sa-

len är mitti byggningen.' 

II. Adv. QP'sinz 'genom'. 

Adv. genom har belagts endast med formen 0g4nz. Jfr motsva-

rande prep., som i målet har former med både -z, -zpg och -0, 

-opg• 

Som adv. har Otnz betydelserna 'genom, igenom, fram.' I 

smnställning med Qnz uttrycker satsens verb oftast rörelse el. 

riktning. 

böra 	.gynz 'genomborra': data 3ar 	nolnä, so dl ha Q3oot bodl— 

In bresmdl, va-hdLan böra 0;Znz 'dubben är ett flöte, som man har 

gjort av en brädbit med hål borrat genom (el. genomborrad med 

ett 	hål).' 	op. a bar- d Qggnz; an staLd sl a-knd o too 1 heend _t 

won bt1(/skur, da e ber-d-jggunz 'han ställde sig på knä (i 

roddbåten) och tog en hand i var båtreling (= fattade med båda 

händerna i båtens relingar), då det bar av (ner) genom (Jockfal-

let).' 

koma-.Jnz 'komma igenom': se kom do a bösta7.ron, o da do ha ki-

ss 3e4o undz-grdban 'så kommer man in i Bastuedan 

Kalixälven, s. om ÖK socken), och då man har kommit igenom, så 

( 
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är man nedanför "Grubban".' (Ur en skildring (Grb 1921) av hur 

man förr flottade plankflottar ner till Kalix). -- zmz aän kom 

op ;nz, da LIO n veig an o sLa zn an 'om udden (på spiken) 

kommer upp igenom (brädan), då måste man vika udden och slå in 

den.' 

1iL dggnz "måsta" igenom: "Kånz sko do!" o Q;enz Lel-A a '"ige-

nom ska du!" och igenom måste hon.' (Ur en historia om hur en 

gubbe lyckades tvinga ett kvinnligt spöke att gå igenom kyrko-

gårdsgrinden och ner i sin grav.) 

% ,13ånz 'se igenom': fgnstren vxr-po snzdråvan--ss doa sa nnt 

g73gnz, 

 

ana Lx1A-pocla-dp na haL 4361nz-hso 'fönstren var som snö-

drivor--så man såg inte igenom utan måste peta upp något hål ge-

nom isen.' 

skå-Oainz 'det skall igenom': sig7.Le trares, fsr aa spoos n-pko 

nz 'skäl trampas (vid vävning), för att spolen skall igenom.' 

sta-s%-Q3änz 'slå sig fram, "klara" sitt livsuppehälle, reda  

sig.' 

sLåp Qgg4nz 'släppa fram = slippa fram': hTna je-skooAen bLost a- _ 

ss do ma nnt sidp .3ginz va ger 'här har skogen blåst om-

kull (eg. är blåst omkull), så man kan knappt slippa fram genom 

att gå till fots el. om  man går till fots.' 

sääz--Kånz 'sätta (ngt) igenom (ngt)': 829 knoyä va Iho96 khilha 

din, sååz zn sta t3nt o slavrAg a babz rzgo o rån-a-hdlm ve 

dan '(och) så knyter vi ihop den där klykan (på vidjan där vi 

trätt upp den fångade fisken), sätter en käpp igenom, och släng-

er det bakpå ryggen och skidar iväg hem med det.' 

tretir-inz tr. 'träda igenom': (då man träder fram en väv) dl 

ta In tra z sender o trdlr-ånz mt'tzheiLen a woLar-p6L1 'man _ 	_ 
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tar en tråd i sänder och trär igenom mitti hålet (= i mitthålet) 

på varje solv.' -- o kwzstn skta tralras Oenz wolia tre: fispt_ _ 

to 9 an tralra boc/a 	se'kr o tråd-4nz, o ss dnda-far-dnda, iL 

tape vor fullt 'och kvisten (= en lång, avbarkad grankvist, som 

förr användes att träda upp takveden på) skulle trädas genom 

varje (takveds)trä: först tog man ett trä från den ena sidan (av 

taket) och trädde igenom, och så undan för undan, tills taket 

var fullt--'. 

Anm. z(j¥ ,sinz 'igenom' har belagts endast i efterställning. 

Ordet är ovanligt; det förekommer i uttr. (halz) beyn 7434nz 

'(hela) byn igenom'. Jfr prep. 0;sinz 'genom', som enl. mina upp-

teckningar används endast i framförställning och oftast med dat. 

Belägg: se sd0a di--sa a vat—pe 	o snzb ha/z-beyn 743dnz 

'så sopade de--så det blev så rent och snyggt hela byn igenom.' 

Liv 1:27. -- di breub ha beyastdma zar uäz won gs1, z/ a ha gaz 

beyn z;isinz 'de el. man brukar ha byastämma ett år i varje gård, 

tills det har gått byn igenom.' Liv 49:28. -- o dan teyn ger ha-

lz beyn znz 'och den turen (att fara efter mjölken vid fäbo-

darna) går hela byn igenom.' 

I Liv 189 n.8 förklaras zij34nz i ovanstående ex. såsom adv. 

Men i det första ex. ovan kan det kanske likaväl el. snarare an-

ses som efterställd prep.; på grund av sin efterställning styr 

det icke kasus. I de två övriga ex. bör man nog räkna med beto-

nad adverbiell partikel vid verbet El: genomgår hela byn. 
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z, et 'i' (fsv i) 

I. PREP. 

Allm. anm. 

En jämförelse med rspr. visar, att användningen av prep. z 

är i ökm. betydligt mindre än rspr:s användning av i. Detta sam-

manhänger med ÖK-bornas (i varje fall den äldre generationens1 
 ) 

fina öra för särskilt lokala men även övriga sammanhang i vilka 

ordet förekommer. Dessa gamla, genuina ÖK-bor använde i regel 

ett så adekvat uttryck som möjligt. Detta förhållande gäller de 

flesta enkla prep. Det är dessas sammansatta motsvarigheter 

(d.v.s. adv. + prep, mer el. mindre sammanvuxna), som bäst förmå 

uttrycka de finare betydelseskiftningarna. Beträffande i, se un-

der baki, borti, frami, framani, ini, innani, isi, ovani, uppi, 

uti, utani, åti, m.fl. 

Jfr t.ex. med rspr:s i: L4g kara znz bbolårj, 'lägga kläder 

i blöt': l4g si uäz blinärj. fs—neld., 'lägga sig i blöt för ngn 

(= "lägga sig ut för ngn" = hjälpa ngn för mycket); r4man z6z 

berzA an 'klyftor i berget': r4man uäz elso 'rämnor i isen'; ha di 

biLan znz tc , 	nzpga, ss ha brouDa ue;4—tårgdman, man zmz dm 

ha z6z uaz,ro, ss de p4ea ra vet' rånsdman 'om getingarna bygger _ 	_ 

(eg. ha) bona i tuvor, så har det brukat bli torr sommar, men om 

de bygger i träden, då plägar det bli regnig sommar'. 

Ökm:s förkärlek för smns. prep. belyses bra även av t.ex. 

(--gamle farfar) so sa å znz roo,no aåz spets° o6a—!no sto9/, 

som satt i vrån vid spisen p21 en stol'; eller av följande be- 

1 Redan under 1920- och 30-talet "äldre". 
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skrivning av kantinet: kånt(na ver 	skrxl,n bodi tra.kran, so va 
- - 

he kbal,ra znz, da va fo,or_dzl ;orkan. a ver—snzga roo,s o5a La-

gan o name in z Laban. va kLdd-cbm os zh Is4rkbzstitzno 'kantinet 

var ett skrin av trä, som vi hade (kyrk)kläderna i, då vi for 

till kyrkan. Det var vackra rosor (målade) på locket och namnet 

i (= på insidan av) locket). Vi klädde om oss i kyrkbystugorna.' 

Endast i uttr. till kyrkan råder överensstämmelse mln rspr och 

målet; här är det frågan om fara till gudstjänsten, alltså ngt 

icke lokalt el. konkret. 

Prep. z, e3,, styr i allm. dativ, i uttryck som betecknar rö-

relse stundom ack. Förekommer: 

A. i uttryck som beteckna befintlighet. 

a) Befintlighet i nrl. (För rent lokal betydelse jfr även 

7,62 'uppi', 	m.fl.): a ja—szkhzå dlostas z da trabto 

'det är sjukligt överallt i den trakten'. -- ger z koptAna 

merkran 'gå i kclmörker (eg. i kolstenade (?) mörkret)'. 	an 

mt3, so könlugen i ddnmdrk 'han mår som konungen i Danmark' (sägs 

en Som har det riktigt bra ställt). -- a ja—dan stesta sten z 

sweirl 'det är den största staden i Sverige'. -- a waoks z knez
häa, 

z telafontrdro 'det väser (= viner) i knutarna, i telefontrådar- 

na (av blåsten)'. 	skuldri, jar svara roma z håberan 'skullen är 

övre rummet i härbret'. -- ha 1Lat z lnvan 'ha ont i magen (eg. 

i livet
1 
 )'. 	ja_po to9pg z halt kropo z-dd 'jag är så tung 

i hela kroppen i dag'. -- a swelAr i si§znan 'det svider i skin- 

net (av kölden)'. 	dz saå rez,,ma z han 'de satt (i kyrkan om 

vintern) med rimfrost i håret'. -- an var cndaLas gra i han 'han 

1 1 fsv. har lif n. även betyd. 'buk, matsmältningsorgen', se Sdw. 
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var alldeles grå i håret'. 

b) Friare och  bildligt. 

ster z Ånswdr fcsIr (baäo, knel,vo etc.) 'stå i ansvar för (båten, 

kniven etc.)' 

szäz z band = vara baanda fast 'vara fastbunden (om folk)'. Jfr -L 

beend 'band, rep, snöre'. 

betar akrz faa74 z bermo an tz z6z sko9Ao 'bättre en fågel i bar- 

men än tio i skogen'. Motsvarar rspr:s Bättre en fågel i handen 

etc. 

01 bana z btrz,an 'alla barn i början'. 

pALbdend z oL(a) m6.bLza fdrz 'pärlband i alla möjliga färger'. 

i f/tktan 'skjuta i flykten': an b/h6uv kon sjpIkä z 

fLiktan, han so sko jet szfdatia ne 'den behöver kunna skjuta 

(fågeln) i flykten, som skall jaga sjöfågel nu (då det är så 

högt vattenstånd)'. 

be/,,1 z gråsan 'bita i gräset, dö': d% ra bei,å z grsan, 64 .7a 

'älgarna får bita i gräset (här = utrotas)'. 

z sin hålLhall3, 'i sin helhet'. 

a lar z handro rann 'det är i mina händer (ugfr 'jag bestämmer 

om det där)'. 

a per ferbi.lrz z Lee 'det är förbjudet i lag(en)'. 

Le va 'i lag med, tillsammans med': z jere z le uäz mede va 

d6ktoro 'ni är i lag uti (= beträffande) maten med doktorn = ni 

äter tillsammans med doktorn, ni och doktorn bildar matlag'. 

izg z Le ve 'ligga i samma säng som': stnnta hg z Le va man 

'flickan ligger i samma säng som sin mormor'. 

Lcgt7.2, el. -an (el. o6a Legten) 'i  slutet, på slutet': dl jara 

La(a) z Legtan 'de äro lika Ek _slutet (om två historier)'. 
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Om z itsig"trl, ss tidsuttryck se under E. 

ha do nnt mat z mono? 'har du inte mål i munnen?' 

z dan man .73 kan 'i den mån jag kan'. 

oL swel,n jam swot z merkran 'alla svin äro svarta i mörkret'. 

fer skul, prestrl. ha /Gyna z nåttira 'förr skulle prästen ha lön i 

natura'. 

stoor z-..cfota man Inch, n6a-3,5on 'stor i orden men liten på jor-

den'. 'Vara stor i orden, i talet' heter även: vara stor z te- _ 

ten, stor z /saft°. 

ha 3a—sak z söma pösa 'det är sak samma (eg. säck i samma påse)' 

sto,r z-stdr 'stå i stad, stå stilla': no star z ster etc. Se 

Liv 218 f. 

star z stil 'stå i stille' (om båt som ros i stark motström el. 

motvind och ej kommer ur fläcken). Se vidare Ökm I 146 n. 14 

(där still(e?) bör rättas till stille.) 

z stre .kro vat—qz sk'Mz, an sdul o bege siinzn hans 'i striden 

blev de skjutna, Saul och båda hans söner'. 

szdz z trigh42, = vara trzg 'sitta i trygghet = vara trygg (här 

om folk)'. 

z vdozA  el. zudzA  'iväg, på färden, under resan': zmz dm bzhesift 

JsQ iv, ss da dre6 dm man bocll da dar—lethsrAna 'om de 

(= lapparna) behövde kött under resan el. undervägs, så slaktade 

de någon av de där lösrenarna'. -- men stalna stena zvdz 'men 

stenblocken (som jättarna enl. sagan kastade mot varandra) stan-

nade på färden el. undervägs'. 

z da dar veto 'i den (där) vägen': hit jar—cja anda va ho z de 

dar vaz,o 'det här är det enda vi har i den vägen'. 

vara otdaLas z vego Q 'vara alldeles i  väggen av (ngn), bo vägg 
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i vägg med, vara närmaste granne till': va jara ölda/as z vgo a 

kal 'vi bor alldeles intill ka/-gården (i Grb)% 

a ja-se Lekaa z-vdrdan 'det är av så föga värde (eg. så lite i  

värde)'. 

dl ha In star fösbda, so dl roo.  va  trn arp4r, saks man, akn z _ 

won ar 'man har en större forsbåt, som man ror med tre par åror, 

sex man, en vid varje åra'. Jfr uaz (sYaz uaz are 'sitta vid å- _ 

rorna'). 

c) Sättet hur el. formen vari ngt sker el. framträder. 

fzsken kom z sto,ora ho96 'fisken kommer i stora stim'. 

va be far fLöaa da gef. pga. va  kark zh596 do va trosa, tö-z- _ 

o tö-z-ldpgd 'vi hade fyra flottar den gången. Vi binder 

ihcp dem med trossar, två på bredden och två på längden'. 

sia z brakd (va) 'slå (gräs) i bredd (med)'. Om två parter som 

har slåtterängar bredvid varandra': va sia z brakd, grendsa o 

va, zbz Ut/dn° el. va  sia z brakd va grendsa z6z tzldno el. ve  

jara z brakd va gren4sa uåz sia z6z /z/dno 'vi (Henrikssons på 

Heden) slår i jämbredd med Grannäsfolket vid Lillån' (där båda 

parterna hade slåtterängar bredvid varandra). 

(hg) z brakårj, '(ligga) utbrett (om hö), i jämbredd': hoka hg 

z brakk, da a jar brakaai 	o eknt sea az/ såaan 'höet ligger 

i bredden, då det är utbrett och intesaittill såtar'. -- a kom rd-

yana, se va hzna eknt seaz hoka, ana ha na z brakarl. 'det kom 

regn, så vi hann inte sätta 117-;et (i såtar) utan ha det utbrett'. 

di ha tekmbra to hglks z brakdr2., akt he di 	ih hå1mL4ro, o de 

ana-- 'de hade timrat två hus i bredd (el. i jämbredd), det ena 

hade de till halmlada, och det andra (tröskade de i)'. 

rd 
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I figurliå bemärkelse finns uttrycket 

star z brald ve worero 'stå i bredd med varandra, vara ungefär 

jämspelta, betyda ungefär detsamma': hasalz o slerva bra nå va 

o dom star z brald ve wordro 'hasalig och slarvig brukar vi 

säga, och de betyder ungefär detsamma'. 

För i bredd (med) se även a bra%„dri,, a bra%,d ve s.265. 

z de he—ptoylo trzl. jz ha ne 'i den här stilen vill jag ha det'. 

B. i uttryck som beteckna tillstånd vari nEn el. nEt  befin-

ner sig. Även friare: omständighet o.d. 

Gränsen mellan B. och A. stundom flytande. 

L(g, stch, star z dhöano (el. uaz d-) 'ligga, sitta, stå i åhåge  

(= oro, ängslan)': j% La z dhöano o kand alnt söa, j% bara -c 

tauDt uaz stc 	op 'jag låg i oro och kunde inte sova, jag bara 

tänkte på att stiga upp'. -- j% ha nnt telAn sten, j% ha so 

brdtom, j% si a z (el. tzaz) dhöano o bara ta%M; uaz ger hamn 

'jag har inte tid att stanna, jag har så bråttom, jag sitteriorc 

och bara tänker på att gå hem'. 

vara z baris 'vara i bakrus'. 

s'iaz, lig z fre%, 'sitta, ligga i frid el. fred, sitta el. ligga 

stilla (d.v.s. utan att ändra läge, särsk. om  barn. I detta fall 

motsats till bråka)': si a z fre%, ma, da do fd sbl% 'sitt stilla 

   

nu, då du får sitta (sades till en bråkig pojke)'. 	prksptdpka 

sko vara helst bod bl...arken, so a le—toopg o lzg z frek, da man 

pres o stret s 'en pressplanka
1 

skall helst vara av björk, så 

(att) den är tung och ligger stilla, då man pressar och sträcker'. 

z ftLln o v(1 	'i fyllan och villan': an ha 0;o9,t e z f. o v. 

1 anv. av skräddare. 
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vara z-filln 'vara i fyllan'. _ 

vara 2 heend o mon fa-nelh 'vara ur hand i mun för ngn': a jar z 
_2 

heend o mon fa-clo, fast dt jera bara to-papd,on 'det är knalt för -c 

dem (el. de har det knalt), fast de bara är två personer'. 

vara z heihs o bra 'vara i hus och bröd, ha husrum och mat, vara 

helinackorderad (71,2r—neo 'hos ngn', oba grensen etc. 'på Gran-

näset' etc.) 

z lcgtrl, 'i slutet': an jar ndalLas z Lelåtr,!, 'han är alldeles i _ 	- 

slutet = han ligger i dödskampen'. 

stmr z rejo töa el. ster z ra y 2.1.3a 'stå i röd låga el. i röd 

eldslåga = stå i ljusan låga': helhsa sto9 z rejo 75a; da sto9 

rha z ray zliSa o hu/ a brzn 'då stod rian i ljusan låga och 

höll på att brinna'. 

z-l6n 'i lön(d), i smyg, hemligt': hat ne 2-7,6n 'hålla ngt hem- _ 	_ 

ligt': --kilnzn, so ha em-ht vila Leåa vååa,haetzhe vart bånaå, ana 

hata na 	'--kvinnor som inte har velat låta (någon) veta, 

att de varit havande, utan hållit det hemligt'. 

ha mota z htgl2g 'hålla måtta(n) i allt'. _ 

42hdp i  'i ohäpp, hastigt och lite omedvetet, oförhappandes': 

a ha si§2åz 4hdp 'det har skett oförhappandes'. 

vara z-rastan 'vara i råaste laget': kona jar i raastan, va kon 

ez,nt mäLa na 'kornet (säden) är i råaste laget, vi kan inte mala 

det'. -- fisken jar z resten, va 	sia lj an maz,r '--vi måste 

steka den mer'. 

vara z az rdur 'vara i en enda röra': ollt ha so vmr-/elhst, ha 

1 Jfr fisl. Uhapp n. I ösv. dial. finns ohäppjog 'olycklig' (jfr 

fisl. heppinn 'lycklig', e. happy) och ohäppjas 'misslyckas'. 

(Se V11). 
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ver z cuk rar 'allt det som var löst, det var i en enda röra 

(näml. efter en svår storm)'. 

vara mz0z z skuld 'vara mycket i skuld, ha stor skuld'. 

vara z slhden 'i slutet'. Se ovan z  

fära, täLa 2-8csi7no 'gå, tala i sömnen'. 

Lava z-tååt 'leva i tukt'. 

vara 4-8% 'vara ur sig, vara ur gängorna, vara trött och sömnig 

och olustig'. (Med betonat 4 'i, ur', frfr obet. pron.) 
z elhr o skr 'i ur och skur, i alla väder': han den, han jer 

elga z elhr o skr 'den där, han är ute--' 

C. i uttryck som beteckna a) rörelse el. riktning till el. 

från ngn, ngt el. rörelse inom ett område, b) övergång till till- 

stånd. 

I båda fallen även friare och bildi. 

a) Rörelse el. riktning till el. från ngn, ngt el. rörelse  

inom ett område. 

bLas z Lånd 'blåsa i land (från sjön)': rea bLas z tand 'ra- _ 	_ 	_ 

ket
1 
blåser i land'. -- flielka z-Lånd 'flyta i land'. 

po?d5en daz,påt kata z goLven 'pojken dängde katten i golvet'. _ 

fara z vdskren 'fara i vädret el. i luften': do tro9 hal?. 7-tese 

sko fara i vez,ren, da e bLas riktza 'man tror (att) hela huset _ 

ska fara i luften, då det blåser riktigt'. 

a sz zu41, 'ge sig iväg el. åstad': da dz ha 'az--da ge di si 

zvdz nerea-dno aaer 'då de hade ätit--då gav de sig iväg igen _fl 	_ 

nerefter älven'. 

1 = kvistar, bark o.d. som flyter på vattnet vind för våg. No. 

dial. rak n. T. Jfr målets v. rna 'driva'. 

7 
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berk zudz, 'barka el. rusa iväg': o ss barka va rudl. 

ger z-bzigt 'gå i bukt': kobkan tia vara lagar an wo kera jar 

brae., fsr aa n, sko ger z-btiDt 'kolken (vid laxfiske) måste vara 

längre än vad karet är brett, ty den ska gå i bukt (närmast väl 

rörelse inom ett område)'. 

hin 1-7,4end 'hinna i land': han hzna endd z-7,6rd, jökgdban 'han 

hann ändå i land (från roddbåten uppe vid Jockfallet), Jockgub-

ben'. 

hag man z ka1474o 'hugga ngn i kalufsen'. 

da hava di ma (= j. ökmi6bka) z fba.kra j§årzi 'så häller man den 

(= tjockmjölken) i flera kärl--'. 

di to9 si soL2ta z6z neveno o kasta z der° 'de tog (sig) salt i 

näven och kastade i (lagårds)dörren (f.a. skrämma bort oknytt)'. 

Leg si z te4 va neu ero 'lägga sig i tal med ngn annan, börja _ 

samtala med en annan'. 

skrå6a dok 'skrapa ur el. bort, skaka ur el. bort': o ss breuga 

di rz0 si op az/ bard bodi agro, skra6a egz, dan 7o9Le, 0-- 'och 

så brukade man rycka upp ur åkern till kärveband, skaka bort (el. 

ur) 	jorden ur det, och--' 

sLa spoålhaa dzn-o 'slå spjutet i honom (= björnen)'. 

sla z sina leend 'slå i ömse land (om vågor) = samtidigt slå mot 

två mot varandra motsatta stränder': vo9an slo9 z ISMS Lerd aaz 

treskan 'vågorna slog "i ömse land" vid sjön (Ulmjärv, v. om 

ÖLj.)' 

di to9, woreran z brjlpgan o kndbasa
1 

'de tog varandra i bringan 

och slogs'. 

1 kndbas 'knubbas, slåss'. 
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lz too an z-hdn 'jag drog (eg. tog) honom i kalufsen (härnan) l. 

an tog mz z krano 'han högg mig i kragen'. 

ha tog 4z-o 'det tog i honom, det träffade honom (om ett kastat 

föremål)'. 

vara 2 fdrt 'vara i farten, i görningen, på färde': a 3a—sts, 

mzz fin z fart ne 'det är så mycket flugor i farten nu'; a 

vet, rena, da a 3ar mzz grogftan z rart 'det blir regn, då det 

är mkt grodor i farten'; a spiras aa a sko vara ne z fort 'det 

sägs, att det lär vara ngt i görningen'. 

vag z-vdz„ran 'våga i vädret, våga för ingenting'. 

b) övergA.Eg till tillstånd. 

Beläggen äro få; beträffande somliga är det kanske diskuta-

belt om de hör till C.b). 

fara z ågld 'fara i olag': (om ngn hade brutit sig i armar och 

ben, så brukade han (en självlärd "doktor") massera dem och 

spjHlka och sätta ihop) der a he forz z ögLd 'där det hade farit 

i olag'. 

ger z-krds 'gå i kras': slåran ,1;z6 z-krds 'släden--' 

ger z-kwdm, 'gå i kvav'. 

ger z jaargdyg 'gå i återgång, gå igen (om en död)'. 

Qera z-trd neth el. man 'reta ngn' (eg. göra ngn i trå, försätta 

ngn i trotsighet. Frz Prd n. ökm.I 206): 1era z trd-n 'reta 

henne'; han 43ogb z-trd dt ero, se di vat—sznt 'han retade de 

andra, så de blev arga'; 3: vild bena 4;era z-trd no, .era z- _ 

trd-z 'jag ville bara reta honom, reta er'. 

hava zn man z Girdsto: se ho9 di in an z rdsto 'så satte de in 

honom i häktet'. 

körna 2 lkarvdI 'råka i lägervall': di ha kiwi z låervdt, sko9na, 
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mo10-dp do o smzrz-dp do 'skorna har råkat i lägervall, 

jag måste mjuka upp dem och smörja upp dem'. 

körna (si) z-spr69pg 'komma i svang (eg. i språng)': buse, dam ha 

kzmz si sant z-sprdopg 'bussarna, de har sent kommit i svang'. 

sea?, z-pdnt 'pantsätta': seaz hektsa z-pdnt 'sätta huset i pant'. 

snat vara z pst/va kativ,nhvgan: kon ja_pnat z istve kaLv,nhpgan 

'kon är snart i själva kalvningen (= skall snart föda kalven)'. 

D. i uttryck motsvarande rspr:s 

a) full i (skoj, rackartyg etc.) men utan ngn bismak av vul-

garitet el. slang. Det översätts i dylik ställning bäst med av, 

med. 

Ex. raz,nv4mban ful-z-bbdo 'renvåmmar fulla med blod'. - oL - 

ålhahdlksa var ful z-bös o sta 'alla uthus var fulla  av smuts och 

skräp'. -- ha °i helksa ful-z-hdst 'ha alla uthus fulla med häs-

tar'. -- fsnstra vero snzdrdvan, 1'ul-2-4s, ss di sa at 

nz 'fönstren var som snödrivor, fulla av is, så man inte såg ge- 

nom'. -- ozns jsana ful-z-köopssvdar2. 'ösa (ljus)kärnan full med 

kokhett vatten'. 	vara ful-z-skd4k 'vara full av skalk = vara 

bedräglig, opålitlig'. 	gart jar ful-i-sni 'gården är full av  

snö'. 	an jar fuL-z-thmbarbröaa 'älven är full med timmer- 

bråtar'. 	bar kista dm--o ss val an ful-z-vdan z sdma 'båten _ 	_ 

kastade om--och så blev den full  med vatten i detsamma'. 

jer rzska aa der (in z ano) o jar fi/Lat-z-väsan 'det är igenris-

kat (= avstängt medels granruskor) där (i älven) och är fullt  

med vasar'. 

Detsamma gäller uttrycket fuLpdka z 'fullpackad med': 

böomiststan jara boqz tra.kran o sot va stal,na, o di jera ful- _- 	_ 

pdka z-stål,n 'bomkistorna äro av trä och nedsänkta med stenar, 
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och de äro fullpackade med sten'. 

halv med hat z 'halv med, till hälften fylld av': 

da di kom ah uäz-strTndrk, var bak. ha4 z vak. 'då de kom i 

land vid stranden, var båten till hälften fylld av vatten'. 

genom(-lerig), -våt, -svettig o.d.) 'full med'. I dessa 

fall föregås 2 av el 'all, hel', olda(z)Las 'alldeles', skak _ 

'sköljd', szbL4a 'sjöblöt', et snzw40 'helt snövit'; dessutom 

uttrycket vara z akno swaO 'vara i en svett = vara genomsvet-

tig'. 

Ex. ol-z-ldlnr 'genomlerig' (= fra heihran it foder° laz,ra 'lerig 

från huvud till fot'): di laz,s r —nal si, se di veL h-z-loilr 'de 

(barnen) lera ner sig, så de bli genomleriga'. -- Jfr Mu Ob pil 

z bLeiner 'full med blånader'. 

ol snzw&lä z 	el hipustdge var el snzwhä i-sni 'alla hustak 

var alldeles snövita av snö (= snövita av stark nattfrost ti-

digt en höst)'. 

dLdalas z-bLeNa: dem vor oLdaLas z-blidua 'de var alldeles genom-

blöta'. 

ska4-z-swda
1 

'sköljd i svett, genomsvettig': skaL-z-swdz,c1 ve—n, 

man fram skul-172, 'genomsvettig var han, men fram skulle han'. 

szbLdsfa z swa0 'sjöblöt i svett, genomsvettig'. För samma be-

grepp finns även uttrycket 2 ctno 8wa0 'i en svett': di var z 

akno swavl, båga-t6 'de var genomsvettiga båda två'. 

E. i tidsuttryck. 

a) För att uttrycka när ngt sker i 1. förfluten, 2. närva- 

1 Wide. Ant. skåliswait 'mycket svettig, så att svetten lackar 

av en'. 
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rande, 3. tillkommande tid. 

1. Förfluten  tid. 

1.1. En grupp hithörande tidsuttryck bildas av prep. z + 

med fsr-  smns sbst i best. sg. ack. (Und. z-fspönda, se ned.) 

Detta for- är den svagtoniga motsvarigheten till starktonigt fur 

'förra'. 

Beläggen äro: z-fecidn 'i förrdagen, i förrgår': z-fscidn ver 

e 	rena o too n 'i förrgår regnade och åskade det'. 	z-fer- 

kwdz,L1r2.. 'i förrkvällen, i förrgårkväll, i förrgår afton'. — z - 

fsrmörjan 'i förrgår morse'. 	z-fopc5man 'i fjol sommar, förra 

sommaren'. 	z-fervgz,nten 'förra vintern (ej nu i vintras)'. 

1-fsrdra 'i förfjol, året före det sistlidna'. 

Und. Däremot med sbst i ob. ack. z-fspönda 'i förrsöndag, 

förra söndagen (ej den sistförflutna)': en jer metan o swaan me 

en z-fspönda 'han är mattare och svagare nu än förra söndagen'. 

Stundom står sbst i fråga som subj. i satsen, då givetvis 

utan prep. z, t.ex. fspdman ver-tsr, an ver-tdrare an söman hin 

'sommaren i fjol var torr, den var torrare än den här sammaren'. 

1.2. Andra uttryck för förfluten tid. 

1.2.1. RspI har en grupp tidsuttryck på -as (om vars upp-

komst se Hq Db samt VSpr VII 246), bildade med prep. i jämte  

namn på årstider och helger och med preterital betydelse: i som-

ras, i vintras etc.; i julas, i påskas etc. Ökm. saknar dylika 

bildningar på i + -as. I stället användes 

1.2.1.1. vid namn på årstider prep. z + huvudordet i obest. 

form: z unnter 'i vintras, sistförflutna vintern', z vo9r 'i 

våras', z sömar 'i somras', z hast 'i höstas'. 

Ex. e vat 76z 	i vor 'det blev öppet vatten mycket 



89 

tidigt i våras'. 	e ha verz in tuben häaa z sömar 'det har va- 

rit en sådan hetta i sommar' (antingen = den sommar som just har 

slutat, eller = den som ännu pågår). 

1.2.1.2. vid namn på helger däremot prep. 0 'om' + huvudor-

det i best. form (utom phygest 'pingst', som i ökm. ej belagts 

i best. form). Således o (Ihtia 'i julas', o pdsken 'i påskas', 

men o pnygest 'i pingstas'. Se vidare under prep. 0. 

1.2.2. Övriga belägg på tidsuttryck för förfluten tid. 

z-ndo4 el. zfuSol, 'i fjol', z föonthro 'i forntiden, förr i 

världen', z fGre von 'i förra veckan', zgdr 'igår', z-kwdls1  

'igår kväll, igår afton', z-m6rjans2  (föråldr.) 'i morse', z- 

, 3 men 	'do', z-nda 'i natt = sistförflutna natten', igdr o naaa 

'igår natt'. 

Ex. zgdr 	zå e hat aska 'igår gick åskan hårt'. — di mista _ 

kreuåa o smgre znz ea fem m-kwdls 'de miste en kruka med smör i 

efter kl. 5 igår kväll'. — dem ver-lavAg 1-kwdls 'det dröjde 

länge innan de kom hem igår kväll'. —a ha vota konan san z- 

mgn 'det har blivit kallare sedan i morse'. -- dm ha fglrz z-men_ 

pla mi geä0dyn 'de for el. gick i morse (för att) slå på (eg. 

uppe i) Uppåt-gärdan'. -- a ha verz se kzJort o sjsat z-na 	'det 

har varit alldeles klart (eg. så klart och skärt) i natt'. -- z 

fara von var jz uaz bren 'i  förra veckan var jag i Bränna'. I 

samma betydelse även fere vtåo: an kweM, fara vtåo, ez,nt hIsar 

1 Till fsv gen. civels, Ökm.I 140 med n.13. De unga säga (påpeka-

des redan 1936) oftare zgdr o kw4“1r,!,, liksom de säga zgdr o- 

mdr3an 'igår morse'. 	2. Mschw I morghons, Aschw. Gr. 470 Al. 

3 < i myrn. Ökm.I 157. 
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'en kväll i förra veckan, inte i denna'. 

Närvarande tid. 

z-dg 'idag', z-kw4“ 'i kväll = innevarande kväll', z-nda 'inne-

varande natt', z tAbon 'i denna vecka' (distributivt a geTyg z 

, vor 'en gång i veckan'), z-r1  el. zjdr (även futuralt, se 3. ) 

Ex. a jer vaken kwdll z-kwd 	'det är en vacker kväll i kväll'. 

z-nda skul e ha vgrz 	rzktzä stzrzvd.kr 'i natt skulle det ha 

varit bra väder att ljustra i (stydhia v.) -- en ha Leva 

13dr 'han har levat till i år'. 

Tillkommande tid. 

Flera ovan under närvarande tid upptagna tidsuttryck kunna även 

användas i futural betydelse. Ex. z hgst fa ve mz‘)Pz kona 'i 

höst får vi mycket korn'. -- z3år sko heäena sjsz 'i år skall 

det här ske'. -- z-7tw4“ sko ve Lura hoa 'ikväll ska vi lada 

höet'. 

z svermdran 'i övermorgon': z svermdran ha va scindgn 'i övermor- _ _ 

gon har vi söndag'. 

För futural betydelse jfr även under prep. a (fsv a) a-mör-

ja, a-m4no etc, samt under prep. aä (fsv at). 

b) För att ange utsträcknin_g av tid. 

I rspr under, i. Liksom i rspr stundom ingen prep. (se ne- 

dan!) 

1 Uttalet z-dr har > jr, som återfinns i ssgn järmiLe   _ 'i-år- 

mjölet, årets mjöl', t.ex. koob si in rzktz grsa boclz 2årmiLen _ 	_ _ 
'koka sig en riktigt god gröt av årets mjöl'; e 3er got 3årmitJ  _  
z-ar 'det är gott iårmjöl i år', där tidsbegreppet dubblerats, 

detta på grund av att hos somliga ÖK-bor betydelsen av j- i Jar 

förbleknat. Detsamma gäller uttalet z-3dr. 
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Ex. e rakt z trn da 'det räckte i tre dagar'. -- 3% ha värt par 

z far-4a 'jag har varit här i flera dar'. -- fro.ks do mz z 

fro&st, se 3ar 3z z ni den bot (I en gammal gåta om lusen) 'fry-_ - 

ser du mig i fröst, så är jag borta i nio dygn'. -- da har fa- 

m(lz„a ha bot o6a gabo 
	hin z tri la%r onda fur onda 'den här 

familjen har bott på den här gården i tre släktled efter var-

andra'. -- t7,ra eendran! eznnt z mano Leo! 'tjära skidorna! Inte 

i mitt liv (= inte så länge länge jag har levat, ha vi brukat 

tjära skidorna.)' 	a ja-pLet,kä flA'Jzrz z sömar 'det är slut med 

flugor för i sommar'. -- a stopa z trn tam 'det (= översväm-

ningen) räckte i tre timmar'. -- i mine, vore tal,r 'under min, 

vår livstid': cel,nt 3ar hztrl. Qgoot z vore tar man gamal.24-äzLbä-

Da 'inte har detta gjorts i vår tid utan förr i världen'. -- z 

sdnara tnro 'under den senare tiden'. -- 1 gama1,t4ro 'förr i 

tiden'. -- z inc aLdra tcelnr 'under äldre tider'. -- z vore lp-_ 

vdkst ' i vår uppväxt, då vi växte upp'. -- o ss ver-ptnnta bot 

z to o z hat ar 'och så var flickan borta i 2-3- år'. -- 3% ha ve-
_ 

rz par 2 fzrzåzfgur ar 'jag har bott här i 44 år'. -- z suck-

sko9pdr kalnd rek z toliv o f3,o9tan ar 'ett par svarta kängor 

kunde räcka i 12 och 14 år'. 

Stundom utelämnas prep. T.ex. to e/ trn da sko 31 sten 

'(i) två eller tre dagar skall jag stanna'. Jfr rspr. Särskilt 

hos redan på 1920-talet äldre meddelare var detta ej ovanligt. 

T.ex. a 3a..4a4z si§4ultgrk, da a råyan vz6ot'dLa 'det är dålig 

skyltorka (= dåligt torkväder för säden), då det regnar i vecko-

tal', (meddelaren född 1848). 

c) Ingår även i följande "tidsuttryck" i vidare bemärkelse: 

fal4Inr z, fas z, fot z (samtliga åtföljda av namnet på timmen) 
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f.a. ange att det felar i timmen i fråga el. i ett visst klock-

slag. T.ex. kLoka jer fem mingua fäaas z at 'kl. är 7.55 (eg. 

5 min, fattas i 8)'. -- wo yar koka? hon yar—tz mzn4a fas z 

feyr '--10 min. i 4'. -- ne yar kLoka ln kwart fot z at el. fä- _ 

aas z at 'nu är klockan 7.45 el. en kvart i åtta'. Jfr fas thaz 

(se 

Samma uttryck fått i finns belagt i ösv. dial., t.ex. Öb. Ösv. 

har vidare det itr. v. fåtta 'fela i ett visst klockslag', där-

emot icke fåttas. Se Vll. 

z-Urg. trl, 'i lykten, till slut, till sist' (tid och ordn.): ban-

gdban kom 06e ro9aan z-Lgåtri. 'björnjägaren (eg. björngubben) kom 

på roten till slut = blev slutligen rothjon'. 

F. i beteckningar  för väderstreck. 

Ex. 	z nar 'i norr' -- z no on 'i norden, i norr': e kdnsa ha rena 

mar z no Qn 'det kanske har regnat mer i norr'. -- z sour 'i sö-

der'. -- z v4stan 'i väster': da a röra z vdstan o kwa“ln, da 

vet, e varult 'då det (= himlen) rodnar i väster på kvällen, då 

blir det varmt'. -- z vkstarndr 'nordväst': a ya—pisd'kra z yks- _ 

tarndr, ger- -da, da ve L a rena, man ger-a-4, da ve; a vakar-_ 

vdz,ra 'det är skära (= en klar rand på himlen) i nordväst, går 

den igen då blir det regn, men går den upp (= blir bredare) då 

blir det vackert väder'. -- z 8stapgur 'i sydost': a röra z 

(51,stepgur, ne fa va snzn 'det är kvällsrodnad i sydost, nu få vi 

snö' . 

Märk 1. Den (på 1920 - 30 talen) äldre generationen ÖK-bor 

anvinde stundom ingen prep. T.ex. a ryan ostar 'det regnar i 

öster'; da a röra vastar o kwdlana, da ve L e vakarvd.kra 'då det 

rodnar i väster om kvällarna, då blir det vackert väder'. (Båda 
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beläggen från Vs 1920). Ej ovanligt i fsv, t.ex. hon (solen)  

rinder op öster, oc sätz wäster. Sdw. 

Märk 2. För att utrycka ett föremåls befintlighet el. läge 

i ett visst väderstreck, spec. då fråga är om hur byggnader, 

dörrar, fönster o.d. äro belägna, används icke prep. i + söder, 

norr etc. De vanligaste uttryckssätten i sådana smnhang äro Lig 

'ligga', star 'stå', vara 'vara' följda av ndrea el. indro 'i 

norr' (eg. 'norrefter', resp. 'inre om'), sårea el. dytro 'i sö-

der' (eg. 'söderefter', resp. 'yttre om'), cikstev% 'östöver, i 

öster', vdstavz 'västöver, i väster'. 

Ex. bånzpga--/zg sårea o ridrea ldpgsea ano, o6a åbdko 'byggning-

en 

  

(= vinterstugan)--ligger i nordsydlig riktning (el. i norr 

och söder) längsefter (Änges)ån, på åbacken'. 	kLaragdn i  hg 

sårea el otro fra zna-ber% 1  'Klaragården ligger i söder el. ytt-

re om från Ina-berg räknat'. -- flysbenzpga, Q ster sZreå o nd- _ 

reå 'ladugården, den står i norr och söder (= i nordsydlig rikt- 

ning)'. 	press sårea o ndrea ster kLarabtinzpga 'precis i norr 

och söder står huvudbyggningen på kt'aragdn. 	behstju ster 

zndro da, hstav% o vdstav% 'bagarstugan står längre åt norr då, 

i öst-västlig riktning'. -- (Om gården per-3dsa i Vs 'Per Ja-

kobssons gård'): foptaden jer bystev% uaz st4rb4nugen, o uaz 

jpslyDen ndrea o uat somageion serea '-iöster--inorr -- i söder'. 

G. som 1:a led z(-) i adverbiella smnställningar och ssgr.  

Prep. z ingår som första led i åtskilliga adverbiella sam-

manställningar och sammansättningar utöver de tidigare upptagna. 

Flertalet av nedan anförda uttryck motsvarar ett sättsadverb, 

1 Gårdar i Grb. 
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några ha dessutom tidsbetydelse. 

z-d4L 'i del, på samma gång (som en annan), samtidigt': nar ha 

di ktmz? - di ha ktimz z-d4L, bege to 'när har de kommit? De har 

kommit på samma gång båda två'. --  fen o san kom zn just z-dd“ 

'far och son kom in alldeles samtidigt'. -- na han kom just z- 

ddzs l,, han o, da hztn hzznda 'nå, han kom in han också, på  samma  _z 

sång som detta hände'. 

z-dit 'i ett, (alla) på en gång, samtidigt'. Även u21-4t. va  

ske 	(sa 1-4t 'vi sköt ut (båtarna) alla  på en gång'. 	o sä- 

ra-rh teln do da goLva o1zhd96 z-d.kt va steun 'och sedan tinar man 

de (där) golven allihop på en gång med slagan'. 	 mana o 

iselzpga ger z-dt 'gimanet1 och käringen
2 

går i ett'. 	o da 

dras im, bege nåaa z az,t, znz n fri 'och de (eg. det) dras in, 

bägge näten på en gång, i en färja'. 

Anm. Det betonade crkt ingår i flera smnställningar. Följan-

de uttryck ha belagts: mitz-4t, uaz-dznt, va a“, se under resp. 

mitz s. 422, uaz s. 148, va s. 250. 

z4A ge?pg 'i en gång, på en och samma gång, samtidigt': an he 

bis o spi ua uaz heendn z a geTpg 'han (björnjägaren) hade bössa _z 

och spjut samtidigt i handen'. 

z-geTygan 'åt gången, i sänder, i taget': an trzsk bara at goLv 

z-geTpgan 'man tröskar bara ett golv i  taget'. -- bara Leåa z-

geTpgan 'bara lite i taget'. -- da di ha b6ban ferdz, da såaz di 

1 ökm.I 232. 	2 iselzpga är översidan av bakre halvan av bak- 

ugnen. Där är det varmt och dragfritt. Platsen har varit och är 

väl ännu en omtyckt sitt- och liggplats för gamla, både gubbar 

och gummor, och kallas allmänt o6a jgeLz2gan (best. sg. dat.) 
Se o5a! 
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de l3 73. o6a zno zind z-gd?pgan 'då man har bottnen (till tjärtun- 

nan) färdig, då sätter man dit den på en ända i taget'. 

se fot 'i så fall, under sådana förhållanden'. 

z wo/4a fot 'i varje fall, under alla förhållanden'. 

zhi74  'ihjäl': sta zhi14 'slå ihjäl'. 

zhdos6 'ihop'. Se utförligare adv. zhögS. 

zha' 'ihåg': koma zhd ne 'komma ihåg ngt'. 

z-kwdzA v 'i kvöv, i kvav': ger z-kw4v 'gå i kvav'. 

z ågndyr 'i onödan': do sko eplt or bot z ciongur 'du bör inte 

öda bort i onödan'. -- reiks 55a z 4ndur 'rusa på i onödan'. 

z-dnzpD(t) 'i ordning, ordentligt, i rätt följd': grvzn z- 

cinzpDt ne! 'gräven ordentligt nu!' -- brast z-önzlåt 'sprätta 

ordentligt'. -- rdåan 	ne, so a ger z 6nzph far z 'räknen ut 

nu, så det (= arbetet) rår i ordning (= i rätt följd) för er'.--

--ss dz (= ramisis(na) sko barkas jamt o z-dnzpå '--så att de 

(renhudarna) ska barkas jämt och ordentligt'. 

z-söma 'i samma, i samma ögonblick, i detsamma, samtidigt, ge-

nast, i ett nu': --o ss kasta ban om, o ss slog an sera mood, _ 

lno stan o vat ful t vaån z-söma 'och så kastade båten om, och 

så slog den sidan mot en sten och blev full med vatten i samma  

ögonblick'. 

z-stöl„ao (distributivt) 'i stöten, på en gång, i varje omgång, 

i taget, samtidigt, vid ett och samma tillfälle': to kap, ha je_ 

ca vaniza z stoz3o 'två koppar (kaffe) det är det vanliga vid 

ett och samma tillfälle'. -- trelA z-st4ao 'tre i taget, tre i 

varje omgång'. 
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ztchh 'itu': to-kLövnzpg
1 

fa n, da n kbelk 	kLab mzå it 	'två 'två 

stockhalvor får man, då man klyver en avsågad trädbit mitt itu'. 

%n roånzpg so jar rispa mzå-ztdik 'en rotting som är rispad 

mitt itu (på längden. Användes vid lietillverkning)'. 	smes ha 

kLtil hd.kmana hat it, o an fredrz6 szd oSa an hata 'Smeds(går-_ 

den i Grb) har kluvit hemmanet i två hälfter (eg. halvt itu), 

och Fredrik sitter på (= äger, bor på) ena halvan'. 

z-twurhdst 'i tvärhast, i brådrasket, i brådkastet, tvärt på 

skivan': nnt koma di z twurhdst 'inte kommer de i brådkastet'. 

Märk 1. zbl4dnd 'ibland, emellanåt, stundom'. Används i re- 

gel som tidsadv, synonymt med stdando 'stundom', och är troligen _L 

lån ur rspr. Jfr dock även Ökm.I 128 Und.2. 

Ex. zb/4dnd ha di dar jo rzktzå skre1,4ft 'ibland hade de ju rik- 

tigt trevligt där'. 	--di nes- 3(5(n4-pz va medo o hooken tsr mo 

mdnz o zbz,dnd enda Låpger 'de rustade ut sig med mat och hö för 

en månad och ibland ändå längre'. 

Märk 2. Uttrycket z staLan fsr (med z styrande dativ) 'i 

stället för' har belagts endast som prep. med dativ. Genom rspr-

påverkan förekommer även z stdla far. 

Ex. ne par a j§(Lan z staten far marko 'nu är det kilon i st.f. 

mark (pl.)' — --a tly,a vara reyndan so nååa lzg moo,ä, z staten 

far bog'anrdyndo o grel„ndo '--det måste vara stänger, som (lax)- 

nätet ligger mot, i st.f. bottenpålar och grindar'. 	--ss ha 

di z stela far kåfadsko bodz ko,opzsbLdsan .;o9,t som in pösa 

så hade de i st.f. kaffeburk liksom en påse gjord av en "kopiss-

blåsa".' 

1 Ökm.I 113. 
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Uttrycket z staten for ersätts någon gång (hos äldre medd.) _ 

av z da st4lan 'i det stället': va tro0 an skur vara mz0z fdåz, _ 

man z da stdian var mz0z ree2å 'vi trodde han var (eg. skulle _ 

vara) mycket fattig, men i stället för det var han mycket rik'. 

H. som senare led i smns prep. och adv. 

Denna användning av z är synnerligen vanlig och mycket ka-

rakteristisk för målet. 

Framställningen följer nedanstående plan. 

1.0. enkla adv. + i: baki, borti, borta i, frami, framme i, ini, 

inne i, (h)issi, mitti, uppi, uppe i, uti, åti. 

2.0. enkla adv. på -an + i: bakani, frammani, innani, ovani, u-

tani. 

3.0. adv. i komp. + i: (h)istre -i. 

4.0. adv. i superl. + i: bakersti, bortersti, främmersti, inners-

ti, (h)issersti, nedersti, norrersti, södersti, västersti, yt-

tersti, östersti, översti. 

1.0. Enkla adv. +  -2 använda som A. Prep. B. Adv. 

Om växlingen bååz : baD42 	bo( 	: bo44, z6z : zbd2 etc. se  Prep. _- 

i svag- och starktonig ställning s. 549. 

babz 

A. Prep. 

bi : ba64 'baki'. Står i regel med dat. Användning: 

a) Lokalt (befintl, riktn.): 'bakom, bakefter, bakpå, baki, 

i, på'. 

kwostn jer babz-mkuro 'kvasten står bakom spismuren'. -- ar ster _ . 	_- 
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baåz-ddro 'han står bakom dörren'. -- e.n bult baåz-ddro o viL in 

'han bultar LA dörren och vill in'. -- dam so ha dr76z si vat 

joce baåz-jsdrken 'de som begått självmord, blev begravda ba-

kom kyrkan'. -- e jer bLastaa baåz-ddo 'det är blåsigt bakom ud- 

den'. -- 	stoo o wtskese baåz-knalv,ao 'de stod och viskade bak- 

Im knuten'. -- kLa 83 baåz-öl,ren 'klia sig bakom örat'. -- e 

ver baåz-bdao 'det vadar (= bildas strömfåra) bakefter båten'.—

da sj§enen ren, sa veL e le?,pg-str4L2r1. bak-do 'då stjärnorna 

falla, så blir det en lång eldstrimma efter dem'. -- en fi4n.-

a2.1.-s(s, ss e sto o grain mon baåh-o 'han for i sjön, så det 

stod som en grön virvel efter honom'. -- oopga gä6a o Qginas, sa 

e ste-pkole baå4-do 'ungarna gapar och skriker, så det ekar ef- 

ter dem (eg. står skall bakefter dem)'. 	stog.Lzn jara baåz fbi- 

no 'svalorna jagar flugor (eg. äro bakefter flugorna)'. 	sa 

far breikra cruå Q;anz-ddro o ha halz reugen baåd.å-si 'så far 

(el. springer) bruden ut genom dörren och har hela ringen (av 

dansande, som nu bildat långdans) efter sig'. -- han too såll-

tbIA baåz-rigo o bira a ren 'han tog salttunnan bakpå ryggen och 

började skida (uppefter älven)'. -- bära bane baåz-rigo 'bära 

barnet på ryggen'. -- ha zlat baåz-rtgo 'ha ont (bak)i ryggen'. 

baåz-röko brey:å ve ha 	eJA.,ra 'baki rocken brukar vi ha ett 

ger (= uppklipp)'. 	se.ca Q;zså baåz-mönen 'solen gick i moln 

(eg. baki molnet)'. 	leg op hare baåz-h4ren el. baåz-ndko 

'sätta upp håret i nacken'. 

Friare: hån-den, han dra Lal3kLdben babdl-si 'den där, han 

drar latklubben efter sig. (Se Ökm.I 176). 

b) Ordningsföljd: efter, bakom. 

fLakr baåz wotåna(n) 'fler efter varandra (el. vartannat)'. 
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--da a ver-pit.; swödr baåz wotåne '--då det var 7 nödår (eg. 

svagår) efter vartannat'. -- --Se kneUa-P-fdSt do (= ral,na) 

uaz punka) baåz wotdnan '--så knyter de fast dem (=renarna) i 

pulkorna bakom varandra'. -- o uaz soma gaLo isz nå9s ätr4skan ha 

di mista to-e7.-tr4 hast baåz wotdna 'och i samma gård i Not-

träsk hade de mist två eller tre hästar efter varandra'. -- o 

han ha stad baåz henar o faz mz.1;z fiska 'och han (= pappa) 

ljustrade bakom henne (= trollkäringen) och fick mycket fisk. 

(Hon ljustrade framför och han efter)'. 	baåz grocio sko n 

ger-Lig 'efter (kvälls)gröten ska man gå och lägga sig'. -- a 

jar betar drzk kafa baåz-mado en ok nitar ma 'det är bättre 

att dricka kaffe efter maten än på fastande (eg. nykter) mage'. 

-- en star jo bagh-ml 'han står ju bakom mig'. 

Friare: do sko 	era baåz-mdl., 'du ska göra som jag'. 

c) Tid: efter, på. 

baåz-hdLz,o 'efter helgerna'. 

brceug bo,ofeyr straks baåz-misclmaro 'de - man brukar bo(d?)-_- 

föra strax efter midsommar'. 

da vat a / åphdokri  azl nnr vYgo baåz-misåmaro 'då blev det ett 

uppehålli  till några veckor efter midsommar'. 

straks baåz %7/ 'strax efter jul': va tocR in spinrökan straks 

ba67,-(Ihn o ha in en az/ pask 'vi tog in spinnrocken strax efter  

jul och hade den inne till påsk'. 

baåz sönddo 'efter söndag, i nästa vecka': va sko fara z6z tres-_ _ 

kan baåz-såndao 'vi ska fara upp till insjön efter söndag'. 

baåz m6hddo 'pl. eftermiddagen'. 

1 eg. upphör, ä.nsv. upphör n. Dahlgr. Gloss. 

8 
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babz-mindarl. 'efter midnatt': di hut a koob.  1§ecie äz1, ba6z mzndarl, 

eäa 'de (lappmarksborna) höll på att koka kött till efter mid-

natt och äta'. 

B. Adverb. 

bdåz. Användning: a) lokalt, b) ordningsföljd, c) tid, d) friare. 

a) Lokalt: 1. befintlighet; med betydelserna'bak, baktill, 

närmast väggen i tvåmanssäng, bakpå, i aktern'. Mots. frdmanz, 

frånta, framan. 2. 

åt'. Mots. frdmanz 

riktning: 'bakifrån (= från skogssidan), bak- 

'från sjösidan'. 

1. o trozen bretae ve 4;ara 

grekä frdmanz 'och liven brukade 

och lite kortare fram(till)'. --

dukssnibben hänger baktill (= på 

främan 'han är fläckig baktill 

halz lfTpg babz, o steynter z 

vi göra rätt långa bak(till), 

hålicsnipen haupg; bdbz 'hals-

ryggen)'. -- han jer fLdga bd6z 

och framtill (= både fram och 

bak)'. 	bdb.z o frdmanz 'bakfram, fram och bak'. -- ve sdombba 

brd'uDe na ster-bagz 1  , da dl fdv4ese, foLke 'hos somliga (bönder 

som åkte släde) brukade hon (= den döda som gick igen) stå bakpå, 

då de färdades, folk'. -- se s'iåz di o ro, to frdma trast, o 

ss ba sgz-dz,n 'så sitter de och ror, två framtill (el. i fören) 

oftast, och så en i aktern'. -- sko ve ro o bege-t, se da fa do 

ro o babz, o j1 sko ro o frdmanz 'ska vi ro båda två, (så) då får 

du ro i aktern, och jag ska ro framtill'. -- o sztsn baDz ha jer 

b2tkndftrl, 'och sitsen (= sätet) i aktern det är bakknaften'. 

2. köma båg?, azL gaLo = könia fra skoos el köma fra 6pevz 

'komma bakifrån till en gård = komma från skogssidan eller komma 

1 Om ster-b2 i fig. betyd. 'stå efter, ej vara så duktig som 

en annan', se L. 246. 
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från landsidan (eg. från uppöver)'. -- (Då redkammen är uppbun-

den frami vävstolen, så lägger man varpen upp i den), o ss ta dl 

röompiinå7l. baDz uäz ståorbialto 'och så tar man ändan av varpen 

bakåt till garnbommen'. 	krd721§a jar 	trebdk--so seåas ia 

znz etiven, o sa leg an grenr(skan baDz, ss e vet, 7ro undz ikrän- _ 

kan är en träbock--som sätts ner i älven, och så lägger man 

granruskor bakom, så det blir eda under'. 

b) Ordningsföljd. 

Betydelser: 'bakefter, efter, efteråt, bakom, baktill'. Mots. 

fYrz. 

da 0;2.6 han in, o hon fog bd62. 'så gick han in, och hon följde 

efter'. -- se too kan grdnare (rån:  uåz snal,sn a sJso, o 16,1no 

uäz grsvre zzndo o Q3zb bcrbz 'så tog karlen smalare ändan av 

skylsnesen, och kvinnan (tog) i grövre ändan och gick bakom (el. 

efter)'. 	st'irz flrz, de, j% sko st7rz bdbz 'ljustra före, du, 

jag ska ljustra bakefter'. -- jz tzjg va håva wordran aiL 

31 4;a8p rirz o z båDz 'jag tycker vi narrar (eg. häver) var-

andra att gäspa, jag gäspar före och ni efter'. -- o halkndn han 

foor f7.rz eå sparan rat baDz-bdno o gaben hu/ bdbz 'och hunden 

(han) rusade före efter spåret rakt bakefter björnen, och gubben 

höll bakom'. -- han hui bdbz halm velnan 'han höll bakefter hela 

vägen' (vid kappkörning: A först, B sedan, behåller samma av- 

stånd till A hela vägen). 	--o ss he dm hooa do babLet%Mas, 

råva fr.rz o hamra babz, in a fa-1,ksen '--och så lär de ha (eg. 

hade de) lett dem (= korna) baklänges, baken före och huvudet 

efter, in i lagårn'. 	o se ha dm btrt-a-std va-sLezno, tö-fe- _ 

rz-f7rz o tö-kzmz-bdpz 'och så har de börjat slå med slagorna, 

två (ha) gått före och två kommit bakefter'. -- o ss snood Je- 
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luwa om, o hTzÅndr.st, bååz 'och så snodde käringen om, och hunden 

bakefter (= följde efter)'. 	en J. §eft kLoka, L(ilLe, de dz 

ntdze ha, o Ss 1§Uft m sto,ora straks belgz 'han köpte klockan, 

den lilla, då de flyttade hit, och så köpte han den stora strax 

efteråt'. I sista ex. ordn.följd + tid. 

Tid. 

dra bdpz 'följande år': o sdo,mbLz he 	o,ot sa TraQ31 (7,z1„ksa), 	sa 

di 	he-kwör aiL dra bd åz 'och somliga hade gjort så mycket (ljus), 

att de hade kvar till följande år'. -- den baåz 'dagen efter el. 

därpå, följande dag': såren for va den baåz 	hhren, der 

dob. ge 

 

var 'sedan skidade vi dagen därpå till idet, där björnung-

arna fanns'. -- hzn-bdåz eg. 'här baki = nästföljande'. Mots. 

hzn-rirz 'här före', se rirz. 

vYgo hm-bdåz 'nästföljande vecka'. 

Friare:  d6 bdåz = d5 et 'apa efter', hdk bdåz 'hacka 

bakefter = kritisera då det är ngt fel'. 

Ssg derbdåz 'därefter', se Motsvarigheter till rspr:s pronom. 

adv. 

b 

A. Prep. 

bod%, bo 41, boLl : bo44,boc, botih 'bort-i, bort-ur, av' 

etc., se nedan. Styr oftast dativ. Användning: 

a) Tillsammans med sbst el. pron. som ange ämnet, betecknar  

bo4z varav ngt är gjort el. kan göras, egtl. det varur ngt göres. 

knIsauskdfte jar boch-bAnen, men knelven 3er boD-stdLen 'kniv-

skaftet är av ben, men kniven är av stål'. -- do kan Q;ara szlte 
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boL%-snotro (bo-do) 'man kan göra sylt av hjortron (av dem)'. 

-- 0 se eegge n 	staben o fzå uaz fotan karemsldra bod% 

aero, o so ftb an bod kwzsta berda oa isuu tzrotön, bod sorna 

gre%n 'och så grävde han upp stubben med rötterna och fick till 1L1  

karmslädar av rötterna, och så fick han av kvistarna band på 20 

tjärtunnor, av samma gran'. (ur Sagan om Basas). -- Is4asdra 3ar 

bLeend _t 
bod kooåe vaanen o sönzrA;en so kom bod isi2en 'kött- 

sådet är en blandning av kokt vatten och sådningen (= saften) 

som kommer ur köttet'. -- brig drika bod mollten o se a% hoomben 

uat 'brygga dricka av malt och sätta humle i'. -- bzg bod% 

ta,%mbren o6a hg 'bygga (hus) av liggande timmer'. -- dz baåa 

broure bodg%-o fsr 'man bakade bröd av den (= tallbarken) förr'. 

o 	h sleitå ss trevgQ;es a (= s(ra) %71.415, so e veL la4ge 

o6a-dno bod-dan 'och till slut så trängs den (= issörjan) ihop, 

så att det blir ett lock på älven av den'. 

Med efterställd prep: neaztrån bx%nd-p nåaa bodz 'nätgarn 

binder man nät av'. 

b) Används i lokal betydelse: ur, utur, upp ur, från, bort 

från, ut från, från = av, från = bördig från. 

1. Satsens verb är enkelt: 

a ful koLe bod omo 'det föll kol ur kakelugnen'. -- e rin göra 

bota saren 'det rinner var ur såret'. -- drzk bodz bobo 'dric-

ka ur pokalen'. -- e ooks o ren bod% himelo 'det ösregnar (eg. 

det öser och regnar ur himlen)'. -- e duges vaana bod% kLzpen 

'det sipprar (eg. duggas) vatten ur klippan'. -- bane ha fole 

bo d% vågen 'barnet har fallit ur vaggan'. -- stors5.,enh
1
ho/ a 

1 En stor sandbank i Kalixälven utanför Grb. 



104 

köma ne bod fLeun 'Storsanden håller nu på att komma upp ur  

högvattnet (eg. flöden, översvämningen)'. -- a uur bod da dar—

/2.1-tdpo 'det yr (= småregnar) ur den där lilla (moln)tappen'.--

gnnstran spraba bodi ile 'gnistorna sprakade från elden (el. 

det sprakar g. från elden)'. -- a ja—ps mzQ;z drega bodz fenst-

ran 'det är så mycket drag från fönstret'. -- 31 kom bodz fet,ksan 

'jag kommer från lagårn'. -- a lelj bod teban 'det läcker från  

(= bortur) taket (inomhus)'. (Däremot: a la .kb boda teban 'det 

dryper el. droppar från (= bortav) yttertaket'. ) 	j% ja—ps 

bLey,ä, ss a La %,b bod-m% 'jag är så blöt (av regnet), så det 

dryper av el. från mig'. -- me' kom a svea bo d% fseLdro 'nu kom-

mer Svea ut ur källaren'. -- h(sara kom amt bo d% hendro 

'den här (ungen Edit) kommer inte ur händerna på mig (= jag får 

jämt sitta och hålla i den här ungen)'. 	o heIghda dam rchvas 

din znz stUn, sa a nezh-hatda bod-de 'och hundarna de slogs 

(eg. revos) där inne i stugan, "så hårtapparna rök om dem" (eg. 

så hårtapparna flög "bortur" dem)'. -- ss fssubsin a (= lanrdra) 

bod% syo, so da do bLsyv/s 'så försvann hon (= landrået) för vå-

ra blickar (eg. bortur ögonen), som då du blinkar'. -- ta bLoon 

bod% okso 'tappa blodet ur oxen'. -- do ha mista z hekt bod% 

kL4nzpgan 'du har tappat en häkta ur klänningen'. -- Lsft biten 

bod baao 'lyfta mjölkbyttorna upp ur (rodd)båten'. 	o ss 

7,,,,A,41 ta deä an 	rc-sa 	mL drnv a bodl-gdzio 'och så måste 

de ta dit Finn-Isak att driva henne (= spöket) från gården'. --

da foo—n bo d% uvarkzs 'sedan for han bort från  ÖK'. 

Friare:  va fm b ent 1 o.91 bo',-do 'vi fick inte ett ord ur 

dem' -- a ha hot a bodl-ds nTar geepg 'hon har hört det av oss  _c 

någon gång (= hon, vår lilla flicka, har hört oss säga det någon 
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gång)'. 	o da vett hest-9 frnsk bod/ de s4år dö9mo so kales 

fefyga 'och då blev hästen frisk från den sjukdom som kallas 

fång'. 

Efterställt: o so ha da--muga, so dz drzk bod/ 'och så har 

man--muggar som man dricker ur'. 

Anm. bod/ i betydelsen 'från, ut från' anv. ej sällan, spe% 

vid verbet ger 'gå', som motsättning till zn a 'in i, in till', 

mthä a el. enbart a 'ut i, ut till': Ex. bod/ j§elbsklmaro da ger 

a dun zn a selo 'från kökskammaren går det en dörr in till sa-

len'. -- bod/ issygen ger-tuud4n t»ä. a rotan 'från köket går 

stug (el. köks)dörren ut i farstun'. -- trzrz-de'n ger bod/ seLo 

o fdstan 'tredje dörren går från salen ut till farsun'. 

bod/ i betydelsen från = bördig från (vanligen ngn plats 

el. gård inom socknen), bosatt i (gn gifte). 

vara bodi jok, bod rro5, bodz småtbeyno, bodz n4ybd7no etc. 

'vara från Jock, Rödupp, Svartbyn, Nybyn 	 jer bodz brer 

'hon är bördig från Bränna'. -- steLep jsdlzpga bod/ stöo,rb«go 

'sågställarens gumma från Storbäcken'. -- en per-dndepa bod/ 

skruven o n jons nzLsa bod/ vats 'Per Andersson från Skröven och 

Jöns Nilsson från Valls(järv)'. 	kuno hans hal,ä, akdle-tn,da, 

bod/ flin pk bod/ swötbguno jer a 'hans hustru kallas (eg. heter) 

Tilda på kate-gården (i rb.), hon är från Flink-(gården) i Svb'. 

-- a smes fza hon jer bodl stocitb4uno boda sdendo 'Fia på   Smeds- 

(gården i Grb) hon är från Svb från (eg. bort av) Sanden'(gården 

Sand på gmlt svartbymål, eljes heter sand seene. Se under bort  -c 

av. -- an jar boql las pdoka 2.6z sAnsulrv,  'han är från gården 

Lars-Petter i Sandsjärv'. 	sj§zva to9, sa bod/ sm'es en joan-c5s- _ 

kar 'arvtagerskan (i Klaragården i Grb) tog sig från Smeds(går- 



106 

den i Grb) Johan Oskar (till man)'. -- a ha vari sizo, zszgo3,-

Voara, o ha tol, si kan bota per_ndpa 'hon har varit arvtagerska, 

dottern i zszget4, och har tagit sig man från per_ndpa-(gården i 

Svb)'. 	skr4depka boci% nöoåtrdsken 'sömmerskan från (= barn- 

född i) Notträsk'. Sedan hon flyttat över till och bosatt sig 

för gott på Heden, kallades hon allmänt skredepka (DU halAn 

på Heden'. 

Friare: vara av en viss släkt, ett visst ursprung: 

stnnte hin 2er bo ql fara kut° 'den här flickan är av förra kul- 

len (= ett av barnen i förra giftet)'. 	en 2er boqi den o den 

äLun 'han är av den och den barnskaran (alu)'. 	va a do nnt, 

bocp wo 2oog en 2er? en 2er 2o bota vÅnstrem2doben, o dem ver—

nnmb! 'vet du inte av vad släkt han är? Han är ju av Wennström-

släkten, och de var begåvade'. 

Skämtsamt talesätt: en 2er bo ql stdkhoLm, boc/I ÅdeptgdLo _ 

der °i. ha ha%m 'han är från Stockholm, från sydligaste gården, 

där alla bor (eg. ha hem)'. 

Bildl.  do jer botå no pes17,va gamaLdrzb 'du är av själva Fan'. 

2. Satsens verb är smnställt med adverb. 

I detta fall är följande smnställningar vanliga: 

nea, (--) bo cil 'ner (--) ur, ner från', op-bol 'upp-ur, upp-

från', Tz,v/ bo ql 'ut ur, ut från'. 

daga ha keihske neok bo4% luftw 'daggen har fallit (köskat) ner ur  

luften'. -- bias op 2./172, bo cil koLa 'blåsa upp eld ur kolen (från 

en föregående eld)'. 	nnt fzD an ger op bocll sagan 'inte 

fick man (på sjukhuset) gå upp ur sängen'. -- hevq§ op vaåne ve 

hzpko bocp 1§7.1.272. 'medels hep j 	uppfordra vatten ur brunnen med 

hink'. -- groofta hopa op bo ql chnben 'grodan hoppade upp ur di- 
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ket'. 	sLa op bocl% hemtar°, j% ha da-pHan kwar 'slå upp ur  

hämtaren, jag har mjölk kvar där'. -- Inan fo,or 	bog hnran 

'björnen rusade ut ur idet'. -- aspnasbdkn jar bekn so ger 

boq% aspnasdvano 'Aspnäsbäcken är bäcken som går ut ur Aspnäsa-

van'. -- amina jar ingdenan uaz ano et beko, da._ ger etA bodl 
_ _ 	_ 

traska låmynne(t) är ingången i en en älv eller bäck, där den 

går ut ur sjöarna'. -- man h4sthn da le1,4,6-n-dlAta bod tresisan o 

fer oUt shrptno z6i syter-i4us?„dry, 'men hösttiden (= om hös-

ten) då löper den (= fisken) ut ur sjön (= Lj.-sjön) och far på 

Södersjön i Yttre Lans järv'. 

För uttrycken bot - bo, ce.:k - bo ci/ se under Dubbeluttryck. 

c) Används i kausal betydelse f.a. beteckna det  som  är or-

sak till uppkomsten av ngt (vanligen nämnt tidigare i meningen), 

ursprunget el. källan el. medlet varav ngt härledes el. följer. 

bodl, kausalt, motsvarar i rspr. åtskilliga prep., beroende 

på vilka adj. och verbuttryck det hör samman med. 

man ve L 71(19oL bocil tröra sp'Inrcij- §an 'man blir nog trött av att  _ 

trampa spinnrocken'. 	gråsa var bLeut boci% dagen 'gräset var 

vått av dagg'. -- sko,ona jera bösa boq% h4an, da j1 kom bot% 

feksan 'skorna är "bossiga" (nerskräpade) av hö, då jag kommer 

från lagårn'. -- bara j% ant veL hasbocil ro o6 'bara jag inte 

blir hes av att ropa'. -- han jar-c/ooa; o wo ana, bocil tuber-so-

r% 'han är död; och vad annat (var att vänta) på grund av en så- 

dan sorg'. (Hans fästmö hade gift sig med en annan)'. 	j% ha 

vota se 771Ter bocil varko 'jag har blivit så mager på grund av 

värk'. -- da 7o9La jar åojdm boq% sma jåopmdLa o dum fret,ks, da 

veL a kne14.4an 'då jorden är ojämn på grund av små jordbitar och 

de fryser, då bildas det knölar (knula f.)' 	an ha vo9ta rng 
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bod ./ .9;zftan 'han har blivit rik  gnom sitt giftermål'. -- a kom 

harana 	 o i vat—pa% boV%-dan 'det kom duggande ett 

litet ilväder (el. liten regnil) och jag blev fuktig (eg. seg) 

av det'. -- da n 2e—pkåais1 , 813 jer a bocil verka 'då man har 

förvridna leder
1
, så är det på grund av värk'. -- 31 ja—pooaa 

bocil j§ell/o 'jag är sotig av (el. på grund av) kitteln = kit- 

a bildas ton els bocp frost° (DU _ 

vaanan2  'det bildas tunn is av el. på grund av frosten på vatt- 

net
, 

 (i sjön)
2,  . 	o da delo an bo cil da 	iftan 'och så dog han 

av det giftet'. -- Tia gril-do-nd% d: bocli kwosto 'nu smutsar du 

ner dig genom el. 2A el. på grund av kvasten'. -- e var bot/ se 

relpbt, ha a koo,Da 'det kokade med så föga bränsle (eg. det var 

av så föga, som det kokade)'. 	en lnr bota ramdaisk 'han li- 

der av reumatism'. -- ban roopk da n hg o skwobk mo9a Leenden, 

se a kan roopk hala QP9nz bciabdo74a bocil stal„na 'båten runkar, då 

den ligger och vaggar (eg. skvalpar) mot land, så det kan runka  

hål genom båtborden på grund av stenarna'. -- han (= stampen) 

stod o6a v4ma7an op o 	bocil vanan, so n ha kraften va 'den 

(= stampen) stöter upp och ned på vadmalet på grund av (el. tack 

vare) vattnet, som den får kraften från'. -- stalindo fa j% ent 

fram a, o ha jar bo41 teno 'ibland får jag inte fram det (som 

jag ska säga), och det beror  2A tänderna'. -- a vel. frega, da n 

twet k4e1ra, bog% too, sa6en o Leuaan 'det blir lödder (el. det 

löddras), då man tvättar kläder, av tvål, såpa och lut'. 

1 skCiazs är egentligen p.pt. av starkt depon. sias 'förskju-
ta sig (om leder på gr. värk)', här använt adjektiviskt. Se Verb 

104. 	2 Detta ex. kan även räknas till gr a). 

teln har sotat ner mig'. 
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Friare: 

fros bocil 'frossa på el. i el. av': eknt ha di mz1;i fros bot, 

da di fzb Lava far isuufem syr o den, röcRäbdna 'inte hade de 

mycket att frossa på, då de fick leva på 25 öre om dagen, rot- 

hjonen (eg. rotbarnen)'. 	dz fzb Läva boql ha di fz6 bege-dir° 

'de fick leva på el. av vad de fick från åkern'. -- bana ha rog- _ 

Lia boq, wo se helst 'barn ha roligt av vad som helst'. 

d) Användes motsvarande rspr:s av. bland, från,jj. ur, i 

partitiva uttryck. 

Det som betecknar det hela uttryckes genom bo41 + dat, (i 

ngr fall döljs detta därigenom att ack, har undanträngt de äldre 

dativformerna), mera sällan bocil + sats. 

"Delen" utgöres, förutom av sbst el. självst. adj. el. 

pers. pron., särskilt ofta av indef. pron, mindre ofta av räkn. 

Ej sällan är uttrycket för "delen" underförstått, och 

bo q/ + "det hela" står ensamt. 

1. 	fara jara mest siswka bo cil olL  dl,jyra 'fåren är skyggast 

av alla djur'. -- in gab boql lanrarfdtkan 'en gubbe av landrå-__ 

folket'. -- man papckn bocil de gamaGo 'någon person av de gamla'. 

di fzå se Laks -9 o fda 1/61, di he bog% tuba ea. 'de fick så myc-

ket lax och fågel, de hade mat av dylikt'. -- ln dail bodz reva- 

sdksen '(tumlungen är) en del av rävsaxen'. 	trzrzd4l172, bota 

talln 'tredjedelen av ullen'. -- en ha fic14127-2, bocp hdokmanan 
_ . 

'han äger 1/4 av hemmanet'. -- hata bodi (ollt) wo han dan präåa, 

,ar bara Layran 'hälften av (allt) vad den där pratar är bara 

lögner'. -- sa bLenda dt lekaa grelha bocp bIo. ulln;  uäl won-k6rd 

1 Ökm.I 185, Liv 234. 
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'så blandade de lite grand av den blå ullen i varje karda'. 

mz z tiLl n(dar bod smeran! 'ge mig en liten gnista smör!' 

-- an je_den s4dzastn bog% ålzhdo6 'han (= hästen) är den sedi- _ 	_ 

gaste av allihop'. 	stc5„stan bo ql aLz,a din, so ve he skaåz, var 

4ferbdrmalza stc2o,r 'den största av de där älgarna, som vi hade 

skjutit, var oerhört stor'. 	z Jara gdmban z beyno, z Jara 

eLst bod% cSizhdo,6 'ni är den gamle i byn, ni är äldst av alli-

hop'.  -- ai bodz, ho9,6o 'en (f.) i el. ur hopen'. 	veLl ae, bo- 

et ./ demo 'välja ettdera (eg. ett av dem)'. -- to (stzj§a) bodh, 

do Lez.„Lä os va mzso varia bodl bado 'två (stycken) av dem måste 

med mössorna (el. sina mössor) ösa vattnet ur båten'. -- mesta 

bod-do köma 'de flesta (eg. det mesta) av dem kommer'. — man 

mins alnt ss n14432 bod?, da har gama? , hzstdrzo 'man minns inte så 

mycket av de här gamla historierna'. -- da dre5 dl man bog?, da 

dar_14srdl,na 'då slaktade de någon av de där lösrenarna'. 	a 

ha binda o, ad man boc/d% do ha dr6Dane o bod% ha dl ha handta 

ha rz bot 'det har hänt också, att någon av dem har drunknat 

och (en del) av det de ha köpt har drivit bort'. (Båten hade 

kantrat). 	agan bocih-do 'ingen av dem'. — an to9 åzl se1.46, 

se a vat nnt me boc/1 haLz-kgro, boc/h-o 'han började supa, så 

det blev ingenting (eg. inte något) av hela kam, av honom'. --

di 1-'ept4 nnt me boci wo ve täLa 'de förstod inte något av vad 

vi sade'. -- va kon el„nt zuzsdål ne, se a ve3,-ne boqh-dan el. 

bodi-ddy 'vi kan inte översätta det, så det blir något av det'. 

2. ha kwor bodi Lecyn 'ha kvar av lönen (då året är slut)'. 

ne aä stelnta bota hil.bm4do 'nu åt flickan av maten hemma (eg. n_ 
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hem-maten)'. 	zmz do nnt /sy, sko J3 Oa dl bod roomsen1 
'om 

du inte lyder, ska jag ge dig av spöet (ge dig pisk)'. 	o da 

fa d% rosk sl boa booLen bo d% ha so fzns 'och då får de plocka 

åt sig från bordet av det som finns (där)'. 	vii Jz ha boL%- 

kg'bosmeit,a, se 7,11,4,a J% ta ne ve fnygro bocil-skirt 'vill man ha av 

brödbitarna, så måste man ta dem (eg. det) med fingrarna ur skå-

len (med svagdricka i)'. 

Omskriver genitiv el. ss. 

Betyder här 'del av, hörande till, från, av, i' 

dksziln bom h%kLen 'hjulaxeln (eg. axeln av el. i hjulet)'. 

hor—dan bod kandono 'höra kanondån'. -- muntra bod% j“rh(1,4,1a 

'muttrarna i kärrhjulen, kärrhjulsmuttrarna'. -- skafta bod% 

veavo 'vävskaften, skaften i väven'. -- % skrav bod% no game. 
_fl 

baa 'ett skrov av en gammal båt, ett gammalt båtskrov'. -- reQge 

bod/ tee/_mbren, ha jar barken o kwzsta 'raket av el. från timmer 

el. timmerraket, det är bark och kvistar'. 

Omskriver genit. qualitatis. 

kafe var bo d% daLzno sort 'kaffet var av dålig sort'. 

Ingår som 1:a led i några kaus. konj. 

bod%-42, 'av att, därav att, därför att': de name ha k'imz bom 

aa—p kaLe han, so va,r—cler fest ok steLen, tiato 'det namnet 

(Feb, en gård vid Tväråhuvudet) har kommit därav att man kalla-

de honom, som var där först på platsen, Feb'. 

bod-dy aå 'därför att m.m.' Sökes under Ökm:s motsvarieeter 

till rspr:s  pronom. adv. 

1 rooms f. 'rumsa, (långt) spö', ösv. dial. rumsa 'liten tågän-
da' V11; Ihre 100:1 råoms 'et långt spö'. 
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bocp-hd 'av att, därav att, (där)för att': j% skäåes bota ha a 

jar koLlt 'jag skälver, därför att det är kallt'. -- a he kimz- _ 

nåsk so sooae, bota ha spzle var op 	1.7.7.-grelha da a rend 'det 

hade kommit ned så mycket sot (på spisen), därför att  spjället 

var uppe en liten smula, då det regnade'. -- e veTt  båaa bocil ha 

Legcysrn bekaas 'det blir bett av att lössen bits'. -- do ha fez 

masp?„dre boci3 ha do aa fer m .1 'du har fått magknip (eg. mag-

spärra) av att el. (där)för att du åt för mycket'. 

B. Adv. 

Som adv. är boclt sällsynt, medan prep. boe är en av ökm:s of-

tast använda prep. 

(då man har berett pälsskinnen) de jar a f4rd 	iLQ;are felde 

el pelse boe 'då är det färdigt att göra fällar eller pälsar 

av'. 

LLdmi 

Belagts endast som prep. Liksom ökm:s adv. fram motsvarar 

dels rspr:s fram (riktn.), dels framme (befintl.), så betyder 

prep. frami dels a) fram i (riktn.), dels b) framme vid (be-

fintl.) 

a) fram i = 'ned till (strand, älv, sjö), från landbacken 

ned i vattnet; fram till'. 

Ex. jz skta vTlz ger frami-str4Tnd sm.k, 	j?, doa, 'jag skulle 

vilja gå ned till stranden och se (den båt varom det talats), in-

nan jag dör'. -- o Se foor a frami-dno, too si /21hstra o Låus-

jdne-- 'och så gick hon ned till (Kalix)älven, tog (sig) ljuster 

och lys järn (och rodde ut och ljustrade en lax)'. 	san knoya 

va ihoo6 sjszna--o 	 ne'k framz-aLven eL ini-van o 
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-bart 'sedan knyter vi ihop skinnen--och kör dem från land och ned 

i  älven, eller om vintern i en vak'. (Obs. znz vean, ty skinnen 

körs först på isen ett stycke och sänks därpå ned i vaken.) --

ger frami-h6Ltran 'gå fram till altaret'. 

b) framme vid, nere vid. 

0 Va fzp val o j§aL zvz baka o magro, azt va var framz-dno 'och 

vi måste vada och plumsa över bäckar och myrar, tills vi var 

framme vid älven (där vi lämnat båten)'. -- va hol a se/z teaLa 

framz tölddo 06e ska/eno zndro boöhdan 'vi håller på att slå te-

gel

" 

 framme vid el. nere vid talludden på Skaten norr om Boheden'. 

-- a star z selz frami str9ndn 'det står en sälg nere vid  

stranden'. 

: 

, 1 ; znaok 'inne i, ini, i'. 

A. Prep. 

Kan i de flesta fall översättas med i. Det är ökm:s motsva-

righet till såväl inne i som in i och styr i båda fallen dat. 

(vid angivande av riktning stundom ack.) 

(ni a) 'i = inne i' brukas f.a. ange: 

stället, i det inre av vilket el. inuti vilket ngn el. ngt be-

finner sig: 1.1. helt omsluten el. innesluten av ngt, inuti ngt; 

1.2. inom = kringgärdad av, inne i. 

rörelse inom ett område. 

I båda fallen även friare och mera bildi. 

1 Närmare om användningen av in, 2.64, uäckok, se Prep. i svag-
tonig och starktonig ställning. 
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1. Befintlighet: 1.1. a 2e-piezhä olz,a znz lampan 'oljan i 

lampan är slut'. -- fr da di ha kalsa, ha di brenvdlna znz 

potdi2n
1 

'förr då man hade kalas, hade man brännvinet i en po-_ 

tell'. 	va ha hal/man znz madrdso (pl.) -- ve ha don znz day- 

man 'vi ha dun i bolstret (eg. dynan)'. -- ve ha huvz kara din 

znz ko9zan haLz tim 'vi ha förvarat kaffe i den där dosan hela 

tiden'. -- sko9viska 2er ho.ka so .71 ha blgdlnt znz skoono fe-Vo 

iskoviska(n) är det hö som jag har begagnat i skon under dagen'. 

-- el-0;a star znz ncslun 'ängarna står under vatten (eg. i flö-

den. Mots. köma bott fi,Gun  'komma över vattenytan, eg ut ur flö- 

den'). 	ho.ke--ha farm il znz stako 'höet--har farit illa i 

stacken'. -- ha mzLa znz nolh-Lzlpåsa 'förvara mjöl i någon liten 

påse'. -- dm ha st4rkc5nta, so dm ha medn znz 'de hade stora _ 

kantar, som de hade mat i'. -- o bosta 2ar bara va fayr veg o 

stoAndman znh-an 'och bastun har bara fyra väggar och en sten-

ugn (finns) inne i den'. -- e söpas znz roman krngo vega, tic11 

gobvan stalndo 'det växer svamp inne i rummet kring väggarna, 

stundom i golvet'. -- varia ha gam undz hnen znz Arzno 'vatt-

net har stigit till under höet (som är) i ladan'. -- sni znz 

årdsto 'sitta i arrest'. -- an szä znz-fdstnzpgan2  'han sitter i 

fängelse (= Bodens fästning)'. 	bz,en tig znz haran halm enda 

vantan 'björnen ligger i ide hela vintern lång'. -- tig znz 

feLda 'ligga (och sova) insvept i fällar'. — en Lu kt,z6 o6 

toman znz grayk 'man måste smälta talg(en) i en gryta (då man 

skall stöpa ljus'.) 	star o roskr znz siltgreuäll 'stå och röra i 

1 Ökm.I 145 

2 men: fåra o6a fdstnugan 'komma i fängelse'. 
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syltgrytan'. -- va ha gråsa in z vaanan 'vi har gräset stående 

under vatten (vid högvatten)'. -- va ro zAa ma znz vaanan da—po 

eplt stroym 'vi röter linet i vatten där det inte strömmar (= i 

spakt vatten)'. 	ban ha sesa fast znz sYbon znz treskar 'bå- 

ten har fastnat i den leriga bottnen i sjön'. -- da a atp, ha 

3a_ciaa frelks fra boDano znz szno 'då det syppar, det är då det 

fryser från bottnen i (= inne i) sjön'. -- znz baka da—pip a 

staando o6a bnano znz fopa 'i bäckar där syppar det ibland på _L 

bottnen i (= inne i) forsar(na)'. 

Friare och bildi.: 

a ger znz foran 'hon går i flor'. 

'i uniform'. -- vara kted znz valntarkdpan 'i vinterkappa'. 

vara znz szLkasiscioillo 'vara (el. gå) klädd i sidenkjol'. 

eirmt yar a oLlt se speardt znz vaun 'inte är allt så spjutrakt 

(eg. spetträtt) i världen (d.v.s. inte är allt i världen så rätt 

och riktigt)'. -- 31 3ar alnt red znz foptan 'jag är inte född i 

fars-tun' (bildl. för "jag är inte så dum och bortkommen").,  

Till denna grupp a) 1.1. 	hör en del uttryck för "invär- 

tes" kroppsliga åkommor o.d., d.v.s. sådant som inte syns utanpå. 

Ex. ha ont Ini bristen 'ha ont i bröstet'. -- ha bonzpgan znz 

hapo 'ha en böld i halsen'. -- medn ha sesa znz hapo 'maten har _ 

fastnat i halsen'. -- ha heman znz heuran 'vara yr i huvudet 

(eg. ha himan inne i huvudet)', äv. vara 3zr znz heyran el. a rzr 

znz heuran (a m1) 'det svindlar i huvudet på mig, mitt huvud 

svindlar'. -- ha ont znz helgran 'ha huvudvärk'. -- Jfr z6z hey-

ran 'uppi h.' -- ha ptaan znz man° 'ha magplågor'. -- (han var 

alldeles kolsvart) o bara termen Leust weoka znz heyran a no 'och 

bara tänderna lyste vita inne i huvudet på honom'. 

-- vara ked znz upgaförmo 

9 
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Friare och mera bildl.: 

mörjanstdanda ha gula znz mono 'morgonstund har guld i mun'. -- _ _t 

han den, han ha si znz noken 'den där. han har (sig) i flocken
1 

(om en person som är så full, att han raglar)'. 

1.2. inom = krinsgärdad av, inne i. 

no9 sera kLoåera znz Lezhäen 'nog är korna inne i beteshagen (el. 

löten)'. 	hestrl, Jer znz hen
2 

'hästen är inne i hagen'. -- dm 

hal e vara skäralzä s7az 2n: besta jo, o fG-gey ha dm fzi täze 

o6a bako 'de anser det vara synd (eg. skadligt) att bo 2A bästa 

jorden, och därför har de flyttat upp på backen'. -- vara znz 

a1,724;esaminzpgo 'vara inne i Ängesåmynningen'. 	a ja-/eåt znz 

van hzna o dzlhf_t 'det är lä inne i viken här och djupt'. 

nnt Q;era z fara znz sama bad, z kon jo ta az,..n war 'inte behö-

ver ni fara i samma båt, ni kan ju ta varsin (eg. en var)'. --

dz ha rems f§uu äzl tråäz kära znall-do 'det (eg. de) har rymts 

20-30 karar i dem (= forsbåtarna)'. 	o n 3almar ha ferm da va 

alno baå o håstrdfsa znz baäo 'och Hjalmar hade gett sig av då 

med den ena båten och (med) hästräfsan i båten'. -- o se skot, a 

vara znz reugo 'och så skall hon (= bruden) vara inne i ringen'. 

nelsen jar znz fopo 'näcken bor i forsen'. -- 	ara daz,en znz 

traen 'göra deg i ett tråg'. -- znz deLo 'I dalen', inhysings-_ 

gård i Nybyn. Namnet har den fått efter sin plats: han jar bzåt 

o6a 

 

mm daptdo,mpt 'den är byggd på en daltomt (= en tomt att ha 

tjärdalar (daLan) på.)' 

Närmast till 1.2.: e kLoes znz herdr2, 'det kliar inne i  

1 Se Ökm.I 164. 

2 fsv häghn. Mots. step ekå hes -tr.i bom hen '--ut ur hagen'. 
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handen = på handens insida.' Mots. eäanz heendn 'utani handen = _t 	• 

på handens utsida'. -- kom ne, szä znz knal,ro! 'kom nu och sitt 

i knäet!' (eg. dat. pl.) (Uppmaning till ett barn.) 

2. Rörelse inom ett område. 

grava-dm znz sano, znz greuk, 'röra om i en vattenså, i en gry-

ta' (förutsätter i båda fallen ngt flytande). -- da ger a o-

kr4pg znz-rh2go, meran stnntan uh reugo dans okr4pg 'då 

går hon (= bruden) omkring inne i ringen
1
, medan flickorna i 

ringen (= som bildar ringen) dansar omkring'. -- bana hoL 

tramp znz snzro 'barnen håller på och trampar omkring i snön'. 

vaäna tun/ znz 'tron 'vattnet virvlar (inne) i edan'. -- ger o 

val znz vaånan, znz mGun, znz snzro 'gå och vada i vatten, i 

myr, i snö'. -- a ler (Lagt äml-gdr znz viLdskd,oz,o 'det är svårt 

att gå i villande skogen' (jfr körna z5z vildskdozo 'komma in i 

vildskogen') 

b) 'i = in i', brukas för att ange rörelse  el. riktning of-

tast till det inre av ngt. Xven i bildlig bemärkelse. 

Ex. 	an to 9 si kona o btcrkä a znz brenv4nan 'han tog säd och 

blötte den i brännvin'. -- va dr1v3dnan dre%v an dreva znz saaa 

'med drivjärnet driver man drevet in i (vägg)såtena'. 	soomta 

ful znz dTuan o socp,mta znz abro bog% ha han dan sad 'somt föll  

i diket och somt i åkern av vad den där (kam) sådde'. -- fo9pg 

mcgtan znz r'iszan 'fånga mört i ryssja'. -- tu ar %n jangrå5a 

uh sLdrano, so d% fest raoktju znz
2 
 'tugan är en järngrepe i 

1 Jfr "Och jungfrun hon går i ringen med rödan gullband" (gml 

danslek). 

2 Om prep. i efterställning se Prepositionens plats i förhållan-

de till rektionen. 
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släden, som man fäster redetugan i'. -- s 	er hitena sia o 

grev ini seendo 'se här, hur det här (man pekade på ett barn) 

sitter och gräver i sanden'. -- z sko elnt ga,r ini bostan en, 

Lilha slep 	detÅstr2;  ' ni ska inte gå in i bastun än, jag måste 

släppa ut ångan och röken'. -- ger-nal), ini beren 'stiga ned i 

badet'. -- Q;era visten znz stoka 'rista skåror i stockarna' 

(till ett hus förr, i st.f. siffror, innan man skulle "lägga ut 

huset" se Liv 50:34). -- Oera z lzaar-grerb ini snzro 'göra en 

liten grop i snön'. -- hag sisoyra ve zks-9 ini trei,ren 'med yxa 

hugga en skyra (= stor skåra) i ett träd'. -- fins e neer kre_zig.  

az/ heL siLlta ini? 'Finns det någon kruka att hälla sylten 1?-- _ 	_ 

hava koon ini fxlksen 'sätta el. ställa in kon i lagårn'. 	o 

pAskmdrjen bretig.a di ta ko(o)slsdla o heva soiate zn-en 'på 

påskmorgonen brukade man ta koskällan och hälla salt (in) i den'. 

het' hdp'ken znz /so:ull-T-2. 'lägg det här (in) i ryggsäcken'. --

hva slemasin znz baao 'lägga slåttermaskinen (in) i båten (= på 

bottnen av roddbåten)'. Jfr szaz ret o6a baao, se o6a (s. 274--

a ha ve si i ban, o bane foor fra n o kom si ini foLken 'hon ha-

de med sig ett barn, och barnet sprang ifrån henne, och kom 

(sig) in bland folket (som samlats i Bränna f.a. se på prinsen, 

som var där på besök 1858)'. 	Leg kLei,ra ini bLois arl. 'lägga 

kläder i blöt'. (Jfr uaz bLoi,arl., se uaz s. 137.) 	ktilnin /e 

f§OrklAnzpga o pzaletn--zni kåntz'nen, da di fog-dil fserken 

'kvinnorna lade kyrkklänningen och sjaletten-- (in) i kantinet, 

då de for till kyrkan'. -- fisken Legas ini f?„(inipgo o sotates 

'fisken läggs i en fjärding och saltas'. -- Leg kLe ,imbre ini 

fisktdn 'lägga pressen (eg. klamret) i fisktunnan'. 	ma 'inch 

si 'häva i sig, sätta i sig': en mei, znePi, si for mzgz groar3. o 
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kwal„1272, 'han sätter i sig för mycket gröt om kvällarna'. -- mna 

2o9La ini millbdIpko 'skyffla (eg. mocka) jord in i mullbänken'.1  _ 

'möla i sig, glufsa i sig': en meuLe znall,-s3 for 

m24;z 'han glufsade i sig för mycket'. -- nop 83 int OL4mvdso 

'plocka (blommor) åt sig (in)i blomvasen' (= f.a. sätta i blomva-

sen). -- hilstre vx—Q;o9t boe sjvinen, o e ve.4il s;z i,k a b(2a 

znh, den dit bzvetra ma far van 'hölstret var gjort av skinn, 

och det användes till att skjuta (el. sticka) in bössan i, f.a. 

skydda den mot väta'. -- dl ha spra.kpbt 831h an zni heUn o enda 

kom e ce.knt vana ss a vat—no9 'man har sprängt 7 alnar in i häl-

len, och ändå kom det inte vatten, så det blev nog'. -- dm bre1Å-

De ha i“vgan
2 
 (D6a bc25),1/e71,o se stak dm nalien mm-do 'man bruka-

de (förr) ha kjukor (trädsvampar) på bordet, och så stack man 

nålar i dem (= använde dem som nåldynor)'. 	o sa stat,pe dm nel 

a (= trae) 2.nz no ska 6 'och sedan stjälpte de ned det (= tråget, 

sedan det gjorts rent) i ett skåp'. -- do sko etnt steLp zng7A -dm 

eulie 'du ska inte stjälpa i dig ölet'. -- stop inz pal6en 'stop- 

1 Om mullbänk, se Liv 99. 

2 Ökm:s j§(1,4 - lukA.k f. 'hård svamp på träd' (ökm.I 23) kan jäm-

föras med Btr och Mu. tjuka f. (se resp. Ob.), Rz tjuk(a) f. Åm, 

Vb, Jtl, Nb, V11 tjuka 'nålsvamp--', T. kjuka f. 'haard svamp 

paa trter'. Av dessa är i detta sammanhang det no. kjuka mest in-

tressant. En utgångsform på kiu- ger i ökm. js.bu-, medan ett 

tju- < äldre piu- blir (visserligen med åtskilliga und.) tlu-, t. 

ex. tlt,A, 'tjuv', tliAta b.f. (fsv. tiuft f.) 'stöld'. Även lån 

från fi. med tiu- ger i målet samma resultat, t.ex. tIvå f. 'li-

ten klocka som fästes under hästens hals', f. tiukku, tiuku 

'bjällra m.m.' ökm.I 286 a.4. I mitt "Överkalixmål. Ordregister" 

bör tjuka 1 f. utbytas mot kjuka f. 
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pa (tobak) i pipan, stoppa pipan'. -- seåz zn fsnstra znz (el. 

uåz) vego '(vid stugbygge) sätta in fönster i väggen'. -- seäz 

foo,ra znz kåpan 'fodra kappan'. -- an streug 1§drzla va In jan 

so kåLas ströbe o se å ban znz fan e/ Lan, o da ve 4 a 1 stril- _ 

Dz /§årzl 'man stryker kärlet med ett järn, som kallas stråket 

och sätter bottnen in i fåran eller laggen, och då blir det ett 

struket kärl'. -- mo,ora to9 bana znz famo sano 'modern tog bar-

net i sin famn'. -- medn ha dz toft in z barmo 'maten hade de _ 

(= lapparna) stoppat in i barmen'. -- skoona jszp, da n ha toft 

fG—lau,åe hota in c -do 'skorna kippar, då man har stoppat för li-

te hö i dem'. -- --ss tröra dl net sz znz snzro--ss just heura 

ssntas 'så trampade de (= lapparna) ned sig i snön--så bara hu-

vudet syntes'. 

Friare:  dc) stå 0 2W1,7Mlret znz bLal,sn, el. retvnz syo 'du sitter och 

ser mig rakt i "bläsen", rakt i ögonen' (Blicken riktas--) 

Bildl.  da man kom znz vean, ss sten man znz kwoban 'då man 

kommer in i valet, så stannar man inne i kvalet'. Motsvarar 

rspr:s 'vara i valet och kvalet'. Ökm:s uttryckssätt är betyd-

ligt mer expressivt än rspr:s! 

Dubbeltydiga (hörande under a) el. b)) är t.ex: dl ha gam 

(el. uäz) öosldt åt7A;cz 'de (=korna) har gått och trampat inne i  

b oslagna ängar, el. har gått in i oslagna ängar'. -- ger z n z (el . oa )  

potaåarldendan 'gå och kliva inne i el. pl. potatislandet'. 

B. Adv. 

fnz, 'inz 'ini, inuti, inne i, i = i vattnet (vid högvatten), 

nere = i vattnet (vid högvatten), i = i båten, in, ombord'. 

Uttrycker a) befintlighet, b) riktning. 

a) befintlighet: o tizndhd4e lam an mzt trzz 'och ett tänd- _( 	_ 
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hål (i kolmilan) lämnar man mitt ini el. inne i'. -- Loomban 2ar 

2 snakft veåostd/ va tur a.k7A;a okr4pg o 2 clIzAft vudostdl mzå 

int 'en lomb är ett smalt vatten (eg. vattenställe) med torra 

ängar omkring och en djup vattenfläck mitt i'. -- hyst a jar 

hdsza so va ha hdsza zsz lzldno 'månne den är i (vattnet), häss- 

jan som vi har hässjat vid Lillån'. 	dam var bara tnz, dam so 

rood o stuL 'de var bara i (båten), de som rodde och styrde'. -- 

da 1,02uå va ht. tröra /van; va ger znz va fdåero, 	iL n vel, 

rzktzå sams, dida.klas som In da2, 'sedan (efter det att vi blan-

dat lera, sand och vatten) måste vi till att trampa tegelmassan; 

vi går och trampar inne i (den) med fötterna, tills den blir 

riktigt smidig, alldeles som en deg'. 

1) riktning: a bd2r a tnz: mösan 3a—pa ton o swa, sa n ber 

T2nt-o6-faran, ana da-bd2,r-a-a-tnz va dl 'mossan (på myren) är 

så tunn och svag, att den inte bär upp fötterna, utan det bär av 

i helt och hållet (el. för alltid)'. -- dra tnz: da va da he-_ 

dro2 (ni nöoåa, da foor va haokm 'när vi då hade dragit in noten 

(i båten), då rodde vi hem'. -- d2 ha brelja ta 2 Lar o heva 

kdna znz o leg hebepLtååzlan nåra znz konan o sa 3m na a hesto 

'de har brukat ta en lår och hälla korn el. säd ini och lägga 

hHrbrenyckeln på botten i kornet och så givit det åt hästen'. --

sla-tnz sHan a fl ne da! 'slå i mjölken åt henne nu då!' 

smöLa-tnz 'smula bröd i mjölk el. fil'. -- seh int: --sa bibt—

p, do stöirdma znz verahglgsan åzl sååz hdsta ini '(de som ägde 

gårdarna) så byggde de åt dem (= finnarna på vintermarknad i ÖK) 

stallrum i vedhuset till att ställa in sina hästar i'. -- ta (nu 

da n komUndz-fdpo 06a san, da ltinda n baån aåar o tdo-znz- _ 	_^ 

föLke 'då han (styrmannen) kom nedanför forsen på selet, då lan- 
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dade han åter med (fors)båten och tog ombord folket (= besätt-

ningen)'. -- töp tnz: man .71  töp-(ni, kon z skrd.kv 'medan jag 

stoppar i (sc. hö i säcken), kan ni skriva'. 

z'sz 

l'sz, se under Smns prep. och adv. på is 

mz'd 

ruta./ 'mitti, mittpå, i el. vid mitten av'. Används som prep. 

frfr allt i  tidsuttryck; dessutom i ett adv. till sättet. Står 

oftast med dat. 

Tidsuttryck: mzaz vntro, mzaz sdmaro 'mitti vintern, mitt 

på sommaren'. -- mzaz dec el. mzaz den 'mittpå dagen'. -- midi 

Lis-do el. mich liuse do 'mittpå ljusa dagen'. -- mzaz nuar.,;. 

mzaz janudrz månzno 'vid el. i mitten av januari månad', m.fl. 
. - 

Ngr ex.: nnt ver e mept, e ver mzaz Lus-do 'inte var det ~, 

mörkt, det var mittpå ljusa dagen'. -- no o var e nesavhst, da 

par jer_tlzha mzaz liy„se-do 'nog var det näsvist (här: oför-

skämt), att här är tjuvar mittpå ljusa dagen'. -- da di ha far-

di a refst—azl, Q;zb di we“, miaz-ddn 'då de hade räfsat färdigt 

gick de och vilade sig mittpå dagen'. -- vhntermåpnzn, han var 

nrAx janudrz månzno 'vintermarknaden, den var (el. hölls) i mit-

ten av januari månad'. 

Adv. till sättet: mil?. dt 'mitti-ett, på en enda gång, 

tvärt'. 

Ex. miaz-d“ ss ye_pztöbena zvz hal?. luft° '2A en enda gång (så) 

är sjötjockan över hela himlen'. 
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i6z : ziidl,„ 

ib: zb4 'uppe i, upp i, i'. 

Prep. (h, ibga, står i regel med dat., vare sig det gäller 

befintl. el. riktning. Användning: 

a) f.a. beteckna att ngn el. ngt är el. blir om- el. kring-

slutet av ngt (vilket sål. har sidor el. väggar). Rspr. har i re-

gel i. 

Ex.: ha fins xlAnt na snz oba 262.-bdclo 'det finns intet säte _ 

(eg. inte ngt att sitta på) i båten'. -- si si Ai-no-bduk 

'sätta sig i en  bänk i kyrkan'. (Obs. de gamla kyrkbänkarnas si-

dodörrar och stundom högre golv än mittgångens). -- o so seå_p 

do Az bdso, da—qi skui ster 'och så satte (el. ställde) man _ 

(in) dem (= korna) i båsen, där de skulle stå'. -- an sko ha i 

gro 	o sötian z6z-grguk, o se se ä en loMia znz-sHano, o-- 'man 

skall ha en gryta och sötmjölk i grytan, och sedan sätter man 

löpe i mjölken, och--' (Tillverkning av ost). -- ha so Lamas bo- _ 

cli toLio z6z-grgub kal va gravan 'det som lämnas av talgen i 

grytan kallar vi grevar'. (Ljusstöpning). -- a twil b/n:isen z6z- _ 	_ 

greyar.b, da a kowas, vana 'det bubblar blåsor i_Erytan, då 

vattnet (el. vatten) kokar'. -- ya ge do dönzpga, so va ha kocåa 

zbz greuarl, 'vi gav dem (korna) dödning, som vi hade kokat i (fä- 

hus)grytan.' -- ne jera ve gata.1 Az-hdbo2  'nu är vi färdiga i _ 

båten' (sades förr då man skulle ro ut till ängen på slåtterar-

bete.) -- (då den nyystade osten blivit torr), da sira va n 

z6z kafejsdrzlo, o se sla va da a kafa o sokra o gred, o ha jar 

1 sårliga, se Ökm.I 130. 

2 håp, se Ökm.I 204. Jfr ib bado ovan! 
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got 'då skär vi den (och lägger den) i kaffekopparna (eg. kaffe-

kärlen) och så slår vi dit kaffe och socker och grädde, och det 

är gott'. -- kolistdken jar 	sorp—skrel,nd, so Jar 3oot.tet va 

stfko Y  ss man kan hava kata z6da-o 'kolryssen (eg. kolstigen) är -^ 

en sorts skrinda, som är tätad med spjälor, så man kan hälla kol 

i den'. -- han skut körna ;er haiA m an z5z-n-rtsz, 'han skulle 

komma och köra hem honom (= den skadade hästen) i en rissla'. --

b Levskrgsknd 3a_skrelnnda, da n ha hooa leyva z6g.k-an fullt 'en 

lövskrinda är skrindan, då man har lagt fullt med löv i den = en 

skrinda fylld med löv'. -- sia, ha vaana z6z-n-skd4 'slå, ha vat-

ten i en skål'. -- Se sko n ta bo 0 da cja—stako iöi-n-si§ttz o 

sia nal ini n stoor voaokdr 'så skall man ta av den där (etter-

myr)stacken i en spånkorg (= skölja) och hälla (eg. slå ner) 

ett stort kar med vatten i (och bada i detta)'. (Medel mot reuma-

tisk värk)'. -- da va ha isdna, ta va o6 smGra bota t§en 

smerböopkan o 	na fest o se solat a, o Se hava va na 

no-så 'då vi har kärnat, tar vi upp smöret ur kärnan (upp) i en 

snörbunke, och sköljer det först och saltar det sedan, och så 

lägger vi det i_en så'. -- ta sl vana ii-no-sd 'ta sig vatten 

i en så = fylla en så med vatten åt sig'. -- e.knt kon va stil 

kteaara bera va sten, da fa va ekat ne ih-stävun 'inte kan vi 

utfodra korna med bara starr, då får vi ingenting i stävan'. --

Se ge va do dönz2ga z6z-dmbre, o ss fzb.  dem gaa ha 'så gav vi 

dem (= korna) dödning i ämbar, och så fick de äta detta'. 

Med efterställd prep.: strob. dmbra jar 	/ill dmbar, so va 

ha az/ leg strhåb'st4na o szindan i61 'stråkämbaret är ett litet 
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ämbar, som vi har att lägga brynstenar och sändor
1
i'. 

b)1. f.a. beteckna (högt) läge över marknivån (om geogr. 

förhållanden, terrängförhållanden o.d. se d). I rspr. utom i of-

ta 'uppe i, upp i, uppe på, upp på'. 

e jer rdga fullt z6z-bz,drko 'det är fullt med rimfrost (eg. 

ragg) i björkarna'. -- a spraba ib-i/Q 'elden sprakade (eg.det 

sprakade uppe i elden) på spisen'. -- str4glc5Qre sko varmas ?Az 

-(lo 'stryklodet skall värmas i elden på spisen'. -- a-LiLz kas-

te i 97.4n-bi/dr z6z-zio 'Lilly kastade ett grönt blad i elden 

(på suisen)'. Jfr ini-flo om eld på marken, se Liv 69:28, 30. --

en fib fast z61 no furutdl 'han (som gässen flög iväg med) fick 

fast (= klamrade sig fast) i en furutopp'. 	men se-din-(n, wo 

dl ha vakar b4o9men z6z-felnstren 'men se dit in, vad de har 

vackra blommor i fönstret (blommorna sågs av ngr som passerade 

förbi stugan)'. 	a se å o griä z6z fenstren 'hon satt och grät 

i fönstret'..-- e hai,,u“ in kar ii-göbian 'en kar hänger i gal-

gen'. -- no 9 tvrk e bra, da n fa ne z5z-hdsio, hoi,e 'nog torkar 

höet bra, då man får upp det i hässjor'. -- o kwei,l1n ha di 7,åz 

j§våe o gnol baine o ho,ge do 	terkes 'på (fettis- 

dags)kvällen har man(förr) brukat äta kött och gnagt benen och 

kastat dem på en hylla (som satt högt uppe på väggen) till att 

torka'. -- ve breube te-sökre o rara z5i-han o gåa 'vi brukade 

(som barn) ta socker och klättra upp i den höga (= den övre 

sängen i skåpsängen) och äta (det)'. Kan även räknas till a) o-

van och c) nedan. -- e jer aska itii-Lufto 'det är åska i luften'. 

szåz z6i-l4ktn 'sitta uppe på läktaren (i kyrkan)'. 	da e _ 

1 ökm.I 140. 
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snz z6z gråzdn-Lgyvan, da ha dz bret,tge, spag, ad a sko bLel, su — 

bz dlostas z da trakt° 'då det snöar medan lövträden står gröna 

(eg. uppi det gröna lövet), då har man brukat spå, att det ska 

bli sjukligt överallt i den trakten'. -- (Ur berättelsen om den 

förr använda skedstolen, som hängdes ganska högt uppe på väggen 

i köket):8;gzst4n ,ar Qgo,gt bo cil traokran o ha skara, o ha var— _ 

il såaz si§lrzn z6z 'skedstolen är gjord av trä och har en skå-

ra (eg. ett skår) och den var till att sätta skedarna i'. (Med 

efterställd prep.) 	seaz sj“re z6z-si§zst(5910 'sätta skedarna 

(upp)i skedstolen'. 	a ho/ a sL6gan ii-sp4so 'det håller på 

att slockna i spisen'. -- s7az, lzg z6z-n-sdz,pg 'sitta, ligga i 

en säng'. 	vhndbrdzra si a spzgz-fdst z'Jndz-dso z6z-ten 

'vindbrädet (gn ett hål i detta stacks vindstolpen i öppna spi-

sen fast upptill) sitter fastspikat under åsen uppe i taket'. --

a Jer rez,ma z6z-tr4ra men frusta o6a-mdrken 'det är rim(frost) 

träden, men frost på marken'. -- an 	galder sko9Aan, man a 

jar verar4nt, anas Legs snzn z6z-vdz,ro 'man måste gallra skogen, 

nedan träden är fria från snö (eg. medan det är ved-rent), an-

nars lägger snön sig i träden'. -- spez,s1;ziLa hon sea—cp z6z no 

ro 9 znz stuon, dar metn—pkuL vära 'spishyllan (henne) satte man 

i en vrå i köket, där muren skulle vara'. 

Som en särskild grupp 2. under b) ovan kan lämpligen sär-

skiljas z6z i uttryck som beteckna de översta delarna av kroppen 

på folk och däggdjur (i sht husdjur). Rspr. har i allm. i. 

vara so9,aa z6z-ans(gtan 'vara smutsig el. sotig i_ansiktet'. --

ha nekstar, (59knia zh hdikran 'ha mjäll, löss (eg. oknytt) i 

huvudet'. -- ha tuan z6i-h4ren 'ha lugg, gå med lugg'. -- 

keemb raga z6z-hguran 'kamma bena i huvudet, kamma håret i bena'. -c 
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-- a kLolas z6z-huran 'det kliar i huvudet'. -- ha fram z6z-_- 

6nan 'ja fåror el. rynkor i pannan'. -- vara skruy-gi§a zbz-dnen 

'vara rynkig i pannan'. -- an ja-ps ond, se aren smal z6z-dnan 

'han är så ond, så att ådrorna sväller i p.' -- d% sn ml mia 

ib-4o 'de ser mig rakt i ögonen'. Jfr T.nz. 	soo,mbLI ha huvz 

saksa ztiz-vdstardokran 'somliga (fårägare) har (som fårmärke) 

haft en "sax" i vänstra örat (på fåret)'. 

Friare och bildligt:  ha kort z6z-h4ran el. z6z-kdpo 'vara 

begåvad'. Mota: ha daLzå ib'-h4ran 'vara dum, obegåvad'. -- ha 

Ler&Ja 7Å‘z-bdto1  'vara mindre vetande'.'— an 3a-p'pe14, z6z-bdto 

'han är kal i hjässan'. 

En mkt gammal gumma i Alsån 1920 yttrade: 31 hol a fara Az-

-hdrian 'jag håller på att förlora minnet (eg. fara upp i hor-

net)'. Finns ngn parallell till detta uttryck? 

c) f.a. uttrycka en riktning el. rörelse (verklig el. 

tänkt) uppåt till ngt (f.a. nå det). Motsvarar rspr:s uppi, upp  

till, upp på. Ibland användes az/ z6z 'upp till'. 

v.dep. branas 2  z6z. nrk  'sträcka sig upp till ngt f.a. nå det': 

31 tranas z6z-hzllry;  fur acl fa na./, skona 'jag sträcker mig upp  

till (sko)hyllan (under taket) för att få ned skorna'. -- o ml-

rzfzrzkydkra hava hävz, bara 26z-miran 'och midjeförkläden har 

vi haft (förr), bara upp till midjan = som bara gick upp--' --

ta fara z6z-knal,ro o ktizp e 'ta fåret uppi knäet (eg. pl.) och 

klippa det') 	ga op z6z-bnano sel» 'gå upp på vinden och se 

1 Om bot m. 'huvud, hjässa' se Ökm.I 175. 

2 Verb 109. 

3 Samma sak vid befintlighet: s'iåz va banan 

med barnet uppe i knäet'. 

z6z-kndlro 'sitta 
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efter (om det finns där)!' -- fur he ve 8troQmpa? 	itz6z-knd 

'förr hade vi (kvinnor) strumpor (som räckte) upp till knäna  

(eg. knä)'. 	hano Q;zå a åzl z6z-knd, vara 'på honom (Ber- 

til som skulle vada över till en holme) gick vattnet Ipp_till 

knäna'.  

d) zSz 'uppe i, upp till, på, i, norr om. 

1. i geografiskt lokala smnhang; 2. angående terrängför-

hållanden. 

1. 21 ha vgarz z6z dålhrashdoz,n na—n tida 'jag har varit upp  

till  el. uppe i  Djurheden hos Tilda'. Från Gr. räknat, där ytt-

randet fälldes, ligger gården Djurheden n. om Nybyn, alltså 

längre upp i landet. -- bocil map fara di z6z Ld3,,72P.2,Art; 'från 

Mars järv far man upp till  Lansjärv'. (ö.Lj 36) -- hit ha rå 8n-b 

z6z-rgynp2,arv,  fsr zn i§tzo ar—,b/bdba 'det här har jag sett uppe  

i Rönsjärv för c:a 20 år sedan'. (Yttrades av en person bosatt i 

Br. men född i Rönsjärv). 	for fans a elAnt bota idvgpzdrv.  nan 

LAnsvdk z6z-az,JA;asdno 'förr fanns det inte från Lans järv någon 

landsväg upp till  Ängeså'. 	di ha fan-sid z6z-o6aMPlyn 'de 

har farit för att slå (gräset) 2A. el. i Uppåtgärdan'. (Ägdes av 

Henrikssons på He., låg längre uppåt = norrut från He. räknat, 

därför Uz). -- va sko ta hestn z6z-Jgad 'vi ska ta hästen (vår) _ . 

upp till  Uppåt(gärdan)'. 	jara zar zfiz-f,lusQ3dyn 'är edra _ 

(= ert folk) uppe  i Fähusgärdan' (låg n. om Heden, där yttrandet 

fälldes). -- e var elnt 4dröme z6z-n4ybcslyno far ai,andöomo so _ _ 

VO9r—@ktn, ha, o da stclorpj“fta Qg2å, se vat papa domd (DU 

bz,erkhdumo o fLicha ds 	'det'det fanns inte utrymme i Nybyn  för den 

jord som de våra skulle ha, och då storskiftet genomfördes (eg. 

gick), så blev pappa "dömd på" (= det bestämdes att han skulle 
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få jord etc. på) Björkholmen och flyttade dit'. Detta yttrades 

av hans dotter, gift och bosatt på Hällan. Därför zfiz-nåybgyno. 

Ngr  stående geogr. uttryck:  (fra)  hott op z6z-ndn '(fara) 

långt norrut',  bo9 hzn z6z-nan, z6z-ovarktI1z8 'bo här uppe i  

norr, uppe i ÖK'. 

2. Terrängförhållanden. 

Speciellt de äldre ÖK-borna hade ännu på 1930-talet ett 

synnerligen väl utvecklat sinne för detaljer i terrängen och 

motsvarande förmåga att i sitt dagliga tal ge uttryck åt dylikt. 

Sålunda heter det t.ex. zbz-skdojo 'i skogen, till skogen, till 

skogs, in i skogen' (och givetvis 'upp i skogen'), detta därför 

att inom ÖK-socken liksom i andra skogrika trakter ligger byar 

och enstaka gårdar oftast vid sjö- och älvstränder, medan skogs-

områdena finns bakom och oftast högre upp. 

Ligger en lagård, ett stall el. annat hus som hör till går-

den, på högre nivå än själva boningshuset (nivåskillnaden är i-

bland rätt obetydlig), så sägs ztiz-faNsan, z6z-stdLo. Sak samma 

gäller t.ex. om granngårdar till den gård, där yttrandet fälls. 

Ex. a knark 16z-sk5oz,o da a btas, o he ja_clar_trai,ra lzg z6z-

wotdna o gnei,r %hcio6 'det knakar i skogen, då det blåser, och 

det är där träden "ligger uppi vartannat" och gnider ihop (= gni- 

der mot varandra)'. 	gr zh-shd0 La 	sl he so pas 	L mais r 

'gå till skogen och leta sådant som passar till medar', 	boo, 

laph z6z-skdos z,o 'bo långt borta i skogen'. -- fara 262-skö9z,o 

revu sz råvara 'gå till skogs och riva näver åt sig'. -- (då de 

hade reumatisk värk) ss ha dl to i, si pismeustdkan ztiz-skdoio 'så 

tog de en ettermyrstack i skogen (och tillredde ett bad därav)'. 

__ a jer bratom va ger z6z-f4san 'det är bråttom med att gå 
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till lagårn (sades av fru H. på H., vars lagård ligger högre upp 

i samma backsluttning som boningshuset)'. 	a ver °ån fremana 

ks4zskgr, so he ln hest z6z-steno 'en främmande kalixbos häst 

stod i stallet' (Detta låg ngt högre än boningshuset.)' -- ha do 

var?. zh-mdp? 'har du (ett barn) varit hos mormor? (Mormoderns 

gård låg något högre än den lilla flickans hemgård.) Samma ut-

tryck användes även om dem som bor i moderns hemgård: xh-mop ha 

dl fri ltiz-sis(ften 'folket i mors hemgård har gått till skif-

tet (som låg ännu ngt högre, f.a. arbeta där)'. 

e) I tidsuttryck. 

)1 sko stel, op 16z-dtri, a-ino 'jag skall stiga upp i otta i mor-

gon bitti'. Jfr ger i6i-G5tri, 'gå i julottan', se nedan. -- en Jar 

z6z-dtana mcinzno, poljan hans 3a/mar 'Hjalmars pojke är på åt-

tonde månaden (uppe i)'. Jfr o6a. 

Anm. Om användning av prep. ./62, frfr benämningarna för kyl--

ka, kyrkogård, grav, otta, skola. Belägg: 

ger 2.62.-;“rken 'gå i kyrkan (och höra gudstjänsten)'. 	vemas 

zh-j§grkan 'vigas i kyrkan'. -- ger zh-jsdrken o . 1,4 147ndrja ./62.-

dtn 'gå i kyrkan på juldagsmorgonen i ottan (= ottegudstjänst- _. 

en)'. 	se ål op tåksa ztiz-ipsirken 'sätta (upp) ljus (i ljushål- 

larna) i kyrkan (till julottan)'. 	el,nt fz .6 di ger va stikz/d- 

an zh-f“rkan 'man fick inte gå med stickeldlågl  i kyrkan (för 

eldfarans skull)'. -- ss ha prestr2, 215z-lsgrkan ne, so en skut 

ngvdndz(1. ha va s% 'så förvarade urästen (som befann sig hemma i 

prästgården) någon sak i kyrkan, som han nödvändigt skulle ha 

med sig (på ett sjukbesök (nattvardskärlen el.dyl.), och skicka- 

1 Liv 42, 217. 
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de pigan efter det)'. -- ss ;./å an va n 7.62.-isti9rkgetbo 'så gick 

han med henne (en död kvinna som gick igen och spökade) på kyr-

kogården (och befallde henne att stiga ner i den för henne gräv- 

da graven)'. 	an to 9 sa nnt tel,n fara foL% no z6z-grdvan 'han 

tog sig inte tid för att (fara) följa honom till graven'. 

Mot detta: ger—pn inz-lsgrkan 'gå och se i kyrkan (titta 

på den invändigt)'. 

Då det är fråga om kyrkliga förrättningar i kyrkan och på 

kyrkogården (äv. i friare bemärkelse) användes z6z. Avses endast 

byggnadens inre sägs znz. Men obs, att både kyrkan och kyrkogår-

den i Br. ligger högre upp (på en kulle) än själva samhället. 

Beträffande skola:  ger 2,b-sk.1592n 'gå till skolan = skolhu-

set) el. in i den (t.ex. i ngt ärende), men ger o6a- el. isa-

skdon 'gå i skola som elev'. 

z6z har ej belagts som adv. 

uä, uhlk 

A. Prep. jaz: uäch. Styr i allm. dat. Användning: 

1. Befintlighet: 

1.1. mer strikt lokalt. Motsvaras i rspr. av i, inne i 

nom, i det inre av, uti, (sällan) EA, vid. 

a gbdpar o snz, a 3a_po vana tiClz snzro, a ve4 ....pören 'det glop-

par och snöar, det är liksom vatten i snön (= inne i snömassan), 

det blir snösörja'. -- a sopas znz roman krepo vega, uäz got- 

vam staando 'det växer svamp i ett rum kring väggarna, stundom i -t 

golvet (i själva träet el. i golvspringan)'. Jfr a sopas und?, 

goLvan! -- a 3ar i sj§aur tiaz berz,an 'det är en spricka i ber- 

, 

10 
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get'. -- a var elpga.r_twurldå uaz anar-phn a beko, an var mar 

fLea o6a anar-phn 'det fanns ingen tvärlagg i backens ena si-

da, den (bäckfåran) var mera jämnlåg (eg. flat) på ena sidan'. --

a spraba tAt knolkaa o vhntan, da a jar koilt 'det sprakar 

(= smäller) i husknutarna om vintern, då det är kallt'. --

fzns uaz j- guaan snzwht /nåt banan--o he kal va kno98tra 'det 

finns inne i kött (något) snövitt likt ben--och det kallar vi 

brosk'. -- merjan kal va clIk.6asta fara uaz IlLed6ano wi ano 

'märgen kallar vi djupaste fåran i älvbottnen i ån (= älven) el. 

den djupaste fåran i älvens botten'. -- rccan vat-po sams, 

8151 a fans hnt na heL-pmaL uah o 'lerdegen vart så jämn och fin, 

så det fanns inte någon hård bit i den'. -- da ha_trazA ra jar 

velndväraa, poLva paran uah dan lx1Å,6 vhnt 'det här trädet är 

vindvedat, själva årsringarna uti det löpa vint'. 

ka (= rama) u 	kram ,gan krT4gan dzn 'det är en bryska2 (= en rämna) i 

den där krukan'. -- vara lelAs zAz Lärana 'vara lös i lederna = 

smidig'. -- k(59zan3  ha fonsa gama/DA-P/bd& uaz ndstan woLo gaL 

'kosor har förr funnits i nästan varje gård'. -- a jar npgar 

räyat, tub duro 'det finns ingen regel i dörren'. -- a jar olltz 

to kLeln pgar uaz wo va f§er 'det är alltid två hjul i varje kärra'. 

-- man Llka ha toLav el fkö,otan knavar uaz wot hakii 'man måste 

ha 12 el. 14 ekrar i varje hjul'. -- näaa jar for romt,4  a jar 

fo-ptoo,ra mask uah dan 'nätet är för rumt, det är för stora _ 

maskor i det'. -- poLva taLalpgan jar eroldando uh woLo bou _ 

1 Ökm.I 182. 

2 Rz 53 bryska 'tvärremna i järn' Calix. 

3 Ökm„I 236. 

4 Ökm.I 169. 

-- e ar brzs- _ 
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'själva talesättet är olika i varje by'. -- booba 3a_s7a7, a 3ar 

fsptet uåz belndan 'boken är skev, den är förstörd i ryggen (eg. 

i bindet)'. 	uaz brddn 'i marginalen (av bok, papper o.d.)' 

ha 	fuUt uaz j§oollio 'ha fullt av el. med revor i kjolen 

el. ha kjolen full av revor'. -- a sta—s uaz bYballroz 'det står 

så i bibeln'. -- 31 bo o uäz 4varano, ort uåz ndrareno 'jag bor 

i den övre (gården), inte i den nedre'. -- da stene-va-d-roo, o _ _- 

da heL va, ha a Lz.å uh some stdlan 'då stannade vi åm (att) ro, 

och då hörde vi, att det (= sjörået) lät pl. samma ställe (som 

förra gången)'. 	ta a uaz veasj“Lan! 'tag av vid vägskälet!' 

1.2. i uttryck som avser "yttre" åkommor. Jfr 7nz, 

ha ont uaz baoknen
1 

'ha ont i benet, ha slagit sig i benet o.d.' 

ha kLan uaz ba%,nan 'ha klåda i benet el. i ett ben'. -- fa 

verkan uåz banan 'få värk i benet el. i ett ben'. -- dem 3ara 

hoLlt uåz b000 'de (korna) är halta i bogen'. -- 31, jar brzind 

uåz feaaro, ut hendro, 31 vi ei,nt ha ss varmt vaarl. 'jag är 

bränd (= ömtålig för värme) i fötterna, i händerna, jag vill in- 

te ha så varmt vatten'. -- ha ont uaz ana heftan, uch ana isyan - 

'ha ont i ena höften, i ena ögat'. -- ha kLe1.4a uaz evaro mono 

'ha en klöv (= klyvning) i övre munnen = ha kluven överläpp, va-

ra harmynt'. -- ha ont uaz svara mönvdn
2 
'ha ont i överläppen'. 

-- ha na%saa3  uåz sekn 'ha håll, sting i sidan'. 

1 	Jfr kan ha krefta znz mdsklo inanz banan 'kam n hade kräfta 

musklerna ini benet'. 

2 ver f. är fsv. var f, isl. vor 'läpp'. 

3 NLul net (Nordl.), net (Nordstr.), Nys. net  (S.Larsson). T 459 

nit n. 
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1.3. Friare och el. bildi. 

z 8'6h nnt uäz pbeanglpgan 'man bjuder er inte på något (eg. 

'ni sitter inte i förplägningen')'. -- me szä-4o oLlt uäz keman 

'nu sitter du allt i klämma'. -- a ja—ps uäz verdan 'sådan är 

världen (= människorna ivärlden)'. -- ha fG—Le%äa uäz kopo 'ha _ 	 _- 

för litet i "huvudknoppen"= vara dum'. Även z6z, se där. -- vzärl. 

uäz 

 

in mab 'vittna i ett mål'. -- vara ullz fbiänz2gan 'vara ute _ 

RA el. i flottningsarbete'. -- no9 ja_clar mona uäz soo,n 'nog är 

det ett moln för el. framför solen' (men så att solen delvis 

syns. Jfr a ha gaz fG—poo,n 'solen har gått i moln'.) -- me sko 

ve ta mwkr421, uåz bbosto 'nu ska vi ta mera till om blåsten 

(= berätta ändå mera om blåsten)'. -- sosk uäl vevo, uäz traro _ 

'försämra väven, tråden (eg. suska i väven, i tråden. Se Ökm.I 

174)'. -- va sida uäz dguän 'vi stannar med detta (i samtal o.d.) _ 	_ . 

= vi fortsätter inte att tala mer om det här'. 

1.4. Tillstånd vari ngn el. ngt befinner sig. 

do ia y/Gbp dIno broos r, da n Jar uäz-ngun 'man måste hjälpa 

sin nästa, då han är inöd'. -- uäz dnieäas swa/.,å, sko do fGu da _ 	_ 

'i (ditt) anletes svett skall du föda dig'. -- a jar vist uåz _ 

bboo,ro, ha n ha 'det är visst i blodet, det han har (= han har 

visst ngn blodsjukdom)'. -- hg, s'az, star uaz ahöano (Även z, _ 

jfr där s. 81J 

2. Rörelse el. riktning till ngt el. till ett ställe, sär-

skilt till  det inre av  ng.l. 

I detta fall föregås uäz ej sällan av in, op, elA, 'isa, fast. _ _ _ 	_ 

Rörelsemomentet uttrycks, förutom av (rörelse)verb, ej sällan av 

ett mot (rörelse)verb svarande verbalsbst. --Även friare och 

bildl. 
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brelha broure uaz fnlen 'bryta bröd i fil'. -- en sko fara uåz 

bren ve karastkeLo vöro 'han ska fara till Bränna på vår herrcy- 

kel'. -- d.b--sLoo 1Lan ve ftel,nten oba staLen, sa e fteu-gnhst- _ 

ren uaz tondren 'man--slog eld med flintan på stålet, så det 

flög gnistor i fnösket'. -- ne ger e ve kAferdusen uaz bren 'nu 

går det med (el. tack vare) kafferuset till Bränna'. (Det var 

fråga om att cykla från Vs till Br.)' -- ger etAa uaz slåto, uåz 

befliz2gen 'gå uti slåttern, gå ut på slåtterarbete, gå uti 

bärgningen'. -- ii sköaskn,en hages a in gra6en uh veQ _ 	_ 

'(uppe) i skogskojorna huggs det in grubbor (= nischer) i väg-

garna'. -- e ha khnz rolnaa uaz treren 'det har kommit röta i 

trädet'. -- ne1 uaz °Lat 'nagla i allt, peta på allt, röra vid 

allt, vara klåfingrig'. -- stolsen tig o roopk mo oa le?nden, so 

e skev d/y5 graben uah-o 'stocken ligger (i vattnet) och vaggar 

(eg. runkar) mot land (= mot stranden), så det skaver djupa gro- 

ar i den'. -- kom do sistzhs mz uaz bren a mora? 'kommer du och 

skjutsar mig till Bränna i morgon?' -- snåaal  uaz 'lätt stöta 

till, ta litet i, skrapa litet i': han brömse Sa hat, Sa bzlan _ 

mo ha netAe zvz-tind, men enda snåaa ne uaz ka1vo = e sto“ uaz 

katvo 'han bromsade så hårt, att bilen så när flugit över ända, 

men ändå tog det litet i kalven el. stötte det lätt till kalven 

(som stod mitt i vägen för bilen)'. 	snöaa2  uaz 'snudda vid' 

(äv. 	a + dat.): do fa el,nt snöa uaz-drsluar2,. 	stour in ve ba- 

1 Förutsätter ett kortstavigt snita. Kan ej Smnhänga med snida, 

ty jfr målets snåra < snidha 'snedda'. Ett långstavigt snitta å-

ter ger sntt. 

2 Troligen ett 'snudda', sent inlånat ur rspr. och omvandlat till 

kortstavigt. Så sannolikt även kb5aa 'kludda'. Se Ökm.I 109. 
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äo uaz ski:Lrun 'styra in med båten i inskärningen (på sankstran- 

den)'. 	uaz 'stöta till': a Qginas zmz n stna uah dan 

'hon gråter, om man stöter till henne'. -- o so kom znspaktdon o 

stod va stäDano uaz no lånstrem 'och så kom inspektorn och stöt- 

te 	till Landström med käppen'. -- an stol,a fe kn uaz forko, da n 

fork mz0z va no 'man stöter flur (= oredig tuva av söndertrasat 

trä) i en fork, då man forkar mycket med den'. -- sea knapan ulz 

bitidDan! 'sätt pinnen i byttlocket!' 	pzkan ja,swörva-ät1 boqz 

no treb4a, o ss 3ar e set pina boe 3antraro uach-o '(bröd)pic-

ken är tillsvarvad av en träbit, och så är det satt pinnar av 

järntråd i (= in i) den'. -- da ;eda sås-fdst uaz nåaan, 80 

rav a /h5g6 a 'då gäddan fastnar i nätet, så trasslar hon ihop 

det'. -- a id uaz 'det tår i': fara la o spbekras, da 3z kbzft 

se a too uaz sfsinan, ss a dugas bon 'fåret låg och sprattlade, 

då jag klippte det, så det tog i skinnet, så det droppade blod'. 

-- an jar gresa se a ta uaz drean 'älven är gräsad (= full av 

gräs, så det tar i (= fastnar i) gäddraget'. 	hor—do kal, ta 

uaz oro zindo a ferzLhn, o da pa.ka, ta uaz ano! 'hör du Kalle, 

ta tag i ena änden av färjlinan, och du Petter, ta tag i den and-

ra!' -- ve4t op uaz n80 halis 'hugga (eg. väcka) upp ett hål i 

isen' = in i. -- an vooa si isa uaz /Arun 'han vågade sig (i 

roddbåt) ut till ladan (som var översvämmad av vårfloden)'. -- 

Amina jar ingdeQ;an ual ano el beko da —n ger elkä bo41 traska _ _ 	_ _L 

'åmynnet är ingången in i älven eller bäcken, där den går ut ur 

di ;era åukasketva
1 
 uaz te:6a, tel,mbar_gz 

el,pgan skuid
2
malr '(allt)sedan man gör utskåv

1 
i tak(en), timrar 

sjöar(na)'. 	såren 

1 Se närmare ökm.I 104. 	2 ökm.I 166. 
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man ingen skuld längre'. 

2.1. Friare och eller bildligt. Äv. 'komma i ett tillstånd'. 

fa knan el. knerkan uåz sko9na 'få knarren i skorna'. -- fel uaz 

last° 'falla i last = synd': a jar o6a to 9D va mdnzsisan, da a 

fol uaz last°. -- 3ha fårz mz z Llaar fso uaz herd72, 'jag 

har fått (eg. farit mig) en liten sticka i handen'. — a ja r 

kLed bera uaz loompo 'hon är klädd i bara lumpor'. -- köma ut: n_ 

nnt kom fLåln uåz hånar, da vaga rotras 'inte kommer flugorna 

pi henne (lillflickan Edit), då vaggan går (eg. röres)'. -- (och 

så brukade man förr lägga en järnbit under lagårdsbron--) fr aa 

npgar 1)91(k skui koma uåz k44aaro 'för att ingen olycka skulle 

komma i kreaturen (f.a. kreaturen ej skulle råka ut för ngn o-

lycka)'. -- koma 81 uaz-tftan 'komma sig i gifte = bli gift'. 

"me ha n k'imz uaz wotasdrvanu 'nu har han kommit i vardagsor-

vet = vardagsknoget' (sägs om en, som ej brukat göra grovarbete, 

har måst börja med sådant f.a. förtjäna dagligt bröd). -- leg sl 

uåz b4o071, fo—nelh 'lägga sig i blöt för ngn (= lägga sig ut för, 

hjälpa för mkt)'. 	sn uaz nååaro o spåla-rdt ea nåaaro! 'se i 

noterna och spela rätt efter noterna!' -- da sa n uaz saran o ha 

vat °Ut wnt o sLelha rzn bto,on 'då såg han (som kunde städja 

blod) skarpt in i såret, och det blev alltihop vitt, och blodet 

slutade rinna'. -- 3ha sett uåz agro, aa de—pto9 to9m stra, so 

nnt ver—nwar aks uaz 'jag har sett LA el. i åkern, att där stod 

tomma strån, i vilka det inte fanns något ax'. -- sn uaz wordro 

'se på varandra'. -- an jer nnt surz
1 
 uaz ag4t vak. 'han är (el. 

blir) inte suden (= rengjord) i dtt vatten'. (Talesätt om en 

1 Till inf. s(Ihr 'sjuda'. 
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"fullfjädrad" person.) -- snez, uaz 'snegla på, åt': en 	o 

snel,a uäh—vvb 'han gick och sneglade åt mig'. -- seaz Iszrz.a uaz 

okso, uaz kaiwo 'tjudra oxen, kalven (eg. sätta kedjan i--)'. 

ta ont uaz: 'ta ont i, göra ont i':haten swa./M3es, ss e ta ont 

uaz enen 'hatten tränger (eg. svänges), så det gör ont i pannan'. 

Men: haten swavjOas zh enen 'hatten tränger i pannan'. -- uaz 

at o ene Jer e 80 öoidaba blndmn/nygo 'LA (el. till) ett och an-

nat äraet,srå. olika benämningar'. -- we/i uåz 'vägla, blänga på': 

oksen sto o o welie Ss ont uaga-ml 'oxen stod och blängde så argt _fl 

pl mig'. 

2.2. Anm. Utrycket uaz streendn uti stranden är ett typiskt 

ex. på prepositionernas betydelseskiftningar alltefter satssam-

manhanget. Så t.ex. har prep. uaz i ovanstående uttryck belagts 

med betydelserna pl., vid, nere på, nere vid, upp  RA. 

e star zn kar uåz streendn o vent ea ferzkGgro 'det _c 

karl vid el. på stranden och väntar på färjkarlen'. 	Lund uaz _c 

streendn 'landa (eg. lända) vid stranden'. -- va fa elnnt ne hin 

znz baao, a jer best va ger uaz (el. o6a) streendn o mala 'vi 

får inte något här i båten, det är bäst vi går upp på stranden 

och metar'. -- da dl kom-daz uåz kaistrd?ndr1., var ban habv,  z _ 

vaarl. 'då de kom i land vid Kall-stranden1 
var båten halv med 

vatten'. -- e reug uaz Ilstzgal, t5trgTndr2,, a hol no o a twet, a kaa-_- 

-tilde 'det ryker nere på Östigård-stranden, hon håller nog på 

att tvätta, Tilda från Kall-gården (i rb)'. 

Äv. närz 'nere vid, nere på' förekommer i vissa fall, t.ex, 

a jer—nerz-strd,ind-9 'hon är nere vid el. nere på stranden'. 

1 = stranden som ägdes av Kall-gården i Grb. 

Ex. står en 
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3. Omskriver part.gen., poss.gen., smns subst. 

I rspr. i, av, på, hos, gen., ssg. 

stsuLa 3ar babtindrl, uäz fdato 'stylet (= stjärten) är fågelns  

bakända'. -- båda 2a_cidtzä uäz hzso knTzvo 'bettet är dåligt i 

den här kniven (el. det här knivbettet, den här knivens bett är 

dåligt)'. 	btdra udi lhörvan ha gaz-d 'bladet på lieskaftet 

har gått av'. -- brdda uäz boo4an 'brädden i bordet = bordskan- 

ten'. -- fan uäz tr(1272. 'flakvagnen i trillan'. 	detz.,6a ha 

jer filo0a uåz L4pgrdokvan 'döpan (det) är långrevsflötet'. 

felhägen ha jar babscbra a föoäldz„ro uäz hesto 'fällhaken (det) 

är baksidan av hästens fotled (el. fotleden på el. hos hästen)'. 

uåz no9ärj, 'kilen (= ryssjan) i noten, notkilen'. 

kteuka udz duro kthpkas-fdst otia ktlukhdbano, so sia uäz do—

rakcirmo 'dörrklinkan klinkas fast på klinkhaken
1
, som sitter i 

dörrkarmen'. 	kopisan uäz ftåskan 'korken i flaskan, flaskkor- 

ken'. -- kuLlT3, uåz hato 'hattkullen'. 	koomban
2 uåz barko 

'hängena i björkarna, björkhängena'. 	lezAra uåz Lbendzbdrzan _L 

ja....tx1.46an an zinda uäz beran 'långsidan (eg. liden) av Landet-

berget är brantare än bergets kortsidor el. ändar'. -- nzäa uäz 

knnvo 'nitarna i kniven'. -- neyta ut baåo ha farz-dp 'tappen 

i båten, båttappen har farit upp el. gått ur tapphålet'. -- va 

Sa OrM2 uäz embran o fana !Az grGyan, 'vi säger orga i ett äm- 

bar och fattan i en gryta'. Jfr åmbasörz, grosludfickn. 	ro(9)m- 

pa uåz fiske 'fiskstjärten'. 	v46 o6 rinda uåz hato 'vika 

upp hattbrättet (eg. rändet i hatten)'. 	tre1,4a ut rånstdvo 

1 = haken son klinkan vrides ned i, då dörren stängs. 

2 kummel f. Ökm.I 183. 
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'trugan RA skidstaven'. 

I några ex. ovan har även z belagts: f§alllrl. z nooan etc. 

I uttryck som betecknar: till, som är avsett för el.  

till, som skall användas till, till att göra--av. 

sa op haba uåz fonstar o döra 'såga upp (i väggarna) hål till  

fönster  och dörrar'. -- da da ha vävz ldrzaa uaz serka, ha di 

vgvz-- 'då man (förr) vävde lärft till särkar,  brukade man väva 

(rött upptill och vitt nedtill)'. 	uaz trd3o breuga va fa spin 

os, stalndo bogz gårverål2-9-- 'till liven  (eg. tröjorna) brukade 

vi få spinna ibland av garvarull--' -- da brekba kanzn--skr i 6 

zhdo6 :Jaz vemapvd.kvo-- 'då brukade kvinnorna--skrubba ihop till 

vadmalsväven--'. 	ha spona hdmpan aa få@fdro wasz ngaaro 

'jag har spunnit hampa åt farfar till notar'. 	lazha våra 

stgra tra uaz s,nznan 'det måste vara stadig tråd att sy skinn 

med'. -- o gamaL gdsan han sa ä zn--o rakt farm- (ra aå foLkan 

uaz fdldo 'och den gamla ungkarlen satt inomhus--och töjde ut 

fårskinn till fällar  åt folk'. -- uaz voautdban bIggeln va mest 

stncan, so spezjas fast uaz royaan 'till vattentak  begagnar vi 

mest stickor som spikas fast i undertaket (el. rötet)'. 	ta 

ra-bsa udz no kwost 'ta el. samla ris till en kvast'.  -- såren 

foor—gz az/ skoobs o hug sa tel,mbra uåz ston, 'sedan gick de 

till skogs och högg timmer till stuga(n)'.  -- a ha spåra uaz 

ston 'hon har sparat till  (att bygga) stugan  (sin)'. 	en fz sg 

uaz trn karams/gra 'han fick (virke) till tre karmslädar  (av en 

stor fura)'. 

Med betydelserna angående, beträffande,  med, med avseen- 

eknt Jar a ne ho/ a bLdbar uaz-digy 'inte är det något (= värt) 
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att hålla på och pladdra om det där'. -- a jar best fria mdman 

uaz-dgy 'det är bäst att fråga mamma om det där'. -- dz ha nnt 

laaa ne uaz-dgy 'de har inte sagt (eg. låtit) något angående det 

där'. -- elnt jar a me hot a tweij uaz-ddy 'inte är det värt att 

hålla på och tveka om det där'. -- e var amt ma matr uai-deuar2. 

'det var inte något mer med det (= inte lönt att prata om den 

där saken längre)'. -- vara krdmpbzpg uaz ero fooao 'vara krymp-

ung i (el. med avseende på) ena foten'. -- z jara z le tia./ medo 

va ddktoro 'ni är i lag uti maten (= beträffande maten) med dok-

torn'. Friare: ni äter tillsammans med (el. bildar matlag med) 

doktorn'. -- fa oo,tålhr uaz bano 'få otur med barnen'. -- o ss ha 

dl ö9tåtÅr uaz hdsta, se dl dos?, se fo9t41 'saft 'och så hade de 

otur med hästarna, så de dog, så fort de köpte'. 

6. Efter vissa adj. Rspr. har: 	till, beträffande, i 

fråga om, av, med, för,i, för-skull. 

bland uaz 'blind på': guban han vat btnnd uaz ana sidan 'gubben 

blev blind LA ena ögat'. -- bra uaz 'bra till': matirz,a hin, hon 

jar bra uai wo so helst 'den här materien (= det här materialet) 

är bra till vad som helst'. -- duptia uaz 'bra i': noo, jar a 

clubtza uai drzi§o aa kidGaaro, /Gruva 'nog är löv bra (eg. duk-

tigt) (att blanda) i drycken till korna'. -- vara ILaD uaz fa-

ro 'vara elak i fötterna (sägs om hästar som ej vill låta sko 

sig utan sparkar och väsnas)'. 	grÅnld uaz kLe.kra, uaz medo 

'kinkig (eg. grannlaga) beträffande kläder, i fråga om mat'. --

a ja—po malAn uah si, a bistår uaz muskta 'hon är liksom menför 

av sig, det beror på (eg. består i) musklerna'. -- vara öonöld 

uaz na7:1r (el. uaz ney, tag) 'vara missnöjd med ngt'. -- vara 

öotaLa uaz 'vara grinig el. missnöjd (eg. otålig) med el. be- _ 
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träffande':  e var uäz mede o öltdzIm ha dem se aa 71, skul ha werz _ 

öoteiLa 'det var beträffande mat och allting, som man sade att 

han skulle ha varit missnöjd'. -- an fLor op o veL ond uåz _ 	_ 

cekygotchnpg 'han brusar upp och blir ond för ingenting (el. av 

ingen orsak, utan orsak)'. -- ha kan jo vara ret uåz soo,mta 'det 

kan ju vara rätt beträffande somligt (el. vara delvis rätt)'. --

an jaan uäh-sz 'han är sen (= trög, sent utvecklad) av sig'. 

-- vara sma~a uäh-sz, uäz arbdInäen 'vara sölig (eg. småfär-

dig) av sig, i arbetet'. -- vara sop uäz nelh 'vara ledsen el. 

sorgsen för ngns skull': a ferhäar-möos ra horas vara se sop uäz 

no bett?, 'moran i ferhåer-gården (i byn Heden) sägs (eg. hörs) 

el. lär vara så ledsen för Bertils skull'. 

I uttrycket fäaas uaz + räkneord f.a. ange ålder och tid. 

Se även under z 

j3 jar at ar o 	hat fas uäz ääaäz 'jag är ett och ett halvt 

år fattas i 80 = 7811- år'. -- (Hur gammal är Ni?) -- at fas 

uåz salhaz '69 (år)'. -- an kwart fäas uäz å/av 'kl. är 10.45'. 

I  vissa bestämningar som anger det hela, vars innehåll 

närmare bestäms förut el. efteråt i satsen. 

e /er rtnr nå71c14 1,  uäzmt2i v.erz gämallt 'förr har det varit 

(el. räknats) 4 fjärdedelar på 1 mil'. -- a jar feyr kwotzil  uäz 

-in an 'det går 4 kvarter pl. (är--i) 1 aln'. -- sko n ha vavan 

braz,ran, 1,kai råben z pasn o6a won to9mb, ha vz/.. saz„ fem pas-9 

uäz kwötzio 'skall man ha väven bredare, måste man räkna 1 pasma 

på varje tum, d.v.s. 5 pasmor på 1 kvarter'. -- dz ha femtan 

beend uäz won hes 'man har 15 sädeskärvar (eg. band) i varje  

1 Ökm.I 123, där n. bör ändras till m. och n. 
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kas'. -- a sko vara femtan beend uaz wolio sf§sul 'det skall vara _L 

15 kärvar i varje skyl'. 

9. Tillsammans med en del verb, med bibehållande av sin ka-

raktär av prep., vilket bestyrkes av att uaz styr dat. 

Verbet får genom detta uåz i många fall en från rspr:s mot-

svarande verb avvikande betydelse. 

Ånvind ?Az 'använda om': da dar oo„ba Åntitzndes bera uaz ha so 

Jar gamaLlt 'det där ordet används bara om sådant som är gam-

malt'. -- bIstcer uaz 'bero på ngn el. ngt, vara ngns fel el. 

ngts fel el. förtjänst': a bIst69 uaz f§dtzpgan 'det var gummans 

fel (att hennes gubbe blev utfattig)'. -- a ja-po ma.kn uah-sz, 

a vtgrans kajsa, a lyastgr uaz muskla 'hon är liksom menför av 

sig, Kajsa Vigren, det beror på musklerna'. -- a jar uaz -kir° a 

bastdr-- 'det beror på tur (el. otur, om man skadar sig i knäet 

eller ej)'. 	bwya uaz 'byta med el. emot, lämna i utbyte': va 

ha bwyt uaz könmiLan o faz aå skråaromiba, o da Oa ve mtla, fwr 

hitan 2a-clsyran an könmita 'vi har bytt med kornmjöl och fått 

tillbaka skrätt rågmjöl, och då ger vi emellan, ty detta (= det 

sistnämnda) är dyrare än kornmjöl'. -- Jfr Sdw fsv prep. i II 6: 

"f.a. uttrycka ett utbytande emot." -- fara uaz 'gå och se till 

ngt, gå och sköta 6m ngt, gå och se öm ngt': wönz jar husb69ndn? 

uaz nnr h4sio ha n frz 'var är husbonden? Han har gått för att 

se 6m några hässjor'. -- funddlAr uaz 'fundera på (ngt)': wo fun-

ddl,r da uaz? 'vad funderar du på? -- fa uaz 'få reda på ngt man 

sökt, hitta, få tag i, få tag på, gripa tag i': a vat mwpt o 

kweAlarl., fran an fzb uaz hesta 'det blev mörkt på kvällen, förr- 

än han fick tag i (el. hittade) hästarna (som var ute på bete i 

skogen)'. 	an fwptgur otit ha n fd-uaz 'han (pojken) förstör 
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allt han får tag i'. -- i Li 	frai,st fe uåz nek-dno 'jag måste 

försöka få tag på ngn annan (som kan hjälpa mig)'. -- ha ve_qa 

p .keLvasta, aå man wi,nt sko fa uådi, di o dalTA; op di 'det var då 

självaste (den), att man inte ska få tag i dej och klå upp dej!' 

- sko 3.6 ei,nt fa 	 o 	a di strekp-- 'ska jag inte få tag 

i dej och ge dej stryk (så vore det väl katten också!)' -- va 

sko ta in gaban, zmz ve kon fa uädin -o 'vi ska ta in gubben (f.a. 

fråga honom också), om vi kan hitta honom el. få tag på honom'. 

bien tabtas fa ulii„-mz 'björnen trodde han skulle kunna 

gripa tag i mig'. -- fa si uåz nek 'få sig uti ngt, få tag på 

el. i ngt': da par a fApkftsjsan, zmz di jera goo for fa si uåz 

nek 'sedan är det (= bjuds det på) färsk fisk, om de är i stånd 

att skaffa sig någon'. -- o da di ei,nt ha faz si uåz dåskbLdren, 

Se ha di toz si bota finLans-tobabbtdra 'och då de inte har fått 

tag i groblad, så har de tagit blad av finlandstobak'. 	 foptdr 

—pi uåz 'förstå sig på': an fostdr—pi uåz kralja 'han förstår 

sig på djur = kan bota dem'. -- ger uåz 'stöta emot, komma åt, 

röra vid': ndt11a brenas, zmz n ger-u-en 'nässlan bränns, om 

man stöter emot el. rör vid den'. -- ger tiaz 'gå efter, gå och 

hämta': 31 sjszka in poiA az/ gr-uåz-fdra 'jag skickade en poj-

ke till att gå efter fåren'. -- a ana ha gaz uåz szg'eLpdompo 

'Anna har gått och hämtat cykelpumpen'. -- hasp bot—taln uåz 

'slösa bort tid med': Sia elA nt o hasp bot—tei,n uåz-dgu 'sitt in-

te och slösa bort tid med det där'. Syn. spzi, bot—teinn uåz 

dan. -- ha /Az 'använda--vid, el. då el. när + sats': 31 ha 

uåz fisk 'jag använder ekan vid fiske el. då jag fiskar'. --

hal a uåz 'hålla på med': e ho/. a uäz kaf§48o 'hon håller på med 

katekesen, håller på att läsa k:s'. Se även prep. va . -- hdftas 
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uåz 'häftas uti, hindra sig med ngt, låta sig hindras av': d% fa 

elnnt heftas uäz na-dna, da d% hoL a ve hoan 'de får inte låta 

sig hindras av något annat, då de håller på med höet'. Jfr hef-

tas va. -- jamar—pl uäz 'jämra sig (el. klaga) över': hon jamra 

sl uåz potaro 'hon klagade över potatisen (att den var dålig)'. 

kndr uåz 'knorra över ngt (som man är missnöjd med)': en hu-_ 

bas noo knar udz-dgy 'han hördes nog knorra över det där'. --

Jfr a knar uåz ieramboaLdu-o 'det "låter" el. knarrar i armbågs-

leden'. -- knuf uåz 'knuffa till': knuf elnt uåz n ana! 'knuffa 

inte till Anna!' (dat.) -- könia uåz 'hitta (ngt)': va köma noo 

tiä4 dan 'vi hittar det nog'. Jfr op. a kom öondåan (el. no 2-

lagt) uåz kralja 'det att husdjuren drabbas av ngt "otyg". --

kröma uåz 'krama, klämma på': tGr fzDosöpa re4 a bogz, da n 

krama u14-den 'en torr röksvamp ryker det av, när man klämmer 

på den'. -- Lar uåz 'lida för ngt, sota för ngt': elAnt sko hon 

Lr uåz ha d% hava sdlnå poompan 'inte ska hon lida för att de 

(andra) ha sönder (cykel)pumpen'. 	 ätt lat 'vara tvungen 

att ta itu med': ne 	va .i'l uåz da dar kGal,ra 'nu måste vi 

till med de där kläderna'. -- låd ne uåz n 1  eu 'yttra el. säga _ 	_ 	_^ 
ngt om ngt': dz ha nnt La no ut-ddy 'de har inte sagt ngt om 

det el. om  den där saken'. -- mds uåz 'mässa i, upprepa samma 

sak flera gånger': stad nnt o mes uåz din! 'stå inte och upp-

repa det där!' (jag blir utledsen på att höra det). -- roo6 uåz 

'ropa el. skrika efter ngt (f.a. få det)': an Lzi drko fa Lzg o 

rooti uåz 'dåa o etnt fa-n 'Lill-Erik får ligga och skrika efter 

1 Kan även hänföras till 5 uch = 'med avseende på, angående, 
beträffande.' 
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mat och får (ändå) inte något'. 	rdust st uaz-krh 'rusta sig 

f.a. gå ut i krig, rusta sig för krig'. 	uaz 'rycka i': 

rz;§ el„nt se hat uah-o 'ryck inte så hårt i honom (en 2 års 

pojke)'. 	raur uaz 'röra vid, ta i': zmz dt eran bana rar u- _ 

ah-o, sa brezig.  an  kliåya far md.a, 'om de andra barnen tar i ho- 

nom, så brukar han klaga (el. beklaga sig) för mig'. 	an sko 

nnt raur uaz ha n nnt al, 'man ska inte vidröra det man inte ä-_ 

ger'. 	(fåra el. gor) sn uaz '(gå och) se till, (gå och) skö- 

ta dm, (gå och) ta reda på hur det förhåller sig (med ngt), (gå 

och) styra med (ngt)': j sko ger-perk uaz twet, uaz ko, uaz 

hdszo 'jag skall gå och styra med tvätten, med matlagningen, med 

hässjorna'. — ger-sn uaz nnr bano 'gå coh se till några barn'. 

-- an ha furz sn uaz-fdra dina, so breub vara znz ,;gaun o åaa 

agan 'han har gått för att se efter fåren därborta, som brukar 

vara inne i gärdan och äta säd'. 	ha z vari sn na mar uaz- 

kdLo? 'har ni varit och sett efter korna (el. skött om korna) 

något mer?' 	siaz uaz-dra 'sitta vid årorna': va ha vAnLzavells 

sIaz skks-kåra uaz-dro 'vi har vanligtvis suttit sex karar vid 

årorna (i forsbåtarna)'. Jfr prep. z. 	skr 'd; uaz 'skräkja 

uti, kackla för ngt (om höns)': wo skravjg a ne uaz, hunsa din? 

'vad kacklar hon nu för, hönan därborta?' 	stram uaz 'bråka 

om (ngt)': jsdLzpga störam uaz håsz 'gamman bråkar om att hässja 

(hon ville, att hela familjen skulle ut och hässja)'. 	sch, uaz 

'säga till om (ngt), lämna besked om (ngt)': a ha k'imz z man bo-

di ddktos, apko sa uaz vaksino 'hon (sjuksköterskan) kom i 

morse från doktorn(s), enkom för att säga till om vaccineringen 

(med anledning av smittkoppsfallen i Finland)'. -- täta uaz 'tala 

(illa) om': di tå ja uah-os 'de talar illa om oss, de skvallrar 
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om oss'. -- me 2a.4o bzstdmt fa3,1 , do kom 2ust so va ho/ atåLa 

uah-d1 'nu är du bestämt feg, du kommer just som vi håller på 

att tala om dig'. -- dz ha tåLe uaz lanrdran o zlkwdsto 'man har 

talat mycket om landrået och eldkvasten'. Äv. täta om. -- ta3Mt 

uaz 'tänka på (att)': 21 tavg?t nnt rzktza ut-ddu 23 täLa, 21 

ta3,u4t mar uaz stum 'jag tänker inte riktigt på det jag säger, 

jag tänker mer på att sy (el. på det jag syr)'. (Yttrandet fäll- 

des av sömmerskan på Heden)'. 	tavgjt maokr uaz streub an _n 

uaz potaaro 'jag tänker mer på att stryka än på potatisen (eg. 

pl.) (som jag borde plocka)'. 	21 bara ta3,7At uaz gc.r haz,m 

'jag bara tänker på att gå hem el. tänker inte på något annat än 

att--' 	a bara ta/s pbt ud: banan, o olltz täLa ma uaz da banan 

'hon bara tänkte på sitt barn, och alltid talade hon om det där 

barnet'. -- våra ud: har flera olika betydelser: 2z ha et man 

tim zArz ud: nezr fGradr4 'jag har inte nånsin varit och hört  

några föredrag'. -- Tea a vara ud:-dgy! 'låt henne hålla  2å med 

det där!' -- hon kan våra ud: ne3s r bal,ra 'hon kanske är och 

plockar bär'. -- o soma gaban ha v.erz uaz mf. pg  bz,aua, an ha va-_ 

rz uaz tretan bz,an, man an ha hav: kamardaa va si udi soombLo, 

ert ha n drMz oh aLdn 'och samma gubbe har varit uti (= jagat, 

dödat) många björnar, han har jagat 13 björnar, men han har haft 

kamrater med sig i jakten på somliga, inte har han dödat alla 

ensam'. -- vära (mz43z) ud: 'tycka (mkt) om'. Jfr Mu vara ti 

nann 'tycka om ngn' (Ob.): a 2ar mz0z ud: bLoomo 'hon trgyer 

mycket om blommor'. -- a bzgrkmans kdjsa a 2er uh oL d(9,,ra 

'Kajsa Björkman är förtjust i alla  djur'. -- di 2ara ud: fzsk 

1 ökm.I 263. 

11 
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'de är intresserade av att fiska'. -- tuban ker—po han sar, noo 

ha n vsrz 1nz0z uaz th,mbar 'en sådan kar som han (är), nog har 

han hållit på mycket med timmerarbete'. 	vara ss uaz 'vara så 

ängslig (el. orolig) för (ngn)': va ver—po uah-dan, se a var 

fspkrdigaLza 'vi var så ängsliga för henne, så det var för- 

skräckligt'. -- vara uaz pis-dp: pz.,s/va t94rkherina var uaz pas- _ 

dp, a sto o fisr4a os kafa 'själva(ste) kyrkoherdefrun "var uti 

passa-upp" (= passade upp, näml. på "de gamlas dag"), hon stod 

för att ge oss kaffe (= svarade för kaffeserveringen)'. 	va 

uaz 'ha bra reda på, vara kunnig i': tuan ker—po han sar, 5109 

vala han uh te./mbar 'en sådan kar som han är, nog har han bra 

reda på sådant som rör timmerarbete'. 

10. Ingår som 1:a led i några adverbiella uttryck. 

uaz-d“ 'i ett = 1. jämt, alltid, i ett kör, oavbrutet, 

jämt och samt, i ett sträck': dz eaa uaz-dAt 'de äter jämt och  

samt' (= halt samt). Ngn enstaka gång sägs z dvb, se z. 	f4- 

cldn sar a e hol a ren uaz 	t ne 'fjärde dagen är det (som) det 

håller på att regna i ett kör nu'. -- el,nt ren e nantzn haLz den 

uaz-c4t, a brekD fal vara na lo 	mzta, da a ha ren a a sz nLa 

'inte regnar det nånsin hela dagen i ett sträck, det brukar väl 

vara något tag (eg. löt) emellan, då det har regnat av sig ilar- 

na'. 	2. 'i ett = på en och samma gång, tillsammans, samtidigt': 

könza u42.-4t 'komma samtidigt, på en gång, tillsammans (om två 

el. flera)'. -- a smal to skola uaz-d“, an droo a 	b ege skock z- _ 	 _ _ 

dt 'det small två skott samtidigt, han drog av (el. fyrade av) 

bägge skotten på en gång'. 

uazmtta 'utimellan, emellanåt'. 

jazva 'utivid, i också, i med (med = också), 1 dessutom: om tid: 
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ibland, emellanåt'. -- Märk att rspr:s prep. med saknas i ökm. 

och ersättes av Ge. di to9 barken boggi. -bd/a, -burka n o hake n o 

mo94.4zl bre; ja, di keerd jo bLeend na kon dazve, könm(74 'man _t 

tog bark från tallar, torkade den coh hackade den och malde till 

bröd; ja, man kunde ju blanda lite korn i också (el. i dessutom), 

kornmjöl'. -- an lathd spåra azva 'man måste spara ibland'. 

    

Någon direkt motsvarighet till dazue har jag ej från andra 

dial. Det fsv. adv. utan vidh, bet. 3 'dessutom' ligger närmast 

till att jfr med (se Sdw), men är ju ej samma ord som ökm:s 

dazve. 

B. Adv. 

Som adv. användes daz 'uti, i' huvudsakligen såsom partikel 

vid verb: idg at 0 131,61a 'lägga i och blöta = lägga socker i 

kaffe och doppa'. -- /dm daz: neaz;(sta lera /kepåst'dåana bod: _c 

sma-tna, o sa ja? e 1.4md in kwtst-ii 'nätgistena är långa käp-

par av små tallar, och så är det lämnat en kvist i (näml. dem)'. 

smölia az 'smula bröd i mjölk eller fil'. Äv. smötia (n: (se 

där!) -- o sa lest-giz nar gU8-(594 o soo,re ua: 'och så läste de 

(trollkarlarna) några Guds ord och svor uti (= däremellan)'. 

da di ha brzåt dr(ka, ha di brzåt bod.: mo/lten o set ho9mben uaz 

'då man har bryggt dricka, har man bryggt av malt och satt humle 

i'. -- ta-daz 'ta I': do 1.3zha uvervfnasj9i far aj-ta-da: z- _ _ 	_ 

önzpåt 'du måste övervinna avskyn för att ta i ordentligt'. 

Utan direkt anknytning till verb: as he di zL fetmdlien 

19sasdpa, poadaren o rttsana uaz 'så hade man till första målet 

köttsoppa, (med) potatis och russin i'. 
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dåz 'åt i'  

A. Prep. dat  

Prep. di el. da, el. dåz 'åt i, vid, bredvid, intill, invid, 

nära, nära el. strax invid, längs utmed, till el. mot strand, 

till el. mot land, fram till'. Står i regel med dat., vare sig 

det uttrycker befintlighet el. rörelse och riktning. 

a) Befintlighet. 

I sammanhang då däz betyder 'utmed, vid sidan av ngt' ersätts 

det ej sällan av prep. från (< fra sn. 'från sidan'); se när-

mare under frds71, s. 49. 

Betydelsen av närhet till ngt förstärkes stundom gn fram-

förställda adv: dldaLas, nar, se, straks. _ 

	

Ex: 	an 3aLmar ster ah strefndl. hot a nia 0 (äv. frasrl, strerdr.z) 

'Hjalmar står vid stranden och håller på och metar': -- bak. 

ster aåz (el. frasrk) streendn 'båten står (el. ligger) längs ut- _t 	• 

med stranden'. -- a hot a twet aåz (el. frasr.4) ano 'hon håller _ 

på och tvättar vid (Änges)ån'. -- di brvå fa stdman va mata; _ 

mest ja—n aäz pzfl ez,va Le?ndan o6a gront vak, da a siceln soVia; 

	

_ 	 _ 

man da a ren o Jar kdLara z ue_l_tran, da fe—n malr 'isa 'man brukar _ 	_ 	 _- 

få stäm
1 vid metning med metspö; mest är den (el. håller den 

till) strax invid själva land(et) på grunt vatten då det är sol-

sken; men då det regnar och är kallare i luften, då far den 

längre utåt'. Obs. här motsättn. aäz: isa! -- a ja—leara ah _ 

Leenden 'det är mera lä nära land'. -- dem so bood din nåra ah- _. 
a(no (= eaz petit'« ano), dem sa ä LeDst 'de som bodde där nere vid _ 

sjön (= vid själva älven), de bodde lägst'. -- va saä o6a in hat 

1 ökm.I 135. 
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aåz-avA;esdno 'vi bodde på en hed bredvid el. längs efter Äng- 

esån'. -- dem hut a sta o6a In mer aäz dan de-jszen 'de höll på _ 

att slå på en myr bredvid den där tjärnen'. -- aä tig straks ne- _ 

ro daåzl, han tig /akt, straks aåz dtvan '(gården) Åt (i byn 

Landet) ligger strax nedinför deåzl. (eg. Ovantill), den ligger 

lågt, strax intill älven'. -- (gården aå i byn Svedjan) tig 61- _ 

daLes aåz-dno 'ligger alldeles intill älven'. 	e var In kar so 

La aäz (Lo z6z baran 'det var en karl som låg bredvid en eld  

uppe på ett berg'. 	jz ha tralra 4814 .a, fz,etoshkro z6z 
v(slåb (obs. ej -t!) 'jag har en träda oslegen bredvid el. in- 

till  fjärdingsmannens uppe i Vislakt (så på kartan)'. 	didales 

nez,r aåz-vdz„o tig gan 'alldeles nära intill el. utefter vägen  

ligger gården'. -- di slät jo aåz wotdna, reyå o znzmdrk 'de är 

ju byggda strax bredvid varandra (eg. vartannat), reyå(gården) 

och znzmdrk(gården) (båda i Svb)'. 	seend o sära dem släz se -z 

at wordro (el. 8G nar wordro) 'Sand och Sara (2 gårdar i Svb) 

de "sitter" så intill varandra'. — o hesta so dl ha trzbt, dem 

huls da caz dan sfsellr." so dz ver-trzbt va 'och de hästar som de 

hade "tryggat", de höll sig då nära den skällan, som de var 

"tryggade" med'. -- o ss ha di tondra nåt janspdaa o tzznde ziln . 

uh-d$' 'och så hade man fnöske intill järnspetten och tände eld 

i detta'. -- han sa å sz o6a trio st291 aåz-ddro 'han satte sig på 

en stol (som stod) strax invid dörren'. 	11 sko ger-ta-bdt ga- 

mati-gdrz,a, so tig aåz-brd.ono 'jag ska gå och ta bort det gamla 

granriset, som ligger framför (eg. intill) förstubron'. 	far 

.a vara rtktzå snar, 8G ha steyrmetn olat; in veropk66 aäz-se4 
o6a-ba6sk6o 'för att vara riktigt säker, så hade styrmannen 
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1 
alltid en reservkarl bredvid  sig  på bakskotten (i forsbåten)'. 

Anm. Begreppet bredvid kan uttryckas på åtskilliga sätt i 

ökm. Sålunda har för uttrycket bredvid land belagts: adz-1,4?ndan, 

brava-Ldirden, fras7.1.-1.6rdan,lzrova-7,4endan, ndvasn-Ldendan, _L 	• 	_L 

selva-Ldendan. -L 

b) Rörelse el. riktning. 

I detta fall föregås ah ej sällan av bl.a. 6/dalas, fram, 

(om timmerstockarna i Ängesån) stalndo fåra dz isa o staaLndo ad: - 

leenden 'ibland far de utåt (= längre från land) och ibland nära 

land (el. åt land till)'. 	o ami9syr man lho 96 vari ud: no 

ho95, so man fa n ah wotåna 'och så kör man ihop veden i en 

hög, så man får den intill vartannat'. -- ger—nalr adz-vddnan 

'gå nära intill vattnet'. -- ger fram adz-b(5924an 'gå fram till  

bordet'. -- ger ah sduaan 'gå fram till sängen'. -- ge. .a, d4- 

ro! Äv. ga dAL ad: duro! 'gå fram till dörren!' -- ga ad: fgnst-_ 

ran! 'gå fram till fönstret!' Yngre: ga fram hi fsnstran! 	ga 

adz-sphso o Isy handran! 'gå fram till spisen och värm händer-

na!' Jfr här Btr (0b) at % sptsom 'nära intill spisen'. -- hzn 

adz-d4ro 'hinna fram till dörreri:da vegsm4%n ho/ a hm ad: dero, 

da do %, a man z hetsan 'då väggsmeden (= timmermannen, nl. dju-

ret) håller på att hinna till dörren, då dör ngn i huset'. --

körna adz-spgan 'komma fram till sängen'. -- da n ror o kom .a, 
n streend '--då man ror och kommer till en strand--'. 	o ss -L 

kom va fram .a, telamvdmD zsz avA;asdno 'och så kom vi nära in- 
till Telm-vägen fram till Ängesån'. 	da kom a didaias ah bus- _ 

1 Se Liv 202. 
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ka, nalnr aaz-bado, ha so L:a 'då kom det alldeles nära intill  

buskarna, nära intill båten, det som lät (= sjörået!)' -- koma 

Qat-leenden 'komma nära till land (från sjön)'. 	ss /e di to 

Jartpda o5a goTivan .a: trbsger4o 'så lade man två järnspett på 
golvet nära intill tröskeln (och dem skulle korna kliva över--)'. 

--di refst zhoo6 hota az/ zno strat,pg o /e holswdan Qi 

strama° 'de räfsade ihop höet till en sträng och lade hösvegan 

bredvid strängen'. -- sea et,nt gLasa so lapbt zn znz ska6o, ana 

stel a straks Qat ddro (el. inc dur° el. fras1 bredr1,) 'sätt inte 

glaset så långt in i skåpet, utan ställ det strax vid dörren 

(el. inom dörren el. bredvid kanten av hyllan)'. 	grhndan sko 

seåzs mo oa bai,o o bog'anrgyndo--azi .a: karen 'grindarna ska sät-

tas mot bålarna och bottenpålarna--fram till karet (i laxgår-

den)'.1  

Prep. aaz med gen. 

Gen. efter aåz har belagts endast i uttrycket 

aåz-Låns 'till land, mot land, i land (riktn.)': o da va ha eua 

nooåa, se ro o ve ah lans va ana rcrjan 'och då vi har noten ute 

(= utkastad i halv rundel ur båten), så ror vi mot land med det 

andra repet'. 

Beträffande prep. och adv. aaz se för övrigt noter i Liv 

202, 231. 

B. Adv. dat, ilat. 

Adverbiellt förekommer dam, aam mest som partikel vid verb. 

Betydelser: 'åti, bredvid, strax intill, i land (mots. ?sa), 

fram till, in = i riktning till sig, till land (= i riktning mot 

1 Se närmare Liv 56, 231. 
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land, när man kommer från sjö el. älv,) (mots. Isa), åt sidan (i 

bås el. spilta)'. a) Befintlighet. b) Riktning (så oftast). 

Befintlighet: wonz jar a svea? a star Jo daz 'var är 

Svea? Hon står ju bredvid'. -- fegt kom 21 eaz-no-si', o dar da, 

sto9 	stdo 'först kom jag fram till en sjö, och strax intill  

där stod en stuga'. -- va skut vara-daz va raljan isa pr&stdspo, 

zmz na sku/ ger bra 'vi skulle vara iland med repet vid präst-

aspen (nära prästgården i Br.), om det skulle gå bra'. (Vid fis-

ke med ena). 

Riktning: dra-daz 'dra in, dra i land': da e je—lIthst, 

fåra fzska znz tall°, da n hg dlkft znz vaanan, man da a Jar 

mest, hal dl nere bdbano o fara aa j§hio, da n dra-ta noa 

'då det är ljust, går fiskarna in i telnen, då den ligger djupt 

i vattnet, men då det är mörkt, håller de nere på botten, och 

går åt kilen till, då man drar in noten'. -- o 8G droo dem ah 

roa. 'och så drog de noten i land'. -- koma-daz 'komma i land, 

komma till strand (ifrån längre in i land; denna betydelse ovan-

lig): dem vat el,nt kooga dum ve —sorna ookdoga, da dem kom-daz 

'de (= abborrarna) blev inte kokta, de var lika okokta, då de 

(= männen) kom till  stranden'. (Medan fisken koktes vid stranden, 

hade männen gått och slagit på en myr bredvid sjön.) -- iseyr 

då: 'köra fram (= till hässjorna)': o6a dan: va'stola elha 

h4szan fegt, o se rafs d: zh3o5 o /sr dat o håsz 'på ängen: vi 

stöter ut (d.v.s. sätter upp) hässjorna först, och så räfsar man 

ihop och kör fram (d.v.s. till hässjorna) och hässjar'. 

da 'ro 'ro i land (ngt)'. Syn. ro 9 a2L-Ldne: 8G fa b d: rna pir94, 

knipen, nerea-dno, o se lesfa—p fåra r89-daz do o6a-dtren 'så 

fick de driva själva, (plank)knipporna, nerför älven, och sedan 
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måste de (= kararna) fara och ro i land dem på edet'. 	o 351 

brekb di ha znhdysn:pga, so Lltkå j§ey6 vazAn o roo då: na 'och så 

brukar de ha inhysingar, som måste köpa (driv)veden och roi 

land den (eg. det)'. 	rdk då: 'räcka till land': da dl ha droz- _ 

dål roa, se erma hoi-a-bzrz-a-r4k-ah, se ger-ql aåa wotdna 

'då de (= männen) har dragit noten till land, så att armarna 

håller på att börja räcka till land, så går de mot varandra'. 

ta-då: 'ta(ga) i land, lägga i land': 35 tog), va aå: (va fbödano) 

i6:-dåndarddo, nero-swötbdyno 'så 12L vi i land (med flottan) 

uppe vid Dunderudden, nedanför Svartbyn'. 	o da too va ad: ad: 

kutizsj§erkstdro 'och då tog vi i land nära (el. invid) Kalix-

kyrkstaden'. 

En mera speciell betydelse har sth da: 'stiga åt sidan (i 

bås el. spilta)': sth dal, so. di aä hdsto, da n sko stel,, :n 

znz baso 'stig åt sidan, säger man åt hästen, då han ska stiga 

in i båset'. -- 8 (= lanrdr4 La.kr zn hestrl a stoto o so tro aa 

hesto o bz n st4, db 'det (= landrået) leder in hästen i stal-

let och liksom säger ptro åt hästen och ber honom stiga åt sidan 

(i spiltan)'. Se närmare Liv 249 n.28. 

2.0. Enkla lokaladv. på -an +  

Använda som prep. och adv. 

A. Prep. 

frdmanz  

frdmanz 'frammani, framtill i el. på, framför, frami'. Styr of-

tast dat. 

'så skar han 85 ske-n-/el#s 	,t9såstfjg framanz-brtstan 8 aiso 
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lös ett köttstycke framtill i bröstet på (den skjutna) älgen'.--

malna framant-hgyran o6e. hes-to 'pannluggen på hästen (eg. manen 

framtill på huvudet på hästen)'. 	a mar framanz baastdmo 'det 

skummar framför båtstäven'. -- da grå.tricd?mban jar knsyt op fra-

mani vevsto, ss-- 'då redkammen är uppbunden framtill i el. 

frami vävstolen, så (lägger man upp varpen i den)' 	--ss sea 

j1 spzfl utkan 	Ignz sfg(Lan uaz roo,mpan framanz vdt,vo '--så sätter 

jag spjälor genom skälet i varpen framtill i väven'. -- framanz 

dero 'framför dörren'. 

För fra-frdmanz se Dubbelt smns prep. och adv. s. 570. 

tnanz 

tnanz 'innani, ini, på insidan av, innanför, inuti.' Styr oftast 

dat.: da di he z6z-sphs, ss he di vhndstdtpan sdå-fast znanz-

idln 'då man hade öppen spis, så hade man en vindstolpe fastsatt _^ 

ini mursidan'. -- ken he kr4fta znz-mtiskto znanz-bdknan 'karlen 

hade kräfta i musklerna inuti benet'. -- j§eksa jar vz6z-hrdswaa, 

ss n kan tatia inanz-t6n 'tjäckset är böjt (eg. viket) krokigt, 

så att man kan tälja på insidan av tunnan'. (Om tillverkning av 

tjärtunnor). 	o ss ha di fLoka hare znanz-b69a a sj§kk6,62n 

'och så har man plockat hår på insidan av bogarna på skällkon 

(f.a. trygga de andra korna med, se Liv 66). 

För fra-tnant se Dubbelt smns prep. och adv. s. 570. 

dant  

dant 'ovani, ovanpå, ovanför, över': itaåz11-9 hg oant (el. °a-

na)-skd6o 'nyckeln ligger ovanpå skåpet'. -- ss seaz va bratra 

oant-tchn 'så sätter vi bräder över (lake)tinan (f.a.. fisken, 
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där vattnet är djupt, ej ska fara ovanför (gvaro övre-om) ti- 

nan). 	se /e va pLapka oanz-tdno 'så lade vi plankor ovanpå  

(tjär)tunnorna (i tjärtunnflotten f.a. få liksom ett golv att 

sitta på)'. 	Dun .g;:å a bara a2i oant-f69ao, vara 'på mig 

gick vattnet bara till över foten'. 

För fra-dan: se Dubbelt sons prep. och adv. s. 570. 

dusaan:, (Man: 

dIkaanz, dann: 'utani, utanpå, på el. längs yttersidan av ngt, u-

tanför, (öm) om (huvudet), norr om (belagt i Ö.Lj.)'. Styr of-

tast dat. Kan i åtskilliga fall utbytas mot (Mana. 

<Man: sarho ha va Lelfstijpa, o dkdanz Lez,fstfl§an ha va neer— _ 

tro: 'utanpå linnet hade vi ett livstycke, och utanpå  livstycket 

hade vi någon kofta (eg. tröja)'. (Om hur kvinnorna var klädda 

förr.) -- o Oaan:pga ha gdz o kribt elen: hdfndn, eaan aa 

st(kas 'och getingarna har gått och krupit utanpå  handen utan 

att stickas'. -- ha so hg eaan: j9t8tan, ha Jar bLoja 'det som 

ligger utanpå  likkistan, det är svepduken'. 	bIsldya je—tsue, 

so dt seaz elanz field° 'beslaget är det tyg som man sätter utan- 

en fäll'. (Sål. = fodret i fällen.) -- eaani-bdopan 'utanpå 

boken'. -- (Vid tillverkning av en mjärde binder man först ett 

rektangulärt "stycke", binder ihop det på långsidan) o ss “era 

d; st tratra so tånbdfnda, trel tu6a, o dra ha dt ha baanda eda-

nz-hit 'och så gör man sig trästycken som (el. till) tunnband, 

tre sådana, och drar det som man har bundit utanpå  detta'. -- a 

jar hdLkaa 0 (Lagt ger edenz-hdden 'det är halkigt och svårt att 
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gå längs yttersidan av haddanl  el. en hadda'. 	bana thai 

ba&LaLen ha je-de da&La so Lzg edanz-mdno a hesto 'betarna2 i 

betslet det är de delarna, som ligger utanför hästens mun'. 

di spora-fdst bo,ozia edanz-wotdne 'man sporrar fast borden (i bå- 

ten) utanför vartannat el. varandra'.— 	 e(lh)danz-h4- -- vara 

ren 'vara öm om huvudet'. Jfr ha ont znz-h4ren 'ha huvudvärk'. _ 

elhdanz-bdko = ndro-bako 'norr om backen'. Ö,Lj. 

Se även noter i Liv 233, 243. 

B. Adv. 

bdbanz  

bdbanz 'bakani, baktill, i aktern av båt': da dl ro, ss aza a&n 

frdmanz o dan an bdåenz 'då de ror, så sitter en i fören och den 

andra i aktern'. 

frdmanz el. frdmanz 

frdmanz el. frdmanz 'frammani, framtill, på framsidan, fram, 

från sjösidan, i fören av en båt, längre hitåt, framtill på lass, 

framåt': frdmanz zAz veustd,o4o, ha je-cle-n szd o vem, 'framtill  

i vävstolen det är där man sitter och väver'. -- tuLd6en ve- 

ve& o Leepg, ss dl Le om wotdne frdmanz 'tulubben var _L 	_ _ 

gjord vid och lång, så man lade om lott (eg. om vartannat) fram-

till'. -- oSa brtsten frdmanz ha dl hogöchd mz0z b109men 

'framtill på bröstet hade de (= brudarna) ofantligt (eg. hovfat-

tigt) mycket blommor'. -- va hekte ad do mzd frdmanz 'vi häktade 

1 '= lång, smal, låg höjdsträckning med branta sidor'. Se Ökm.I 

125. 

2 Ökm.I 84. 
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igen dem (= kjolarna) mitt fram'. -- ss 3ara to-kåra znz-bdao: 

wn ster frdmanz va forko o Lag so (sa 'så är det två karar i 

(fors)båten: en står i fören med forken och lägger liksom utåt 

(= skjuter båten utåt)'. 	ga bdz o steyr, nnt sko do ster 

frdmanz 'gå baki (på lass el. i båt) och styr, inte ska du stå 

framtill'. -- do fa star ba6z o stsyr, ss sko 31 ro o frdmanz 'du 

får stå i aktern och styra, så ska jag ro i fören'. -- Riktning: 

stel våga frm danz, stel a fzrz-sdfan! 'ställ vaggan längre hitåt, _ _ 

ställ den framför soffan!' Se även hnaanfer 'hitanför' s.67. 

se ä gLase b4Dro o kdpa frdmanz, da do stel zn do znz 8ka6o 'sätt 

glaset baktill och kopparna framtill, då du ställer in dem i 

skåpet'. Se äv. frembro, s. 202. 

ga frdmanz o stsyr! 'gå framtill (i båt el. på lass) och styr!' 

-- dl stALpa-dp kran o ha balite babz-krdno o ss to9 a frdmanz 

o fLdinaa %hd95 e 'de vek upp kragen och hakade (fast) bältet ba-

ki kragen, och så tog de det framåt och flätade ihop det'. --

körna frdmanz zL gaLo = körna fra szno el fra aLvan 'komma från 

sjösidan till en gård'. -- framsdra el. frAmsdlra a gaLo 3ar _ 

olltz  snra so sno o s3 mo. szno 'framsidan av en gård är alltid 

den sida som är vänd mot sjön (el. vattnet)'. 

Anm. Såväl bdbanz som frdmanz kan 	förekomma som självst. 

adj. i best. form med betydelsen 'den bakre', 'den främre'. 

Ex. dan frdmanzn 3ar hear an dan bd6anzn 'den främre (stegen) är 

högre än den bakre'. Eller: dan frdmbran 3ar hear en dan beåren. 

(non: 

tnanz 'innani, invändigt, inuti, innanför = under, på insidan, 
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ini'. (Mots. diAanz, (Mana). a (= j- §dna) ,ar t5,osarz1  (nar z 'hon 

(= kärnan) är osuden (otvättad) invändigt'. 	tralAre jar nhdt 

o f4ska,å, da e ha Ula tnanz 'trädet är ihåligt och ruttet, då 

det har ätits (av mask) inuti'. 	da stre1.46 dl tdna tnanz uäz 

tams zznd--va str4;en, o da veL-dl nnt tnanz grzst 'därpå stry-

ker man (tjär)tunnan invändigt i båda ändarna--med stråket, och 

då blir de (= tunnorna) inte otäta på insidan'. 	isdiden sopas 

tnanz 'det växer upp svamp ini el. inne i källaren'. 	j% sko 

kaLk jsCdan tnanz, an vz1. sdpes 'jag ska kalka källaren invän-

digt, det vill växa svamp där'. — en (= s(ben)2  ler boql rn- 

span, so jer bo kbä Ld?pgoä, o ss ,ar e bdonde masken bota mes- _t 

nzybtrdro tnanz 'den (= siben) är (gjord) av en rönnkäpp, som är 

böjd avlångt rundad, och så är det bundet maskor av mässingtråd 

inuti'.3 	o ss breube d% sis(lhä Q3;s5nzpg haLz-f(Pusen fnanz, bo- 

qz feusddro svero-kLcsidera äzl ero vego 'och så brukade man (då 

en ko fick "skottet") skjuta genom hela lagårn, inuti (= inne i 

lagårn), från lagårdsdörren (och) över korna till motsatta väg- 

gen'. 	o (nen: ha va h3Llnmvi5vz t5l8drka närmast kropo 'och in- _ _ 

nanför el. under hade vi hemvävda yllelinnen närmast kroppen'. 

Obs, här znantigdel 'underkjol'. Jfr t.ex. tnanzdrd 'in- _ 

nanidrag = kuddvar' med eäanzdrd 'utani-drag = örngått (= det 

som dras utanpå kudden + kuddvaret); znanzfänstar 'det "ordina-

rie" fönstret'. Ursprungligen satte man det extra fönstret 

(motsv. vårt innanfönster) utanpå det ordinarie. Det kallades 

1 Mjölkkärnor rengjordes förr med en slihtwd 'sjudtvaga'. Till v. 

sav' 'sjuda' m.m., se Ökm.I och Verb. 

2 Ordet 3(6 är lån från fi. siipi 'vinge'. Se Cannelin Fi. Ordb. 

3 inuti här = ytan innanför "ramen" av rönn. Som i en racket! 
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därför e(?h)clanzfdnstar 'utanifönster, ytterfönster'. 

danz  

danz 'ovani, ovanpå, ovantill, på ytan, högre upp, ovanför': do 

sko elnt laanå /(0111.9 znz-ska6o, an hg lo danz (el, dana) 'du 

ska inte leta (efter) nyckeln inne i skåpet, den ligger ju ovan-

pl. (el. ovanå)'. -- (Plankorna i gamla tiders plankflottar såga-

des för hand: stocken låg på två sågbockar, och två karar stod 

och sågade med ett mycket långt sågblad), altn sto g dant (= o6a 

scibdko) o an undz, o han so ver danz drog op scibbdra, o han so o - _ 

ve?' undz 80 droo an na% 'en el. den ene stod ovantill (= på såg-

bocken) och den andre nedanför, och den som var ovanför drog upp 

sågbladet, och den som var nedanför, (så) drog (han) ner'. --

(Ljusstöpning: ljuskärnan har man till större delen fylld med 

varmt vatten, därpå hålles den smälta talgen i kärnan) o ss 

fbcpuå han så danz 'och så flyter den på ytan'. -- tdnan danz 

m-mdno 'tänderna i överkäken (eg. tänderna ovantill i munnen)'. 

Jfr oandaja 'överkäken', äv. oanaj- §4661 'ovanåkäken'. 

Obs, även oanzda3L2-9 'ovanidelen, särk, linne', som enl. min 

äldsta meddelare i hennes ungdom ej gick "lagar an neraptz 

yano 'längre än nederst i el. på magen'. Motsats: neradAlln, 

'nedandelen, byxor'. 

duåanz el. dåanz  

(Man./ el. däanz 'utani, utanpå, på ytan, på utsidan': va hot a 

bdpt-o6 j§dna 4aanz 'vi håller på och borsta upp (= med borste 

tvätta) kärnan utanpå'. -- 
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an guaes1 gaanz, saL1-9,, da n ster eka 'cykeln förstörs utanpå, 

då den står utomhus'. -- tåLfb4r jer hzt so s'a bkaanz, e ja—po _ 

sina fbhpgran 'tallflarn är det som sitter utanpå (näml. tallen), 

det är som små flingor'. -- o5a-bdzAna ha ve stroQmpan azL z5z 

kne, o der haanz st4va1skdfta 'på benen hade vi (= kvinnorna 

förr i ÖK) strumpor upp till knäet, och där utanpå stövelskaf-

ten'. -- no9 jar pana gram o so9aa dtanz 'nog är pannan ful och 

sotig på utsid'an'. 	smsdisken jer In smurk44mp, forma (o)Sa 

()no tendrzpg som In Lzistdk o krelksa dkaanz ea smeb 'smördis-

ken är en smörklimp, formad på en tallrik som en liten myrstack 

och krusad utanpå efter smak'. 

Anm. Om eaanzdr4 'örngått' och eaanzfgnstar 'ytterfönster', 

se under inanz. 

3.0. Lokaladv. i komp. + -z 

Använda som prep. och adv. 

Om istrz, se under Sammansatta prep. och adv. på ts- s. 581. 

4.0. Lokaladv. i superl. + -z el. - 1  

Använda som prep. och adv. 

A. Prep. 

bdbtz  

bast z 'bakersti, längst bak i el. på, längst bort i, längst 

akterut i (båt)': an star bnaptl hos25o 'han står längst bak i 

hopen'. -- 1§e.kl1r2, jar bnapt% no07,1 'kilen ligger längst bak i 

noten'. 	0(ka2  Lzg båDast% d‘kran 'gjuvan länden ligger 

1 suaas 'ytas = förstöras på ytan gn nötning av väder och vind'. 

2 ökm.I 286. 
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längst bak på djuret'. -- heusa hans hg jo baåapt% beyno, nnt 

tig a fs@t 'hans hus ligger ju längst bort i byn, inte ligger 

det först'. -- han stela sl bdåa@t1 bdao azi stsyr 'han ställde 

sig längst akterut i båten för att styra'. 

bdclapt%  

bdcjaptl 'bortersti, längst bort i, längst söderut i': smet bo9 

jo bdclapta bsuno (el. sgraptl bsuno) 'de på Smedgården bor ju 

längst bort i byn el. längst söderut i byn' (byn = Heden). 

frdma@tz 

frdmastl 'främmersti, längst fram i el. på, invid främre kanten 

av ngt. ytterst på': frdmaptl dmo 'längst fram i ugnen'. (Mots. 

(nastl dmo). 	fr67zastl sphso 'längst fram i spisen. (Äv. fram 

a spnso 'framme å spisen'). 	brzn frdmast3 sphso = 

frdmed spnso 'elden brinner längst fram i (den öppna) spisen = 

framefter spisen'. -- sta brerdn o6eä spe.kso, ss nnt ihlri 

lelk6 neraa veratrEQran frdmapta sphso 'maka branden längre upp 

i spisen, så inte elden löper nerefter vedträet längst fram i 

spisen'. -- frdmaptl j§hlo sta trtbon 'längst fram i kilen sit- 

ter tupurn
1
.' 	frdmaptl bdoban 'vid kanten av bordet' (Mots. 

66aa boben, cgaaa bo9ban; ö.Lj. (sa a bd9ban el. dbaa bd9ban 

'högre upp på bordet'): sea gbasa frdmept% bo9ban = hin (DU bre-

dan 'här vid kanten'. -- frdmaptt skabo (= frdmanz ska6o) 

'längst fram i skåpet'. (Mots. 66aa skcgo, Maaa skcgo, ad vdgo 

'åt väggen'.) 

1 Ökm.I 112, Liv 230. 

12 
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fnapta 'innersti, längst in i, längst bort i, längst åt norr i 

(by), längst åt väster i (by som har utsträckning huvudsakligen 

i Ö-V)': fnestl beyno 'längst åt norr i en by som har utsträck- 

ning huvudsakligen i N-S.' (Syn. nåraptl bdyno, znea-brio, (ne- _ 

åa bgyno). (Mats. gdeptl beyno, resp. serapta bgyno, gaea-btslyno, 

gdeaa bdyno). 	båndergeiLa ca helo, fra ddepta cazi inapta-b6y- _ 

no 'bondgårdarna på Hällan från yttersti till innersti byn el. 

från längst österut till längst västerut i byn'. -- (naptz-3no 

äva 'innerst el. längst norrut i (el. vid) en ava (i Ts)': par 

(594 a lzg eyåro o når° dstzga4, tnaptz gytardvano 'Per-Olsons-

(gården) ligger söder om och nedanför Östigård, längst norrut i 

(el. innerst') Ytteravan'. 	inaptz trdskan 'längst åt norr i 

sjön, vid sjöns nordända'. -- (naptz bgbodmo 'längst in i bakug-

nen'. (Mots. frdmeotz dmo, fråmeaa dmo 

tsaptz 

se under Sammansatta prep. och adv. på 28- s. 581. 

ndraptz  

ndrastz 'nedersti, längst ned i (by, backe, skåp etc.), närmast 

stranden (om t.ex. en gårds läge), vid foten av (berg, ås o.d.), 

längst ned på': dl bo9 nereptz-bgyno, dl bo9 nere ol ero z beyno 

'de bor längst ner i byn, de bor nedom alla andra i byn'. Obs. 

längst ner = närmast stranden, men det betyder icke  sydligast 

(enl. goda meddelare i Grb 1936). -- va s7az nerestz-beyno 'vi 

bor närmast stranden'. -- dem den bo9 nereptz-bdko (el. nere- 

bdko) 'de där bor nedersti backen (el. nedom backen.)' 	man aa 
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dsm dan ha set sz sedan lat, neraptz-bdko (el. undz-bdko el. 

nero-bdko el. nera-bdko) 'men (tänk) att de där har byggt sig 

stuga så lågt, nedersti backen (el. under b. el. nedom b. el. 

nedan b.)'. Enl. flera Heden-bor är i ovanstående fall nero-bdko 

det vanligaste uttryckssättet. -- neraptz-bdran 'vid foten av 

berget', men även 'bergets fot'. -- se ä a neraptz-skd6o! 'sätt 

det nederst i skåpet!' -- di ha bra sgaz moLlta ndraptz-371 

ton 'man har brukat lägga malt(et) längst ned i en tunna (vid 

humlebrygd)'. 	o ss ?Dig va armen fra neraptz-kdran o neraa-dno 

'och så bygger vi armen (i laxgården) från nedersti karet och 

nerefter älven'. -- et de. hgaana ver-4;oc2t., da tzinda ve dala 
_L 

zlln neraptz-tdrvo rtioltokr4pg 'efter det (att) detta var gjort, _ 

så tände vi (dit) eld nedersti torven runtomkring'. -- (Bruden 

brukade förr just före bröllopet ge brudgummens systrar) sdrkan 

va Leg-drmo il neraptz-hdndro 'varsin "särk" med långa ärmar 
_L 

till längst ner på händerna (= ärmar som räckte ner till finger- 

topparna)'. 	o meta td6an uaz-taådso se t_p 	jeepg applia 0  
_c 

030,9!4—qxl,a 

 

ko, so dl set neraptz-tindo a sppaLlrl. 'och mitti 

taket (i lagårn) i takåsen satte man en lång spjättla och satte 

dit (eg. gjorde dit) ett kors, som man satte nedersti ändan av 

spjättlan'. Se Liv 43, 139. -- neraptz-h4sen 'längst ned i hu-

set'. -- azi-sest da sko a vara hdubslan. di twtl do boqz-h4- _ 

an, o ss seäz di fr tianeraptz-hdkgpsLo azl ha/ fast hoa, 

o hdu2DsLan sch di svaptz-stevaan, o ss fa di ha lM; LGS0 

snalt nalA  'till sist (när man gör en höstack) då skall det vara 

"hängslen". Man snor dem av hö, och så sätter man fyra käppar 

nedersti hängslena till att hålla fast höet, och hängslena fäs-

ter man översti stången, och så får de hänga liksom snett ned'. 
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ndrapti  

ndraptz 'norrersti, längst norrut i, längst i norr i, innersti 

= längst norrut i)'. Jfr Bir 1. vi ärum nordarst j wärldinne 

(Sdw) och P.Sv.K. nordast adv. superl. 'längst norrut'; 

ndrapti bgyno 'längst norrut i en by'. Mots. seraptz beyno. 

ndra@tz  bJuno vor ve (= inapti bstyno) 'längst norrut i byn 

(= Ängeså) bodde vi (= innersti byn)'. 

sgrapt2  

seraptz 'södersti, längst söderut i': sma2A  boo sgraptz-bgyno (el. 

bödapti bro) 'de på Smedgården bor längst söderut i byn (el. 

borterst i byn). "Byn" är här Heden, se kartan! 

vdstapt2 

v4staptx 'västersti, längst västerut, längst åt väster (i)': 

v4staptz sogan, äv. Lapgst v4sta6sti sogan 'längst västerut i 

socknen'. 

Enligt goda sagesmän på Heden användes varken vdstaptz el-

ler dlstaptt (se nedan) om belägenhet inom by, utan endast om 

läge inom socknen. 

gaapti  

eaapti 'yttersti, i sydändan av el. sydligast i' (så oftast. Jfr 

nedan). Mots. 	-- gan—dina sia gaatt bsyno 'den där går- 

den ligger ytterst i byn'. Här kan det beteckna vilket väder-

streck som helst, beroende på byns läge enligt kompassen. -- 6- 

daptz tdopgan 'tungspetsen'. 	csidaptz strdo,mpan 'tån på strum- 

pan'. 
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eil,staptz 

4staptz 'östersti, längst österut i, längst åt öster i': 

Astaptz s6pan el. last 4staptz san 'längst österut i sock-

nefl'. 

evaptz  

dvaptz el. 6- 'översti, högst upp i, överst på, högst upp på, 

längst in i': va bo9 svaptz-bduno, hear an al eran 'vi bor högst 

upp (= längst från älven) i byn, högre än alla andra'. -- ger e-

va@tz-bdrkan 'gå högst upp på berget'. -- krabdsn jar eva@tz-td- _ . 

ban 'kroppåsen är överst på el. högst upp på taket'. -- mc'ethrph,-

Sa sia evaptz-tdDan 'murpipan (= skorstenen) sitter överst på 

taket'. -- såaz dp ftuordmsan evaptz-td5an 'sätta upp flugband- 

(en) överst i taket (= tätt under taket)'. 	evaptz-skd6o 

'högst upp i skåpet'. -- 31 ha se ä kafapdna evaptz-stabrdono, se 

Q sko hals varm 'jag har satt kaffepannan längst in i spiselvrån 

(i öppen spis!), så den ska hålla sig varm'. -- o haulDsLan såaz 

di evaptz-stdpgan 'och "hängslena" fäster man överst i stången 

(som sitter mitt i höstacken). Se prep. ndraptz ovan! -- evaptz-

hdzhsen 'högst upp i huset'. Mots. neraptz-hdlAsan, se ovan. 

B. Adv. 

bdåaptz  

bdåaptz 'bakersti, längst baki, längst bak, längst bort': no,oaa 

blstdr a to dram, 1§n127-J, bdbaptz, o 	ra0 uaz won dram 'noten 

el. en not består av två armar, en kil längst bak, och ett rep i 

var arm'. -- hel..4,se hans, nnt hg a fept, a hg jo bdbaptzi  

1 Enl. flera meddelare vore det direkt fel att här säga bdbagt! 

Bortersta gården (i en by) heter däremot sista gan. 
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'hans hus, inte ligger det främst, det ligger ju längst bort'. 

bödaptz  

bödeptz 'bortersti, längst söderut el. sydligast (i byn Heden)': 

smak bog Jo  böllaotz 'Smed(gårdsfolket) bor ju sydligast (i byn 

He.)' 

frdmatz 

frdma@tz  'främmersti, längst fram': pana so styr nembrast goLuan, 

hon 3ar fr4maptz 'pannan som står närmast golvet (d.v.s. närmast 

den öppna spisens kant inåt rummet), hon står längst fram'. --

uaz sLeramål,ro seaas 1 jan fra szrka In meaar fra frdmaptz o 

snakt op uaz sneri a maro 'i slädmeden sätts ett järn om c:a 1 

m. från längst  fram och snett upp i spetsen av meden'. 

inaptz 

tnaptz 'innersti, längst norrut i (byn) el. längst västerut i 

(byn), beroende på om byn sträcker sig i N-S eller V-Ö': han bog 

tnaptz 'han bor längst i norr el. längst i väster i (byn)'. 

Mots. daeptz. 

ndreptz  

ndreptz 'nedersti, längst ned, lägst, under allt annat': ss se-

aas ndraptz in Lit-sid 'så sätts längst ned (i vävstolen) en li-

ten slå'. --(Sedan har vi köpt rep till noten) o ha ha va sketaz 

(DU sona stztåen azl ta“, an dveptz o an ndreptz 'och dem (eg. 

det) har vi skjutit på detta samma (not)stycke till teln(ar), 

den ena översti och den andra nedersti'. 	/Aro so star ndreptz 

din, hon var jo vana evaro 'ladan som står där längst ner el. 
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lägst, henne var ju vattnet övre-om, d.v.s. vattnet gick över 

henne'. -- evaptz-sdugan ha va teka--o 61.dalas ndrapti ha va 

madrdsa 'överst i sängen har vi täcket--och allra nederst (= un-

der allt annat) har vi halmbolstret'. -- da dl da he fdrdia 

Ooot—/Iihsa, 8ke-0 d do ndraptz 'när de då hade gjort ljusen 

färdiga, skar de av dem nedersti'. 

ndrepti  

ndraptz 'norrersti, längst i norr, längst norrut': 7ar-36sa _ 

netratt, ndol4o dar '(gården) Norr-Jossa (i Mkj) ligger längst  

norrut, norr om (gården) Åker'. 

sdraptz  

s4rapti 'södersti, sydligast (i), längst söderut i byn': an vzs-

lab pakå bo o s4ragtt, an jer zu: slIA: ar, 31 troo an jer gamb-

7,en an 31 'Vislack-Petter bor sydligast, han är över 70 år, jag 

tror han är äldre än jag'. -- dt bo o jo sdra@tz  'de bor ju 

längst söderut i by'. 

u4stapt: 

vdstastz 'västersti, längst i väster, längst västerut': de da—

p m a sta ha sina sapigtita nam, dem o: va bir: vdstaptz o fära 

(Nstaul: fvpt obarg4gyn, o ss-- 'de där små sjöarna (på önupp) 

har sina särskilda namn de också: vi börjar längst i väster och 

går åt öster: först Abborrglösen, och så--' 

6222,11_ 

eaaptt 'yttersti, ytterst (oftast = sydligast i (byn), i spetsen 

(av t.ex. ett öra)': gan—ena sta linaptt 'den där gården ligger 

11-1211.1.1 (i byn). Kan i detta fall beteckna vilket väderstreck 



170 

som helst, .det beror på byns läge. Jfr motsvar. prep. 	bg>ndar- 

gdzia (An halo fra daeptt zL znaptz (boyno) 'bondgårdarna på 

Hällan från yttersti (h. = längst österut) till innersti (byn)'. 

-- han bo 9 daa@tz  'han bor ytterst (i byn). Mots. han bo 9 tnaptz. 

sdksa kales e, da di kLzp op oznra daaotz 'sax kallas det, då 

man klipper upp örat (på fåret) ytterst (= ± spetsen)'. 	o 

s59mbLz ha k/izft a bege 61Ara 4aaptz 'och somliga har klippt av 

bägge öronen (på fåren) i spetsen (som fårmärke)'. 

elveptz  

evaptz 'översti, längst el. högst upp från älven el. sjön i en 

by': va bo9 csiveptz o di eran bo 9 ndraptz 'vi bor högst upp, och 

de andra bor längst ner (= närmast älven el. sjön i byn)'. 

II. ADV. n (< I). 

Förekommer huvudsakligen som tryckstark adverbiell partikel 

vid verb. Den vanligaste betydelsen är 'ur' (likadant i km. ryk 

'ur'), sällan 'i', medan prep. z, al, ytterst sällan belagts med 

betydelsen 'ur'. 

Märk 1. I adverbiella smnställningar och smnsättningar, 

vilkas 1:a led utgörs av z, z-, är detta prep. i. Se Prep. z G. 

Märk 2. I sammansatta adv., vilka som senare ssgsled har 

-z, är detta prep. i, fogad till ett adv. Hela uttrycket har ti-

digare varit en prep., som på grund av att dess huvudord (rek-

tion) utelämnats, övergått till adv. Ej sällan förekommer i sam-

ma mening med -z sammansatta såväl prep. som adv. De av dessa ut-

tryck som jag har belagda som adv., placeras nedan bland adver-

ben. Jfr motsvarande smns prep. s. 97 N'. 
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Märk 3.  Om målets förkärlek för användning av dubbelt ut-

tryck, både adv. (oftast enkelt) och smns prep., i samma adver-

biella sammanhang, nedan t.ex. blåsa ur bortur, dra ur bortur, 

glida av (eg. ur) från (eg. bortur) etc. se  utförligare "Använd-

ning av dubbelt uttryck". 

Adv. el har belagts så gott som uteslutande såsom tryck- 

stark adverbiell partikel vid verb. 

A) Betydelserna ur, ut, ifrån, bort, av har e% i t.ex. 

brha d/ 'bryta ur': an ha bruaz 	bod erembocadl,ro 'han har 

brutit armen vid armbågen'. -- bLAs d/ 'blåsa ur (om hö i häss- _ 

jor).'1 	dilemb d/ 'damma ur, blåsa ur'l 	d(1/1, d/ 'dela ur, 
_c 

avsöndra'l 	dr 1 d/ 'dra ur il: an—sea ho/beuLa uaz lerud4ro, 

kelktie 

 

in a o drog! dl siAan 'han--satte höbördan i ladudörren, 

rullade in den och drog ur svegen'. -- fara dl 'fara ur'l  

fLA/TA; d/ 'flänga ur, tälja ur': o i.indzsdlra hon lelka-9/z 

fLavrA; e, dar a skul. ldgas o6a gop,3tdko 'och undersidan (av 

golvtiljan) den måste de tälja ur, där den (eg. det) skulle läg-

gas på en golvstock (f.a. få det stadigt)'. -- gara 4/2  sl eg. 

'gara ur sig': e ve4-noo vakar-vd%fl re, da a ne fa gara-4, 8.5 'det 

blir nog vackert väder, då det nu får ruska ur sig'. -- gint 

d% 3 'glida ur': dl gLånt d/ bocp ndsano, nsy-gbas4ya me/n 'mina 

nya glasögon glider av från näsan'. -- hoa d/ 'håla ur, holka 

ur': hoLa dl va knors vo 	hak 'med kniv holka ur (el. göra) ett 

hål'. Äv. 1/h6La. 	kbh d/ 'klyva ur, spänta ur': kbeth 81 

spilo bod: veratrd.kran 'spänta ur åt sig en sticka ur ett ved- 

1 Ex. se Användning av "dubbelt uttryck" s. 570. 

2 Ökm.I 56. 

3 Se Ökm.I 136. 
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trä'. -- 	dl 'maga ur'
1 
 -- nåp 4 'noppa ur = plocka av': nåp 

dl 

 

bar a boda-bliska 'plocka av bären från buskarna'. -- ralns 

'rensa år'. -- rin h 'rinna ur, falla av'l  -- skapa h 'skaka 

ur el. ut': ska& h mzZa (bod pösano) 'skaka ut mjölet (ur på- 

sen)'. 	skavet, h 'skavla ut, rata': laman2 ha jar hoa, ha 

hestn skavab h 'lomman det är det hö, som hästen ratar'. -- ha _ . 

k4såara skava?, dl, kal va bösa, o ha stra va undz do 'det som 

korna ratar, kallar vi boss, och det strör vi under dem'. --

sj§z/z-d%, s% 'skilja ur sig, höras el. synas tydligt': Lsvsk4-

1,an 3j- 91/z 4 sa 'lövskogen skiljer ur sig = det börjar synas 

löv där'; 	z vo9r—piziar 	sl mzg73z fot, Lsvsk4Aan 'i vår 

fick lövskogen sina löv tidigt'. -- ferz,a dzn, hon sf§z/z c 	sl 

bra 'den där färgen syns bra, skiljer sig bra från andra färger'. 

-- a ha & rzktz rsst, a siila-da s% 'hon hade en präktig röst, _ _- 

den hördes bra (t.ex. i en kör)'. 	sjszlzs 4 'skiljas ur, ur- 

skiljas': s(5972gmdLa henap kdjsa sj§zlz8-4, bo dl da ero 'Kajsas 

sångröst (eg. sjungmål) urskils (= höres skild) från de andra'. 

-- Jfr hsi“llt p.pt., a. 'skilt från'. -- v.op. sj“kaas-dl, 

'skjutas ur', i uttr. som e ha 8keths-4 bo d% lårana 'lederna 

har genom värk skjutits ur led (eg. det har skjutit sig ur bort- 

ur lederna)'.1 	skratia-h 'skrapa ur, skaka ur': da knsyä—p 

op berlda uaz grån(zndo o skra6a-41 fiskan der 'då knyter man 

upp snöret (el. repet) i smaländan (av mjärden) och skakar ur 

fisken där'. -- skrz,4-4 'skruva ur, skruva loss': zgår—pkrelhas 

skrethan fast laåz vego, o z dd lita31 skrål*  h (el. skreth-l4s) 

1 Ex. se Användning av "dubbelt uttryck" s. 570. 

2 Km tdman best. m. 'höavfallet', Rg 87. 
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en 'igår skruvades skruven fast i väggen, och idag måste jag 

skruva ur den'. -- slå-h 'slå Ur': rene sla 4 do 'regnet slår 

ur dem (= vinbären) = slår dem från busken'. -- v.op. slant h 

'slinta ur, gå ur led'.1 -- v.op. sleben-h 'slitna ur, slitas 

lös, vricka (sig)': a ha 8leDene-41 uaz armo 'jag har vrickat 

armen'. -- e ha 87,4(1nel-h uaz knelren, se mzQ3z 3z ler go o far 

ger 'jag har vrickat knäet, så jag knappt kan gå'. -- spån-h 

'spänna ur, spänna ifrån'. Mots. spån far. -- dl spizna-4 'de 

spände ifrån'.  -- en sptina h rana 'han spände ifrån  renarna'. 

-- da n udisaa kom halm, ss spzina 73. a, hestn o hoo an a stol° 

'då Valsad kom hem, så spände han ifrån  hästen och satte in den 

i stallet'. -- sdombzil h4sta sptind-a-4 bod.% ,4ucic5ono 'somliga 

hästar spände hon (en död bondhustru som gick igen och spökade) 

ur från kördonet'. 	op. e spån-h: omz ne spen-h fe—liolk 'om 

det spänner ur för någon (varsel om förestående död, se Liv 245)'. 

strelkb el (el. a 'av') 'stryka ur'.1 	sal el 'sålla ur, sål— 

la bort': da ha krinzn sala a, mailn 'då har kvinnorna sållat 
I 	2 bort mållan (från säden)'. -- 	'ta ur, skilja ur, skilja 

av': ta-gl 	tan 'dra ur el. ut en tand'. -- o ss fzD wor-o-dln 

ta-cii sina far bodi hooSo 'och så fick var och en ta ur (el. 

skilja ur) sina får ur hopen (på hösten, då flera byars fårhjor- 

dar förts hem från det gemensamma skogsbetet)'. 	kliC)ofdoarl, ha 

d% az/ ta-/P1 spcflba 'kofoten (eg. klofoten) har man till att dra _ _- 

ur spikar (med)'. 	n4gån so ha tolA s r boq% aazgoph4manen 

1 Ex. se Användning av "dubbelt uttryck" s. 570. 
2 Ngt itr.v. tal har ej belagts; jfr nedan under B. hg el 'lig-
ga 

  
i (och arbeta); men adj. htglba 'itakug, ivrig, flitig (Ökm.I 

63) finns. 
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ha0 bak 'den nya gård(en), som har avskilts från Åtigårdshemma-

net, heter Backe'. -- tröra h, 'tråda ur, trampa ur (kornet ur 

axet)': do fa nnt tröra otia-ciksan, ss do tröra-ch kona 'du får 

inte trampa på axet, så du trampar ur kornet'. -- vara-4 'vara 

ur el. borta': nnt tindaLza aa bita Le, da böban Jar n 'inte 

underligt att byttan läcker, då botten är ur'. Ordspr. Jfr fsv 

litidh är vm een noth ok än minna än kärnin är w GO (Sdw).--

v44t-d% 'väcka ur, hacka bort': ve141-4 ce%,san boql-d4ro 'hacka 

bort isen från dörren'. -- v(11,1-4 'välja ur': d% vel71-4, wor o 

ar slna far, de d% levka aa do 'man väljer ur var och en sina 

får, då man söker reda på dem (om hösten)'. Syn. vaLl sona fara. 

våks-h (kliare.) 'växa ur (kläder)'. 	eaa-cek 'äta ur'.1  

Anm. Verbet ro  o 'no(a)' (Ökm.I 236) harairmig ej belagts med 

n 'noa ur, holka ur', men den konstruktionen bör ha funnits, 

och finns kanske än på något håll, ty målet har p.pt. .41,ndoa 'i-

noad, ur-noad, mager': en jar mz hndoa 'han är mycket ma-

ger'. Jfr Btr (Ob) nå bdtz 'holka ur'. 

B) Betydelserna 'i, LA' har n i t.ex.: 

hAt 	'hålla i (om väderlek), hålla på (med ett arbete)': o ss 

hul a n ha/i yeAntan 'och så höll det (= vädret) i hela vin- 

tern'. -- 	aiL babi:Anarl, kom 'hålla på (med arbetet) tills _ 

det blir slut (eg. tills bakändan kommer)'. 	hAL-4 noo la%Mg 

'hålla på nog länge (med ngt)'. 	lig 4 'ligga i, oförtrutet 

hålla på'. Jfr a. chLtgana 'iliggande, ihärdig'. 

Anm. Hit bör nog även räknas uttrycket man el eg. 'mån i'. _ _- 

Det är belagt endast i negativa och inskränkt jakande smnhang, 

1 Ex. se Användning av "dubbelt uttryck" s. 570. 
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detta till skillnad från km, där det förekommer i även fullt ja-

kande betydelse (Rg 77). Det föregås av nnt 'inte', armast 

'knappast' och står oftast sist i satsen, och oftast 	utan utsatt 

rektion: tusttisa hina ja—ps '<Matat, ss a par armast man el, 

'det här tygstycket är så litet, att det är knappast något be- 

vänt med (det)'. 	a ve—ps inch agar, ss a var armast man el _ 

'det var så lite åker, så det var knappt något bevänt med (det)'. 

-- ha ve—ps le.kaa, ss a var armast man n 'det var så lite (i 

betalning), så det var knappt något bevänt med (det)'. 	ja_ 

—ps sma o stekan ver hit, ss e jar nnt man et 'det är så spin-

kig och kort ved, det här, så det är intet bevänt med (den)'. -- 

a jar nnt man el hit-9 'det här är det intet bevänt med'. -- a _ 

bLöaa nnt me so lar man n 'det tinar ej något som det är något 

bevänt med'. 

mila 

Prep. och adv. 'mellan, emellan'. 

I. Prep. mila, nala, milo. 

Formen mi/o är sällsynt (belagd av mig endast i g., i Hvj. 1920), 

utgår sannolikast ur fsv mällom el. millom. 

Prep. mtla, som användes a) främst i rumsbestämningar, b) där-

näst i tidsbestämningar, står med dat, ack, och gen. (belagt 
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blott i ett uttryck, se nedan). 

A. Enkelt. 

a) i rumsbestämningar. 

dwepa1 je—po 	Lx/ /jadrd mila-tå-hd/kr 'ett dväpp(e) är som ett 

litet lågland mellan två hedar.' -- dIra jar ln steka beld mzla- _ 

tå-voclodrd 'ett ed är en kort bit (land) mellan två vattendrag.' 

-- råe mila sj§zrta 'rågången mellan skiftena.' -- hit jar ra 

mila no nzls o no 269nas, pda mon 'det här är rå(gången) mel-

lan Nils och Jonas (skiften), mina pojkar.' -- e ver—ndrman mila 

wopdnap kneud an tweltIvz ge:Lo 'det var närmare mellan "varand-

ras" knut(ar) än tvärtöver gården'. (Om två grannar). -- a

lapåt mna-benzygo 06a-gdLo 'det är långt mellan byggningarna 

här på gården.' -- mi/a f'455jra hg r.bsg(54va, o 6 sko /Ag hear 

an rbaDana znz basa, for aä a sko vara r4nfdlzara 'mellan göd-

selrännorna (i lagårn) ligger lagårdsgolvet, och det ska ligga 

högre än golven i båsen, för att det ska vara renligare.' -- 

7  ar vegan mila omo o spels° 'mellanliden är väggen 

mellan (bak)ugnen och spisen.' -- mila aähdvnzpgan o wåLvböan 
, jar % låftrdm, so halä, 	hmana 'mellan åthavningen (i bakug- 

nen) och valvbågen är ett luftrum, som heter gimanet 	o se 

så4z du slana mula gno 'och så sätter man slåar mellan sido-

styckena (i vävstolen).' -- de böra va haza tiäz da dar_pida, 

krezA2go-In-td(Rmb mila wot-heiL 'så borrar vi hål i de där slåar-

na (i ledet i laketinan), ungefär 1 tum mellan varje hål.' (La-

kegården och laketinan). -- a vet, miLaröma mzLa vadnan o elAso 

'det blir ett mellanrum mellan vattnet och isen (på älven).' --

da an dralvd.z/ ve, p(käen, se bdr-a mila bo90 o s4n 'då han drev 

1 Ökm.I 132. 
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till (= stötte till) med spjutet, så bar det (= träffade det) 

mellan bogen och sidan (på björnen).' 	an ha navare milo-r- 

äan o tabvatokro 'man har (= använder) näver mellan rötet och tak-

veden.' (Hvj 1920). 

Enda belägget med gen. är vara so 1717,a-vära o bark 'vara 

som mellan ved och bark', d.v.s. 'vara som mellan två eldar, 

springa och passa på alla människar.'1  

b) i tidsbestämningar. 

kCinin dz bra sths-ströompan o vånta miLe-da-dar-h474zo 'och 

kvinnorna (de) brukade sticka strumpor och vantar mellan de där 

helgerna'. -- o Se sidp-dl-ndas  a mzia-w3bar-gdf. 2g d3 ta 'och så 

släpper de ner den (= släpper ner tunnan med tjockmjölk ner i 

källan) mellan varje gång de tar (f.a. dricka).' (Tjockmjölk). 

B. -mila, 	i efterställning. 

m(tmila el. -mila 'mittemellan' preP. 

mitmlta 7.rin 'mittemellan edorna.' 	da_piä in gai, mitmiLa hazn 

h4lo otia-skdoto frasn LAnsvdo 'det står en gård mittemellan _ _ 

Heden och Hällan i skogen bredvid landsvägen.' -- a Jar m(tmzla 

vcermt o kolat 'det är mittemellan varmt och kallt.' 

II. Adv. miLa 'emellan'. 

A. Enkelt. 

Adv. m(la a) har avseende på rum, tid; b) står som partikel ef-

ter några verb. 

a)1.rum: da jat' a fopa darbdbi, onda far-dnda, o såLa mila 

'så är det forsar därefter, undan för undan, och sel emellan.' -- 

ndrmasta grångdn uer zsz 4utar—idlrinartj--o ha ja—trn fian- _ 	_ _ 

1 Se Ökm.I 85 n.22, Äldre dh 55. 
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cidzl mila 'och närmaste granngården vari Yttre Lansjärv-- och 

det är tre fjärdedelar (= 3/4 mil) emellan.' -- (Bruden ger åt 

brudgummens systrar) sarkan va Låepg-drmo az/ nerestz-hdndro o _L 

bra/Ar fa/172, o brr hol4p6umen mila 'en särk med långa ärmar till 

längst ned på händerna och bred fåll och bred hålsöm emellan.' 

2.tid: alnnt kan han ra/ me da sgaz uaz-arbd.0 va-dbvara Q. 

gräva iv/ta, an laka jo fojsdn mila 'inte kan han väl nu då 

klämma i och arbeta på allvar (med) att gräva brunn, han måste 

ju förtjäna (pengar) emellan.' 

b) som partikel vid verb: 

a-mn.a 'ge emellan' (t.ex. vid byte). Ex. se bgua tzaz (under 

aai s. 443). 

tral7A; (si) mila 'tränga (sig) emellan': (vid danserna på 3:e 

bröllopsdagen: först dansas bruden ut, sedan börjas det med 

brudgummen. Först ska pojkarna ta honom), men da vtlz gaba 

trazolj3-sz-mila o ta n fspt i menclå vill gubbarna (= de gifta 

männen) tränga sig emellan och ta honom först.' 

B. Som senare led i ssgr: -mita 

matmila 'mål-mellan, mellan måltiderna = från en måltid till _ 	_ 

nästa'. -- mo o b4 31 no mål/mila (=ä.il flesta mak) sal di, da clz 

nous ha Yaz 'nog bidar (el. väntar) jag nu mellan målen, säger 

man då man nyss har ätit (= man äter intet mellanmål utan reder 

sig till nästa huvudmål). 

uazmila 'utimellan, emellanåt.' Ihre 100:1 utimilla 'ibland'. 

lmita, mila 'emellan'. 

zmila 'emellan' har av mig belagts endast som senare 

ssgsled i följande adv. Jfr mita 'mellan'. 
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deszm(La el. deszmn.a 'dessemellan, mellan dessa tillfällen': _ 	_ 

(och fingerringen hade hon på handen vid vissa tillfällen--) men 

daszmila to 9 a n boci 	a a-fgliren o Q';uma n '--men tog dessemellan _ 	. 

av den från fingret och gömde den.' 

g'Lo-zmiLa 'ilom-emellan, tidvis, mellan regnskurer, mellan 

sjukdomsanfall (oftast denna betydelse)': geiben ha vart si'lk b, 

man oelLo-zm(La ha n vurz-brd 'gubben har varit sjuk, men mellan  

sjukdomsanfallen  har han varit frisk.' 

shnszmiLa 'sinsemellan': di trdos d va skuL ta-swdnsk shnsz-

miLa, men va täta averkäLzs 'de trodde att vi skulle tala (= ta-

lade) svenska sinsemellan,  men vi talade överkalix(mål).' 

z ge?, pg da di hut a sa ha di sabt 8nszm(la, ad-- '--en 

gång då de höll på och metade, så hade de sagt (= så sade de) 

sinsemellan,  att--' 

moo(1 'mot' 

mo,oä förekommer i målet som I. prep. och II. adv. 

I. Prep. mo9a, mooa. 

A. Enkelt. 

Står med dat. och ack. Betecknar 1. oftast riktn. mot ngn, ngt; 

2. har stundom betydelsen 'tvärtemot' (varvid dess motsats, då 

rörelse avses, är onda 	'undan, med'); 3. bemötande. 

1) ger mo.oa in mat, 'gå mot ett mål'. -- o di ha kdja ,s56ano-slAt 

-berzeld, dr moo,a nöred o npge funster 'och de hade kojan på en 

slät bergudde, dörren mot norr och intet fönster.' -- o so a hui 

a vara mo s4 kö2d6ro, sa hata dam helkndr1,-- 'och (just) som hon 

(-7- trollbergkäringen) höll på att komma (eg. vara) mot kojans 

dörr, så ropade de på hunden.' -- o wobar gepg gralrk4mben ta 

13 
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vina gad.m,/%1.A.a va sten a-- 'och varje gång redkammen tar emot  

sidostycket, måste vi stanna av (att väva) (så den får falla ef- 

ter av sig själv).' 	Se a gTr.....neStWn zhdo6 leenda moôa wotdna _c 	_ 

-- 'så landen går nästan ihop mot vartannat (= mot varandra)' 

(på tal om smala sund). -- sin skwoLk moga stre'narl, 'sjön skval-_ 

kar(= vräker)mot stranden.' -- spc4s(la--ja—jzi ha/ moga täyaLa 

o ftilzpgan znz sphsröman i spishyllani  (i den öppna spisen) tjä-

nar till att hålla mot teglet och fyllningen i spisrummet'. (Med 

första sbst i ntr. ack, och det andra i fem. dat.!) 

mot = tvärtemot:  da n spin, sko rokan ger onda sogn, da n 

twzn sko n ger mo9å so gn 'då man spinner, skall rocken gå undan 

(el. med) solen, då man tvinnar skall den gå mot solen.' -- an--

bira a fara va-kncezvo runt okre'kpg-bååen, men moga sor el ansgs 
-^ 

'han (= trollkarlen)--började att fara med kniven runt omkring 

bettet, men mot solen eller annsöls.' 	e kom oti b/44,?5a moga 

varan, o da veL a rena 'det kommer upp blågrått (eg. bleka) mot 

vinden, och då blir det regn.' -- a sn elga koma moga valran, 

rena 'regnet ser ut att komma mot vinden ' 	stad. el.rit  o biéL- 

dar moga mz! 'stå inte och bjäbba emot mig!' 

bemötande, uppförande o.d.:  heus hwrman mod. ncey 'hysa harm 

mot ngn.' -- vara å9ht4vLz mod. nelh : en jar (ighcsivLz mod. foLkan 

'han är ohövlig mot sitt tjänstefolk.' 

Uttr. våram si mooa zio 'värma sig mot (= framför) elden' _ 

har belagts endast 1 g. (i Ha. 1920). 

B. Som senare led i ssgr. 

mt'amdoa 'mittemot': a ,ar m(amdoa o-nils 'det ligger mittemot  _ 	 _ 

1 Liv 192 n. 42. 
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Nils' (gård, som kallas zh-niisas, Ö.Lj. 36). 

twåtmdoå 'tvärtemot': 2,fl twhrvig--jar—tw4mdocl ana foLk 'en _ 

tvärvigg-- är tvärtemot annat folk.' 

II. Adv. mo. 

Enkelt. 

Belagt som verbpartikel: 

tykeldar-mdoä 'bjällra emot, bjäbba emöt': stad nnt o t:Ldar - 

mdoå. Jfr I.prep. 

stora mdoå 'stöda mot, stötta (e)mdt': o ss ha d% iaD-t % veratr4 

mzla duro, so n sko star-frd, o ana °Ii& olanase%n a-ddro ch,L 

stora-mdoä, so n sko hals ada 'och så har man lagt ett vedträ 

mellan dörren, så den skall stå ifrån (= på glänt), och ett an-

nat på utsidan av dörren till att stötta (e)mot, så den skall 

hållas igen (och inte gå upp på vid gavel).' (Tröskning). 

ster--mood 'stå i vinkel mot': (och stallbyggningeni(står) efter 

samma ränta (= i samma rad) som bagarstugan (d.v.s. i Ö. och V.), 

o da fj.usbuntua 48tro mo, a ster—poreä-o-naraä 'och så ladu-

gården åt öster emot (= i vinkel emot stallet), den står i nord-

sydlig riktning (eg. står söder och norr)» 

ta mdoc/ : (när de lade upp takveden, så skickade en karl upp 

takveden,) dan-dn saä-o6a-tdåen o töo-mdoä 'den andre satt på 

taket och tog emot. 

Som senare led i ssgr och smnställningar. 

mfåmdosä 'mittemot': mdmög),ä, °tia våstaPåra a verto--itg gm-i 'mitt-, 

emot, på västra sidan av vägen--ligger gården.' -- da neä va 

i 
ana varp dardt, mfcim(50 oba olstasera 'då nötte vi ett andra 

1 i gamla Vikmansgården i Ängeså, se Liv 11, 104. 
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(el. ännu ett) varp därefter, mittemot på östra sidan (i Ö. 

Lansjärv(sjön)).' 

r4t mdoå '(eg. rätt emot) mitt emot, rakt emot': o fen _ 	_- 

anar-peln, rdt må zuz-dmo 'och fadern bodde på andra sidan, 

mittemot, över (Kalix)älven.'(Om en gård i Nybyn. Till, denna by 

hör gårdar på ömse sidor älven.) 

Prep. nar el. ner el. ner 'hos' 

Prep. nar, -e-, -e- 'när, hos' är det fsv. nr, med förkortad 

vokal, eftersom ordet i regel förekommer endast i obetonad 

ställning. Vokalförkortning synes vara det vanliga även i andra 

övre norrländska mål: km. ner 'när, hos', (av Rg. s. 145 uppfört 

bland adv), lulem. ner prep. 'hos' (Luleåkultur 29), btr nar 

prep. 'hos' (med ex. i dat., se Ob), Mu nä prep. 'hos' (0b). 

I ökm. saknas prep. hos och ersätts av nar. Om samma för-

hållande i flera ösv. dial. se  Lundström Nyl. syntax s. 156. I 

ordböckerna för Btr och Mu saknas prep. 'hos', likaså hos Rz, 

(som även saknar prep. 'när'.) Ej heller V11 upptar ngt ord 

'hos', däremot är ner, ner prep. 'hos, vid' allmänt. 

Prep. nar betyder i ökm. oftast 'hos', ibland 'på' el. 

'vid' frfr gårdsnamn, efter rörelseverb stundom  	slutli- 

gen även 'invid', 'nära'. 

Ex, a ja_nar-brckro 'hon (min dotter A.) är hos min bror (i 

Gellivara).' -- a fzb' vara hdlm nar-Odno 'hon fick vara hemma 

hos sina barn.' -- a ha brona! -nar wdm? -ner-o-h4Luns ånt 'det 

har brunnit! Hos vem? Hos Anton Hedlund.' -- nar-hdno 'hos ho- 

nom,i hans gård o.d.' 	me lgäe dz bå s& ollt szä bra nar bagaro 

'nu låter man baka allt sitt bröd hos bagaren.'-- nar-Vmo ha di 

b0Qd ZSGL 
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1, såa mzOi ktedara so va 'hos dem har de lika många kor som vi'. 

-- vara i. hTihs o brs ner—n4o 'vara i husrum och mat hos ngn = 

vara helinackorderad hos ngn.' -- i sko ger, hust a ha 816-

bana mar-( 'ni ska gå och se efter, om det har slocknat (i spi- 

sen) hos er.' -- otia-h4n nar-ös ss he va fi,o9tan bas ini somar-_ 

r4san 'på Heden hos oss (så) hade vi 14 bås i sommarlagårn.' --

skoan hin Jar vglran an hdsm nar-68 'skogen här (el. den här 

skogen) är vidare (= mer vidsträckt) än (skogen) hemma hos oss.' 

-- ta 19nsta nar—nek 'ta tjänst hos ngn': a sko ta-;rista nar- 

o-bresnstrom 'hon skall ta tjänst hos Brännström.' Jfr ism brdn-_ 

strsms.--/san nar—nek, 'tjäna hos ngn': a igiind nar-sno rdsb.  _c 

bö,ond 'hon tjänade hos en rik bonde.' -- o da dm kom nar-ös, 8s 

var a Lega råsnskrdlo 'och då de (= lapparna) kom till oss 

(eg. hos oss), så var det långa renskrajer.' 	di ha magasie 

nar-nar-m-hdl nar pdpan vo,or 'de hade ett magasin vid Norr-i-hed 

hos vår pappa.' -- dm ha stallt tustn nar-lna-bdk 'de har ställt _ 

till med dans LA ina-bdk(gården) el. hos dem på ina-bdk. Om går-

dens namn se närmare under prep. 'ina 'innanför.' 

fotka postd,o, aä a-skul-tamas mar-ina 	'folk påstod, att det 

spökade RA inaå (gård i Mj). 

Ej sällan används nar 4. o 'honom' i sammansatta gårdsnamn, 

där första leden oftast utgörs av ett appellativ (enkeltel. smn-

satt) och senare leden är ettel. två förnamn (mask.). Ofta blir 

vok. -a- i denna ställning frfr följande stavelses o mer sluten, 

så att uttalet blir ner-o > nåro. Jfr prep. nåro 'nedom' med 

samma uttal. 

Ex. nar-o 4gclu4db 'hos honom Gärda-Lasse' (= Gärda-Lasses gård i 

e 
He.) 	nar-o kamap—Idb 'hos honom Kammars-Lasse (i byn Hej' 
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ner-o barl-nils 'hos honom Berg-Nils (Nils, son till den som äg-

de gården bara 'Berg(et)' i Vs)' 

ne r -o ev- 3a-dr zå 'hos honom Avagärda-Erik (E. född i gården 

Avagärdan i Vä.Gården kallas så av invånarna i n. delen av 

ner-o båutresk-hjno 'hos honom Byträsk-Hans (gård i Svb).' 

ner-o m2'4a-Lds 'hos honom Mjöla-Lars' (gården kallas även zsz 

m(be (enl. uppg. 1920) på grund av att marken där består av fin 

vit sand, tallbeväxt). (I Svb.) 

ner-o såst1-2oen-pdlä 'hos honom Johan Petter, som äger en jord-

bit från seszl-hemmanet (i Svb.)' 

I Mkj. fanns (1936) t.ex. gården skråderåd 'Skräddarudden', äga 

re en skr4deraa-nipo, men sonens gård hette ner-o skr4deraå-jdl- _ 

772.( år. 

I namn på yngre och unga gårdar och boställen förekommer 

ner-o ibland direkt frfr ett familjenamnel, ett förnamn. Så t.ex 

fanns (enl. uppgift 1936) i byn Bredträsk tre yngre gårdar: 

njystetl 'Nyställe'el. ner-0 h6Lmer. Husbondens namn var Helmer 

Hjärpe. 

ner-o Ldnstrem. Ägare Oskar Landström. 

ner-o ciksat. Ägare Axel Hjärpe. De två sista kallades av min 

meddelare "två nybyggnader". 

Obs! ntkr 'nära' som prep. sökes under adv. ndlr 'nära' 

om, o fsv um 

I. Prep. om, 

A. Lokalt. Står oftast med dat. 

1) om 'om = omkring'. Jfr det oftare använda krduwo. 
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Ex. idg papra om boan 'lägga papper om boken, klä över boken 

med papper.' 

om 'om = förbi' 

da kom an om wIltrdskan 'så kom han (en lapp som brukade färdas 

mycket kring skogen) förbi Vitträsket = tog vägen förbi V.' -- 

near geepg kom dl om evark6Lls o, o nal a2,/, 1.41, 'någon gång kom 
_L 

de (= lapparna) förbi ÖK också, och ned till Luleå.' -- std%nna 

stdna zv5.1, man 02.6 sirka In haby.  /§ilomdaar om wordro 'stenar-_ 

na (som två „jättar enligt sagan kastade mot varandra) stannade 

på vägen, men gick c:a i km. förbi varandra.' -- d Lr 	fåra va 

back) ea L2Ln8u4.k0, da dl skui om da gdLo (el.om  häno) 'man måste 

färja med båt utefter landsvägen, då man skulle förbi den gården 

(el. förbi den).' Yttrandet gällde en gård i Stråkan vid vårflö-

det 1935. -- da da isayr om nek so d% mat, sa sal., da-- 'då man 

kör förbi (el. kör om) någon som man möter, så säger man--' 

Betecknande läge åt visst håll ifrån ett föremål: o 'av, 

om', spec. i lokaluttryck av typen på sidan om el. av. 

(där finns) smal van--o6a seln o sthr—sfa 'smala vikar--på _ 

sidan av el. om  stora sjöar.' -- ma ha d% mera o6a nöphn o A- 

ron (el. 	indro iron, se s. 204.) 'nu har de märren (tjudrad) 

på norra sidan av ladan (el. norr om ladan): -- bkarkfron veks 

°Sa arts såra o In,drkan 'björkidurn växer (som en knöl) på ömse 

sidor av björken (el. på björkens båda sidor)'. 	oäa &ms såra 

o vd1A o 'på ömse sidor av vägen.' 

B. Allmännare. 

1) Efter vissa adj. (och ett dithörande sbst.), motsvarande 

rspr:s om, omkring, med el. ingen prep. Står oftast med dat. 
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bLeucl 'blöt': en fa oLitz ger bLeuå o pnaro, da e ren 'man får 

alltid gå blöt om fötterna, då det regnar.' 

gide 
	

'glad': Q;z aå fr,luthmbren hzna In kkekdp, se vet/ a gbdan 

o mono 'ge (åt) fruntimret här en kopp kaffe, så blir hon"glada-_ 

re om munnen" = så småler hon.' 

huld 'aktsam': vara huld o(m) kLdInro 'vara aktsam om kläderna'. 

kLdmsen 'valhänt, valen': kLdmsen o hedro 'valen om händerna.' 

nelr 'nära': no9 ver e nekr om fo9åo, men e 43zg.  tikLfrch,s t 'nog 

var det nära foten (strykjärnet som föll i golvet), men det gick 

lyckligt (eg. tullfritt).' 

öohtild o kLet'an ra 'slarvig med sina kläder.' _ 

red 'rädd, aktsam': vara red o(m) kLe'kro, o teno snn 'vara rädd 

om sina kläder, om sina tänder.' 

sågar 'säker': vara sar om deuro 'vara säker om döden (= sä-

ker på att man måste dö.)' 

tilLe 'tålig = härdad': vara (el. veL) tilLa o hendro 'vara (el. 

bli) härdad om händerna' = ha (el. fa) got taL o handro. 

2) Efter ngr verb och verbaluttrylk, motsvarande rspr:s om, 

i ett par fall LA. Står i flertalet fall med dat. 

freihs 	'frysa': tres o ndsano 'frysa om näsan.' -- fa, ha reda
1 

_ 

(me) om me u el. me 'få, ha reda på ngt om ngn el. ngt.' -- nnt _ 	_ 

ha J1 reda om-d 	'inte har jag reda på„ det där, inte vet jag 

det där.' -- ert ger e an ra reda me om tueden 'inte går det 

att få reda på något om sånt där.' __ "a räåa dIn nesa fGrbde, 

sask d%, da n nnt ra-reda-om-n4 so en vzl vgåa "det for (el. 

far) din näsa förbi", säger man, då någon inte får reda på nå- 

1 Ordet rida el. råda är direkt och sent lån ur rspr. Jfr fa, ha 
reda o6a.-_ 
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got, som han vill veta.' -- fa In mistdpk om 'få en misstanke 

om': 31 fiD in mistdgk om-dgyan. 'jag fick en misstanke om det 

där.' -- sak—om 'säga (ngt) om (ngn el. ngt)': harz da sa./ om - 

dämo, ha vala 31 cent 'vad (eg. hur) folk säger om dem, det vet 

jag inte.' -- va saok ss om-dämo 'vi brukar säga så om dem.' --

do fa a.knt sa knsä om dgyan, 'du får inte knysta om det där.' --

da va sko op o ktö.ksLdaa, se Leaa va ma rekpg, koka hin 'då vi 

ska (stiga) upp på klockslaget, så låter vi den här klockan 

ringa.' -- ta-om 'tåla om, berätta (om)': ha hån-dan ta-om, 

ha var (el. he) vorkan rar al far 'det den där berättade, 

det var varken rim eller reson (eg. var el. hade varken rötter 

eller fötter).' 	t(i§-om 'tycka om, hålla av, älska': a tif§ - 

om mown-pan 'hon tycker om sin mor.' -- vab-p% om 'bry sig om 

(eg. vårda sig om)': 3./ vab rya celnt om-ds y 'jag bryr mig inte om 

det, det bryr jag mig inte om.' 

3) Ingår i ngr stående adverbiella uttryck. 

hj/dar-om-btiLdar (yngre äv. hilLar o bjLar)adv. 'huller om bul-

ler.' -- om-wotdna 'om vartannat, växelvis': Lig va fdaaro om 

wotdna 'ligga skavföttes.' -- a ha swema koLlt o varmt om-wotdna 

'det har kommit kalla och varma luftdrag växelvis.' 	sl§ävaL 

om wotdna 'skövla om vartannat = skeva mot varandra (om golvtil- 

jor som ej ligger plant).' 	wot o ane'vart om annat, om vart- 

annat, huller om buller.' -- omb6o4 'ombord': par ombc5974. 

ohdnd 'omhand' i uttr. ha ohdnd 'omhänderhava, sköta': an ha ha-

v: postrj. ohdnd 'han har skött posten.' 

C. I tidsuttryck. 

I tidsuttryck har belagts endast formen w, icke om, och w 

står så gott som undantagslöst med ack, och i de flesta fall med 
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huvudordet i best. form (undantag se nedan). 

Prep. o ingår i en mängd tidsuttryck: 

1) f.a. ange enstaka tidsavsnittel. tidpunkt i förfluten 

tid. 

kboka at o naae 	ozg,' va azl skos 'kl. 1 på natten gick vi 

till skogs (för att jaga)'. 	ksbzsdn fLed zgdr o nada 

toomb 'Kalixälven steg igår natt sju tum.' -- o so kom an Lnbak 

hazAm o-mdr3en 'och så kom Lindbäck hem på morgonen.' -- o-kw64L372, 

'på kvällen föregående dag' = kwd.klarl. fri 'kvällen före en 

dag i förfluten tid, föregående kväll': boce stTr—Veug'a so d% 

var o-kwd.1L2n 'borden står dukade (på andra bröllopsdagens mor-

gon) som de var föregående  kväll.' (Ur en beskrivning av ett 

bröllop i ÖK förr i tiden.) -- rept—glo va kom znz falksan, ss ge 

va do z,n. hatiTsdd, o ss ge va do cldnzpga, so va ha koo6a ./6.1 

grsuk Tre. o-kwdtllrl. 'först då vi kom in i lagårn, så gav vi dem 

(= korna) en halmtapp, och sen gav vi dem dö(d)ning, som vi hade 

(färdig)kokad i (lagårds)grytan från föregående kväll.  --va rib 

Lzg o vant azi o-kw4l2r2., ail a freks o6e 'vi (två björnjägare) 

måste ligga och vänta till kvällen, tills det frös på (innan de 

kunde fortsätta jakten.)' 	pipa var bot o hu-e.- /d LAnsvEllnan, 

ss da n kom ha/m, foor-41 o-låyddn .si lciombtrdskan 	est, o 

ss Oat,_.71.-p%tå dar o-sånd4n, o ss kom d/ halm 0-thsd4n, o ss doo 

en o-trel„s dasmörjen (Gr. Lbk. berättar 1922 om sin fars död för 

många år sedan. Se Liv s. 71.) -- 31 ha fullt nztan o-vci/ntan z-

februdrz, o 31 var ham z6z-tdendl o var (503(ft 'jag hade fyllt _L 

19 (år) på vintern i febr., och jag var hemma i Landet (byn) och 

var ogift.' -- ha var o-hgstrl, (1894). -- man de o såndasmdrjan 

da d1 re/pba-2hdo6 az/ prldhgan, da slaft Lanrera n -- 'men då 
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om (el. på) söndagsmorgonen, då de ringde samman till gudstjänst, 

då släppte landrået honom--' 

Till 1) hör även: 

Målets motsvarigheter till rspr:s i julas, i söndags, d.v.s. 

tidsuttryck på i 4 -as, i + -s, med preterital betydelse. Såle-

des: 

frfr namnen på årets stora helger står 0, som följes av 

huvudordet i best. ack., utom p4pga8t 'pingst', som i ökm. en-

ligt alla belägg är oböjl.: o-(.4.74a 'i julas', o-pdskan 'i pås-

kas', 0-misdman 'i midsomras'. Men: o pduggest 'i pingstas'. 

frfr namnen på veckans dagar står o, och huvudordet står 

i best. ack. 

o scinddn el. o sånddn 'i söndags', o månddn 'i måndags' etc. _ _ 	_ _ 

a Lgustas raL ,sfa 

en) i söndags.' 

sånd4n 'det lyste(s) väl ut kör sista gång-_ _ 

    

Om motsvarande vid namn på årstider: i vintras  z-vcftntar 

etc. se  under prep. z 'i' s. 86. 	Däremot: f. a. uttrycka i 

fjol vintras el. ifjol vinter, ifjol våras el. ifjol vår använ-

der ökm. zrz,694 el. lfz„147. (fsv. i fiördh) # o-uhntan, o-hgstri 

etc. 

zfz,,674-0-vd9n da uer a da habsta nav?' ha nan kan mzns 'ifjol vå-

r(as) då var det det högsta flöde som man (eg. någon) kan min-

nas.' 

2) f.a. i berättelse, beskrivningd. likn. ange en återkom-

mande tid, då ngt brukar el. brukade ske, sål. bruk, vana, =-

repning. Motsvarar i rspr. RA, om, under, i, pr. 

Här märks särskilt 

a) dygnets delar. 
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o-mdrjen 'på el. under morgonen el. mornarna.' 

o-ddn 'påel. om el. under dagen el. dagarna'; äv. 'pr dag'. I pl. 

betydelse äv. o-dä7an el. o-ddna. --I ssgr med -ddn: o*kddn, 

pl. o-rkddn(a) 'på vardan, vardagarna.' o-ha14zddn, pl. o-haLz- _ 	_ 

ddn 'på helgdan, helgdagarna.' 

o-kwd“272. 'på kvällen el. kvällarna.' I pl. betydelse äv. o-kwä-

Lan. 

o-ndaa 'på nattenel. nätterna'. I pl. betydelse äv. o-nåaaran. 

Däremot oh. form i den flerledade ssgn o-misomasisdasmörja 

'på midsommaraftonens morgon', t.ex. da brxuDa dz o misomapls- _- 

dasmdrja stra elka zn resa o6a woi,a goby,  'då brukade man på 

"midsommaraftonsmorgonen" strö ut enris inne på varje golv.' 

Ex. till 2)a) 

vära ve 3 o-m6rjan 'vara tidigt vaken och uppe om mornarna.' --

fara hazs m bftz o-mörjan 'fara hem (från fäboden) tidigt på mor- 

narna.' 	o-dn vTr-sakua dsmas nnt bdda anaop, ss dl ka9.nd 

ger-/zg de dz vzid 'på 1. om dagarna var deras (= rothjonens) 

    

säng inte uppbäddad utan bäddad till liggning, så de kunde gå 

och lägga sig, närhelst de ville.' -- a ja-ss varmt o-ddna 

'det är så varmt nu om dagarna.' -- sa fes,r femtz syr o-ddn '(ka- 

rarna brukade förr få) såga (timmer) för 50 öre pr dag ' 	dz-- 

trzst9a il håndratf sjssyL o-dn 'de--tröskade till 110 skylar 

pr dag.' -- ja -bitå' man ha no 9 arb4la o årkddn 'jag tycker man 

har arbete nog på vardagarna.' -- ter ha nestan won-41n bzgalInt 

mnut
1 

o-c!4rkd4n. ut wobas1§6nzygan 'förr har nästan varenda en 

begagnat myle
1 
om arbetsdagarna i vardagskörningen = körningen 

1 	Ökm 1 248 A.1 
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i vardagssysslor).' 	a veb—pa fot skeihmt o-kwd11172, ne 'det 

blir så fort skumt nu om kvällarna.' -- o-kwd“ln nebk o heva 

zn do, o-mdr3an nalik o sLep 	do, ha ja—cla vånlza .'på kväll- 

arna mjölka och fösa in dem (= korna i lagårn), på mornarna 

mjölka och släppa ut dem, det är det vanliga.' -- o-k/an fra 

salk, az' at brelhb va-- 'om kvällarna från 7 till 8 brukar vi--' 

gamaLfgn brelå kLek, va nn o-kwelan 'gammelfar brukar klyva ved LA 

kvällarna.' -- gräsa slaas helst o-kwdaLln 'man slår helst grä-

set på kvällen.' -- (Ifall man på fettisdag mjölkade korna bzaz-

o-1tw4l2r1, och stängde dörren till svalen, medan det var dags- 

ljus) 8G skul k4csiaara koma-hm fra-sköojo 	o-kwålan o-söman 

'så skulle korna komma hem från skogen tidigt om kvällarna under 

sommaren.' -- d% teua sia o-ndaa, far ea a 	z.b.  Latare sta, da 

gräse--ver b4elkt bod%-ddgan 'man måste slå på natten, ty det 

gick lättare att slå, då gräset-- var blött av dagg.' -- d dl 

ha wnz aiL koka at, ss Q;z'å da braokr—ptrdulga ha d% he sloob o- _ 	_ 

ndaa 'då de hade vilat till klockan 8, så började de breda 

strängar (av) det de hade slagit om natten.'
1 
 -- o-dn ger man 

2 stek.14—s% (= tig o6a-sda,pgan), o-kwd%.,l1r2, sko va koo.3 grek o ger— 

lig, o-ndaa lzg man znz-spgan 'på  dagen går man och "viker 

sig" (= ligga ovanpå sängen), på kvällen ska vi koka gröt och gå 

och lägga oss, och under  natten ligger man i sängen.' 

b) vecka och namnen  på veckans dager. 

a% geTpg o vn'o 'en gång i veckan C. pr vecka.' -- o månd4n 'på _ 	_ 

måndagen, på måndagarna.' -- o thsddn, o 4nsc/44 etc. 

1 För det större sammanhanget se Liv 3, 95. 	2 ökm.I 244 stula 
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Ex. kåk/ra 	slas op o håvas ne%, 	geTpg o u75o 'kalk- 

lädret måste slås upp och läggas ned (i kalkkaret) en gång i 

veckan.' Se Liv 45.—a veb ce%,nt f ri az/ mejarh an o m2nd4n 'de 

far inte (härifrån Heden) till mejeriet (i Bränna) på måndagarna  

(eg. det blir inte faret--).' 

Obs. Vid namnen på dagarna i påskveckan står o med följande 

sbst i ob. form. 

o fdlthjaa 'på fettisdag(en), -dagarna.' -- o A8k6onsaa _ 

'på askonsdag(en), -dagarna.' -- o baIntdo.gaa 'på bentorsdag(en), 

-dagarna = på skärtorsdag.' 

Ex. ve kdoba oiltz favl j§gaa o fa .ktnsaa o gnäya bana o ban-

td,opaa 'vi brukade alltid koka fett kött Lå fettisdag, och gnag- 

de benen på bentorsdu.' 	o fchteftsaa (fick man inte hugga med 

yxa), fs-cla sku/ kLgaara veL hotat o söman 	 skul , da d% 	s/ep etha 

'--för då skulle korna bli halta på sommaren, då de skulle slip- 

pa ut.' -- o fdlt4saa da brTlåa d% nutk kligäera b/az 0 kwa%,/lrb _ 

rzrz seks bcionthr 'på fettisdagen brukade man mjölka korna ti- 

digt på kvällen, före 6 bondtid.' 	o r4t4saa bra,stbel dl fer 

krnygo femti elr-seran koo,D fuodstålja o morjan, o bLookdmsan o 

miaiddn, o so ha d% bLo%,a kno9Da znz fåaano o /soden o artavgn„. 

-- da QUI eamzddo ha dl grada rovdfa/en bot% rosiåten, o o 

kwalA lln ha d% Yaz j§oae o gne% ba .kne o hoo,e do z6z-n-hiL iL 

tgrkes 'på fettisdag(arna) brukade man för c:a 50 år sedanl  koka 

flottstek på morgonen och blodpalt på middagen, och så blötte 

man knogarna i fettet och köttet vid aftonvarden. -- Sedan på 

1 d.v.s. 1870-talet, ty denna skildring av seder och bruk på 

fettisdagen nedtecknade jag 1920 i Grb. 
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eftermiddagen gräddade man rågvåfflor av rågsikt, och om kvällen 

åt man köttet och gnagde benen och kastade upp dem på en hylla 

för att torka.' 

Likaledes ob. form: o fålthschskw64/ 'på fettisdagskvällen 

el. -kvällarna.' Däremot o kw014/1r.b! 

I ge?pg o mdnzn 	stdma hdas 1- geTpg o mdnzn 'stämma 

hålles en gång i månaden.' 

namn på årstider. 

uo,on 'på våren, vårarna el. om  v.' 	o söman 'på sommaren, 

somrarna el. om  s.' 	o hostn 'på hösten, höstarna el. om  h.' _ . 

För pl. betydelse även o hgsta. 	o velntan 'på vintern, vint- 

rarna el. om  v.' -- Hit må även föras: o misoman 'vid midsommar-

tiden. 

Ex. a jar forbdr sj§11.4å t fir.D71 o vo9n 'det är förbud på att skju-

ta tjäder på våren.' -- a bur o hostrl, o 8 IDIASU o vo9n 'det 

blidar (= är tillfälligt blidväder) på hösten och det töar £A. 

våren.' -- snzn ho/. a k17.3an o 1.2o9n 'snön håller på och smälter 

el. att smälta på våren.' -- o vogn da dl bzrå a j. our euå 

dou720a, se he dl-- 'på  vårarna då man började köra ut dynga, så 

hade man--' 	dz fz6 o hesista trzsk fraståpodkstn 'man fick om _ 	. 

höstarna tröska den frusna skörden' (Ur en berättelse om 7 svag-

år efter vartannat i ÖK. på 1700-talet.) -- dl brekba fara o 

716sta az'. ketzs 'man brukade fara till Kalix om höstarna.' -- a 

jar..../.2Tyg kwalczna o vd.kntan 'det ar långa kvällar på vintern.' 

ugkrbten Letha di fåra eå szno o eå ano 'om vintrarna måste 

(prät.) man färdas utefter sjön och älven (ty det var svårare 

att 	komma fram genom skogarna.)' 	o tich,ntan da d; fos2r —4/1. 

;orkan., se-- 'om vintrarna då man for till kyrkan, så (hade 
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männen vadmalskläder)» -- staando o vas%ntan da a var koilt, da _t 	n_ 

dl var fretsin o ölrgu, knalra, da pnar ve do--so va evht sku7 

(rna os 'ibland på vintern då det var kallt, då knäna var frus-

na och alldeles röda, då gned vi dem-- så vi inte skulle förfry-

sa.' -- so,omb 1/ 1  he sat ptapka o vdkntan 'somliga (ÖK-bor) hade 

sågat plankor under vintern (vilka de sedan flottade till Kalix 

och sålde där)» -- (Då vintermarknaden var över och männen gett 

sig av till skogsarbete, brukade kvinnorna väva vadmal och skic-

ka det till Kalix för att få det stampat och kunna lösa ut det) 

da a var 7'4rd:A o misoman 'då det var färdigt vid  midsommarti- 

den. ' 

Andra tidsuttryck: 

o måstrin 'vid el. på el. under marknaden (höst-, vinter-)': 

da roos r .71iL ketzs o6a h4stmdsnzn--o bristsdkra ha brauhåa dl 

i§4 U 6  0 
 mdsnin 'då for jag till Kalix på höstmarknaden--och 

bröstsocker det brukade man köpa under marknadstiden el. 

marknaden.' 

Märk. 1) För att ange brtk el. vana används tidssubst. 

ob. form utan framförstående prep. i uttrycket kweL-o-mörja 

'kväll och morgon, på el. om  kvällar(na) och mornar(na)': va 

br&vba fara vdstachl m4,674k kwel-o-mörja 'vi brakade fara väståt- _ 

till (= från Grb över till västra sidan av Kalixälven, där ve-

derbörande sagesman hade betesmarker) kväll och morgon och mjöl-

ka.' 

Märk,2)0m utbwySmn ledas, sdndes etc. för att uttrycka bruk 

el. vana, se under Adverb  på äldre -s  av olika ursprung, s.464ff. 

D. Som 1:a led i ssgr. 

okral .kpg 'omkring' 
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Prep. Styr dat. 

raAg okrhyg haLz-Ldndan 'driva (om)kring hela landet (spec. om  

vandrande gesäller)'. 

Dubbelt smns: runtokrhyg prep. 'runtomkring': a vaks 	tant 

gar runtokrhyg-jsz,dn ['er wotia-år 'det växer en tunn savring 

runtomkring kärnan (i trädet) för varje år'. -- fåra va-knhvo 

runtokrioug-baan '"fara" med en kniv runtomkring ett ormbett (f.a. 

bota patienten)'. 

Adv. 

okrdug 'omkring': o han he hnt het- DL do als, faran an kom 

okrhyg o fzå sel, do 'och han hade ej hört (till) dem alls, förr-

än han kom omkring (näml. en jättefura) och fick se dem'.— da-

p3,ynas a vt okrhyg 'där syns det vida omkring (=där har manen 

vid utsikt)'. --da a jar hsyvdana, ha va Luai ger-okrhyg 'då det är 

högvatten, ha vi måst gå omkring (ist.f. att som vid lågvatten gå 

tvärsöver ettvät ställe)'.-- a ja-pkreyAare fara okrhyg sol 'det 

är trevligare att fara omkring och se (sig om än att sitta stil- 

la på en och samma plats)'. 	ndg lokrhyg 'flacka omkrin.g'. 

Dubbelt smns: darokrhyg 'däromkring'. Ex. han--stoo far 

Lem Tuä diar vro aå fotkan derokrhyg 'han--stod för att lämna _ 

ut alla varor till folk däromkring'. 

E. Som senare led i  ssgr. 

1. Prep. 

a) Enkla lokaladv. i  pos. + -o fungerande som prep. De 

styr oftast dat. 

b6to 'bortom, på bortre sidan om'. Mots. hharo 'hitre-om'. 

1 < flagga, Ökm.I 125 

14 
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stä,rhdLman jar boto fårh6Lmo 'Starrholmen (i Kalixälven) är 

bortom Fårholmen.' 

(no, 'in° 'inom, strax innanför (dörr, port etc.), längre in på'. 

Mots. dkao, dkaana m.fl. 

(no komtino 'inom kommunen.' -- blzkdoz.JA;a up (no vånzs ömrd _ _ 

'Backängen ligger inom Vännäs område.' -- zsa-rdntygo jar z 

sjszft, so va 71‘,  j.§sft (no bren ömrd 'vid röjningen är ett skif— 

te, 

 	_ 

som vi har köpt inom Brännas område.' -- de4,  jz kom mo hdno, _ 	_ 

da kom (el. jar) jz zndro 'då jag kommer strax inom hagen, då 

kommer (el. är) jag innanför.' -- In hest so ha hdLsa zno-Lduan 

'en häst som har hållit sig inom löten.' 	o ss scktia di wor-o- 

dz,n zno sza åmrd 'och så sopade de var och en inom sitt område.' _ _ 

..nt sko z ster dkaana ddro, no ° kon z fal körna inc ddro 'in-_ 

te ska ni stå utanför dörren, nog kan ni väl komma inom dörren.' 

- sea ez,nt gLasa ss Lagt in znz ska6o, ana stel a straks inc 

dero 'sätt inte glaset så långt in i skåpet, utan ställ det 

strax inom dörren. (Syn. Qat-der°, frasn...-brddn). -- sea paria (no _ . 

spez,so, a ster fer—Laph frdma 'sätt pannan längre inå spisen, 

den står för långt framme (= för nära kanten).' 	s'az (no 

spez,so 	(nanfsr spez,so = ineaa rdman. (Mots. 	spez,so, 

dkdanfer spekso, ndmbran ddro). 

(se '(h)issom, utanför (= längre ut på vattnet än).' Se särskild 

utredning om Sammansatta prep. och adv. på is-, s. 581. 

nåro 'nedom, nedanför, lägre ned än (mots. evar° 'högre upp i 

terrängen), söderom'. 

siat nero-6o w6a bsuno 'bo (= ha sin gård) lägre ned än alla i 

byn.' -- dazgaL hg nero ihstu I grå, i it/ pzDar—omdb 'Åti-

gård ligger en smula lägre än Uppistu, en liten smula.' (Om två 
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gårdar i Svb.) 	nro-vdyo 'nedom (el. nedanför) (lands)vägen' 

i Svb, d.v.s. närmare Kalixälven. (Mots. covaro-vd.bo  'övre-om, 

ovanför vägen, längre från Kalixälven). Landsvägen i Svb. går 

parallellt med älven i N-S riktning och sluttningen ned mot äl-

ven är bitvis ganska skarp. -- brdnvals bog nero-ds, o va shlz 

svaro-dgmo 'Brännvalls bor nedanför oss (= alldeles nere vid 

Ängesån i lie.) och vi bor ovanför dem (= högre upp från älven)'. 

-- gan—On han si a Lat, dz stal dldalas nero-bgyno'den där går-

den ligger lågt, de bor helt och hållet nedanför byn.' -- da va 

kom (va rhöaano) nero-swötbeuno, ss tog va aaz z6z-dåndarddo, 

o han hg oSa hstapdra nero-8wåtb64no 'då vi kom (med flotten) 

nedom el. söderom Svartbyn, så tog vi i land på Dunderudden, och 

den ligger på östra sidan, nedanför el. söderom Svartbyn.' --

knelvan /zg nero-ddro 'kniven ligger nedanför dörren.' -- va ha 

sarkan az/ nere-knä 'vi hade (= brukade ha) linnet till nedom  

knäna.' Obs. uttr. nero-knd 'med sbst. i ob. sg! 	armen nere 

.rambdano 'underarmen' (eg. armen nedom armbågen). Jfr 4varo! 

ndobo 'nord om, norr om'. Syn. indro 'inre om'. 

da kom rdnzpgan n2glio vetnesbdko 'så kommer röjningen norr om 

Vinnäsbäcken.' 	mdlknos ha vart nooLo (= zndro) tärnas 'Magnus- 

(gårdens folk) har bott norr  om Tomas(gården i öLj.)' 	ndgbo- 

ds sta % vana ss het, an-- 'norr om oss (= smas-gården i Grb 

1936) steg vattnet (vid vårfloden) så högt, att--' 	an v(gran 

bog nogbo grenasget4o 'Vigren bor norr om Grannäsgården.' -- an 

°skar johdnson bocp höbmfdpo nogbo grendsan '--från Holmforsen . _ 

norr om Grannäs.' 

ndro 'norr om' : ndro bdko 'norr om backen'. I öLj. 1936 belagt 

i betydelsen (ekaanz bdko 'utanför backen = längre bort från byns 
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område.' 

seuro 'syd om, söderom'l o se kom stråmsalahdlimen seuro fdlizs7.2. 

(dat. av r4tizsa, en myr vid sjön mellan Djupträsket och Bränna- 

grundträsket norr om Strömsundholmen). 	seend o sära, di szaz _c 

secwro (el. guåro) rhå o znzmdrk 'Sand och Sara de ligger söder-

om (el. yttre om) Rut och Inimark' ()4  gårdar i Svb.) 

ao 'utom, utanför, förutom.' 

at vazfl a j% elhao gaLo 'inte vet jag (vad korna heter) utom går-

den' (= 31 vazna xvnt uaz er gdLa 'jag vet inte (vad korna heter) 

i andra gårdar'). -- a 3er 3o se ta so kon oevao komjno 'det är _ 

ju så få som kan (tala ökm.) utanför kommunen.' -- da 3% kom 

TIkao han, da jer 3% eutro 'då jag kommer utanför hagen, då är 

jag yttre-om.' -- slgae var ha so pe%,en o drauga fz3 cethao leun 

'slitet var det som pigorna och drängarna (förr) fick förutom 

lönen.' -- ha° razfln swensk taLa d% everkgLzs o forvisk 'förutom  

ren svenska talar de överkalix(mål) och finska.' 

Dubbelt sammansatta: dihaofer 'utomför, med undantag av, 

utom': o da 3e_no,oaa rerdz, (Naofer-ralja 'och då är noten fär-

dig med undantag av repen.' -- e ha do.ge bot wondl,n, håofsr 

'varenda en (i släkten) har dött bort, utom jag.' 

ferhao 'förutom, och dessutom'. (Jfr dthaotGr.) znz hden ha ve _t 

to o 	haLv h4ktar odla 3ooL, ferchhao to morjansLåt natzliz an4; 

'i (kreaturs)hagen har vi 	hektar odlad jord förutom 2 morgon- 

slåtter naturlig äng.' 

v4stro 'väster om, väst om.' sto din star vastro velo (el.o6a 

våstepcetn o vero) 'stugan därborta, står väster om vägen (el. på 

västra sidan om vägen).' 	miam6oa o6a vstro ve%so (el.o6a vås- _ _- 

tes4ra a ve%..o) Lzg viLa hans 4Lov si/varp/dås 'mittemot på "väs- 
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ter om vägen" (el. på västra sidan av vägen) ligger Elov Silver- 

plats' villa (i ÖLj. 1936).' 	nanzl tig vdstro vezjan '(går- 

den) Mikael ligger väster om viken (i Y.Lj.)' 	o ss niäza di 

ra 	bdnzygo) vestro lArzsvglo 'och så flyttade man den (= bygg- _ 

ningen) väster om landsvägen.' -- vdstro farh64mo tig st2.rh6tman 

'väster om Fårholmen ligger Starrholmen (i Kalixälven utanför 

Grelsbyn).' 	bara 87,ai Jo hzn oa-rdan vdstro hdto 'Ovanrå(bor- 

na) bor ju här ovanom rået väster om Hällan (by!)' 

Anm. Sällsynt är formen vdsto 'västom'. (Endast 1 belägg): 

sånsbdrz,a tig vdsto så.npz.firav 'Sand(s)berget ligger väst om  

Sands järv. 

6z,stro 'öster om'. da har bdrzzyga ha stol, nar 6s zh Jr, o ha 

vo9ta fLzha 63stro vd.ko 'den här byggningen har stått hos oss 

på jsdr(gården i Grb), och den har flyttats öster om vägen.' 

61stro tÅnasdandan tig t6nasdån 'öster om Torrnässundet (som går _ . 

in i Stora Grundträsket) ligger Torrnäsudden.' 	dänåzl, tig o6a 

ado, 4stro vc!.kgan, z ökster—sdur fra mzäåzl '(gården) Åtåt-till 

ligger på udden, öster om viken, sydost om (eg. i sydost från) 

(gården) Mikael (i Y.Lj.)'. 	dar-6,stro tig Undso, o ostro- 

dr ger tånasderda 'öster därom ligger Artanäset, och öster om  

det går Torrnässundet.' 

Anm. Beträffande vdstro, 6stro bör framhållas, att de for-

mellt även kan utgöra komparativformerna västre-om, östre-om. 

b) Ursprungligt sbst
1
+ om : kringom. 

Pr_fp . 
krdlygo, kralpg6m, kreygo, kraggo. Fsv. kring um. Styr i regel 

1 Eftersom 1_53.2illg urspr. är ett sbst. (se t.ex. Hg Ob) tages må-

lets kretygo för sig:prep.; adv. 
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dat. I tidsuttryck ngn enstaka gång ack. Används 1) lokalt: om, 

kring, omkring, runtomkring, i, någonstans i. 2) i tidsuttryck: 

vid, omkring. 

Lokalt: o se Lalsknda di iznda fLara wurv krelygdm 81 _t 

'och så lindade de ändarna (av tulubbens bälte) flera varv om-

kring sig.' -- o ss knsyt ri. berda krepgo-ndrpan a sl pzdbav 

'och så knöt han repet kring midjan på sig själv.' -- da n ha 

bz,drma, da sj§ar a krwygo-ndvabo 'då man har mjälthugg, då skär 

det runt omkring naveln.' -- o ss foor a trea., gef, pg kreygo-tdn 

va staben 'och så "for" hon (som kunde trolla) tre gånger runt-

omkring tanden med stålet (för att bota tandvärken)» -- wo ha 

do fsr—f§dImbol  krnpgo hapo? 'Vad har du för utstående körtlar 

runtom halsen?' -- da n ha sarmdn, da ja—n e?,nt fafdkpg _ 	_ 

sLazA0 si krarao-mdno 'då man har sårig mun, då är man inte lat 

att slicka sig kring el. om  munnen.' -- wo kbdsas an hare/d 

kreokygo-h4ran? 'varför håller Harald på och kliar sig i huvu-

det?' -- an 431.6 vild kraygo skeSoj,o z tre l, dd 'han gick vilse 

och irrade omkrinz_i skogen i tre dagar.' -- di trdod an skut ha 

dooa kralfl pgo skoozno 'de trodde han hade dött någonstans i sko-

gen.' 

I tidsuttryck : i veL—påkstzsdks ar kraygo heLzamdsan 

'jag blir 66 år vid allhelgonadag.' -- an ver o6a-vdnzson 

krae2go åulithro 'han var på el. i Vännäs vid jultiden.' --

var krxygo håndrz3-d4o 'det (= vintermarknaden) var omkriLE Hen-

rik-dagen.' -- krni290 vofoddn 'dagarna närmast före och efter 

Vårfrudagen.' -- vörselasLirz,en ha ver—qa ula di ktizft boqa-fdro 

kraugo vofG44n 'vårfrudagslydjen, det var den ull man klippte 

1 kimb el. kimp. Saxdn Sv Lml XI:3 kimp, se äv. V11 432. 
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av fåren omkring Vårfrudagen.' 

Om växlingen krg()pgo 	krx(1)1w6m, särskilt frfr pers. 

pron., se Prep. i starktonig och svagtonig ställning. 

c) Lokaladv. i komp.  +-a fungerande som prep. De styr dat. 

bro 'bakre om, bakom; längre från å, älv el. sjö än ngn el. 

ngt; väster om (i vissa fall, se ex.)' an stoo bro mal 'han 

stod bakom mig.' -- an ha färz bro-Låron 'han har gått bakom 

ladan' (äv. bååi, babe). -- fa,14.8a ha d% bro-bdoro 'lagårdarna 

har de bakom (fä)bodarna.' 	dl 7,a ha /1,27-2, bero broyran znz- _ 

dmo, o fo—cloy u.ha dl ha oma 80 le?pg; o ha so 3ar bero ma,yro 
ha Jar isdl%pga 'man måste ha elden bakom brödet i ugnen, och 

därför måste man ha ugnarna så långa; och det som är bakom mu- 

ren, det är källingen (käringen).' 	frdmbra dalLan skrgues 

	

_n 	• 

fast ?Jam-målro straks bero aksd4o, o bdgra tznän böras o sams _c 	• 

Oen% fLdyaanan 'främre delen (av "spännremmarna" (2 stakar av 

björk)) skruvas fast i medarna (på stöttingen) strax bakom axeln, 

och bakre änden borras och sättes genom flötanet (= tvärbjäl-

ken).' -- gan hin hg bero da era gaLo 'den här gården ligger 

llEgre från ån (= Kalixälven) än de andra gårdarna.' -- an ha 

se å s% bero os 'han har bosatt sig (= byggt sin gård) strax 

väster om oss.' (Yttrandet gällde två gårdar i byn Heden, som ju 

ligger på västra stranden av Ängesån. bero os egtl. strax bakom  

oss, således längre bort från Ängesån än vår gård ligger. Jfr 

härmed vdstro os, vdstavl fra 08 som båda betyder 'längre bort 

åt väster.' Motsats: frembro os, resp. 0,stro os, (Nstav l fra 

os.) 

bc5tro 'bortre-om, bortom, bortanför, söder om i vissa fall, se 

ex.) Mots. hhåro 	'hitre-om, hitom.' 
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I t. ex. de byar, som ligger i mer el. mindre nord-sydlig rikt-

ning,används botro i betydelsen setro 'syd om' f.a. markera t.ex 

en gårds läge längre bort (= längre åt söder) än en annans. 

Ex. från byn Heden: an hstlga4-dnt bori2 botro (el. ssuro) 

gaL-pdkäas (el. an  4stlgall-pd13,) 'Östigård-Anton bor bortom 

(el. söder om) Östigård -Petters (el. Östigård-Petter.) -- an 

IlhstagaL-p4.0 han jer botro (el. bdtanferi) 2,52,9o/40.74o 'Östi-

gård-Petter han bor bortom (= söder om) Uppigårdgården.' 

fr4mbro 'främre om, framom, framför, längre fram än, närmare å 

el. älv el. sjö än.' Mota. bero 	'bakre-om' 

skoåa 	frembro heuran 'skottet gick framom el. framför hu- 

vudet (på björnen)» -- ro3;an ger boql-dmo frembro wat4vbdano 

op ci;enopg Ohmenan o in a miBstrp4tian 'röken går ut ur (bak)-

ugnen framför valvbågen upp genom gimanet
2 

och in i murpipan 

(= skorstenen)» -- stel, dl frembro no! 'ställ dig framför ho-

nom!' -- hel,tse hin ster frembro dsuån 'det här huset står fram- _ 	_ 

för det där.' -- sj§110 bak frembro da ero! 'skjut båten fram-

för den andra!' -- han dan sko s'az frembro da ero, for han jar 

hear an da-dran 'den där ska sitta längre fram  än de andra (vid 

bordet), ty han är förmer (eg. högre) än de andra.' 

I betydelsen 'närmare å el. älv el. sjö' (än ngn, ngt) kan 

frembro (spec. i fråga om gårds läge) ofta vara liktydigt med 

namnet på visst väderstreck. Vilket beror då på vattendragets 

huvudriktning el. sjöstrandens läge enligt kompassen. 

Ex. från byn Heden: han slå frembro os 'han bor (i egen gård) 

främre om oss = alldeles intill åt öster, d.v.s. närmare Änges- 

1 Anses av åtskilliga äldre ej som "riktigt" ökm, utan "svens- 
ka". Se närmare under prep. far s. 63. 	2 Ökm 1 232. 
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ån, 	som ju går öster om Heden.' -- han ha se ä sa frembro os 'han 

har byggt sin gård strax öster om oss.' 

'Längre bort åt öster' skulle i detta sammanhang heta 

hstava fra os el. ostro os. Jfr under bero! 

haläro 'hitre-om, hitom, hitanför, närmare den talande el. det 

omtalade.' Mots. bdtro. 

stao hzn star hnaro skdon 'den här stugan står hitom skolan.' 

Vid angivande av läge i terrängen blir hnaro ofta likty-

digt med 'norr om', 'söder om', beroende på läget av den gård, 

ö, by etc. varmed jämförelse sker. 

Ex. från byn Heden: (På tal om fäbodfolkets återfärd från He-

dens fäbodar, som låg på v. stranden av Sandsjärv, s. om Sands- 

järvbebyggelsen, berättade min sagesman från Heden) va lizt nda u- _ 

az loombo, o ha Jar 	Lz1.-vd3 hnaro scinsz,artj 'vi landade i 

Lomben, och det är en liten vik, som ligger söder om Sands järv- 

(bebyggelsen).' 	näran el. z6z nårano Jar In gat obaa kel,zsdno 

hnaro Jok 'Nedan el. Uppi Nedan är en gård uppefter Kalixälven 

hitanför el. söder om Jock,' 	smaka boo haläro z6zgotgdz0 

'sömmerskan bor hitom (el. norr om) Uppigårdgården (i byn Heden. 

Min meddelares gård låg längre norrut än z6zgd4.) 

Syn. indro 'inre om', hhaanfsr. Det senare anses dock ej 

som "riktigt" ökm. utan "svenska". 

Ex. från Grelsbyn: fÅrh6Lman jar hero st2-rh6tmo 'Fårholmen 

ligger hitom (el. norr om) Starrholmen.' Se Kartan! 

in(d)ro 'inre om, innanför, inom, på den sida som vetter inåt 

gården, på hitre sidan (om), längre åt norr än, norr om, på nor-

ra sidan av.' Mots. gytro. 

Ex. znro uenzs dmrd 'inom Vännäs område.' -- nnt sko do _ _ 



204 

rdfsa outro feusen, a ster 2o zndro feusen 'inte ska du leta 

(efter) räfsan på bakre sidan lagårn, den står ju på  hitre sidan 

lagårn.' 	dl hol, a sia indro ddljen 'de håller på att slå in- _ _ 

nanför (= på  hitre sidan om) diket (från Vännäs räknat, där ytt- 

randet fälldes).' 	z'ndro hdno 'innanför gärdesgården.' Mots. 

dutro hdno. 	z'ndro ?Aron, heusen, bsuno 'på  norra sidan ladan, 

huset, byn (t.ex. Vs)': h'ina isa bto.kärk zndro broono ha dl hdsza 

839 Laygd z-dd 'här på blötmarken norr om bron har de hässjat 

sju (hässje)längder idag.' -- grenhdtmen 2ar zndro ståorhdtmo 

'Granholmen (i Ängesån) ligger innanför (= norr om) Storholmen.' 

Mots. sutro. 	gan_gzna si ä (ridro os (el. nooto os) 'den där 

gården ligger innanför (= norr om) oss.' Gällde en gård på He-

den. -- o ss twabarabösta indro gaLo 'och så bastun (eg. 

tvättbadabastun) innanför el. norr  om gården (i Ängeså).' 	ne 

ha di mera indro /gren = o6a n(5(5.bn o /åren 'nu har de märren _ 

norr om ladan = på nordsidan om ladan.' -- ber.hd%,7A;e tig (ndro 

gdbo 'Bergängen ligger norr om gården (= berlgdn, i Vs).' 

msur, so hg isa szno mita d3ubtrdsken o brkngrontr4sjge indro 

stremsonähdbmo 'en myr, som ligger vid sjön mellan Djupträsket 

och Brännagrundträsket norr  om Strömsundholmen.' -- ve hoL a se-

åz-tdete frami theido o6a ska/a n° indro båohdln 'vi håller på 

att slå tegel framme vid Talludden på Skaten norr om Boheden.' 

mciunus ha vari indro (el. nogto) tamas, men dem ha fy7clza op 

rus, frz o6a hzsr.1, setAn, san e vat-pt4p-19ifte 'Magnus(gården 

och dess folk) har varit norr om Tomas(gården), men de har flyt-

tat upp nu, kommit på den här sidan, sedan det blev storskifte.' 

(Gäller två gårdar i öLj.) 

tstro (h)istre-om, se Sammansatta prep. och adv. på is- s. 595. 
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gytro, gydro, gdro 'yttre-om, ytter-om, utanför, på bakre sidan 

(d.v.s. den sida som vetter från gården), söder om, på södra si-

dan om.' Mota. indro. 

gytro hdno 'utanför hagen.' -- sår° /Aron, heysan, beyno 'på 

södra sidan om ladan, huset, byn (t.ex. Vs, He.) 	skoci§dra 

stor sytro felksen 'skottkärran står på  bakre  sidan  lagårn.' --

va sko sta gytro beko 'vi ska slå på yttre (= södra)  sidan om 

bäcken.' -- va szaz sytro (= sgyro) da dar gate 'vi bor utanför 

(= söder  om)  den där gården' (i He.) 	1.2zpzDdän 3a—straks sytro _ . 

1.2zpvceljan 'Lappviksudden ligger strax söder  om  Lappviken (vid Ö. 

Lj.)' 	zna-bdr1 ti g ohz zno berrokna aytro smes 'zna-bdr1(går- _ 	 _ 	_ 

den i Grb) ligger på en be4knalle söder  om smes(gården).' --

bizskhdtman tig (DU våstapåra o dMtrdskan, an si ä got so 1.h6o6 

va stöor-briznähöLmo, o htro hano jar lzi-brze nähdbman 'Busk-

holmen ligger på västra sidan av Djupträsket, den sitter så gott 

som ihop med St. Brändholmen, och söder om denna är L. Brändhol-

men.' -- da jer a 9:In (seyld) etaå-bgyno, so jar mz0z 19pg; an 

rek äzl eldtro smal o biras ndravl d'ustIgdb 'så finns det en _^ 
(sandbank) i södra delen av byn (Heden), som är mycket lång; den 

räcker till söder om  (gården) sma1,, och börjar nedanför (= ute i 

vattnet nedanför) östigård.' 	just når° no nz/s kom fal broon 

zvz st4r-dno e6e- anar—påra 'just söder om  Nils (son på Gr., som 

byggt egen stuga söder om huvudgården) kommer väl bron över 

stor-älven (= Kalixälven) på (= till) andra sidan.' -- edaseilnd 

oba heto tig svår° vabtnesdandan 'Utansund på Hällan ligger sö-

der  om  Vaktnässundet.' 

däro 'åtre-om, framför, längre hitåt än, hitanför, innanför = 

närmare land.' 
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däro har av mig belagts endast i Ö.Lj. 1936, ansågs där redan 

då vara föråldrat och ersattes av frdmbro och hero. Min medde-

lare hade ofta hört några redan före 1936 döda gubbar i znz-h4 

'Ini-Heden', den då nordligaste gården i ÖLj , använda aåro i 

ovan nämnda betydelser. Sålunda mindes hon tydligt sådana ut-

tryck som: stokan hin lzg aåro da ero, o dan an hg bero 'den 

här stocken ligger framför (= längre hitåt (i vattnet) än) den 

andra, och den andra ligger längre bort. Nu (1936) rrembro — 

bero. -- do Oar ert lcZ 	dzn, a lzg aäro j§dran 'du behöver 

inte leta där (el. det tjänar ingenting till att leta där), det 

ligger hitanför kärran.' -- hal aåro baåo! 'håll innanför min 

båt (vid möte) = håll närmare land!'Mots. hal (so baåo! 'håll 

utanför min båt!' 

De yngre i ÖLj. använde sällan aåro för förhållanden på 

sjön, utan hal ldnz,o! 'håll närmare land!' Lån från fi el. la.? 

gvaro (el. e-) 'övre-omi, över, ovanför, högre upp än (äv. 

i betydelsen längre från älv el. sjö än), bortanför (i östlig el 

västlig riktning), längre åt norr än.' 

trazAra ha vekst, se a Jar svaro-tdban 'trädet har växt, så det 

är ovanför taket.' -- sdä-o6 håstsköon uvero-ddro! (el. oana-d4- 

ro 'ovanå dörren') 'sätt upp hästskon ovanför dörren!' -- erman 

c:var° 29ramb6ano 'överarmen (eg armen ovanför armbågen)'. 	o 

va da /z/-66nzygo föotpda-p, az/ da var svaro-r48ten; o ha 

kala dz 171t,krp4,6Q1 'och med den lilla öppningen (i spismuren) 

fortsatte de, tills de var ovanför röstet; och det kallade de 

murpipa (= skorsten)» -- (Då vi har murat valvbågen i bakug-

nen), da föotsdaz va mdzkr-o6 Uran svaro-wdbvan, to teaLwelrv,  

1 Obs att prep. och adv. 'över' heter Yvz. 
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'då fortsätter vi att mura upp liderna (= sidorna) högre än val- 

vet, två tegelvarv.' 	sphswdlwa ger mila sko n o pegian, o 

miLav4Wen ger-dp 	,s;varo varambdbano 'spisvalvet går mellan _ _ 

skordan (= spishyllan) och murpipan, och mellanväggen går upp 

till ovanför värmebottnen.' 	far da koon fz6 skoda o stoo o 

dere—, se brrhga d% sts%ud Vsinz2g haLz-fd.:Ihsan inanz, boh 

f4usd4ro avaro-ktedera åzL ero vego 'förr då en ko fick "skottet" _ 

och stod och darrade--, så brukade man skjuta genom hela lagår-

den inuti från lagårdsdörren (och) över huvudet på korna till 

andra (el. motsatta) väggen ' -- (då man förr botade korna för 

maran) da bra d% ta z sjro o hak rast hon u41 vego svara 

kdon 'då brukade man ta en skära och hacka fast den i väggen 

över kon.' -- da keihåa d% dlihdo6 åzl evero-hdno 'då sprang de 

allihop till ovanför gärdesgården.' -- sa gib....jsåLipga svara - 

glo rop in ner kwzsta oba-iLo 'så gick gumman ovanför gården 

f.a. plocka in några kvistar (att lägga) på elden.' -- risken 

sko nnt fara csIvaro tc4n, ana Llzha in a tnn 'fisken får inte 

fara över tinan, utan måste in i tinan (och därför sätts bräder 

	

över tinan, där denna ligger djupt under vattenytan).' 	halis 

c5no6 jar mz0z jAmldbt, dreljt %n f29a avaro-voäogyån 'hela Ö- _ 	. 

nupp
1 
 år mycket jämnlågt, drygt 1 fot ovanför vattenytan.' --

noo jar a ovaro-v41,o haLz-smat, man nnt jar a inb 'nog ligger 

det ovanför vägen (gn Grelsbyn) en bra bit, men inte är det 

långt.' -- an sola z smal, avaro-gdtio sniker° 'han bor lite ovan-

för snickarens gård.' -- d% bod din avaro-smdl,ro 'de bodde där 

ovanför smedens gård.' -- brdnvals boo nero os, o va szclz dvaro _ _ 

1 En låg ängstrakt ö. om Kalixälven. ugfr i jämnhöjd med Tall-

viksavan på älvens v. sida. Den kommer över vattenytan ngn gång 

under sommaren, så att man kan slå där. 
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dgmo o6a-bdko 'Brännvalls bor nedanför oss (= närmare Ängesån) 

och vi bor högre än de uppe på backen.' -- da n1 
bzgdas, da 

r1(azase n dpevz rra gamaL dager1o, se n /a dvaro hano, o re-ciey _ 	_ 

rzb an name daåzi 'då den1 byggdes, då flyttades den uppöver 

från gamla Åt-gården, så den låg ovanför denna, och därför fick 

den namnet Ovantill.' 

Som av åtskilliga ex. ovan framgått, används dvero mycket 

f.a. ange läge i terrängen. Ofta används det emellertid även i 

mera rent geografiska sammanhang i st. f. angivande av väder-

streck. 

T.ex.nog), lar e evero-vdnzsen he ne ren 'nog är det ovanför Vän-

näs (= längre åt norr än V.), som det regnar.' (Min meddelare 

stod ute på sin gård i Grb och såg ut över trakten åt Vännäshål- 

let). 	granhdLman lzg (el. ;ar) evero stciorh6Lmo 'Granholmen 

(i Kngesån utanför Vännäs) ligger ovanför (= längre åt NV än) 

Storholmen.' Mots. ngro. -- va ha LAkspåäan evero-Lhpken 'vi 

hade en laxpata ovanför (= högre uppåt landet än2) Linkan (i Ul-

latån).' 

11  jar dvaro n4ybgyno, boet, ;sågas 'jag är (från) (=bor) bortan- 

för Nybyn, från Kypasjärvi.' (Så sade 	till mig på 1-le. 1932 en 

kvinna som tillfälligt var på besök där. Som framgår av kartan 

ligger byn K. snarast s.o. om He, varför dvero föreföll obefogat. 

Men: dels gick den gamla vägen dit från Heden över Nybyn och vi-

dare åt ö. och s., och dels stiger i allmänhet landnivån bortåt 

östra sockengränsen, där K. ju ligger.) 

1 = gården (Saazl. 'ovantill' i Nybyn, en avsöndring från gamla 

da-gården. 	2 1/4  mil ovanför Linkaåfallet. Se närmare Liv 

194 n. 13, 14. 
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2. Adv. 

a) Enkla (i de flesta fall lokal-) adv. i pos. + -0, -om 

fungerande som adv. 

ngro 'nedom, nedanför, lägre ned i terrängen': o ha da ma,74,ra nå-

ro, dar—cia too 17/60 an, ha kerla da m4rpk5oLa 'och det de mura-

de nedanför, där de tog ihop den (= murpipan), det kallade de 

murskordan (= spiskåpan).' 

ndoLo 'nord om, norr om.' I många fall är t'ndro en syn. härtill. 

Se nedan. 

ri'Intdm 'runtom, runtomkring': a bLaajas rå,ntdm, va fa rene 'him-

len vitnar (eg. det blekes) runt omkring, vi får regn.' 

En synonym till ovanstående är rtindarom: a bLaa,bas rtindarom, va 

fa rena. -- Ordet finns belagt i km rtitAndaru (Rg 146), ösv. dial. 

rundter-om Nyl (V11) samt runderöm Pargas (Rz 543 b). 

sdno 'sunnan om, söderom, längre söderut': o se kom an gaL, so 

3a.../xlåa sno, o ha jar znabdra 'och så kommer en gård, som är 

lite söderom (el. längre söderut), och det är znabdra.' 

sdyro 'syd om, söderom.' 
, 4(10 'ut-om, utomhus, ute': Ja kan saa, om vedarldlgo etk ao, aå a 

361..../sya 'jag kan säga om väderleken utomhus, att det är ljumt.' 

Anm. Om elhåoiprep. dihäofer ach konj. 41ofsr aa se under prep. 
fsr. 

vdstro 'västerom, åt väster': o han (= reinzpgan) ger 06 go å so 

i6z nåybeyno, man just vestro ger a so a la gra6 mzia 'och den _ 	_ 

(= röjningen) går så gott som upp till Nybyn, men alldeles el. 

nära västerom går det som en låg fördjupning emellan.' 

da,stro 'österom, åt öster': dar-da,stro Lig Undsa 'österom där 

(= öster därom) ligger Artanäset.' 	o da f4sbenzyga dajtro 
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mo, a ster-psrea o nare a 'och så ladugårdsbyggningen (längre) 

åt  öster (i vinkel) emot (stallet, förut nämnt), den står i 

nordsydlig riktning (eg. söder och norr).' 

Beträffande de adv. på -om som är smns med nord, syd, väs- 

ter, öster bör man kanske även räkna med sbst. som förled. För 

målets söno 'söderom' jfr fsv. sunner n. = sudher (Sdw). 

b) Urspr. sbst + -o  

krhpgo, krallao el. -a-, fungerande som adv. 

Lokaladv. 'omkring, ut(e) i världen': ji je-ps gämat, se 

ji 	slglha o6 vara (el. fre) krdi,s pgo ne 'jag är så gammal, 

så jag måste sluta (upp) med att fara omkripg nu (= måste hålla 

mig hemma).' 

Gradadv, omkring i betyd. ungefär, cirka, vid pass frfr 

räkneord i bestämningar som rör antal, ålder, mått, mål, vikt, 

e jer bera krTugo j§uo rn el ss 'det är bara ungefär 20 renar 

eller så.' -- vara krepgo j§uu-år 'vara c:a 20 år (gammal).' 

ta kreugo to o in ha1v am Lat 'ett rep c:a 2=1- famn långt.' 

-- in 3ent4n, trei, claanddi,t proc o krelao to dn-i”pg 'en järn-

ten, 3/8 (aln) grov och c:a 2 alnar lång.' -- strobbdW§an jer 

in stor håvzL, krepgo to o i haLev-dn-bepa 'stråkbänken är en 

stor hyvel, vid pass 2 aln lång.' -- ss huL e va tära 	az' 

ja var kraygo-rdmtz fam fra-tdrdan 'så höll det (= sjörået) på 

med att fara före, tills jag var ungefär 50 famnar från land.' 

fsr krego-f4mtz dr_seran 'för c:a 50 år sedan'. -- i mark a 

ut, ha ;er kreuwo-feyr hekto '1 mark ull (det) är c:a 4 hg.' 

Med kre(i)ygo i betyd. 'c:a, ungefär, omkring' må här en 

jämförelse göras: hos ett par äldre öK-bor hörde jag på 1930-ta- 
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let ordet at 'ett' använt som adv. i betydelsen 'ungefär, cir-

ka': e jar a..kt treai ar-seran It ha vari dna 'det är ungefär 30 

år sedan jag var där.' -- at isuo ar 'ungefär 20 år.' -- an jar 

fal az -b tt ar gambban han dan an dan an 'han är väl 212.. 10 år 

äldre den där än den andre.' Den äldre betydelsen bör vara 'ett 

tiotal år'. Jfr hUrusom Sdw för fsv nakra ti föreslår övers. 

"omkring 10?, några tiotal?" 

Adv. krel,ligo kan i sin tur bilda senare ssgsled, näml. i de 

dubbelt sammansatta adv. hzna-krchiao, Ilhäkrdugo, okrhpgo. 

hznakrhpgo 'hina-kringom, häromkring, i den här trakten': noo 

veks a mz“i snötran hinakrhygo 'nog växer det mycket hjortron 

i den här trakten.' Se även adv. h7na. 

4åkrhip90 'ut-kringom, ut i världen': fara 11,..takrchRgo tt,dn 're-

sa ut (utanför sin hembygd el. hemtrakt) för att tjäna (= f.a. 

ta tjänst):' ja for 4akrgoin pgo tt„an 'jag reste ut och tog 

tjänst (i min ungdom).' Så berättade för mig "Klövbergsmor" på 

Hult 1920. 

okrdugo 'om-kringom, omkring': fLilkar-okrgapgo 'flacka om-

kring.' 

c) Lokaladv. i komp.  + -o fungerande som adv. 

bero 'bakre-om, bakom, på baksidan, innanför, längre in, längre 

bort, längre bakåt'. Mots. fr4mbro, hhåro. 

se å gLäsa bro o kapa fr4mbro, da do stel do znt skatio 'sätt 

glasen innanför och kopparna längre fram, då du ställer in dem i 

skåpet.' -- bdgra hesa jar ha so .stirr bro 'bakre huset är det 

som står längre bort.' -- a stoo hch(lro, hon, va, o sdfa stoo 

b4gro, frasn vego 'hon stod närmare hit (el. framför) hon, vag-

gan, 

  

och soffan stod bakom, vid väggen.' -- dnap se jar meIgn 

15 
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m4ra-da bro okrdug 'för övrigt (med undantag av Q36%,mana 

'gimanet') så är (bakugns)muren murad igen (el. igenmurad) läng- 

re bakåt (runt) omkring.' 	stokan hin tig aaro da ero, o dan 

an tig bro 'den här stocken ligger (i älven) framför (= längre 

hitåt än) den andra, och den andra ligger bakom (= längre  bort)' 

vAbtn"dsa tig eutro hålbdyno, a jar 	aåer/ded, o da a jar 

håuvdana sel a Tya som %n hoLT, far aa a ja_legt bero 'Vaktnä-_ 

set ligger utanför (= söder om) byn Hällan, det är ett åkerland, 

och då det är högvatten ser det ut som en holme, därför att det 

är lågland på baksidan.' 

bdtro 'bortre om, bortanför, längre bort, bakom, söder om.' 

Mots. hdskaro. 

(dan)betran tig hero o (dan) sembren botro tia% streendn 'den • 

bättre (båten) ligger hitanför och den sämre bortanför vid 

stranden.' 

frdmbro 'främre-om, framom, framför, närmare hitåt, på främsta 

platsen.' pdljan din star frdmbro, o dan an star bdpro 'den där 

pojken står framför, och den andra står bakom.' -- va 1,71,z, aa 

han sko stiaz frdmbro, rar han ler hear an da dran, o da dran ra 

sl.az bero 'vi vill, att han ska sitta framför (= i främsta 

rummet, på främsta platsen), för han är förmer (eg. högre) än de 

andra, och de andra får sitta bakom.' -- han jar frembra hey,-

sa, ha 30 star frdmbro 'det här är främre huset, det som står 

närmare hitåt.' -- hdsza din star bdtanfor, o Tasara (= 	anar 

}låst) star frdmbro 'den där hässjan står bortanför, och den här 

(= en annan hässja) står närmare hitåt.' 

hero 'hitre om, hitom, framför, längre hitåt, hitanför.' Jfr 

äv. adv. frdmanz s. 458. (dan) bdtren tig hålåro o (dan) sembran 
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bdtro uch streendn 'den bättre (båten) ligger hitanför och den _c 	• 

sämre längre bort vid stranden.' 

Särskilt i ÖLj (1936) ansåg både äldre och yngre, att bdtro 

och hd.kar,D var "riktigare" (både som prep. och adv.) än bdtan-

for, h4danfor, vilka båda, enligt sagesmännen, "är ren svenska' 

En riktig anmärkning, ty obs, det kvarstående -n- i båda orden 

och jämför andra adv. på -an, där -n fallit även efter kort 

stamstavelse (nåra 'nedan', öa 'ovan' m.fl.): 

(når° 'inre-om, innanför, längre in, längre från älv el. sjö, 

norr om, längre norrut.' 

da rå ,ar zno hano, da jer ji (ndro 'då jag kommer (el. är) inom 

gärdsgården, då är jag innanför.' -- e kom In a, so dl kal, kwån-

cin 1 smal, (ndro da, o foc.ddy hzå e kwanhdzra 'det kommer en å 

(= älv), som man kallar Kvarnån, ett stycke längre in (= längre  

norrut), och därför hette det (= platsen för gården) Kvarnhe-

den.' -- dan her gan jar oytro o den an zndro. Se aptro! 

anar—to ster zndro de, 4,statvå o vdstaly% 'den andra stugan 

står innanför (= längre från älven) då, i öster och väster ( = i 
ö-v riktning).' 

Ssgr med (ndro 	dzn(ndro, dar(ndro, båda med betydelserra 'där 

norrut. därinnanför = norr därom': a ,er fod u/z gaLo dzn(ndro 

(= dzn-ndraå) zsz tärnas 'hon är född i gården där norrut, i To- 

mas(gården i ÖLj).' 	o ss twåtbarabdsta darindro da 'och så 

(stod) bastun (eg. tvättbadabastun) därinnanför då (= norr om 

gården)'. 

Anm. 1 Tidsadv. (ndrosan m.fl. former. 

Ett till formen oklart adv. är målets indrosan, även be- 

lagt med formerna (ndro-o-sdn, (ndromsan, indnudn. Betydelser: _ 	_ 
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'en och annan gång, då och då, titt och tätt, titt och ofta'. 

Första ssgsleden bör vara indero(m) (komp. till adv. (n 'in, 

inne), vilket i regel uttalas indro, prep. och adv. Direkta mot-

svarigheter till detta är NKal. dz,ndru, dkndaru adv. 'innanför, 

ini' (Ag 144), ösv. dial. (bl.a. n. Va.) indärom  prep. 'inom, 

innanför' (V11). Senare leden -san, -sen kan vara fsv sin adv. 

och konj. (Fgutn. sen) 'sedan' (se Sdw). 

Men: såväl ökm:s indro som (enl. resp. översättningar hos 

Rg och V11) NKal. och ösv:s motsvarande former avse plats, icke 

tid. Detsamma gäller beträffande ökm:s (flo 'inom' (ordet saknas 

hos V11). Emellertid har ju rspr. prep. inom  om tid (i. kort, i. 

år och dag etc.), och enl. SAOB förekom inom  på 16 - 1700 t. som 

temp. konj. 'innan'. Kanske har i ökm. både (flo och indro förr 

använts även om tid, och indro levat kvar med tidsbetydelse i 

indro-o-sdn 	etc., skyddat av det tillagda (-o-)san, -sen. 

Belägg: no o ha 2z 2irfdr5 indrosan 'nogharjag,SVindel en och annan  

gång.' -- noo ha ve tåne sar, ve Le y 2o indro-o-sen uaz bbeåjsd-

rzLe, da di 2era sönder 'nog har vi tenn här, vi löder ju titt  

och tätt i bleckkärl, då de är sönder.' -- 2% fa fel, koma-a(L-z 

neer ge(pg indrosdn, da a se pas 'jag får väl komma till er nå- 

gon gång då och då,  när det så passar.' 	o se ha njeer-gameL- 

lizpjsdlzyg--gez o rot ua4-do indromsen, se dl sko barkas 2amt 

o z-dnzpb 'och så har någon gammal lappgumma--gått och rört (om) 

i dem (= renskinnen el. renhudarna i en tunna med barklag) titt 

och  ofta,  så de ska barkas jämnt och i ordning (el. som sig bör)'. 

Anm. 2  Lokaladv. indro 'inre om, norr om', duclro 'yttre om, 

söder om' är mkt vanliga i ökm. f.a. ange skillnaden i läge min 

två orter, öar, hus etc. -- Ett bevis på hur den starka känslan 
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för det geografiska läget levat kvar (åtm. till 1940 - talet, då 

jag senast kontrollerade saken) är benämningarna indargrdn 'in-

re-granne, granne norr om ngn', dytargrån 'yttre-granne, granne 

söder om ngn.' Den som ej hörde till ngndera gruppen kallades 

miazgrdn 'mittigranne.' 

istro '(h)istre-om', se särskild utredning om Smns prep. och 

adv. på is- s. 595. 

nh-aro 'nedre-om, nedanför, längre ner.' Km nådru Rg 144. 

da di huld aa lakso, da ha di stabana tvi-dno, o so ka8t-0 i 

nea bai ståbana. da ha di i nooa, men eugan ;sea/ uacp,-an, so 

di kast—pl,dtavi ana nåraro I smab-- 'då man kuldar efter lax, så 

har man stänger över älven, och så kastar man ett nät bakom 

stängerna. Så har man en not, men ingen kil i den, som man kas-

tar tvärtöver älven en smula nedanför (= längre ned än stängs-

let).' 

dytro, dytro 'yttre-om, längre utanför, söder om, längre söder-

ut': da 2i jar euao hano, da kom 31 dytro 'då jag är utanför 

gärdsgården, då kommer jag längre utanför.' -- dan har gan Jar 

dytro o den an indro 'den här gården ligger längre åt söder och 

den andra längre åt norr.' -- (en bror till husbonden på znabd-

ri-gården i Vs har byggt) in gab dytro o dvaro 'en gård längre  

åt söder och högre upp.' -- sldktan hin jytro, en alias Las, ha 

vari uz komzsdono 'slaktaren längre söderut här, Elias Larsson, 

har varit (el. suttit) i kommissionen.' -- kLaragdn tig sdrea el 

dytro fra znabdri.-- straks vdstro vai,o o dytro tig zsz-svdnas 

'strax väster om vägen och yttre om (= längre åt söder) ligger 

(gården) zsz-svdnas (= "Hos Svens" i öLj.)' 

dvaro 'övre-om, ovanför, högre upp'. Km. gvru Rg 144. Mots. når°. 
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brdnvais boo nero-ds, o ve sTäz dvero 'Brännvalls bor nedom 

(= lägre ned i terrängen) oss, och vi bor högre upp.' -- znab4-

ra-gården i Vs ligger alldeles vid vägen, men hemmansägarens 

bror har byggt en gård på gamla hemmanets mark, fast längre åt  

söder och högre upp : en ha bzbt gan dytro o dvero. Jfr dytro. 

grenhd4men jer In gab--am ha faz name bod./ grenhdLmo, so hg 

straks dvero znz-dno 'Granholmen är en gård--den har fått namn 

efter Granholmen, som ligger strax ovanför (= högre upp) 

(Änges)ån.' 

Adv. GSM  

Adverbiellt förekommer endast formen om, huvudsakligast som 

fristående efterställd partikel vid verb. I denna användning har 

0711 

a) frfr. allt betydelserna 1. omkring„ 2. tillbaka, 1 förbi, 

4. ånyo el. om  igen,  5, på nytt sätt el. annorlunda. 

Ex. 1. grava-dm (znz sano, znz greyb) 'röra dm i ngt flytande 

(i sån, i grytan).' I samma betyd. även e41-dm 'älja om' (Se Ökm 

I 78). 

reur-dm uåz-iio 'röra om i elden.' 

twozt om sz 'vända sig om (eg. snurra öm sig)': o se Qzp en ve n 

(= hookbeun) aåz Lrom, twile dm sl o sea hoOdyzia uåz leroddro 

'och så gick han med den (= höbördan) till ladan, vände sig om 

och satte höbördan i ladudörren.' 

Endast med negativ användning: gLoopger1 -ez,nt-dm nåska! 

2. itr. snoo om 'vända om el. tillbaka': o so a hu/ a vare mooä 

köjddro, se hdte dem heihndrj., o se snood isålzpga om 'och (just) 

1 Ökm 1 184 gLoopger dm 'röra om (i en vätska).' 
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som hon (= trollbergkäringen) .höll på att hinna till kojans 

dörr, så tussade de (= kararna inne i kojan) hunden (på henne), 

och så snodde käringen om.' 

itr. uzznd om 'vända om el. tillbaka'. Syn. till snoo om. _t 

3. rara-dm 'fara el. ro  förbi': a far  om In sissmt om 'det far 

förbi som en skymt, det skymtar förbi.' -- a strsym sa stint ?Az 

eyro, da a ,ar håyvdäna, da va ha fan-dm dar 'det strömmar så 

starkt uppe i Ören, då det är högvatten, när vi har rott förbi  

där.' -- an f5or-om-h4m 'han for om hemma = for förbi hemmet.' 

ger-dm 'gå förbi': va plidska, ss el,nt fzskan skol ger-dm ana 

hals mo oa nooan 'vi (i fiskebåten) plaskade, för att fisken inte 

skulle gå förbi utan hålla sig mot noten (=enan).' 	nar pdata 

ha goaa dm par, ha do satt nel„r 'några pojkar har gått förbi här, 

har du sett några?' 

iseyr-dm 'köra förbi, veja (vid möte)': /r-dm! 'vej!' 

slåp dm 'slippa förbi (ngt som vill stänga vägen o.d.)': (Det är 

bara, där det är någon sten) ha dl l% 	la lgäa fråmstdman vhp 

ss dl sL4-15m, man da sko a par fdot '--som de måste låta fören 

(på forsbåten) vika utåt, så de slipper förbi, men då skall det 

gå fort.' 

babe-dm teaptd%na 'baka dm tegelstenar (som blivit skeva och _ - 

sneda)» 

big-dm 'bygga om (ett hus o.d.)', kan äv. föras under 5. (i betyd. _ 	_ 

'ändra'.) 

arci.-,15m 'göra (ngt) om igen.' Hit kan föras uttrycket Q;ara-dm 

sa 'skaffa sig utstyrsel för giftermål, skaffa sig brudutstyr-

sel.' Ex. a ha Ooo-dm si fis41,42.a. 'hennes utstyrsel är färdig.' 

kbalAr om (el. om) ss 'kläda om sig.' 
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abz dm 'gräva öm = gräva en gång till, göra om grävningsarbetet'. 

sms om kLayra 'kläda öm sig, ömsa kläder.' 

5. aba dm 	aLa dm noa., ha lar_cia n dra i smaz, 3 g”pgan o _ 

na o6a& ana stål, 'att ala öm en not, det är att (eg. då) 

man drar ett litet stycke i ta3et och flyttar den till ett annat 

ställe.' 

bas d(m)  'bytas dm = förändras, bli annorlunda': a ha böys-om 

hin z6z evarkdbis (= a ha vekste om mzz) 'det har för-

ändrats mycket (el. mycket har blivit annorlunda) här uppe i ÖK.' 

veksla(s)-om el. om  v. dep. 'växla öm = skifta, förändras (om 

tider, seder o.d.)': no o våksLas-a-dm ntz431 ut verdan 'nog 

skiftar mycket om i världen.' -- no 9 hav e v4kslas-om-m6;;2 i 

mano dpvåkst 'nog har mycket förändrats under min uppväxt (om 

seder o. bruk)» 

b) övriga betydelser: 

Leva-dm 'leva öm, väsnas': da tog bz,an ail leva-dm unäz staino ~- 

'då började björnen leva om under stenen.' 

Låd dm si 'låta öm sig, föra oljud; fäkta av och an (om norr-

sken, se Ökm.I 207). 

tr. sno9-dm (teve) 'sno öm = vända öm, så avigsidan kommer upp 

(om tyg o d.), äv. vända (blad i bok)': sno9 om sei,ra uai bogan 

'vända bladet i boken.' 

ta4e-dm 'tala dm = berätta, yppa': han taba-dm a ftgr mai, 'han 

berättade det för mig.' -- di ha taLa-dm, gämat foz4k, a a ver— 

palh swö-dr 	wotåna 'de har berättat, gammalt folk, att det 

var sju nödår (eg. svagår) efter vartannat (på 1700-talet.)' --

ta4e-dm ha so eknt sko tai4a5-dm 'yppa sådant som ej bör omtalas'. 

-- a ha n-rit vota tazia-dm 'det har inte omtalats el. berättats'. 
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tr. viznd-dm 'vända öm ngt, så andra sidan kommer upp (t.ex. 

skinn, matta)' 

tr. iznd-dm 'ända om, vända ngt på annan ledd, men med samma si-

da upp': da ve ha bäsa sjszna o6a at set, se zind va OM a -t 	uai— 

Ino ero bälipg--o basa aaer 'då vi har piskat ett skinn på ett 

sätt, så ändar vi om det i en annan benling
1
--och piskar åter-

igen'. (Syn. (znaviind 'ändvända'.) _c 

Konj. om, fsv. om, um. 

I samband med behandlingen av prep. och adv. om  upptages 

här konj. om, fsv om, um. 

Ökm. har formerna om, ömz, Ni. Av dessa är om den minst 

och brii den mest använda formen. Äldre uttalsformer: Ihre 100:1 

xri 'om', Widm. (1860) imi 'om, huruvida'. Ljudutvecklingen bör 

alltså ha varit umi > ymi > briz genom tilljämning. (Jfr kNz 

'kommit', s'ivz 'sovit'.) Slut -i är oklart. Belägg från andra 

dial. och från fsv saknas. Möjligen är 	ett um-if
2 
 som genom 

-f-bortfall och tilljämning > 	> Ni (jfr talspr. 'om ifall 

han kommer, så--') och ömz en ung analogibildning efter Ni. 

Enkelt Imz, ömt är a) konditionalt, b) interrogativt. 

Smnställningar: a) far (mz snarast explanativt, b) 

bra (got etc.) so Nz-- komparativt, o) Ni--o koncessivt, d) 

men omi--so-- snarast adversativt. 

Ex. la) ndlala brenas, Ni n ger uaez, den 'nässlan bränns, om el. 

ifall el därest man rör vid den'. -- da saum jz--far hand, Nz 

ne sko vara n5oa.2.-- 'då syr jag--för hand, ifall det skall vara 

di bzheift f§oae z-vd1, se-- 'om de (= lapparna) 

behövde kött under färden. så (slaktade de en av renarna)'. -- 

1 Se Ukm.I 270. 	2 rsv if bb, wenn'Aschw. Gr: §259:1, eng. if. 



220 

In oaropb1,4 sko 21 ta-va mz, Tmz nan ger-d 'en resendie ska jag 

ta med mig, ifall någon (av liarna) går av.' -- ömz vana fz6 ta 

ait kooas, se .J;zå-e-ent-dn uåz-beao, dl vet ra 'ifall vattnet 

fick börja koka, så gick det inte an (att använda) i bullarna, 

de blev råa.' 

b) ga-s4, omz månzn ho/ a koma-dp 'gå och se efter, om el. huru-

vida månen håller på att komma upp.' -- mo-tröcR, zmz-n-köm 'mån-

ne (eg. må tro, huruvida) han kommer.' 

ha) fe,r-7m1 'för om, (för) ifall, för den händelse att, "för 

det fall att" (ty. fUr den Fall dass)': o nen basdba leuä-0 o 

ha, rar-Nz tel,mbra el ne skui vara do z-ftsrvd1 'och en (eg. nå-

gon) båtshake måste de också ha, ifall el. för den händelse  att 

timmer eller något (annat) skulle vara i vägen för dem.' -- o 

ndsten oLltz ha di zn iTtÅS rapi, o ha ha di, far 7mz di skul ve 

ol, nan raz,n 'och nästan alltid hade de (= lapparna) en lös ren, 

och det hade de för den  händelse att någon (drag)ren skulle bli 

trött.' -- da “zb' di si --far nä a el,nt skul Lags ss mzz 

daga--o fer-Nz na skul koma rena 'därpå började de sätta (= räf-

sa ihop små hopar utefter hela hödyssjan), --för att det inte 

skulle lägga sig så mycket dagg (i höet om natten) och för den  

händelse att det skulle komma regn.' 

b) dar ha di ss bra, so Tmz di skul ha tyort-h4m 'där hade de 

det så bra som om de varit hemma.' 

di fzb ha do, zm: d: o Vevad t hundra ar 'de (= flickorna) 

fick ha dem (= sina svarta konfirmationsklädningar), om de så 

(el. även om el. om  än el. om  ock) levde i hundra år.' 

man ömz na htznda, ha di fig göo-dra, ss-- 'men ifall det _ 

hände, att de fick ett gott år (= god årsväxt), så --.' 
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a2L 

az/ (fsv tu, till) förekommer som prep., konj, adv. 

I. Prep. aiL står 

A.med genitiv i en mängd uttryck, bestående av ail + sbst i 

ob. sg. gen. (om azLbabas 'tillbakas' se Hq Stud. i 1600 t:s sv. 

166, 168). 

Så gott som samtliga dessa uttryck finns belagda i fsv och 

ä.nsv. Se bl.a. V11 P. Sv. K., Hq o.a. 

Beläggen (uppsatta med huvudorden i alfabetisk ordning): 

a2L-avesvNns: heva prestb4ba, hdokmana a2L-ava3in 3Qns 'låta 

prästbolet, hemmanet gå på auktion.' -- se .;73C6 hd2,mana azL-ava-

s3.,4ns. 

azLbabas 	32 kom fel aiLlAbas neer geepg, ea m(tiddo 'jag kom- 

mer väl tillbaka någon gång, på eftermiddagen.' -- en ha ft(aza 

eran va oL o kom elnt nantin mau—diTbigpas 'han har flyttat 

härifrån för alltid och kommer inte nånsin mer tillbaka.' 

a2L-b69p: såaz si 	zi-b69,2 'sätta sig till bords'. -- Däremot 

Låsa a2L b60en 'läsa till bords, läsa bordsbönen.' -- 

a2L-b6us: ger.42L-b6u8 'gå "till byss". 

a2L-btini2ps 'till byggnings, till huvudgården.' Se äv. adv. dpa-

v2 'uppöver'. 

azi-ds 'till döds': d2 ha nestan slo2, an ail-dgs 'de har nästan 

slagit ihjäl honom.' 

?il-frgas 'till freds': a ge 82 elnt a2L-frdas (= a Låna s% 

e?,nt) 'hon gav sig ej till freds = var fortfarande otålig.' 

a21 -g4 'till gårds, till huvudgården på en bondgård': sko z 

elAnt ger fram a2L-g? 'ska ni inte gå fram till huvudgården?'-- 

ver ent-421-g6s 'ni var inte till huvudbyggnaden' (en gumma på 
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Hä. till mig, som gått ett ärende till Nils på Gr. men ej haft 

tid gå ända fram till huvudgården, som ligger c:a 1 km. längre 

norrut). 

azl-lcins 'i el. till land': kölna azl-låns 'komma i land';  dra 

1ang4Igen azi.-/dns 'dra i land landgången'; vråDa sa ail-Ldns 

'skynda sig i land (eg. vräka sig till lands) (om roende).' 

dl ro9 e azl-/cins (= 7.09 da, na), da a kom rand nerea sthr-

tiLven 'de ror det (= kullblåsta träd, grenar o.d.) i land, då 

det kommer drivande nerefter storälven (= Kalixälven).' 

az1.-/dIfs 'till livs': kwYåen azl-ldl,fs 'kvickna till liv (of-

tast efter svimning).' I denna betyd. även ta az/ fa 8% 'ta till 

att få sig.' -- an ha kwzåene azt-idgs 'han har kvicknat till.' 

-- Uttrycket 'få ngt till livs' ersättes i regel med omskrivning: 

3 % vzi, ha åäa ne! 'jag vill ha mat nu!' (Med åaa som subst. in-

finitiv). 

azi-mdpnzs 'till marknads': da brhpe vara az/ ,gas, avggigaw- _ 

hdndlera, azi-mdmzs 'de brukade fara till Kengis, handlarna i 

Ängeså, till marknaden.' -- han ver—azi-mdpnzs o, drd/Mgen 

'också drängen for till marknaden.' -- azl-håstmcfp.vs 'till 

höstmarknaden.' 

azL-mcks 'till mods': vara nnt va 	zL mos 'inte känna sig 

väl till mods.' 

azl-sts 'till sjöss, i sjön, överbord': rb fo9r-4i/-sts o vat ot 

szblikha 'jag ramlade i sjön och blev alldeles sjöblöt'; an fo9r_ 

el-sis, se a ska!, zvz-hduren 'han föll överbord, så det sköljde 

över huvudet (på honom).' -- hav dl cel,nt azl-sis! 'fall inte i 

sjön!' -- ban wthlft åp-n, o ss vcer ve 6/ 11146 azl-sis 'båten 

stjälpte upp och ned, och så var vi allihop i sjön.' 
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åzi-8kcS9D8 'till skogs': kLoka akt o naåa ij;zb va a.ii-skos 

'kl. 1 på natten gick vi till skogs (f.a. jaga älg).' 	o ss 

fo9r.42 aii sko9D8 va do 'och sedan gick man till skogs med dem 

(= korna).' 	o6a-fatdno gTr kLgåera äzl-sk468 fra gaLo 'på 

fägatan går korna till skogs ifrån gården.' 

111-sdndas 'till söndags'. 

lil-was 'till vardags': va ha huvz tro k o jsoel å2L-w5Las 'vi 

har (förr) haft tröja och kjol till vardags el. i vardagslaä.' 

Se äv. på Tidsuttr. 

bl-åk7A;as 'till änges': fara azi-dkrA;as 'fara el. gå till  

ängen i och för slåtterarbete': nce fara da azi-åkrAgas va-L 	o 

re's o masin 'nu far de till slåtterarbetet med lie och räfsa 

och maskin.' 

ht-vgal  'till väga': a ge—skCtkaa äz/-va 'det går dåligt och 

långsamt till väga = det görs dåligt och långsamt.' 

Anm. Oklart är ss azi-v4k8 'så till vägs, på det sättet, på 

det viset.' Om uttrycket hör ihop med vak m. 'väg', hade man 

väntat vas (jfr nelh vas, npgo vas, se s. 470.) (Ordet vis n. 

'sätt' å andra sidan skulle ge vas. Från Vs 1920 finns ett sä-

kert belägg: se aii uns sak va 'på det viset brukar vi säga'.) 

Ex. va sak Tknt ss åtl-v4k2 'vi säger (= uttrycker oss) inte på 

det sättet.' 

B. med dat., ack. 

1. I rumsbetydelse  

a) Vid rörelseverb  

Målet för rörelsen anges. Även mera bildi. 

1 Enl. Hq Ob hör rspr:s till väga "möjl. till fsv gen. sg. vas--
gha(r)". 
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båra az/-3don 'bära till jorden = begrava': da gdma uer-gooa o 

sku/ båras az/-jdon-- 'då gumman var död och skulle begravas.'--

fara azi-kw(hn o leaa-gr 'gå el. fara till kvarnen och mala (eg. 

låta gå).' 	fåra az/-jdon va 	'fara till  lorden ned 

= begrava, jorda': 	safoorQ.hi.-34n va no 'så begrov 

el. jordade hon honom (= sin man).' 	fara azi-i9orkan 'fara 

till kyrkan, till gudstjänsten.' -- fara ya banan azl-krzsanddo-

mo 'fara med ett barn till dopet, till kristning.' -- ss foo-nso 

.gznast zuz-skdo o azi—ln baka bark 'så for (h. = skidade) han 

kortaste vägen (eg. som genast) över skogen och till Brita på 

Bäckgården.' 	fbzaz-n4?1, thmberflASaana all-kzs 'flotta ned 

timmerflottarna till Kalix.' -- han sko do ger-chl? el. az' 

hag-0 sko do ger? 'Vem ska du gå till?' -- ga ne azt maman! 'gå 

nu till mamma!' -- o da ger wonot“1, all-8dt 'och sedan går var ~- 

och en till sitt.' -- ua3,an ger_na?,  ait vanan, de_n  L iind bark 

'vägen går ned till vattnet, där man ländar (= landar med) bå- 

tarna.' -- ger-el-skrdft = ger-chl natvetrdo 'gå till skrift.' -- _ _ 

körna ail isgrkan, 	I bran 'komma till kyrkan, till Bränna.' -- 

dl sezi, 	Ual,48, so ger ea-joon, az/ a kom az/ brio ga4 'man ser 

ett ljus, som går utefter marken, tills det kommer till en gård' 

(Se vidare Liv 71).' -- da ha a k7.mz  i kano ht. do o sapt, ad--

'därefter hade det kommit en kvinna till dem och sagt, att--'.--

1,49 azi-jdon 'lägga till jorden = begrava': ss l4 n keinu azt-

3,59n 'därefter begrov han sin hustru.' -- rdoks azi, er landar 

'resa till andra länder.' -- si§zk bara zi-o! 'skicka bud till  

• 
honom!, "båda" honom

1 
 (ÖK-svenska)'. -- a trula az/ si anap 

1 SAOL uppl. 9 upptar båda tr. ålderd. 
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mz,e4k 'hon trollade till sig andras mjölk' (om en gml kvinna, 

som fick hjälp av "bärarn"). 

b) I uttryck som anger utsträckning 	el. begränsning i  

rummet. 

Även mer bildl. -- I denna användning står azi ej sällan som se-

nare led i smnställningen fra - az/ 'från - till'. Jfr motsva-

rande tidsuttryck. 

fra-hdthran azi-fgaaro 'från huvud till fot (eg. fötterna).' --

fra-gd4van azl undz-tdban 'från golv till tak (eg. till under 

taket)': fur ha dl vhndstdbpan fra goLvan az/ undz-tnan 'förr 

hade man vindstolpar (i spisarna) från golv till tak.' -- for ha 

ve stroompan ml z6z-kn4 'förr hade vi (kvinnor) strumpor upp 

till knäna (eg. till uppi knä).' 	tro o nnt hcplÅndo 'avger 

an azl to! 'ja, tro inte hunden längre än till tänderna!' 

(fig. om  människor som man inte litar på). 

Hit må även föras: isdlzpga brzpId op sl azl huld o har (el. 

va huld o har) 'gumman brände upp sig med hull och hår = helt 

och hållet).' 

2. I uttryck som anger utsträckning 	el. begränsning av 

antalet. 

azl 'upp till, till c:a, å' 

o soomb4% tlz ver—.17.1 haLutrtrz kwdtzl bralr 'och somliga 

(golv)tiljor var upp till 2A kvartal
1 

breda.' -- di breuba ha 

(ILL tre koo o f4rhdoSan - azt femtan far 'de brukade ha upp  

till tre kor, och en hjord får - upp till femton får.' -- uaz 

skralo kaand di ha aiL hundra ra.tn, stalndo mar o staando mein- -  

1 = kvarter = 1/4 aln. Ökm 1 123. 
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dar 'i skrajerna kunde de (= lapparna) ha till c:a 100 renar, 

stundom mer och stundom mindre.' -- (forsbåtarna hade varit så 

stora), ss di-ha-rdms ,t.io-åzL-treåz-kåra in-do 'så 20 å 30 

karar har rymts i dem (eg. så de har rymts, 20 å 30 karar, i 

dem)' 	o ss he dz uirka-b4/ta, so vTr-clz7, 8%1_4 o at an-beepg 

'och så hade de (= männen) virkade skärp, som var 7 å 8 alnar 

långa.' 

I prep. attr. 

o ss Jar a-- san o-smsr-o-brå åz/ briel4rgreäo 'och så är (= ser- 

veras) det--mjölk samt smör och bröd till brudgröten.' 	21 ha 

heåa azi-o 'jag hyser hat mot honom.' -- an ha 	finapk 	kanu 

'han har en finska till hustru.' -- aLoalhå vara stal,na åzL- 
1 

84738, 	'det måste vara stenar till sånken.' 

Friare: j ha nnt snt brzsk2eL ban hl dan 'jag har inte 

sett brosk eller ben till det (d.v.s. inte sett det ringaste av 

det, el. inte sett en tillstymmelse till det, inte ett spår av 

det).' 

I prep. adv. (i vissa fall i vidare bemärkelse). 

Hit föres en del uttryck med betydelserna använda ngt t. 

ngt, duga t. ngt, förvandla ngt t. ngt (förvandlas till, bli 

till ngt), göra ngt t. ngt, ändra ngt t. ngt o.d. Även mer bildi. 

äz/ 	ne kan a fel döa and d 'till ngt kan det väl duga ändå.' 

an do nnt iL nara ana sh-65a 'man duger inte till något an-

nat än att se på (når andra arbetar)' (Yttrades av en gml, mkt 

skröplig gubbe i Vs 1920). -- j% fem lhoo.6 hoa az/ ha ri tzf§as 

uork bera 'jag famnar ihop höet till det (= så mycket som) jag 

1 synka f. Ökm 1 162. 	2 Ökm.I 154. 
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tror att jag orkar bära (eg. tyckes orka bära).' -- a peLu, nnt 

åzL nnr 'det hjälper ej till något'(opers.) Äv. aa nar. --

Oara s% az/ in dalo % 'göra sigtilleM åtlöje.' -- kasa-zhd96 fm-

tar beend azi mo kåsa 'kasa ihop femton kärvar till en kase.' _L 

körna zL drag, all pey
1 

'komma f.a. bli dräng, piga.' -- da 

kom en az/ dral,pg uaz rå.%geti4o hYna 'så kom han och blev dräng i _ 

Ria-gården här (= i Jock).' -- sko do köma az/ mz. a/L-p? 'ska 

(= vill) du komma och bli piga hos mig?' -- d% ha Laa na az/ 

stilz 'man har lagat det till stugor (= gjort om de gamla uthusen 

till stugor)» -- Leg az/ tral,r 'lägga i träde': va sko Leg ed 

aban-az/ tror 'vi ska lägga igen åkern till träde.' -- leg-i-_ 

hd0 van, azL-kdst 'lägga ihop veden till kast.' -- o ss Le d% do 

az/ nöaa 'och så lade de (= kararna) dem (= plankorna) till 

flotte.' -- nAb azL ney, 'neka till ngt': dl ndlga aii dan 'alla _ _- 

nekade till det (= förnekade att de gjort det).' 	rhy iL sma- 

sp5Lo 'riva (ngt) i flisor.' -- ss brdub'a dl rizig-sz-dp atl -bdfnd _n 

bom-dgro 'så brukade de rycka upp (säd) från åkern till (kärve)-

band åt sig.' -- sto0 az/ ne9„ 'stöta till ngn': sto %,a nnt 

272, tekLa! 'stöt inte till Tekla!' Jfr ua4%, 'uti'! 	ss ha d% 

tom s% kwiksiLvra o tom in ha azi medzstn 'så har de tagit (sig) 

kvicksilver och tagit in det till (el som) medicin.' -- taLa azL-n4 

'tala till ngn': var_tzst, da 31 ta azL di! 'var tyst, då jag 

talar till dig!' -- tz,dn azL-nr 'tjäna till ngt': hit tz,dn 

nnt azL ne.kr 'det här tjänar ingenting till, är inte nyttigt 

till ngt.' 	kLeaara trora-ndl abestifse azL xpgotkl2g 'korna 

1 Likadan användning har uttr. i Nyland, se Lundström Nyländsk 

syntax s. 164. 

16 



228 

trampar ner åkern (eg. åkerstycket) till ingenting (= fördärvar 

det totalt)» -- da a nnt too bo.44-dan, se vat a azl orm 'då 

hon inte tog därav (= maten) så blev det till orm (= förvandla-

des det till orm)» 

vep—cizl si 'varda till sig, komma till sig, sansa sig o.d.': da 

n jar—tro“ o 4afKlrzn, da LIIA an whi, se n kan ve3,-.421, si 

'då man är trött och utschasad (eg. utfaren), då måste man vila, 

så man kan "komma till sig". Jfr härmed rspr:s bli el. varda  

till sig, som väl närmast betecknar motsatsen. T.ex. 'hon vart 

så till sig, så hon visste varken ut eller in.' Alltså liktydigt 

med "bli utom sig av oro, av nervositet'. I ökm. heter detta ve4 

frd s% 'bli ifrån sig' (se prep. fra). Ökm:s båda uttryck är 

fullt logiska, med den gamla betydelsemotsatsen till : från klar 

och tydlig. 

vel,—(1z1 el,nt me 'bli till ingenting': (i7.1tzh6o(5 da da—ppcinda a 

ha vota azl nnt me 'alltihop det här spåendet, det har blivit 

till intet = det är alldeles slut.' -- ve24—azi, os4nt 'varda 

till allsintet, bli alldeles förstörd': o ha vat—azl os4nt, 

4a, va dan gefygan 'och det vart alldeles förstört, fölet, vid 

den färden (eg. med den gången = en kappkörning).' 

Mer bildi; a ger4iL mo vana 'det blir (eg. går till) en vana.' 

I betydelsen 'med avseende på' överensstämmer ökm. med rspr. 

vara Lean mL veksto 'vara liten till växten.' • 

Ett par andra adverbiella prep. uttryck: 

ht-heti/y° 'till halvo(m), halvvägs, till hälften, halvt om 

halvt': hit ha %Art att-ho:tv° % hemblhd%,4 'det här har varit 

halvt om halvt en hemlighet.' -- azt-gdo, väl av ett azl-gdoo, 

'till godo': ha me azt-gdo 'ha något till godo.' 
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Anm. ä(L-a-ma 'till och med', säkerligen rspr-påverkat, ty 

med heter va eg. 'vid'. 

5. I tidsuttryck. 

hl 'till, fram till, ända till.' 

äzl deo (el. den) et 'till dagen efter (el. därpå)': ndrmasta 

sLakta sten kwor—dll deo et 'närmaste släkten stannar kvar till  

dagen efter.' -- 	esta ha dl kwor—chl den et 'gästerna hade de 

kvar till dagen därpå.' -- o ss hul-dl-a-sla äzl kloka fem o 

seks o-m6rjan 'och så höll de på att slå till kl. 5 och 6  på 

morgonen.' -- han var iver uåt må/nä o vild Lzg äzl-mörjano o 

md.åå 'han var ivrig att (= var mkt benägen att) meta och ville 

ligga och meta ända till morgonen.' -- (de steg upp kl. 3 på 

natten f.a. börja skyla), se dl skta ha fdrdzä sj9Gyllt äzl mör- _ 

jansmdLan 'så de skulle ha skylat färdigt till frukost.' -- a 

dra ez„nt Lagar an a2L miäzddo ha va ha öohdsza 'det tar inte 

längre tid än till middagen (att hässja) det vi har ohässjat.'-- 

noo 	a sz 	kwa.klo 'nog blir det lugnt (= slutar blåsa) 

till kvällen.' -- a ha pansz,don a kran äzl deuddo 'hon har 

statspension till döddagar.' 

va tåeR-in-spinrdkan straks babl-itÅrl o he in an äzl-pdsk 'vi tog 

in spinnrocken strax efter jul och hade den inne tända) till  

påsk.' -- (Då kvinnorna på våren sopat upp färdigt utomhus, bör- 

de skura i husen) o twet kara åzl misbmaro 'och tvätta _ 

kläder fram till midsommar.' -- da vat a 	c5ph4r äzl nar v7:60 

baål misömaro 'då blev det ett avbrott (i arbetet utomhus) till  

några veckor efter midsommar.' -- da e hut a vealr—./2L-bdrop-

gan, fo9r.,41iL skos 'då det höll på att bli nära till bärg-

ningen (= till tiden för bärgningen) for de (= männen) till 

jade 
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skogs.' -- lbLdnd rakt bdnzpga 	miQ;asmdsrl, 'ibland räckte 

bärgningen ända till mikaelimässan.' 	eä--sisnyn—da Sa rakt a 

hoi-a-va-potdäro o trzsk äz./. milsapmdsn 'efter--skörden då så 

räckte det (att) hålla på med potatisen och tröska till mikaeli- 

mässan.' -- azt ark 'till vardags' (äv. 	iL wöLas, se åz1, med 

gen.) -- va ha hav z tro l, o jsooLl 	L ark. 	o da a var koLlt 

ha ya stöor—tr6aan ati ark 'och då det var kallt, hade vi stora 

tröjor till vardags. 

Ej sällan förekommer äzl i smnställning med fra: 

fre hnsto 	L vooro 'från hösten till våren.' -- fra nhn 0(1% 1,  

vhntarmdsnzno brT9,26e menen jsny—p% hal,m h4a o uarz 'från jul 

och till vintermarknaden brukade männen köra hem hö och ved åt 

sig.' 

II. ait som konjunktion. 

Prep. äzi, används ofta som konj., med betydelsen 'tills, 

till dess att', inledande en temporal bisats. (Om samma sak i 

nutida talspr. och äldre språkperioder se t.ex. Wessen Svensk 

språkhistoria III ss. 272, 273, i ösv. dial. se  V11 Db.) 

an /zäa rin nereä-bdrz,an, äzt an var a bra.kd va n 'han (= lap-

pen) lät skidorna löpa (eg. lät det rinna) nedför berget, tills  

han var i jämbredd med henne (= björnhonan).' -- Sa kröma n na/„ 

bznan a 	o huL2m, 	zi, an doo 'så pressade han (= jägaren) 

ned björnen mot marken och höll honom (med spjutet), tills han 

dog.' -- d% brTuåa ha bnyastdma z ar uäz wo n gam, äzl a ha paz 

bnun43önz 'man brukade ha bystämma ett år i varje gård, tills  

det har gått byn igenom.' -- dl bra,z,g boofgur straks bagz-misd-

mara, o ha dar kL6äara /n mani, äzl dm bzrz-a-s7a 'man brukar 
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bo(d)föra strax efter midsommar och har korna där en månad, 

tills man börjar slå.' -- (Vid garnfärgning förr doppade man 

garnet växelvis i galläppellag och vitalun-vatten) (12i, a :Jat.= 

lav-mdpt 'tills det blev lagom mörkt.' 

III. :ht, äzi. som adv. 

A Enkelt  

hl i betydelsen 'ytterligare'. 

to-bgend äzi. 'två (tunn)band till, ytterligare två band.' -c 

I de flesta fall står äzl som partikel vid verb. 

a) En stor del av dessa verb har momentan aktionsart, och 

genom äzl markeras i flera fall ytterligare att skeendet går 

fort. 

, 
Ex, d6 rav1 

 azl va nåvano (el. d6Lav 1  äz/ va n.) 'slå till med 

näven. --Jip äzi 'kippa till, rycka till.' 

knzk3 az?. tr.v. 'knycka till, med en hastig rörelse flytta bort 

ngt ett litet stycke från dess plats.' Ex. knzk äzl stoon. _^ 

1 Ökm.I 173. Vb 49, 50. — 2 Fsv, isl, no. kippa 'rycka, hastigt 

draga.' Med denna betydelse överensstämmer fullständigt ökm:s 

verb ovan. -- I en beskrivning på ökm, av hur man renoverar en 

utsliten lie, framhöll min sagesman följande moment: 1) den 

"dänges" med en hammare, så att den blir lagom tunn; 2) den dras 

i en kolässja f.a. bli jämnvarm utefter hela ytan; 3) den skall 

härdas i en vattenho: smal„sn ta o j§ip atL znz vaänan va Lao, da 

n ha varmt n 'smeden tar och kippar till (= rycker till) i vatt-

net med lien, då han har värmt den; 4) man måste låta den le1;46 

'löpa', d.v.s. smeden drar den sakta genom elden, tills den en-

ligt hans omdöme är lagom hård = färdig. — 3 Ä. nsv. har knycka  

'hastigt rycka till' Hq. 
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156a aiL l  uaz lerana 'vrida på lederna.' -- Las diCi  'röra och 

vrida på sig': han sa a o L66asa azl tia% lerana 'han satt och rör- _ 

de och vred på lederna.' -- råma zi 'bullra till, braka till.' 

rdp dlL 2  'rappa på, skynda på.' Syn. rap 66a, rdsk d6a. Ex: 

rdp all o sletha ne! 'raska på och sluta nu (med arbetet).' 

rooazl va dro 'ro till med årorna = (då man blir rädd) ta ett 

hastigt årtag (f.a. rädda sig).' 	rijsas a,L3  v.dep. 'ryckas 

till, skygga': hestn rijsas aiL 'hästen skyggar.' 	sLå'ban- _ 

azl4  'slitna till': a slana azi vaz armo 'jag vrickade armen.' 

isfus5-ail '"tjusa till", mot sin vilja skratta tillhögt!--

twarbrda-aiL
6 

'flamma till': ldaran twurbrda an, 'låtrorna7 

(= norrskenet) flammar till.' Syn. twarigus-ail 'hastigt lysa 

till': lgusnzn
8
tweridus-azl 'lysnen lyser hastigt till, flammar 

upp'. -- trav-ail, va n'åvano 'törva till,slå till med näven.' 

Syn. dörav att. -- vik an, me 'vicka till ngt': an vika ,121, hot-

'han vickade till höbördan (så att flickan nådde den).' 

b) I åtskilliga fall får verbet gn partikeln aut, 121, bety-

delsen av  

sätta igång med, börja, bereda sig att göra ngt o.d. 

ställa i ordning, hyfsa till o.d. 

1 	Ökm.I 106 n. 20, Vb 26, 91, 108. -- 21 ilua ger eua o Lo6a- 

ail uh Lgrana 'jag måste gå ut och vrida el, röra på lederna', 

sade ibland en av mina meddelare, som hade reumatism i benen, 

sedan han suttit stilla en stund och låtit mig fråga ut honom. 

2 Ökm.I 115. 	3 Ökm.I 154. 	4 Ökm.I 93. 	5 Trol. onomato- 

poetiskt. Egentligen om orrens läte om våren. Ökm.I 286 a 3. 

6 Ökm.I 72. 	7 Ökm.I 206 f. 	8 Ökm.I 247. 
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e ber,4i1, + ren inf. 'det bär till att--, man ska till att--, 

man ska börja att el. sätta igång att --': da e bar..4z1 i3era-

tdnan, so Leg dl do znz blugbdenda 'då man ska till att göra 

(tjär)tunnor, så lägger man dem (= stavarna) ini bukbanden.' -- 

köma-sz-a(L 'komma på (ngt), komma ihåg': noo fins a mar,  gå-
_ 

main, da n kom-sz-aiL 'nog finns det mer gammalt (att berätta 

om), bara man kommer på det.' -- st4l-si-äil 'ställa sig till, 

bereda sig (att göra ngt)': a steL-si-az'l, rena, no o kom a 'det 

bereder sig, regnet, nog kommer det.' Äv. a bozrd/r—pz, rena,-- 

-- ta an, va 'ta itu med (ngn el. ngt)': da too dm 	va no, aa 

n skut azLst.fr, man han nd/ga 'då tog de itu med honom, att han 

skulle tillstå (sitt brott), med han nekade.' -- ta azL + ren 

inf. 'börja (att)': aLva ta az/ ger 76z 'älven börjar gå upp (på 

våren)'. 

03åra-aiL 'göra till, efter tröskningen rensa bort agnar och 

orent från kornet (först i kastmaskin, sedan i såll)': a dra a/n 

de trzst§ o ss an 	b.a-atl 'det tar en dag att tröska, och så 

en att "göra till".' 	dl ger43erciz-d(l kondrösan 'de ska till 

att rensa korndråsen.' 	hifs-äil-8i 'hyfsa till sig, göra sig 

snygg': kilnzn fra betar äzl hifs-dil-si an menen 'kvinnorna är 

bättre till att hyfsa till sig än männen.' -- knåsk-aiL 'knaska 

till, småtälja el. med yxa jämna till trä': da knåsk-di-ail min-

da uaz ton va zksan 'sedan jämnar man med yxan till ändarna i 

(tjär)tunnan.' 	knösa-aiL 'med hammare el. yxa knacka till 

(sten, tegel o.d.) till lämplig storlek och form.' Syn. Läya an. 

an z,,,Å,a knose an, sta/n, ss n da aiL ha an sko våra 'man måste 

knacka till stenen, så den duger till det den ska användas till'. 

kwTgan-aiL 'kvickna till (efter svimning, bedövning o.d.)': 
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o6a In staand kwz6ane n än. 'efter en stund kvicknade han till.' 

Eller enbart kw7:6an. Xv. kwan azl legs, se ovan prep. a2L. 

Lya an,. Se ovan knösa an. -- råfs äil 'räfsa till': da d% ha 

bra.vt såaana, 	z sg di råfs-än, ha d% ha 8U:rå, o da d% ha ferclza 

refst,Ail, Qgzg.  di wnl 'då de hade brett såtarna, gick de och 

räfsade till det de hade slagit, och då de hade räfsat till fär-

digt, gick de och vilade sig.' -- sta-UL 'stöka till, göra i 

ordning, reparera (ngt s. gått sönder), laga': an Linbak sko 

stoDa-azL-fi:74a 'Lindbäck ska laga fjädern (i rullgardinen).' -- 

st41-.z'7. 'ställa i ordning, iordningställa': da ha var fdrdza _ 	- 

steLa-L, oLln. Uålddon, da fou —d% sia 'då all slåtterredskap _ 	_ 

(eg. liedon) var iordningställd, då gick man (el. for el. börja-

de el. satte igång med att) slå.' -- swörv„ -aiL 'svarva till': 

pzkan jar— piworva 	bo cl% no trebha 'naggen (till brödbak) är 

tillsvarvad av en träbit.' 

Snarast till gr. 2) ovan kan kanske föras 

ta-.z' L 'ta till = utmäta, avpassa': möaa 2a_to%-ail for—dallt 

'måttet är tilltaget för litet.' 

c) övriga fall. 

ger—ciil 'tillgå': J% --ha vari brårkl,drask uch fLa%,r ar, ss nog), 

va%3 3%, huri-na4a gaz-aiL 'jag har varit brudkläderska i flera 

år, så nog vet jag, hur det har gått till (näml. att klä brudar).' 

hd/ an. 'hålla till, bo, vistas': 2% hiLL-azL-hcilm z-fu5974, o ne 

ha 31 h&La-a:L-h'ina La .kuQ; 'jag vistades hemma i fjol, och nu 

har jag bott här länge.' -- 7.,• g -an 'ligga till, ha ett--läge': 
helÅse hin Lzg-azL-vdkat 'det här huset ligger vackert till = har 

ett vackert läge.' -- d% kon ha dvhft el gront va.n , g1esa 1 	 eä 

1 Ökm.I 235. 
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so ra 	i glösarna kan ha djupt eller grunt vatten, alltef- 

tersom det ligger till = alltefter omständigheterna.' Jfr rspr:s 

saken ligger annorlunda till. -- vara-äzi, 'vara till': ömz do 

sa a fsr 0, se val3.4o aa..4o 3ar.4i1, 'om du säger det för ho-

nom, så vet du att du lever (ugfr: akta dej, om du säger det åt 

honom, för då råkar du illa ut.)' 

B -åzl som senare led i smns adv. 

(h)sal 'hissåt — till, till andra (= bortre) sidan av älv el. 

sjö: Se smns prep. och adv. på (h)is-, (h)zs- s. 5a1. 

vdstahl 'väståt —till, över till västra sidan av älv el. sjö. 

T.ex. va sko fara vdstaäzl 	sa.k swötbIslua, da di ha klioäara 

vdstapera 'vi ska fara väståt-till och mjölka, säger svart-

byborna, då de har korna på västra sidan'. (Svb ligger på både 

v. och ö. sidan Kalixälven.) Detsamma gäller Grb, som hade 

(1936) ägor även på älvens v. sida och brukade ha sina kor där: 

färe v4staåzl mz,(91/k ki,gåara kwei-o-m6r3a (el. fara (Act vdstasera 

el. o6a våstepdln). 

db/ 'åt-till, åt sidan', anv. tillsammans med ger 'gå', stat 

'stiga', vid tillrop till ko och häst att stiga åt sidan i bås 

el. spilta': ga 	sta!, aåz/! Se vidare Liv 249 n.28. 

dåaåz/1  'åtåt-till, till mer bebodda trakter (särsk. ner till 

älven)» 

Anm. -äzl ingår även i gårdsnamnen daäzl, häaäzl, hisaåzl 

daåzl 'ovantill' har belagts från 1) Hä., 2) Landet, 3) Nyb. 

1) på Nä: "d5aåzl lzg /apgst fra ana bog håLgdba" (1922) 'ligger 

längst från älven av gårdarna på Hällan.' 

	  1 Anses numera föråldrat. 
2 Meddelarnas uttalanden om gårdarna sätts inom ". 
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i byn Landet: "gården daall är byggd påaa-hemmanets mark men 

högre upp på älvbacken än aa" (1936). 

i Nybyn: "daazi, jar—ga .kilt 	boqz aagefLo, o da n bzgdas, da 

ntazasa n fra gamaL åågatLo, sa n la duaro hano" (1922) 'Ovan-

till är avsöndrad från ad-gården, och då den byggdes, så flytta-

des den uppöver från gamla ad-gården, så den låg ovanför den.' 

rezhaaazi 'Utåt-till' i Svb: "den ligger på en brant sluttning ned 

mot älven" (Svb 1920). 

hisahl 'Hissåt-till = gården på bortre sidan av sjön.' Se när-

mare Smns prep. och adv. på (h)zs- s. 581, 

lindz 

tindz (fsv undir)  förekommer som prep. och adv. 

I Prep. tindz 'under'. Står oftast med dat. (ngn gång ack., 

särskilt av sbst i pl.), uttryckande både riktning och befint-

lighet. 

Används A lokalt (så oftast), B temporalt. 

A Lokalt  

1) lind% 'under = alldeles nedanför el. vid foten av ngt mer 

el. mindre högt (ss backe, berg, vattenfall, fors, tröskel etc.)' 

knia undz-fdpo 'komma (med forsbåten) alldeles nedanför forsen 

(på väg uppför)» -- sa liznda n do o6a fåshduran o le ä do ger.... 

zL tiindz-fdo 'så landsatte han (= styrmannen) dem på forshuvu-_ 

det och lät dem gå till fots till under (= strax nedanför) for- 

sen.' -- sa Le di hit Undi-trösgd74o uaz fet,ksan 'så lade man det- 

ta 
 	_ _ 

(= järn och tunder) strax nedanför  (el. intill) tröskeln i 

lagårn.' Från He. ett belägg medGlaz-trösgd74o om samma sak. -- a _ _ 
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bdLk handz-sdon = a jar mona undz n, ss a elAnt ge-nal kort 'det 

balkar (= bildas molnbankar) under solen = det är moln under  

den, så den inte går ner klart.' -- daäzl tig straks handz-bdko--

nnt tig a /ab-b, man aa e jar %n sto9r-panbdk dvaro 'Ovantill 

(gård) ligger strax under backen--inte är det lågt, men (att) 

det är en stor sandbacke övre-om = ovanför.' -- dstIgaLjsdLuga 

uäz grksbdyno jar fud ?Az leendz ud% aht, roybunz7ga undz san-

bdko 'östigård-gumman i Grelsbyn är född i Landet, i Ovantill, 

den röda byggningen alldeles nedanför sandbacken.' 

2) undz 'under = täckt (mer el. mindre) av': 

de%g undz-vdänan 'dyka under vattnet.' -- kne.kvan tig undz-ddro 

'kniven ligger under dörren (s. stod öppen och delvis dolde kni- 

ven).' 	stAkstdon ha jar goLva undz-stdko 'stackstoden det är _ 

golvet under stacken.' -- stra bösa undz kLuäara 'strö boss un-

der korna.' -- grundrl,  undz hasen 'husgrunden.' -- d% fan do tim-

di risiäaro a tota 'man fann dem (= stenyxor) under tallrötter.'--

LoQa jar bösa so kom undz val,vo isa goLvan, de d% ho/ a våva wo 

-boy so heist 'boet (= avfallet) är det skräp som kommer under  

väven ned på golvet, då man håller på att väva vad tyg som 

helst.' -- skuidn jar uvadd.klln a vego ok bfähglÅsan, so jar 
_ . 

bit 	å lagar an handld641272., o undz skuLdo havrA3 d% jseueS9n 

'skullen är överdelen av väggen på uthuset, som är utbyggd läng- 

re än undre delen, och under skullen hänger man kördon.' 	o ha 

ha di äzl rsuå undz vskäotan 'och det (= små kluvna tallar) ha- 

de man till rote
2  under vattentaket.' 	der oa goLvan da undz 

brliÅrhbroaTo ja-pet to-sma-skrnn 'där på golvet (då) under brud- 

1 Om -n- se Ökm.I 249. 	2 ökm.I 251. 



238 

himmeln har ställts två små skrin (där brudparet skall falla på 

knä).' 	sd.gmb41 ha hgvz 	si§gyr undz wot da,r 'somliga (fårä- 

gare) har haft (som fårmärke) en skåra på undersidan av varje 

öra (på fåret).' 	seäz greun dorla undz bro9a 'sätta grönt 

granris under (förstu)broarna.' (Det skjuts delvis in under 

bron.) 

B Temporalt. 

tindz 'under, strax inpå el. före, (framåt) mot': 

se 	sto9 a äzl framaä undz-( tÅn 'så stod det (med vädret) till 

framåt mot (el. strax före) jul.' -- undz krhåsthro ver a

äa a-medo hin ?Az evark4kzs 'under krigstiden (= 1:a världskri-

get) var det ont om mat (eg. litet av mat) här uppe i Överka- 

II tindz som adv. 

1. I denna ställning betyder zindz frfr allt 'inunder, på 

undre sidan.' 

da ja ha bååa tönbrgyra, ha ja ?raka fur mz;z tindz 'då jag har 

bakat tunnbrödet (el. då jag bakade t.) har jag mjölat för myc-

ket inunder.' -- fet såäz va pkak nåra, ter aå bruyra sko gre- _ 

das undz, o se seäz va op an 4vara, se a vek breunt dana 'först n_ 

sätter vi plåten nertill (i bakugnen), för att brödet skall 

gräddas under (el. på undre sidan), och sedan sätter vi upp den 

övre-d. (=högre upp), så det (= brödet) blir brunt ovanå (= på ö- 

versidan).' 	o rk4deyna, da ger-pzn undz, o jar vakst som 	a _ 	_ 

aajA; va torvan undz o gråsan dana o lig o båve öara-vdänan 'och 

flottdynan
1
, då går sjön under, och (den) är växt som en äng med 

= blöt gungfly. 



239 

(gräs)torv under och gräs ovanpå och ligger och gungar (eg. bä-

var) ovanpå vattnet.' -- a fguskas sor ä faran undz, 361 d% val/  

Ithmf6ä, hesta 'fötterna ruttnar sönder under el. på undersidan, 

så de blir ömfotade, hästarna.' -- vaskn. dzna uäz ho,cgo ha tgrka-

sa dana, man e&nt undapt, undapt ja-n ra 'veden i vedhögen där 

har torkat ovanpå (= på övre sidan), men inte underst, underst  

är den rå.' 

2. Som partikel vid verb är undz ej så ofta förekommande. 

T.ex. miJ dndz 'mörkja under, titta under lugg.' -- st6ra dndz 

'stötta under.' 

Märk: fra-dndz 'underifrån', sökes under fra prep. s. 45. 

va 

va (fsv -rik) förekommer som prep. och adv. 

I.Prep. va styr i regel dat. Den är en i ökm. synnerligen 

ofta använd prep., detta delvis som följd av att den även får 

tjänstgöra i st.f. prep. med, vilken saknas i målet. Jfr fisl. 

Användning: 

A. Enkelt. 

Lokalt: vid, hos, med. 

ha kara va-b6,c2rm 'ha korna vid fäbodarna.' 	80 hava d% pel5 

o poglAg va-gama-gdba-- 'så lägger man pipa och (tobaks)pung (i 

likkistan) hos (= vid sidan av) gamla gubbar (som har brukat rö-

ka)» -- man kinzn, da dz ver-dna, skul di o ha z lzl-knduä va 

si i-j- sist-9;  'men då kvinnorna var döda (el. hade dött), skulle 

de också ha ett litet knyte hos sig (el. med sig) i kistan.' 

va motsvarar rspr:s till i en del uttryck som anger  
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släktskapsförhållanden: bror till, syster till o.d. 

bro.op ve-småso ha'a frådrzp 'brodern till husbonden i smes(går- _^ 

den i Grb) heter Fredrik.' -- husbd,ondn jar bro,or va no håns- 

ddo boqz gam 	g al, hånsa:74o 'husbonden (i gården hÅns-h (no, mitt mel- 

lan 

	_ 

Br. och Grb) är bror till Hans Edvard från gamla Hans-gården 

(i Br.)' -- a jer-pzster va no nzis 'hon är syster till Nils.'--

j1 jar kusin va-hånar 'jag är kusin till henne.' -- grenasgdban 

ver kusin va-mdno las-dndepa greaa 'Grannäsgubben var kusin till  

mannen till Greta på Lars-Anderssonsgården (i Vs).' -- an jer 

kusin va-g4bo hin 'han är kusin till den här gubben el. gubben 

här.' 

3. I uttryck för ledsagande, förening, varande i ngns hus  

o.d. med, i sällskap med, tillsammans med, hos. 

SGf»tL di a ve no z-Ltifto 'så flög de av (el. iväg) med honom i 

luften.' -- fo74% ve-n 	'följa med ngn': va-de-kro sko va foLl 

'den karlen ska vi följa med.' foLl va-hdno! 'följ med honom!' 

-- ha va sl: poen ha n havzva sz 'pojken hade han haft med 

sig.' -- vara va-n4 'vara i sällskap med ngn': rå ha vari 

va-fasfdro meno 'jag har varit till kyrkan i sällskap  

med min farfar.' -- wöran vel.-n, han so ver va no-isabson o pru-

ddlge 'varifrån var han, han som var i sällskap  med Isaksson och 

predikade.' -- ger ve-n4 'gå med ngn, följa med ngn': va sko 

ger-vd-do (el. va  ddmo) chL-sk4Ds. 	ldnsman ha n all bztrd'kr 

va sa 'länsmannen hade honom till el. som biträde hos sig.' --

0 Ss skui_n di å Tvi fa 2a va do 'och så skulle han över dit f. 

a. få äta tillsammans med dem.' 

Friare:  foLz ve-thro 'följa med tiden.' -- fara va töoja-_ 

hdsto 'fara med tom häst = med häst och kärra utan last.' 
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4. va användes mkt ofta frfr benämningar på hjälpmedel: 
verktyg, redskap, transportmedel o.d., således det varmed el. 

med vars hjälp handlingen utförs, och har då betydelsen med = 

medels, med (till)hjälp av, med användande av, per (tåg, buss, 

båt etc.), på. Även friare och mer bildl. 

dra zn va hendro ra 'med händerna dra in näten (i båten).' 

fara va sikelo 'fara på cykel': an sko fara uaz-brr va vöro ka- _ 

rasncal (el. va  karas(keLo vro) 'han ska fara till Bränna på 

vår herrcykel.' -- fog fzska va-ndok. 'fånga fisk med not.' --

foogg gasen va-snerzno 'fånga gäss med snara.' -- gnhr knhva o 

gäfaian va Laz,ptdIno 'gnida (= polera) knivar och gafflar med 

lersten.' 	hdg va-tksan 'hugga med yxa.' -- koma va-bdao, va- _ 

bdso 'komma LL,  båt, 21.,  buss.,  -- lava va
1 

fzsk o fgi.a 	'leva av 

el. livnära sig av fisk och fågel.' -- ma va-sthan el. va-

sto 'mäta med passare.' -- rzst kopa ve-drmo zvi-Lan. 'med 

armen göra korstecknet (eg. rista kors) över liket.' -- 7'09 va 

trel, årp4or 'ro (en större forsbåt) med tre par åror.' --

breyra znz-6mo va-fin 'skjuta in brödet i ugnen med brödspaden.' 

vgaosmdDan sko bot va-edLltan 'vattensmaken (i kaffet) ska 

(tas) bort med salt.' -- sira va-knhvo 'skära med kniv.' --

sidijk
2 va-drdan, da n ger ea-lndan 'slanka med, slänga hit och 

dit med gäddraget, då man ror utefter land.' -- sia ve-sl4zno 

'slå (= tröska) med slaga.' -- sia ve hesto va stemdstno 'slå 

med häst (försedd) med slåttermaskin.' -- staur tzrmfLöaan va- 

1 fsv liva vidh 'livnära sig av'. -- I sam. betydelse Lgva boqz, 

jfr fsv liva i 'livnära sig av'. Sdw. 	2 Rz 624 a slanka, 
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bdao 'styra en tjärflotte
1 
 med (tillhjälp av) båt.' -- sd va-sdan 

'såga med såg.' -- seaz-65a beenda ve-båenadbano 'sätta på han-

den (på laggkärl) med bandhaken.' 

Friare och el. bildi.:  fara-fot (el. lat) ve-m6no 'fara 

fort (lätt) med munnen = tala fort': fer ent sa fo9t va-m6no! 

'tala inte så fort!' -- o ne ger a va kkargusan uaz-brdn 'och _ 

nu går det med (tillhjälp av) kafferuset till Bränna (= tack va-

re kaffets inverkan orkar du nu cykla (från Vs) till Bränna).'-- 

hdg va Gua o bIldwg 	'hugga med ögonen och blinka = klippa med 

ögonen.' -- nt'/Å.6 va-m6no 'snörpa på munnen (eg. nypa med mun- 

nen). ' Äv. n(1k6 o6a-mdno. 	sntir va-näsano 'snurra med näsan', 

ugfr 'sätta näsan i vädret'. -- sntirp va-mdno, da n drzk 'snörpa 

L1 munnen (= sörpla) då man dricker.' -- va-id våkarvapdd v et, _ _ 

hota Lurutcsit 'med (tillhjälp av) två dagars vackert väder blir 

höet ladutorrt.' 

I några fall ingen prep. el. på i rspr. 

ren va-dendro 'ränna medels skidor, åka skidor': a kom o rund 
-f 	 _c 

va-dendro de/a aaz-köjan 'det (= landrået) kom och skidade dit 

fram till kojan.' -- ro .k; va-phöan 'röka pipa'. -- skrik va-

skd,ona 'skricka med hjälp av skorna = slå kana.' -- sj“ider va-

Qgzvd/J1 'skyldra gevär.' -- speta va ra;k7,17-1, 'spela (.2å) fiol': 

späLa in siat va-fd“172. 'spela en slått (= låt) LA fiolen'. 

Även: späla in siat va mono 'spela en låt med munnen = vissla en 

låt.' -- an späia va-fd34 1,17-1,, men va draspdlan döad an nnt azl 

späLa nd 'han spelade fiol, men dragspel kunde han inte spela 

alls (eg. men på dragspel dög han inte till att spela något).' 

1 eg. tjärtunnsflotte. 
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Stundom är betydelsen även kausal: ve 'genom, på grund av', 

t.ex. da doa ktiLd eä Lakso, da ha dz sabana zvz-dno, fer a sint 

nåäe sko Leg aktiL ve struymo, puEt fer-laksn. 'ivz 'då man kuldar 

efter lax, då har man stakar över älven, för att inte nätet 

skall lägga (sig) omkull genom el. på  grund av strömmen, för då 

far laxen över. '—a jer va håäarho so e rzn tro 'det är på grund 

av hettan, som det rinner tjära (= som det bildas och rinner 

tjära i en tjärdal).' 

va i betydelsen 'försedd med, i, iförd, iklädd.' 

ne fe-n-ptroba-pd0 va gra vemapb4ksrk 'nu går Stråka-Petter (= 

Petter från Stråken) i (sina) grå vadmalsbyxor.' -- ger ve-jsip-

skdona 'gå kippskodd.' -- vara rtiste ve 'vara utrustad med, för-

sedd med': o se ve-c/sm rusta ve dro o fdrka znz-bdäo 'och så var 

de försedda med åror och forkar i båten.' -- jsekse jer 	slags 

z'ks ve stebeä skaft 'tjäckset är ett slags yxa med kort skaft.'— 

Lena ler 	neä ve stoor mdsko 'lagn är ett nät med stora mas- 

kor.' -- vara va 'vara klädd i, ha på sig, gå i'; ha = vara för- 

sedd med, äga': ja var ve gama 	konao strdompo 'jag hade på  

mig (el. gick i) gamla skor och strumpor.' -- ki,h2kLåystra, hon 

3er ve toz,ev 92g 'klinkljustret har 12 krokar.' -- hit 3ar kon-

szstdrzen he5,se hzna, e 3er ve to-rdm o jssyb o i skkard% 'det _ 

här är konsistoriets hus, det har två rum och kök och ett skaf-

feri.' -- bosta jer bera va fsyr vag 'en bastu har bara fyra 

väggar = är bara ett rum.' -- vara bara ve azA t sy 'vara bara med 

ett öga = vara enögd.' 

ve i förbindelse med uttryck som betecknar sinnelag, sin-

nesstämning etc. I flera av nedanstående ex. är målets ve en di-

rekt motsvarighet till fsv vi. 

17 
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varaddona va 'vara avundsjuk på': an var al9na va broro sano 
-L^~ 

'han var avundsjuk på sin bror.' -- urnas va nelÅ 'avundas ngn': 

an dunaasa va brooro sano. -- dl ha dunaas vd ma 1aok72.4; 'de har 

länge varit avundsjuka på mig.' -- Beträffande ovanstående ex. 

jfr fsv bar awnd vib,  hafdhe Kam n mykla awnd widh honum, m.fl. 

ex. (Sdw) -- Däremot: an var donasfuå o5d ml:, dl ver—sa lundas- _L 	_ 

sfug oba ma '--avundsjuk(a) på', tydligen i närmare anslutning 

till rspr. -- vara lcrolska va 'vara "ledskog" vid': an ve—pG 

L4ske ve tanda 'han var så utledsen på att tala (eg. vid ta-

landet).' -- ld/sanes va nelh 'ledsna på el. vid ngt': ja lda,snas 

va h2tzh596 o fo9r 'jag ledsnade på el. vid alltihop och for 

el. gick.' 

De två sista ex. kan jämföras med fsv ledse widh (wart the  

frwn letzse widh gudz tiänist--)'  Sdw. 

gd9ras va in dir 'godas vid ett djur, visa sig vänlig mot ett 

djur = lirka med det f.a. få det att lyda.' -- vara h&undaa va 

'vara "hundott" mot': an var hdundaa va v4go 'han var elak mot 

pojken.' -- vara å9sdms va 'vara osams med.' 

7. va motsvarar rspr:s vid efter vissa verb o.a. uttryck. 

hdl va makt 'vidmakthålla'. -- h4fttas va nu e 'häftas vid ngt = ~, _ 	_ 

1) hindras vid el. i ett arbete': a kom rena, o sG heftas di va _ 	_ 

hoa,an 'det kom regn och så hindrades de vid el. i arbetet med 

höet.' -- men: 2) hindras av ngt (agent el. orsak): dl ha heftes 

va-rdnan 'de har hindrats av regnet.' Jfr hdftes u t . -- k/4db _ 	 _ 	_ 

va: snln kbab va-feaaro,va-dendran, va-st 	 v ärano 'snön klabbar id _ 	_ 	_t 

fötterna, vid skidorna, vid släden.' -- isdnas va neu, 'kännas 

vid ngn': a IsfIndas ea,nt va n 'hon kändes inte vid henne.' Jfr 

fsv kännas viber  1) recipr. igenkänna varandra. -- stål (tet) ve 
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wordro 'sitta (tätt) vid el. intill varandra.' -- ses ve 'sättsa 

vid, fastna vid': .;ir,a ses ve skoona 'gyttjan fastnar vid 

skorna'; töopga ses ve goomo 'tungan fastnar vid gommen = låder 

vid g.' -- td va: a ha to % ve böbeno 'det har tagit vid (= fast- 

nat vid) botten (i grytan)'. 	tal,a ve-nr4 'tala vid ngn = vid- 

tala ngn (att göra ngt)': dem-bra te.-ve-bciuno, so foor et in. 

thmber/ås war 'de--brukade tala vid byn (= vidtala byborna), 

som for efter ett timmerlass var (el. varsitt timmerlass).' --

vara nervren ve 'nänera vid ngt.' 

8. ve 'med avseende på, beträffande, i fråga om, av, med, 

mot, till, 2A'. 

Ex: berfda ve era fooao foo_n-4a bodz-k(53en 'barfota 2A ena fo-

ten sprang han ut ur kojan.' -- vara bra ve-mdno 'vara bra med 

munnen = vara pratsam, vara bra att "slänga käft". -- ha ddiJza 

ve-m4do 'ha dåligt med (= ont om) mat.' -- vara det/tia ve ulln 

'vara dåligt med (= ont om) ull.' -- ha di ä ve-csiyo 'ha ont i 

ögonen (eg. ha dåligt med avseende på ögonen)» -- vara fram va-

mena 'vara färm med munnen = talför, pratsam'. -- léva ve 'leva 

av el. på': o ha fzb dz låva ve 'och det (= 25 ö. om dan) måste 

de (= fattighjonen) leva LA, klara sig med.' -- noo fzD di wr 

ve-m4do 'nog fick de (i ÖK under krigsåren) lida av för litet 

mat (el. lida med avseende på maten)» -- vara L'Ab' ve-krdfto: 

di vdor bege ickkb va-krdfto, öLda .kies so-4t 'de (hunden och 

björnungen) var båda lika i fråga om krafter (= alldeles jäm-

starka), alldeles som ett (par)» -- vara Lhcle i  ve 'vara lite 

(el. föga) av (el. med)': e höras vara td,aa ve-sndtro z-ar 'det 

1 Se not 2 nästa sida. 



246 

lär (eg. höres) vara lite (el. dåligt med) hjortron i år.' --

trog nnt aå a jar—na 1.4fsvdnt
1 va-no-ids 'jag tror inte det är 

något livsvänt (= förhoppning om tillfrisknande) vad Lasse be- 

träffar (= j. tror inte att L. kommer att leva).' 	va
2 

'mera av el. med, flera': for gämaLlt ha di huv% mar va-114trika 

an wo di ne ha 'förr i världen har man haft mer el. fler uttryck 

än vad man har nu.' -- ha net va-mddo 'ha nätt med = knappt om 

(el. med) mat.' -- vara skral va-hdLsan 'vara skral till hälsan'. 

-- vara swort va-mddo 'vara ont om (eg. svårt med) mat.' -- vara 

opstdid va 'vara "uppställd" med avseende på el. beträffande': 

jz jar öldalas opstdLd va-sp4go 'jag är alldeles blottställd pA 

(el. alldeles utan) spik.' -- do fa nnt 3ara mz opstdid va-s6-

6ano 'du får inte ta all mjölk för mig'. (eg. göra mig blott-

ställd beträffande mjölk). 

9. va som motsvarighet till rspr:s betonade el. obetonade 

med a) efter åtskilliga verb och verbaluttryck. Fsv har i de 

flesta fall där belägg finns mej); b) efter ngr adj. el. ursprung-

liga p. pt. 

a) bdg va 'bärgas med, reda sig med, klara sig med': 

bag va-doNårl. 'jag kan inte reda mig med det där.' --

va-döuån 'man fick reda sig med det där.' -- btrz va _ 

a sko bris va nar 'det skall börja(s) med något.' 

va hz872., ss bzrz jz va han-dan 'börja du med den här 

så börjar jag med den där' (på tal om fårklippning). 

va: 31 sko åzl„ Ozft mz va n 'jag ska till att gifta mig med 

1 Fisl. lifsvaenn a. 'saadan som har lifsvån' Frz. Jfr även Ökm. 

I 217 vögnz,nan b.f.pl. och ssngar med -vögnz, fvn. vånir f. pl. 

2 Betydelsen är väl närmast partitiv. 

3% kan nnt 

an fz6 bap 

'börja med': 

btrz de 

(tackan), 

Qzft 82 
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henne.' Jfr från 1600t: giffta honom wid landzens möör (Hq St. 

205). -- ha elpgar hendar va 'inte ha någon hand med, inte veta 

sig någon råd med': da smabdna grad, ha do e?„72gar hendar va do, 

fGran do Le D do (DU. mdyano 'då småbarnen gråter, har man inte 

ngn hand med dem, förrän man lägger dem på magen.' -- hd/ va-ney, 

'hålla med ngn': han dan vet/ olltz hjaa-vd 'den där har alltid 

medhåll (eg. blir alltid hållen med)» 	hÅl-vd-no 'hålla med 

honom.' -- hat-d-va, hot-a--va 'hålla på med (ngn, ngt)': sTiAzn 

ne bdnor, o hdlan-nt-d va wopdnap kne?,v 'sluta nu, barn, och 

håll inte på med varandras knivar.' -- a-hol-h2gam a-vd-dan ne 

'ingen håller på med det där (= det där spåendet) nu.' -- (Smess-

Fia i Grb, hennes man keit och jag satt och språkade. Plötsligt 

rusade hon upp och skulle till lagårn och stn, kligdara(!), var-

vid hon ropade: e?,nt ha-ra-thn hol-a-va-demopan! 'inte har jag 

tid att hålla på med dom här (= kat och C.P.)!' 	körna va-baran 

'komma med bud' (Mots. siszk nan va bdran). 	n4y sb va-n4 'nö- 

ja sig med ngt.' 	sk dj va-n4 'skoja med ngn': a trdod an skut 

ha skdja va al 'hon trodde att han hade skojat med henne.' --

shazs va-wordro 'sämjas med varandra.' -- tdh va 'tås med (ngn, 

ngt)': a jar el,nt go o td3s va 'hon är inte god el. lätt att tås 

med.' -- Obs, här även uttrycket tåh-va-d?ndo 'kippa efter an- 

dan' (Om folk och hästar, mindre ofta om andra djur): hestn _ 

tooDs va-dendo, da n hu/ e del, 'hästen kippade efter andan, då _t 

han höll på att dö.' -- vara dLat va undan ad 	ara hitan = a 

jar vhda obd dan 'vara belagt med vite att göra det här. = Det 

är vid vite förbjudet att--.' 

Märk dessutom en del mera rent dialektala uttryck och vänd-

ningar med va. 
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b41. va  'b—adla1  med, fara vårdslöst fram med': bel ve sno krop. 

körna-sonder ve 'komma sönder med = växla (pengar o.d.)': ha do 

kzmz-sdndar va-pefnugo ne? 'har du växlat pengarna nu?' 

Lzskas 2 ve-n4 'liskas = ställa sig in hos ngn, lirka med ngn.' 

trunsk3 va-n4 'trilskas med ngn, vara uppkäftig mot ngn': en 

stoo o trIsinska va-fdro 'han stod och trilskades med sin far.' 

z sko hnt trensk 	'ni ska inte "disputera" med mig.' -- 

han ra ve °Lat 'han (= Gud) råder över allt.' Egtl. betydelsen 

är nog 'rår m6d allt = förmår allt.' -- ha tank?' ve 'ha tur med 

el. hos': frÅm7ga1,p4ba ha datiz teihr va-sthnto 'Framigård-poj-

karna har dålig tur hos flickorna.' --brelA elkä tralra va rooanz 

vA% tstr6D kom 0 b4asthats& a breua a tola o breua eua do va _ 

rogarl. 'en vindil (eg. ett väderstreck) kom och blåste hårt, så 

den bröt av tallarna och ryckte upp dem med roten' (eg. betydel-

sen troligen 'bröt ut dem vid roten'). 

Uttrycket mdtes4va-nlliu 'möta ngn' (eg. mötas med ngn): igår 

mdtes ja va no 'jag mötte honom igår.' Den jämförelse som när-

mast erbjuder sig här är möta med i Strindbergs Gustav Vasa akt 

I 'konungen--anhåller få möta med Ingel Hansson--, möta med Nils 

i Söderby', samt engelskans meet with 'sammanträffa med, möta.' 

Jfr även Gotl. Ob möta mot 'inställa sig till nästa möte, sam-

manträffa.' 

b) en del adj. el. urspr. p.pt., av vilka flera smnhöra med 

verben ovan under a). 

vara bdrz ve 'vara bärgad med, vara hulpen med, reda sig med': 

1 Vb 43. 	2 Se Äldre dh 69. 	3 Vb 38. 	4 Se Vb 110 och Ökm. 
1 254. A.10. 
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21 2ar nnt belri va-den = 2% kan nnt bas va-dgydr2,. Se ovan _ 

bdp va. -- 	era sa bgrz va: an 3oo4% bgri va-dn 'han redde _ 

sig med det där.' -- vara öobgrz va: 2/ 2ar dldalas ciobgrz va-

dan 'jag reder mig inte alls med det här.' -- Ovanstående h5-

ra samman med målets bap va, som nu böjs svagt (Vb 137). Ordet 

finns i sv. dial. börg, börj (bl. a. Vb, se Rz 47 a), no. dial. 

byrg Aa., T. 

ve/4 f474a va 'bli färdig med': han val, nnt nantin fa/4a va set 

(arb4ä) 'han blir aldrig (eg. inte nånsin) färdig med sitt (ar- 

bete).' 	vara Q3./ft va: hon ver-43/ft va firz-husbdondo 'hon 

var gift med förra (= den nu döde) husbonden.' -- vara nel,pigkta 

va-n4 'vara nära släkt (el. närskyld) med ngn': an 2ar mzOgz 

nalpigkta 124-m1 (el. va-md%). -- vara nod va 'vara nöjd med': _ 

han var mInt no'kd va na lhaa 'han var inte nöjd med något li-

tet' (vanl. uttryck om pretentiösa personer). Däremot heter det 

vara åon4d o6a-n4 'vara missnöjd med ngn.' 

B. I ssgr och smnställningar. 

1. Som 1:a led. 

va ingår som 1:a led i adverbiella uttryck rörande tid, omstän-

dighet, sätt. 

a) Tidsuttryck. 

va-öL 'för alltid.' Nlulem. ve ååll (Nm Lulekultur 3), Mu (Ob) 

va ålla. Jfr fsv mäb allo 'fullkomligt, alldeles': fer—do 

påven? 'far du för alltid härifrån?' -- a foor va-di, da a foor 

(om ngn är borta längre än väntat och man tycker hon är borta 

för länge, sägs) hon for för alltid då hon for.' -- an ha fha 

båren va-(51. o kom nnt nantln mar—chlbäåes 'han har flyttat 

härifrån för alltid och kommer inte nånsin mer tillbaka.' 
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va-söma el. va-sdma (senare formen rspr-lån)'i detsamma, med 

detsamma, samtidigt, genast': so n ha sk.r/b, sieft 73. bot btsa 

va-söma botb-heendn 'genast han hade skjutit, släppte han med 
L 	e 

detsamma bössan ur handen.' -- da kano vat-d va stikstetba, Se 
- _ 

fo9r._44yfdlika va-snia. 'då kvinnan blev av med stickbitarna, så 

försvann dödfolket samtidigt'. -- o va-sdma se droo 	zi--o _n 

trate bkanhatpan va spalhäen 'och i detsamma så drog jag till 

(= gjorde ett utfall) och träffade björnens hals med spjutet'. 

Tid och sätt: 

va-4t 'med ett, med ens, på en gång, på ett enda tag, i samma 

ögonblick, med detsamma': 3% skelhä o va-4t st8'4pa n 'jag sköt 

och i samma ögonblick stupade han (= älgen)'. 	o so a smal, 

reas han (= bz„end9pgan) nnt ne - a var fdrdzä va-at 'och som 

det small, rörde han (björnungen) sig inte alls (eg. inte något), 

det var färdigt på ett enda tag'. -- zmz n stzk va ol.kt, se sia 

n bot—pp•Ma 'om man sticker (björnen) med detsamma, så slår han 

bort spjutet' (ur handen på jägaren). Man måste hota ngr gånger 

med spjutet innan man sticker. -- y% vii /Ma ra köma va-4t 

'jag vill låta det (= vattnet ur ledningen) komma på en gång'.--

da skill a legas o6a-ems såra va-dt 'då skulle det läggas 

(= skulle man lägga (takvedsträna)) på ömse sidor (om takåsen) 

på en och samma gång'. -- da jz kLzp kaLsöpgan, so leg y% tsua 

däbeLlt o kuzp bege baInna va c4t 'då jag klipper till kalsonger, 

så lägger jag tyget dubbelt och klipper bägge benen £å en gång'. 

Omständighet, sätt. 

va h5g2an1  'med hov; med måtta, måttligt': åäa va-h4an 'äta 

måttligt'. Mots. eaan-h692  'utan hov, omåttligt': en ia eäen-hd9 

1 Jfr fsv medh houe; 	2 fsv ytan hoff (Sdw). 
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'han äter omåttligt.' -- kneka va-k: boo el. sYaz knolka va-

kngka 'bo knut i knut' (med ngn). -- vara va-14van 'vara vid 

liv': ha Jar 01 so ha värz va-l4van 'det är alla (de av mina 

barn) som har varit vid liv (= ej dött)'. 	eint vara va-fialt- 

vda 'inte vara riktigt klok' (eg. vid fullt vett)'. -- va huld o 

har 'med hull och hår, helt och hållet'. Kv. 	zt--. 	J012 72941  

brtznd op sl va huld o har 'gumman brände upp sig helt och hål- 

let.

t

' 	va-kn46 'med knipa, nätt och jämt': a ver just ve- 

knht. aa 	kand fa hädan 'det var just nätt och jämt, att jag 

kunde få det där'. 

2. Som senare led. 

brdva, bräva, br4va, bravdiA, brev4 'bredvid'. Lokalt. 

an bo o brdva os 'han bor bredvid oss'. 

Anm. En folketymologisk ombildning delvis i anlutning till 

prep. brevet är det numera föråldrade ordet brevdaa b.n. 'bredvi-

det, avträde', således egentligen 'det som ligger bredvid el. 

vid sidan om'. I Vb (Btr, Nys m.fl. prevet (Btr Ob)), av privat, 

vilket även kan ligga bakom ökm:s uttryck. Se Hq Ob. Vanliga be-

nämningen i ökm. är Uzlhdiksa 'lillhuset'. 

ger o6a brevdaan = ger o6a lzlhchhsan. 

ltrova (< lidhu-vidh)1  'vid sidan av el. om, bredvid.' Lokalt:  

a /zg lirova-st4no 'det ligger bredvid stenen.' Syn. frd.s-9, aaz, 

o6ed stalno. 	iirova-Ldendan 'bredvid el. utefter land.' Syn. -c 

salva, frasrl., ndvas-9 (föråldr.), brdva, aaz /endan.. 	gnol Jar 

boe trd.tran & rdms l;rove-ddro uaz hhierov4PD 'gåten är en 

remsa av trä vid sidan av dörren i höladuväggen.' -- da di skyl 

1 Se utförligare utredning ökm 1 91 f. 
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w.5511, o Me undar-v9,o, sa trora-dz-ndl-sz znz-sntro s6omb11, Lz-

rova-vdo, ss just hei,kra ssntas 'då de (= lapparna) skulle vila 

och äta under färden, så trampade de ner sig i snön, somliga, 

vid sidan av vägen, så bara huvudet syntes.' --

s4ve 'sida-vii, vid sidan av, utmed'. Syn. 1.rova, fras72,, n4- 

brave, 	s4v. L4Tndan 'utmed land'. 

Anm. Prep. va ingår även i ssgr av ett delvis annat slag. 

Ökm. har nämligen en liten grupp smns. prep., vilkas sista led 

utgöres av målets ord selnr f. 'sida' i svagtonig dativform -sn, 

omedelbart föregånget av de dativstyrande prep. fre 'från', va 

'vid'. Prep. fra ingår i det enkelt smnsatta frdsn, medan de med 

ve smnsatta har ytterligare en första led, resp. bra-, me-, aa-. 

Samtliga ssgr styr dat. 

Av hithörande prep. är b-dvåsn och n4vesn föråldrade (redan 

1921 framhölls detta av flera goda meddelare). Mest livskraftigt 

är frasn (om frasm se under prep. fra s. 49). 

brdves-9. 'bredvid-sidan, bredvid'. Samma ord är Inre 100:2 brave-

sen 'utmed'. I ökm. sägs nu i samma betydelse frasr.L. -- an sza 

brdvås-9 hånar (dat.) 'han sitter bredvid henne.' -- 

nduesrl. 'ned-vid-sidan, vid sidan av, bredvid'. Ihre 100:2 neve-

sen 'utmed', Nlm nevasn, nåvesrl. l oredvid'. -- an szd ndvasn-m%d 

'han sitter bredvid mig'. -- Om ndvesr2,.. som adv. se  under frdva 

adv. s. 255. 

1 
daasn , daasni  'åt-vid-sidan, utmed, jämte, tillsammans med'. N. 

Lul. atvesen. Jfr Mp at-mä adv. 'bredvid, jämte'. (Rz 15). yz 

sko Ma hdpz,ana daasr.t. (el. frasr3,) d4ypzana 'jag skall äta det 

1 Ökm 91 A.8. 
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här tillsammans  med det där.' -- trågat-fåst hådan dåen doydrj, 

'tråckla fast det här utmed det där.' -- seåz pLa2ka daasu. hen- _ 

@z,ana '(jag skall) sätta (den där) plankan utmed den här.' 

II. va   som adverb. 

Som adv. förekommer va dels som partikel vid verb, dels som se-

nare led i smnsatta adv. 

1. va som partikel vid verb. 

foLl vd 'följa med.: o so fog ken va ini-Lisan o znz-(Lo 'och 

så följde karlen med ini öglan och ini elden'. (Karlen satt för 

nära en stor orm, som med sin svängande stjärt drog honom med in-

i elden). -- ger-vd 'gå åt, stryka med': a var hundra (el. -e) 

kan brånvhna, so OzD-vd oba-brEd56an 'det var hundra kannor 

brännvin, som strök med på ett bröllop'. -- kam vd 'klema vid, 

kleta vid': kona kLu .km vd (om det är för hett i kvarnen). — 

}stå-b-vd 'klabba vid' (cm snö): snzn kliab vd z d4. 	kårta-vd 

'komma med': sko do könza-vd? ma, 31 sko f1%-va-hdno. 'ska du 

komma med? Nej, jag ska följa med honom'. -- st§'ilzs-vd 'skiljas 

vid = slippa efterbörden (om t.ex. kor)': da koon seran ha 

si§zts va, da too 61. state o fzicri,nta-- 'då kon sedan hade sluppit 

efterbörden, då tog hon (= flickan) stål och flinta--' 	stik- 

vd 'sticka vid' (strumpor): va ha kLzfta lasta boda stråomp-

skdfta, de ve ha stoja-vd z val,ntar 'vi har klippt av strump-

fötterna från strumpskaften, då vi har stickat vid i vintras'. --

ta-vd 1)'taga vid med ett arbete i st.f. en annan': im z stnrmdn 

skut vet-p19:6--sis skta voropgkgn i  ta-vd 'om styrmannen skulle 

bli sjuk--, så skulle vikarien ta vid'. 2)'medtaga (ngt)': zn 

1 Om varungkarl och andra ssgr med varung se Liv 202 n.7. 



254 

, 
vuropgb 

1
n sko 31 ta-vd, zmz nan ger-d 'en res lie skall jag ta 

med, om någon går av'. -- vara-vd 'vara med, finnas med, fsv va-

ra viber, vibervara 'vara tillstädes': a ha vari-vd mfTpgar 

gepg, vdska eina 'den där väskan har varit med mången gång (= 

många gånger)'. 	hesta 3037"42 brdoDa, da Jera di wna o rsy, eL 

swot o wna, man watt sko oiltz vara-vd 'hästarna är brokiga 

(= tvåfärgade), då är de vita och röda eller svarta och vita, 

men vitt ska alltid finnas med.' -- håaan ver—qe hdrmalzasta se5 

3z ha vari-vd om 'det här var den förargligaste sak jag har va-

rit med om'. -- an var-vd o sa hit, da han var öcpAgkcPr 'han var 

med (= var tillstädes, var närvarande) och såg detta, då han var 

ungkarl'. -- vara-vd telt + ren inf. 'vara med om att (göra ngt), 

deltaga i (ngt)': a var In izll-Ldp; en se aa n he vari-vd udz-

drålia toLev Inan 'det var en liten lapp; han sade, att han hade 

varit med om att döda tolv björnar'. -- krizn lei„fa vara-vd uaz 

ldg-o6a wol'a dåy7A3Lds 'kvinnorna måste vara med om att lägga på 

(el. lassa på) varje gödsellass'. 	azi.-b'trz-va 'till att börja 

med'. 

2. -va som senare led i smnsatta adv. 

Liksom vid andra smnsatta adv. av motsvarande typ (se t.ex. 

under smns. prep. och adv. på -z 'i') gäller i fråga om -va, att 

det är prep. va  som ingår som senare led, och att hela uttrycket 

användes både som prep. och som adv. Detta gäller ltrove. De bå-

da andra hithörande (trave och 5va, se nedan) har av mig belagts 

endast som adv., men mycket sannolikt är, att de förr använts 

även som prep. Se t.ex. nedan om ösv. dial:s upver el. opver 

1 Om varungkarl och andra ssgr med varung se Liv 202 n.7. 
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adv. och prep. 

g 
ifirova (< lidhu-vidh) 'vid sidan av, dessutom': pnL4una var 

fdmtan o jsuu kralÅn far haLz-dran--, da fz6 dz jo sLgael  L'irove 

'piglönen var 15 och 20 kr. för hela året--. Då fick de (= pi-

gorna) ju slettet
l 
 dessutom  (De fick lön + slettet)'. 

frdva el. frava 'framvid, frammevid = vid framsidan av sängen, 

längst från väggen i tvåmanssäng': ltg frdva = 	ndvesrl, 'ligga 

framvid = ligga nere vid sidan  (i tvåmanssäng) 1 . 

dua el. öva 'upp(e)vid, platsen närmast väggen i tvåmanssäng'. 

V11 har för nVa upver el. opver adv. och prep. 'uppe vid, upp-

till, uppåt'. Ihre 100:2 har ovesen  'uppföre' som motsats till 

nevesen  'utmed'. -- lig öve: da to Lig z6 . n saug, sa han so 

hg GAa frÅmenisnn, sa sa% di aa ii Lzg ndvåsrl,, o han so Lig b4t 

han hg öve 'då två ligger i en säng, så han som ligger vid fram-

sidan, om honom säger man, att han ligger nere-vid-sidan, och 

som ligger bakom (= närmast väggen) han ligger uppevid'.  

Enligt min meddelare (1921) användes öva ännu då, medan 

ndvÅsn, var föråldrat och ersattes av fräve. Se även Ökm.I 171 n 

10. Jfr prep. ndvåsn. 

I andra sammanhang används op ve dan 'bredvid ngt', eg. 

'uppe vid det'. 

a 

a, a, a, a 'å' (fsv J) förekommer som prep. och adv. 

I. Prep.  a, a a, a 'å, på, uppå, upp på, i, in i, ned i, 

ut i, till, utför'. 

1 Se Ökm.I 81, Liv 198. 
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Användes A lokalt, B temporalt, C som första led i adv. smn-

ställningar och ssgr, D som senare led i smns prep. och adv. 

A Lokalt. Tar dat. f.a. uttrycka både riktning och befint-

lighet. 

1)a uttrycker a) vid rörelseverb stundom rörelse till ett  

föremåls yta. Ej toga ex. finns, ty målet använder i dylika fall 

oftast o6a 'uppå'. -- o so dro9 di mz a-fdr?„an 'och så drog de 

mig upp på färjan (ur vattnet där jag höll på att drunkna)'.1  

b) vid andra verb stundom befintlighet el. rörelse på ytan av 

ngt: a soynas zn ro lj nor-a-111ft° 'det syns en rök på himlen i 

norr'. -- ez,nt ha va als breyDa k,ru a snzro 'vi har inte alls 

brukat springa i (eg. på) snön (efter bastubad)'. 

Mer bildl. noo soyntas a Q no, a r ver—po0a 'nog syntes 

det rå honom, att han skyldig (till brottet; eg. sotig)'. Jfr 

ethåund-dz 'utanå dig'. -- a ha gaz o Les na, far a toupgå ss 

d-n 'hon har gått och lagt sig (ovanpå sängen), för det tyngde 

så på henne (= hon kände sig så tung och duven)'. 

2) a förekommer ofta motsvarande rspr:s i, in i, ned i, ut 

i, till, på, och (sällan) utför efter  rörelseverb (som ibland 

underförstås efter t.ex. v. få, skola, vilja), f.a. tillsammans 

med sitt huvudcrd bl.a. framhäva det tillstånd el. förhållande 

vari ngt (ngn) avsiktligt försättes gn predikatets handling. 

Nedan följer rörelseverben i alfabetisk ordning, därefter 

få, skela, vilja. 

a) utan riktningsadverb 

O.,åra (ne) a-hä6eran: (Sedan den torkade säden genom ett hål i 

1 Kan även räknas till 2 a). 
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bastuns lave fått rinna ner i säckar) se bara di ska a-h'abaran 

'så bär man säckarna ut i härbret' (och häller ur säden i lårar). 

-- dra (me) a-bdao: de var va 8%1,1, man o dra n a-bdU 'då var vi 

sju man att dra den (= enan) in i båten'. -- fåra: fåra a-dno: 

(Man har granrisvasar att avstänga varmböttnet med) se nnt 

Lo .ken fara pacidzhseedno 'så inte löjorna far burdus in i älven 

(utan att man hinner fånga dem).' -- fara 	 da ha dt (se. 

orma) bzrt a köma--o fårz a-iLo 'då har de (=ormarna) börjat kom-

ma--och "farit" i elden (vilket var dens avsikt som tänt elden)'. 

-- fira a-fdlen (I Jock berättades 1939 för mig historien om 

Jockgubben och ryssarna. Dessa kom till J. och ville ha bastu-

bad. "Där ryker det" sade gubben, satte sig och ryssarna i en 

båt, rodde till översta kanten av Jockfallet (- det var där som 

det rök), hoppade själv i land), o se foor_qz a-fdlan 'och så 

for de (ryssarna) utför fallet'. -- (I slutet av en gml barnsa-

ga: Spdlzvga fo9r—i4a bojan 'gumman gick f.a. leta efter boc-

ken' heter det): reAven ea hårano, håren ea bc4to, boan ea 

jp4tz2gen, o isdlz2ga a-4/grcibeni  o halt rara ve n 'räven efter 

haren, haren efter bocken, bocken efter gumman, och gumman ned i  

algrubban
1 

och hela raden med henne'. -- ger_: ger a-fhsen, a-

st6Lo 'gå till el. ut i lagårn, stallet' (för utförande av de 

dagliga och vanliga sysslorna där.) -- wop foo—n? an Q3zb a-

stno 'vart tog han vägen? Han gick ut i stallet'. -- ger 

man: o-vckn da fisken laG, ge—na bek.en 'om våren, då fisken 

leker, går den i mjärden'. -- hal: ha do halat a-sdno ne vaane? 

'har du hällt vatten på el. i sån nu?' -- hdl vane a-h2pko 

1 grop där gödselvattnet från lagårn samlas. 
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'hälla vatten i hinken'. -- håva: håva--a- std/o: da n kom-hdlm, 

Se spzinä r 	i hest-9 o ho o an a-std/o 'då han kom hem, spände 

han ifrån hästen och satte el. ställde el. förde in den i stal- 

let'. 	håva Laks-9 a-chsf§4/dro 'lägga (den nyfångade) laxen i 

iskällaren (f.a. den ska hålla sig färsk).' 	nnt sko do håva 

i§oo/ln a-mdno 'inte ska du stopPa kjolen i munnen (sades till 

en liten flicka, som av blyghet började bita i sin kjol)'. 

(då man fångar flugor, skall man hålla "näven" utsträckt och 

fånga dem inne i handen) o håva do a-vsäuskdn, o da doz di 'och 

kasta dem i en skål med vatten, och då dör de'. -- fet hev 3z 

vaäna a-grdyä-9, o Se het, 3z dr ä mz 1/ a, o da vet/ a grek, 'först 

häller jag vatten i grytan, och så häller jag dit mjöl, och då 

blir det gröt'. -- di Qgzb 	hoa skul tdrkas, ha di 

skut heva a-iron 'de gick och vilade sig--medan höet skulle 

torka, som de skulle föra in i ladan'. -- krinzn sdLa ne fårda 

o hoo a a-sko 'kvinnorna sållade färdigt det (= kornet) och 

hällde det i säckar'. -- an hoo si a-fdpo, ss n dröbene 'han 

kastade sig i forsen, så han drunknade'. -- kdst: Lanrd kista 

ska/Ja a-sno 'landrået kastade (vatten)skopan (eg. skålen) i 

(vatten)sån'. -- 3z sko kdst-i/z a-brinanå (lo 'jag ska kasta dig 

åL. el. i brinnande eld' (om du inte ger mig tjära. Ur en ramsa om 

"maria nyckelpiga"). -- könia: %n morja da par kom a-fgzhsan, Se 

-- 'en morgon då pigorna kom till el. in i lagårn (f.a. utföra 

sitt vanliga arbete där), så--'. 	o Se sloo di sHan bo- 

4z-ndshan 0;snz-hdban z treAran o lzä a rzn a kopo 'och så slog 

de sötmjölk ur en flaska genom hålet i trädet och lät det rinna 

i en kopp'.
1 
 -- sjs(uä: brsura ha sknzs a-6mo 'brödet har skju- _ 

1 Se närmare Liv 170. 
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tits in i ugnen (f.a. gräddas)'. Däremot: sko s/s(kaas znz dmo 

va fzn 'skall skjutas in i ugnen medels spaden el. med tillhjälp 

av s.' 	(då man spontar bräder) 8a håuzi di z for uaz brazk ran 

uaz karl,to, o 80 uaz ana br”„ran z tan, so si'szzkaas a-f6n, ss a 

ve4._tet '--så hyvlar man en fåra i kanten av den ena brädan, och 

så i den andra brädan en tand, som skjutes in i fåran, så det 

blir tätt'. 	sia: o ss sko tolikan slaas a-i§dn 'och så skall 

(den smälta) talgen slås i (ljus)kärnan'. 	o se sia dm na bo- 

qz sano a-grgyan o kooå om e aäar 'och så slår man det (= det _ 

kokta vattnet) ur sån i grytan och kokar om det igen'. (Humle- 

brygd). 	va ha sLoz, varia a-sdno 'vi har slagit vatten i sån'. 

— o 8s 81,09 di sHan azibåDa a-ftåskan aaar 'och så slog de 

mjölken tillbaka på el. i flaskan igen'. 	Man slo,g (DU haft 

sio9 far mzaäz a-b(sn 'gubben laddade på en höft och slog för 

mycket (krut och bly) i bössan'. 	side  1) sv. v. 'släppa', 2) 

st.v. 'slippa': ss to 9 dm dazfl an bociz i§elso va heendn o siert a-

grgyarj. 'så tog de (= lapparna) med handen degen ur kitteln (på 

golvet) och släppte (ned den) i grytan (som stod på spisen)'. -- 

di bbdokt hendran, far ha dazfl an skuL sldp boc/z hendro o a-dro 

j“lso, so sto o o kooåasa 'och de (lapparna) blötte händerna för 

att degen skulle släppa från händerna och (slippa!) ner i den 

andra kitteln, som stod och kokade'. -- st4Lp: da 5ai dem o6a 

j§e%lo bdbaptz o stv4p Loz,an a-bådo o ss znz kdnta 'så öppnar 

man på kilen (i noten) längst bak och stjälper löjorna in i bå- 

ten och så i kontarna'. 	ta: (så har man tagit in kornsäckarna 

från det rum där de först lagts) o to z do a-rman 'och tagit el. 

burit dem till el. in i rian' (f.a. tröska dem). -- fa: noo, z 

hårans(!) tcez,r LIIA va fa Lezåa Q-2411 'nog i Herrans tid måste 

18 



260 

vi få liket i jorden. På ÖK-svenska: "få liket till jorden". --

sko 'skall' (inf. saknas): LdzAa lazz,b o hest-9, o da ske na

ven--nia boe-trdskan 'löjan leker om hösten och då skall hon ut 

i älven--ut ur sjön (= Djupträsket)'. 	viLz: ne horas prdkan 

ne vii-ln a-flksan 'nu hörs kalven råma, nu vill han in i  

(el. hem till) lagårn'. 

b) med riktningsadverb: 1. zn--a, 2. 12.111GL, 3. neravz-a, 

4. 2g=(LL, 5. au--a. 

1. in(-)a; in är det oftast belagda riktningsadv. frfr a i 

ovan under 2) angivna betydelser. 

bara in ;sista a-Lh6h4san 'bära in en (lik)kista i bårhuset'. 

-- (När björnjägaren drivit in spjutet, då hugger björnen med 

framfötterna i spjutstaven och drar åt sig spjutet), se a dra-en 

a-bzschlo 'så det drar in i björnen'. -- (En häst råkade med ena 

framfoten trampa på en stake el. stör) o izendn a-stäbeno net,k-c5p 

o drav in mzia Ldran, ziaz s7cre6o o in a-swdlippo 'och ändan av 

staken flög upp och trängde (eg. drev) in mellan låren (eg. ag. )9 

i pungen och in i ljumsken'. -- roan ger--op Ounopg Ohma- 

nan o in a-mlurpdlban 'röken (från bakugnen) går--upp genom gi-_ 

manet
1 och in i skorstenen'. -- pelh8t73. ger in .J3uno meihro in a- _ 

dnan, so di leg zi173. o6a 'pusten (i smedjan) går in genom muren 

in till el. pl. ässjan, som man lägger elden på'. -- o da ger aln 

der bodi seLo in a-61,,stra kärnar° 'och så går en dörr från salen 

in i östra kammaren'. -- (från lagårn) se 	ib.  jz in a-fseygan o 

sLebt d z6z-spe4so 'så gick jag in i köket och släckte (av) i 

spisen'. (Det var stark storm ute). -- (Vid vårflödet 1935 steg 

1 Ökm 1 232. 
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vattnet så högt i Br.), sa tzäz dznno ga4 se 	vara in a-jOi- 

darveinugo 'så att i gn gård (så) gick det vatten in i källarvå-

ningen'. -- hno6sdInda ger in a-lzlgröntrdska 'önuppsundet går  

in i Lilla Grundträsket'. 	di hö9-in hooka a-l6run 'de hov 

= bar, tog, kastade) in höet i ladan'. -- (Vid påsk, då korna 

kom hem från skogen, så har man) hooa do bable4720as in a-fgtAsan 

-- 'lett (eg. hävt) dem baklänges in i lagårn--' -- da di ha kz-

mz in a-rgzan 'då de (sc. kvinnorna) har kommit in i rian (f.a. 

tröska)'. 	sa vat-1 uns z(n) per, o se kom dam de kä zn a-kwgn 

'så blev han varse ett par, och så kom de dit in i kvarnen (där 

han själv befann sig)'. 	o sa spen a ez, hestn adz-stdlo o lazAr 

-in an a-stdLo 'och så spänner det (= landrået) ifrån hästen vid 

stallet och leder in den i stallet'. -- (De försökte ro över äl-

ven, men) vo9an Q;zb.  se  het, 80 a bzrt a sla-in a-bdäo '--vå-

gorna gick så högt, så det började slå in i båten'. -- (Man drar 

ihop ingången till tinan och lämnar bara ett litet hål), se fis-

ken sLåp-fn a-thn 'så fisken slipper (eg. släpper) in i tinan'. 

-- ss sno9d dem (= bz,an59pga) dm o in a-hgzran 'så snodde björn-

ungarna om och in i idet'. -- stöp-in nesd4ban a-b4jso 'stoppa 

in näsduken i blusen'. -- da va ha n ferdz, ludeälgan, da sååz -z 

va in an a-tcftn o ta fast 72, oba nr—el, se n si ä fast znz-_ 

thn 'då vi har ingången färdig, då sätter vi in den i tinan och 

fäster den på ngr ställen, så den sitter fast i tinan'. Jfr här 

si--(n a-tIn med vid icke-rörelseverb szärdst zni t4n, där 

znz betyder 'inne i'. Obs. i detta sammanhang även, att efter 

rörelseverbet bera-d 'bära av, bära iväg' heter in i icke en a 

utan zn: (prep.), troligen för undvikande av två a (ett adv. och 

en prep.) så tätt efter varandra. T.ex. o dar jar hake, se e 
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be4r d znz-thn 'och där är hålet, så det bär av (för fisken) in 

i tinan'. 	aziz tn ndaa a-bdao 'med händerna dra in (eg. älja  

in) näten i båten'. 

Vidare v. fa 'få', L(1,4 'ljuta = vara tvungen att, "måsta", unz 

'vilja', efter vilka ett rörelseverb kan tänkas underförstått: 

(Björnen bet två gånger bak i huvudet på björnjägaren, men huvu-

det var för stort) ss n f16-el„nt-in a a-m6no 'så han fick inte 

in det i munnen'. -- (Så sätter vi bräder över tinan, och det 

görs) for ad fzskan sko ezAnt fara ovaro-thn ana 	zn a-thn 

'för att fisken inte skall fara över tinan utan måste in i ti- 

nan'. 	ne höras prokan rgua ne vzi-ln (n a-fdusan 'nu hörs .., Y 

kalven råma, nu vill han in i lagårn (ugfr. 'hem till sitt på 

kvällen)'. 

2. n,--a. 

da blir& va ndl, do a-kålikdran 'då slänger (eg. bråkar) vi nr 

dem (= skinnen som ska garvas) i kalkkaret'. -- da a fziou, da 

fer—pt(5 9rPd,par: 	a-vdanan 'då det är högvatten (eg. då det 

flödar), då far (= går) Storsanden (en holme i älven utanför 

Grb) ned i vattnet'. -- 47A;a ger-nal, a vaanan 'ängarna går ned  

i vattnet (= blir översvämmade vid högvatten)'. Eller: apA3a 

ger znz vdanan, de a pin. -- a svea ha gaz net% a-isdidro 'Svea 

har gått ner i (el. ner till) källaren' (i ett ärende; källaren 

låg i en backsluttning lägre än huvudbyggnaden). -- hgva-ndl„ Po-

tran, a-isdldro 'lägga in (eg. häva ner) potatisen i källaren'. 

o da komandidzfl re-n-n4l„-a a-grdvan 'och så kommenderade han ned 

henne = den döda kvinnan som spökade) i graven'. -- (Genom ett 

hål i bastulaven lät man det torkade kornet) rin ndl neraa ren _ 

a-sdko 'utefter en ränna rinna ner i säckarna'. -- 8js¥42 na.a„ 
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seenan bocla-gd4van a-r4nhdLan 'skölja ned sanden från golvet i 
L • 	 - _ 

1 
rännhålet'. sparan ver west uaz zzndo 80 

- 
skui, spares-n4 a- 

t  spaden  var vässad i den ändan, som skulle "spadas" ned i  

jorden'. -- (Ett par pojkar hade pr roddbåt tagit sig upp på ta-

ket av en lada alldeles vid älvstranden f.a. förankra den med 

bolagstimmer och sålunda hindra den att i den starka blåsten fa-

ra i älven), da stal, di nal„ e-bdao o fet ro o zuz-dno 'Därpå 

steg de ned i båten och försökte ro över älven'. 

Rörelse uttryckt utan verb, enbart gn fra bociz - 	e: se 

hul di a bgya 6m se va dan, fra-boqz-bdopkan o na e-greua, azi 

a vat—ieu mest 'så höll man på att byta om på det sättet med det 

(= garnet som skulle färgas), från (bortur) bunken och ned i  

grytan, tills det blev lagom mörkt'. 

3. ndravz a 'ner till (eg. neröver till)': hor z, stdkn-

to(r), kimzn ndravz a-bogostaun 'hör ni flickor, kom ner till  

bagarstugan' (Denna låg lägre ner än boningshuset.) 

L. op-e. Riktningsadv. ep är tämligen sällsynt frfr a: da a 

ha kdobas, os di op e u-sdno 'då det (= det redan en gång kok-

ta vattnet) har kokat, öser man upp det i sån'. (Humlebrygd). 

Jfr: se bra di sdke a håbaren o hat op do ini-Ldro 'därpå bär 

man säckarna (med korn i) ut i härbret och häller upp el. ur dem 

(= tömmer dem) i lårar'. 

5. eu(-)a 'ut i, ut till': (En gäst i en gård hade ej tid 

att vänta på att få kaffe) ana be a koma-cella a-föstan 'utan bad _^ 

henne (= värdinnan) komma ut i fastun' (ty han ville tala i en-

rum med henne och sedan genast gå). -- stuud4n ger ru a-fdptan 

1 Om rännhål se Liv 193. 
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'stug (= köks)dörren Lår ut till farstun'. -- dgy9Q3a sko möåes 

gyä, bociz falksen, a-kash4sen o ldges zhd,g6 se a veL—po z kes 

'dyngan skall mockas ut, ur (eg. bortur) lagårn, i gödselhuset 

och läggas ihop, så det blir som en "kas" (= hög)'. 

Anmärkningar till a) och b) under 2). 

Anm. 1 (till a)): Är det icke fråga om de sedvanliga syss-

lorna i lagård, stall, kök, ria, lada etc., torde ofta(st) andra 

prep. användas, även efter rörelseverb, i betydelsen i, in i, ut 

i etc. Ex: da jz ha hdrva d, Se ta jz Ley. s kosa boqz-st6gLo o 

ger—ndravz znz-fgysan snsyr kosa, so tran jar o6a, znz f4s-

grguen, 'då jag har härvat på, så tar jag lös korset från (här-

vel)stolen och går ner (eg. neröver)
1 
 in i lagårn och kastar 

korset, som garnet är på, i lagårdsgrytan'. 

Anm. 2 (till b)): Då rörelse el. riktning icke avses, an-

vänds andra prep., oftast 'inz. Ex: da a too åzl störT o bLds, 

ver jz znz feysan, o ss sL4Dt-jz-d z/272, znz-fdysan 'då det bör-

jade storma och blåsa, var jag inne i lagårn, och så släckte jag 

åv elden i lagårn'. 

Jfr t•ex. seåz-in 	gde2gan 0 teln 'sätta in ingången i ti- 

nan' med 2,, Igdepgen sia, fast znz-teftn 'ingången sitter fast inne  

i tinan'. 

B Temporalt. 0 motsvarar rspr:s i uti följande två uttryck 

för futural tid: 

a-mörja 'i morgon', fsv a morghon:  a kom noo-rdna a-mörja 'det 

kommer nog regn i morgon'. 

1 Lagårn i fråga låg i en backsluttning nedanför boningshuset, 

där hårvningen skedde. 
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a-mo 'å mörnom, i morgon bitti'. Btr. Ob a mhom (-ö-< ä. -y- _ 

el. -ö-, se I och Y 207 samt Wessdn Språkv. Sällsk. 1916 - 18 s. 

16): e jer best ve gx....1(g, ss ve vork-op-a-mo 'det är bäst vi 

går och lägger oss, så vi orkar upp i morgon bitti'. -- o 35 be 

n do koma-då bztz a-mcsino 'och så bad han dem komma tillbaka ti-

digt följande morgon (eg. bitti i morgon bitti)'. 

C Som första led i adv. smnställningar och ssgr. — 	Med 

omedelbart åtföljande a) sbst (så oftast), el. b) adj. bildar a 

adv. till sättet i följande belagda fall: 

a) (vara, star) a-brdInd ve '(vara, stå) i jämbredd med (eg. å 

bredd med).' Ösv. dial. å bredd (bl.a. n.Va, se V11): en tzå e 

rtn nereå-bdrz,en, åzi, en var a-brdand ve n 'han (= lappen) lät 

det rinna (= lät skidorna löpa) nedför berget, tills han var i 

jämbredd med henne (= björnhonan)'. 	handa star a-br4d ve de 

der b“sa hesto 'hundarna Står i bredd med den där bläsiga häs-

ten'. -- Jfr z-brdokd s. 80. 

a-brdlAdn. 'på bredden, i bredd': da di 	Se Leg di trea, rara 

a-brdtdrl. 'då man flottar (tjärtunnor), så lägger man tre rader 

(tunnor) i bredd'. 	hasa dina stor a-brdzfl dn 'de där husen stå 

i bredd'. -- Jfr z-br4d72, s. 80. 

a-grdu (el. ota gr) 'å gruv, på rygg': hestn hg 61.-gr. _ Bety-

delsen 'på rygg' är anmärkningsvärd. Fsv a gruvu betyder'fram-

stupa', ösv. o-grU(v)likaså. I ökm. är uttr. a-gr4 föråldrat 

och har av mig belagts blott om hästar (vilket kanske(?) kan 

förklara betydelseförändringen. Se Ökm.I 241 n.5.) 

a-knd 'på knä': ena, fiol a-kng! 'Anna, fall på knä!' -- o so ful, 

a-knist 'och så föll han på knä'. -- no9 hav en gaz a-knd 

mzQgz o sk(Nra 'nog har man gått på knä mkt och skurat'. -- star 
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a-krd 'stå på knä'. 	stel si a-knd 'ställa sig--' 

a-köp 'å kors, i kors', ösv. dial. å kors V11. mdten ger a-köp 

'mattorna gå i kors (på golvet)'. 	o-kö 	'se i kors, vin- 

da'. 	da sto9 tabveratinda a-köp 'då stod takvedsändarna i 

kors'. (Se Liv 6, 99). — ha ent 	oot-ptika a-köp z-d4 'jag 

    

har inte lagt två strån i kors idag (eg. ej gjort stickan i 

kors)'. 	stazn ent hin o hdap03en va hdndro 	'stån inte 

här och hängen med händerna i kors'. 

akzit 'åkull, omkull', ösv. dial. å-kull V11: itr. fot, 

rdmba /4 , ståGp akifl 'falla, ramla, stjälpa (= stupa) omkull'; tr. 

stöl,c1 akji, stoo,n, våga etc. 'stöta omkull stolen, vaggan etc.' 

a-rgv 'å röv, på stjärten': no ful-1n a-rgv o6a kwosto 'nu föll 

han (en liten pojke) på stjärten på kvasten'. 	Jfr 06a rgvan 

(prep. o6a s. 

a-sn4 (el. o6a-sn4) 'å snedd, på snedden' (snal, f., isl. sneiå  

f., ökm.I 265): a ger a-snda, 'det går på snedden, går snett'. --

ger a-snd'k va skoono 'gå snett på skon'. -- 

a-vda 'å-väga': koma--a-va 'åvägabringa, orsaka, vara roten och 

upphovet till ngt, vara skuld till': ha va-to patröosn °tia cl;(1.- 

'3„en, so kom a-va aa b(g twaraddma 'det var två patroner på Gyl- 

jen, som åvägabragte att bygga Tvärådammen'. 	Jar Jo de, so 

ha khzz ma a-va 'det är ju du, som är skulden till det'. 

a-2zndas 'å-ändes, i rätt ordning, efter vartannat'. Mots. ba6- _ _L 

/Gt7Agas 'baklänges'. Se under adv. på s. 473. 

b) angyo, fsv 	nio 'ånyo, (om) igen, dm': me kom a hin angyo 

'nu kommer hon hit igen'. 	ta ma angyo 'taga ngt om igen, säga 

dm ngt'. 	va ha in:åt fceysa angyo 'vi har byggt öm lagårn'. -- 

o ss fsyr-qz fram fsyr_ptapgar angyo 'och så för man fram fyra 
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stänger igen' (Torkrian). 	dg Lgthä hesz-5p Jäszen angyo, da dg 

ha bast- duä 'de måste hässja upp hässjorna om igen, eftersom de _ 

har blåst ner (eg. blåst ut)'. -- Ej sällan används angyo för-

stärkt med aäer el. aäer 'åter' före- el. efterställt: o se 1,114 

n b'irz angyo da aäer ve mesta rea, 'och så måste man börja ånyo  

då åter med nästa ria'. -- a kom adar-angyo, o a ha nisus vari 

'hon kommer återigen, och hon har nyss varit (här)'. 	di ha 

aåer-aneuo 'de har lagt ut (kärvarna till tröskning) å-

terigen'. Jfr rspr:s återigen! 

a-ter 'å-torr, torr(t)': pdna ha k596tes a-ter 'pannan har kokat 

torr(t)'. Any. även med v. varda i ugfr samma betydelse: pdna ha 

vckte a-ter. 

a-dd 'å udda, udda': strdmpa jer a-dd 'strumpan är udda'. _ 	 _ 

a-v4nster 'å vänster, vänsterhänt': ja-do a-vhnster? 'är du 

vänsterhänt?' Tillsammans med de direkt åtföljande adj. -bor 

'torr', ad 'udda', vegnnster 'vinster, vänster' bildar a, a adv. 

till sättet. Som utfyllnader till verben våra, veL 'varda', ke,c2-

bes, v. depon. kan dessa adv. närmast anses som predikativ (el. 

sättsadverbial. Se Sunden Sv. Språkl. 28:e uppl. s. 265 A.3). 

Två av ovannämnda adj. är ju i viss mån egenartade: udda är o-

böjl., vänster saknar ntr. -t. Endast torr har normal adj. böj-

ning, även i ökm., t.ex. traska 3e-pG gront me, so e ho/. a vet, 

a-tt 'träsket (= sjön) är så grunt nu, så det håller på att 

torka ur el. bli torrt'. Beträffande a-vhnster jfr o6a-venstan 

'på vänstern, på vänster hand' (med ve.Inster böjt i dat.) 

Bildlig användninK får anses föreligga i 

smet a-bdko 'snött å backen, rubb och stubb': snetht a-bdko jer 

e tog, sokre 'sockret har tagit alldeles slut'. 
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Rspr-påverkat är vara a-fdrda 'vara å färde, stå på', se Ökm.I 

139 fdrda. 

D a som senare led i smns. prep. och  adv. 

1. Adv. + -a  '-å' använda som smns prep. 

a) Enkelt sammansatta. 

positiv + -a 	-an + 	komp. + -a 	superi. + -a  

bg.& 'bakå' 	 indra, (ndra 	inasta 

frdma 'framå' (-) 
'isa (se utredn. 

om (h)is- ~ 

mtta 'mittå' 

nere 'nedå' 	 ndrara 

56a, o5d 'uppå' dana 'ovanå' 	gvara dvasta 

ecia 'utå' 	chäana el. d- 	gyt,gra 	 daapta 

Una 'utanå' 

Obs! Däremot b4Dro (; bdba), frembro (: frama), tstro (:(8a). 

Se under -o! 

1) Positiv +a: 

?Aba 'bakå, bakom'. Lokalt. Ex. kwostn jar baba-mgkro 'kvasten _ 

står bakom muren = spisen'. Här även ba'61-m41hro. Men ej bero - 

mekkro, vilket skulle betyda 'ett stycke bakom', och att kvasten 

sål. vore fristående, medan bäb.a och bti.å% innebär, att den står 

lutad mot spisen. -- en ha fgirt baba-iAron 'han (= pappa) har 

gått bakom ladan'. Här även bg1.61 och bro. 

sld-s% baba-fdnstran da—qo bo9, da ja—nan fa uh-go 'om någon 

småfågel (eg. sparv) slår emot (eg. slår sig bakå (= på yttre 

sidan av)) fönstret, där du bor, då är någon feg (= invigd åt 

Ymz nan sper 
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döden) i gården'. 

frånta, frdma 'framå, frampå, långt fram(me) i el. på, fram mot, 

framåt'. 

lokalt: sisly,å breyra ineåa omo, a kom ss trams- omo 'skjut _ 

brödet längre in i ugnen, det kommer så långt frami ugnen'. --

seå pdna (no spels°, a ster fs-/ap6t Trams-sphso 'sätt pannan 

längre in på spisen, den står för långt fram(me) på spisen (=för 

nära spiskanten)'. 

temporalt: da a aa-ioant o elnt ss varmt, da fol a daga o na- _ 

äa,åtmdst frama-mdraano 'då det är lugnt och inte så varmt, då _ _ 

faller det dagg på natten, allramest framåt el. frampå morgonen'. 

-- a sia op urbana Q;snoy6'-hso oSa treska frama-vd9ro 'det slår 

upp vakar genom isen på sjöarna framåt (el. frampå) våren'. 

se särskild utredning om (h)zs- s.581. 

mita 'mittå, mitt på, på mitten av, mitt i'. Lokalt: mita bdåo 

'mitti båten'. -- slåz mita bdäo 'sitta mitti (d.v.s. mittå  _ 

sittbrädan i) båten'. -- arc ha/ rda, o mzta baåo sia han 'den 

ene håller repet (i tjärtunnsflotten) och mitti båten sitter han'. 

ideygsknana Lig osa da era wdygro mita bådo 'långskottarna 
_t  

ligger på de andra spanterna mitti båten (d.v.s. på de spanter 

som ligger på  mitten av båten)'. 	seLln aar mita bgnzygan 'sa- 

len 

  

är mitti (el. på mitten av) byggningen (d.v.s. bondgårdens 

vinterbyggning)'. 	o mita tdban uåz-taDdso 8Qt2 z leva 

spidil 'och på (el.i) mitten av taket (inne i ladugården) satte 

de en lång spjättla i takåsen'. -- ss he dz an st4r-koSari§diln _ 

mita-gdLvan 'så hade de (= lapparna) en annan stor kopparkittel 

mitt på golvet'. -- brIkrh'imal,2r2. aar In stor, we.0 del26--o mita _fl 

hYmato sia krcelhna 'brudhimmeln är en stor vit duk (uppspänd un- 
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der taket i det rum där vigseln ägde rum) och mitt på himmeln 

sitter kronan'. -- stakstyga sko st4Las mita stdoTio o hd/ ba- _ 

Ldns o6a stako 'stackstången skall ställas mittpå (stack)stoden 

och hålla balans på stacken'. Om stackstod se äldre dh. 54, 56, 

57, 66. -- ttlu stä mita akselLo 'tugan sitter mittpå axeln 

(= tvärslån framtill i rede och åkdon)'. 	o hala aä pearo dam 

jara mita-målro 'och hålen till fötterna (i stöttingen) de är _ 	_- 

mitt  på medarna'. -- da n kom mita gran., ss Leihä fl slep sl han-

Lduhst z-mdrkan 'då han kom till mittpå granen, så måste han 

släppa sig (= låta sig falla) handlöst i marken'. (Om en karl 

som höll på att klättra ned från en grantopp)'. 

jar--wosero zzndo o haba uäz wösizndo o ln LzL-pik mita hd- _ 	_L 	--L 

Lan 'bindnålen--är--vass i ena ändan och (har ett) hål i den vas-

sa ändan och en liten pigg mitt i hålet'. -- I ve D ha sLo.5 op 

mita vd.h- o 'en vak har slagit upp mittpå (kör)vägen (på Grund- _ 	.. 

träsket)'. -- an sil mita bduno 'han bor mitti byn'. -- a ,ar in 

hotiT so hg mita divan 'det är en holme, som ligger mitti älven'. 

-- mita fdrhdbmo ha va z siszft, o da ha va z sjszft mita _ Ueg-

hobmo 'mitt på Fårholmen har vi ett skifte, och dessutom har vi 

ett skifte mittpå Långholmen'. -- ava-du4 tig nero LAnsvdIno, 

di boo, mita c4tardvano 'Ava-gärdan (gård i Vs) ligger nedom 

landsvägen, de bor mittå Ytteravan (således varken indaptz 

'längst norrut' eller isiclaptz 'längst söderut' utan mita 'på el. 

vid mitten' av avan). 

nåra 'hedå, nere på, nere vid, nära, nedtill på'. Lokalt: da a 

j ar mapt, hal di = fiska) nera-bö6ano o fara aä-j- shLo, da-- 

'då det är mörkt, håller de (= fiskarna) (sig) nere vid bottnen  

och simmar åt kilen (i noten), då (man drar noten mot land)'. 
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o da drzke vat—sjelha znz-dykran, he so l4mdes nera-bVgano he bl-_ 

gdInt—p azL jest, da di skut båDe 'och då drickat tog slut i 

ankaret, det som lämnades (= blev kvar) nere på bottnen, det be-

gagnade man till jäst, då man skulle baka'. -- da n Lo.k5, vet/ a 

b4dmrso nere-bnano znz-grgvan, 'då man ystar, blir det vassla 

(eg. blåmesa) nere på bottnen i grytan'. -- a ha ?Juri cildaLas 

nera-jdon, d4mbe 'dimman har legat alldeles nere på marken'. 

swg1Lin ney, nera-mdrkan (el. ea merkan) 'svalorna flyger nere på 

marken (el. utefter marken), nära marken'. -- a jar jAmgbia zd4, 

Luften Lig ss Lat, 61daLas nera-ueratilLe 'det är jämnmulet i- 

dag, luften ligger så lågt, alldeles nere på trädtopparna'. 	o 

sa sea man stakdnta e skwgygo--o nera-tröjan 'och så sätter man 

stadkanter utefter skvingarna--och nedtill på rocken'. -- di boo 

nere-1)4n°, da szaz di nere-Lo otpa-b4no 'de bor "nedtill" i 

byn, då bor de nedanför el. nedom alla i byn', d.v.s. närmast 

floden el. sjön'. 

o6a 'uppe å, uppe på, upp å, upp på, på'. Är en av ökm:s mest 

. 
använda prep.

1  Star i de flesta fall med dat. Användning: 

I. Vid rumsbestämning. J. ofta för att uttrycka befintlig-

het på ett ställe, särsk. uppe på ytan av ngt: a ja—/uan °a- 

1 Anm. En direkt motsvarighet till rspr:s pl. föreligger i pa, 

men endast i ett belägg, en liten "ramsa" av följande lydelse: 

twz, two! 	mi skdrav o skTb, p4 mi silver o gul 'tvi, tvi! dv 

mig skorv och skabb, RA mig silver och guld'. Så brukade en 
gammal Svartby-gubbe säga vid islossningen: allt ont skulle den 

försvinnande isen föra bort med sig och i stället skänka honom 

rikedom. 
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t6yan 'tyget har lugg'. -- a 3ar ro9stn o6a-2dnan 'det är rost _ 

på järnet'. -- a 2a—be mz3z m6a4a o6a-J6åen 'det är så mkt mö-

gel LA köttet'. -- kördsj§ina ha n o6a-kndt,ran, da n kord, far 

aå ent grzl na?,, sl 'kard(a)skinnet har man på el. över knäet, 

då man kardar, f.a. inte smutsa ner sig'. -- a Lzg in sto9r—

/4rpm6k o6a-v4l,o 'det ligger en stor lerklump el. -smocka 2A 

vägen'. -- kåta Lzg o6a jbastdbo 'katten ligger på åkerstubben'. 

-- da n kom v/åz, da La dar fullt gasen 06a-trdskan 'då han kom 

f.a. vittja, då låg där fullt (med) gäss på  sjön(s yta)'. 

stao o6a-js4Lzpgan '(ligga, sitta) på käringen = platsen 

bakom den murade bakugnen'. Omtyckt sitt- och spec. liggplats 

för gubbar och gummor, ty där var det varmt: hit 2ar oba js4-

Lzpgan. (Däremot bab'z-mcNro 'platsen bakom en spismur'.) --

stc59s4nb, ha 2er hoLman din o6a-dno 'Storsanden, det är den 

där holmen i älven (eg. L1, ty ligger för ögat på ytan av äl- 

ven)'. 	o vo9n si,/ an mlQ3z oba-dia o larotdbe 'om våren 

sitter orren mkt (el. ofta) El ängar(na) och LA ladutak(en)'. 

slåz ret oUt baåo 'sitta mitt (eg. rätt) i båten (eg. på båten = 

på sittbrädan i båten)'. 	s/åz 06a in her 'bo (= ha sin gård) 

pi. en hed'. -- slät o6a prast el. prstbdotian: han si å w6e, prest 

åvaptl-b4L4Tndan, an j§Gft..4o97nta bocia-prstb6974an 'han bor på  

präst(bolets mark) översti Buglandet, han köpte tomten av präst- 

bolet'. 	berklron vaks Aa 9M8 såra o bzs årkan 'björkidurn 

växer på ömse sidor av björken'. -- 

Mera bildi: ta o6a-b4Do a nezt, (äv. bahäLa) 'tala LA baken av 

ngn (= förtala ngn)'. 	e si a o6a-mdno, men rå kom ant zhd na 

'jag har det 21 tungan (eg. det sitter på munnen), men jag kom-

mer inte ihåg det'. -- vara Lri 06a-269n 'vara liten i världen 
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el. 21 jorden (= utan större betydelse)'. Jfr La z-vdrdan 'av 

föga värde' (se Prep. 

1. för att vid rörelseverb  uttrycka 1) rörelse med angivet  

mål, sål. riktn. (ibl. mot ngt på högre nivå ö.h. än utgångslä-

get). I rspr upp på, till;  2A, mot: ger o6a-bnano, o6a-tar 

'gå upp på  vinden, upp på  taket'. -- ja kom o6a-bdran 'jag kom-

mer upp på  berget'. -- an ha fri o6a twerahhran 'han har farit 

el. gått till Tväråhuvudet'. (Räknat från He. där yttrandet 

fälldes, ligger T. nordligare och på större höjd ö.h.) 	fara 

o6a-Lisindan 'fara (el. resa) på el. till  landet (i mots. till 

staden)'. 	fara-T.vz (06a ana—piåra 'fara (el. ro) över på el. 

till andra sidan (av älv, sjö)'. 	jvsiyr o6a htsrl. sn.! 'kör 	ö- 

ver på el. till  den här sidan (av vägen)!' 	låg vira o6a - 

kndtran 'lägga en vidja 21 knäet (= mot själva knäskålen, och va 

kn4vbabano (med knivbaken) dra bort en barkrand etc. f.a. få 

mjuka vidjor till höbugan)'. Jfr zbz-kndtro dat. pl. 'i knäet, 

på knäet' i 'ta upp ett barn, en hund i knäet', se Th 1 uppi'l --

1.5.4an--sdhas o6a-ho a-h48to 'lokorna--sättas 21 hästens 

hals'. -- hdunda rdust o6d-no 'hundarna rusade 21 honom'. 

spdtha o6a-nd1,4,. 'sputa, störta mot ngn': bz„anc4pgan spetyl oba - 

hhndo 'björnungen rusade el. störtade mot el. 21 hunden'. 

Friare:  fara ok fdstnugan 'komma i fängelse (eg. 'fara 2A 

fästningen (i Boden)')'.(Men: s'ax znz-fdstnzpgan 'sitta i fäng-

else', se 'inz! -- ger o6a-bdålko 'gå på banken (penning-)'. --

sko do 06a-lti8to ne? 'ska du (gå) på danstillställningen nu?' --

vgb her o6a-tdpan 'bli herre på täppan'. 

2) rörelse utan angivet mål,  men med angivande av var el. 

hur rörelsen sker. 1 rspr. 21: ger o6a frusz-A9n 'gå 21 frusen 
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jord'. -- gar o6a-kriko 'gå 	kryckor'. -- foLka leihä ger o6a 

småLvåena far 'förr måste folk gå (till fots) 	nsmalvägar" 

(mots. t. landsvägar). --en dnton dra 81 o6a-1hven1 o6a-göLven 

'Anton (1 år) släpar sig j magen El. golvet'. -- rfn o6a-rgven 

'hasa sig utför på baken'. Jfr a r6v. 	rdn o6a-4so 'åka 	ski- 

dor på isen'. -- skrik o6a (el. ve) skona 'slå kana' (eg. 

skricka pA. skorna). -- sprcftnt o6a-thmbren 'hoppa 2A. timret 

(sprinta från den ena stocken till den andra ss flottningskarar-

na gör vid timmerflottning)'. -- sprit (AG: strdlnyga 'med fing-

rarna knäppa pl. (fiol- el. gitarr-etc.) strängarna'. -- krna 

yer znanzddlA lln uäz hestföo'do, o o6a-krdben tramp hestn mest, da 

n ger 'kråkan är inre delen av hästens fot, och El kråkan tram-

par hästen mest, då han går'. -- trzp o6a-td7a 'trippa på tå'. 

Friare: dra o6a-mc5no 'dra på munnen, småle'.2 	niu6 o6a- 

2 
mön° 'snörpa (eg. nypa) 21. m.' Jfr skrElyij:§-17146 mon. 

skrgyvj o6a-nesano 'skrynkia, rynka pl. näsan'.2 

Såsom rumsbestämning i förkortade rörelseuttryck: 

nöp-zn nar kwzsta o6a-ilo 'plocka in några (gran)kvistar (att 

kasta) LA. elden'. -- vara o6a-4,73Q;en 'vara Ll ängen (= arbeta i 

el. med slåtterarbete)'. 	nksgira 06a 47Apan 'nästgöra 

ängen (= göra i ordning matsäck åt ngn s. ska på ängen i slåt-

terarbete.)' 

C. I adverbial vid 1) tr.v. med utsatt ack.ohl. a) I ngr av 

ex. nedan kan predikatet + ack. -obj. i rspr. utbytas mot ett 

verb, i vilket fall prep.-adv. blir ack.-obj: 

Lig t(Lz,en o6a-mdyn 'spånga en myr (eg. lägga tiljor på en myr)'. 

1 fsv lif n. i betyd. 'buk', se Sdw. 2 Kan även räknas t. C 2). 



275 

sid-1.4åa o5a-k4d.kra 'luta kläder (eg. slå lut LA kläder)'.--

kLnn gasa o5a-brgyren 'bre(da) smörgås (eg. klena gås (= smör) 

på bröd)'. 	sgåz Jana o-ro 'fjättra honom (= en fånge) (eg. 

sätta järnen 2A honom)'; -- b) I ett par fall kan predikat + ad-

verbial i rspr. utbytas mot ett verb, men med bibehållande av 

ack.obj. som obj. Ex. hdu,;73 inne o5a-b4dCan 'hänga lin på  

bleke (= till blekning), bleka lin.' -- sta'Ab fisken o5a-gtgun 

'steka fisk 2A glöd, glödsteka fisk'. -- 	Q. merk o5a nel,* 'lägga 

märke till ngt, observera ngt (eg. ge märke på ngt)'. Ex. se 

Prep:s plats i förhåll. t. rektionen. 

2) itr. använda verb. I rspr. oftast 2A, mer sällan vid, 

till, över, i, med. 

drtk o5a-bo 'dricka på bit'. -- ger o6a-rdOen 'gå LA roten'. 

-- ger o6a-ten 'gå till tings'. -- ger ezha o6a-sidto 'gå ut 

i slåttern el. LA slåtterarbete'. 	gLd.kr o5a neth 'gräla LA 

ngn'. -- hd%,,ulg o5a-ben 'hänga (itr) 2A bleke': levie he3,MK 

o5a-b/JdiDen 'linet hänger på bleke el. till blekning el. för att 

blekas'. -- h4r ok 'höra på, lyssna på': hov. nnt o5a gLutren 

dina! 'hör inte på det där struntpratet!' -- hor-o6a-69pga ne! 

'men hör 2A ungarna!' -- e kom 1 skav o5d-no 'han fick ett an-

fall av illamående el. sjukdom'. -- 1.49 o6a-hi.liden 'lägga på  

hullet'. -- pds o6a-tzlr4Lan 'passa 2A tillfället'. -- skrak 

o6a-fgnstren 'knacka (eg. skrapa) LA fönstret'. -- skrjuå o5a 

'skryta över el. med': sni o skr60 o6a-knhvo 'sitta och skry-

ta över kniven'. -- sto' å o6a-grönen 'stöta 2A grund, grundstö-

ta': baån ha stot o6a-grönen. -- e snes obd-no, da n tai,a-no- _ 

åzl, Qå r.t. 3er nnt frel„, 'det syns LA honom, då man tilltalar hn 

el. talar med hn, att han inte är fri (från brottet) el. oskyl- 

19 
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dig'. 	sdsi  ona-ndäen 'fastna i el. 2A nätet (om fisk)': o S0 

ses n (= metn) ona-ndäen. 	seuD ona 'lägga in ansökan om el. _ 

ansöka om att få': seuD o6a-stå9p;§tften, o6a-vd/o 'ansöka om 

att få storskifte, att få väg'. 	ta ona-pzdpen 'ta till schap- 

pen'. Jfr Nusv Ob lägger på schappen, yard. = 'lägger iväg'. ---

tr ona 'tära på': heäene ha tdskre m1Q3z ona krdfto hans 'det 

här har tärt mkt 21 hans krafter'. 	vare ona-begarhen 'vara 

(anställd) vid el. på ett bageri': avb san 2er one-ba&rhan 

ona-br.521.åen 'en son är anställd 2A bageriet på Bruket (= Gyl- 

jen)'. 	vare ona tro ban 'linka (eg. vara) på tre ben': da 

kom hethndn1. azlbdb'es o ver ona tro ban, an var hollt 'då kom 

hunden tillbaka och linkade på tre ben, han var halt'. 	zvzsd- 

az ona-swdnsk fre GverkeLzs 'översätta till svenska från överka-_ 

lix(mål)'. 

D. I "objektartade" bestämningar till verb. I rspr. 2A el. 

ingen prep. 

bIster (man) oGa-n4 'bestå (ngn) på ngt, bjuda (ngn) 2A ngt': 

2/ sko bIster dz ona kåren, o6a zno seuG. 	bh one-tro (el. 

tro el. bgz, thn) 'bida tiden'. — biu ona-no% 'bjuda på  

ngt': blth a one-deysen 'bjud henne på det här!' 	d/ ba,7,4„ m/ ona 

-kåren 'de bjöd mig (2A) kaffe'. 	a jer ent bilrz ona-kaldsen 

'hon är inte bjuden på kalaset'. 	dl b(y-z-/,nt-o6a-n4 'man 

bjuder er inte (2A) ngt, ni blir inte bjuden (2A) ngt'. 	btidsk 

ona-n4 'titta el. kasta ögonen som hastigast 2A ngn, hastigt 

betrakta ngn': 2/ bLåske just ond-no 'jag tittade som hastigast 

21. hn'. 	smdåa ona 'smaka (21) (ngt)': men ;s4/zpga a x/nt e7. _ 

smäåa ona ne/i- 'men gumman åt inte eller smakade (= varken åt 

1 	< sättsa, sätta sig, Vb 138. 
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eller smakade) RA ngt'. 	spåla o6a fd“27-2, el. ok. faL3d9n 

'spela (2A) fiol'. 	spa o6a 'spå (ngn)': ne sko II spa o6d-dz 

(äv. spa dz) 'nu ska jag spå dig'. -- trd9 ok 'tro på': a par 

vantrdo,n tro9 oba-tjba 'det är vantro (att) tro RA sådant'. 

etnt tro9 31 ra mar o6d-do 'inte tror jag ngt mera på dem (fast 

de håller på med det där.)' 	tdns obd-sa 'sträcka på sig' (eg. 

tänsa, ökm.I 136). 

E. Som 1:a led i en del andra adverbiella uttryck, av vilka 

a) ngr ha lokal, b) andra modal betyd. Rspr. har i flertalet 

fall i, på (i sht i b)gruppen); sällan till. 

a) o6a-b5on el. ok. buärbo 'i boden, i butiken': /s46 o6a-bc59n, 

o5a buåtbo. 	o6a-brddn 'i kanten (av bord, hämtare, glas o.d.)' _ . 

Eg. 	'på brädden'. -- o6a-bro 'i byn': ziri,!. ha kzmz-ikths o6a- 

bislyno 'det är eldsvåda i byn (eg. elden har kommit lös på byn)'. 

böst(a)an hzna o5a-bdyno Llys a b(Das om 'alla bastur här i 

byn måste byggas om'. -- o6a-vdz.nstan 'på vänster hand, till n_ 

vänster'. Ex. se aa-han (under .a s. 304.) -- ger ok-sk, 'gå 

i skolan (såsom elev)': våra dan-b4stn oba-skon 'v. den bäste i _ 

skolan'. Jfr Ysa! 	ok-ljfbo 'i luften': tån-b4a-mdna het 

ot,a-Ltifto, ha 3ar bz,dolja 'tunna blå moln högt i luften, det är 

bleka(n)'. (För en betraktare nere på jorden verkar det onekli-

gen, som om blekan breder ut sig högt ovanpå luftlagret närmast 

jorden.) Jfr Y6z 'uppi'. 	sYåz ok-bdao 'sitta i (rodd)båt 

(näml. 2A sittbrädan)'. 

Friare:  oSa thdnzpgo el. -an 'i tidningen': zmz do ce.knt 

feggt dz, ss såäz dz di oba-t4dnzpgo 'om du inte aktar (eg. 

förser) dig, så kommer du (eg. sätter de dig) i tidningen'. --

ger (Int haft va låsa, da di skrhy svarkålizs o6a tchdnzpgo, so 
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QVåra 'det går inte lätt att läsa, då de skriver överka-

lix(mål) i tidningen, vilket de ofta gör'. -- va fa noo 7Äsa ram 

spaLt o6a-t4dnzpgo 'vi får nog läsa ngn spalt i tidningen'. 

do fa nnt sea ./ mz oba-toftdnzpgo 'du får inte sätta mig på tid-

ningen = skriva i tidningen det jag berättar för dig (ett van-

ligt förbehåll innan jag fick svar på mina frågor!)' -- Likaså 

användes oba frfr tidningens namn, mot rspr:s i: 3a ha lYsz na 

oSa kurir° 'jag har läst det i (Norrbottens)kuriren'. 	de L,,,ha 

e vara ot, a kurir°, da a a-knt star o6a-demokretto 'då måste det 

finnas i (Norrbottens)kuriren, då det inte står i (Social)demo- 

kraten'. 	06a-lCbtan 'i el. på slutet': o6a-Leiban uaz-md- 

nzpgan sko a vara 'n"i slutet på el. av (el. på slutet i) me-

ningen skall det vara 'n'. 

b)1  vara ok da fooao 'ämna (göra ngt) (eg. vara på den foten)': 

.7 1 
 var-drpa ger handel z6z-sm4s, 31 var AG/ da fooao, man ss Qgzb 

3z ha 0 'jag hade för avsikt (eg. var ärnad) att gå och handla 

hos smes (gård i Grb, förr med liten handelsbod), jag var på den 

foten (el. ämnade det), men så gick jag hit'. -- vara o6a-fdrdo 

'vara på färd el. resa (ngnstans hän)': ji sko 69d. o6a-fdrdo 'jag 

skall ut på resa el. ut och resa'. -- o6a-ferhånd 'på förhand, i 

förväg': 31 t4pbt o6a-fsrhdnd, a 5 skut ueb-ps 'jag tänkte 21 

f., att det skulle gå så'. -- (star) oSa va-k gdvaL '(stå) 2A vid 

gavel, (stå) vidöppen'. -- o6a-Q;is2  'på giss(a), (-e), på må- 

få': a ha gaz oa 	is.-- oba-grd1,4 'på rygg'. Se a-gr! s. 265. 

o6a fdpko 	drizpg 'på  färsk gärning = genast efter det ngt 

1 Beläggen i bokstavsordn. efter huvudordets begynnelsebokstav. 

2 nog s.o.s. no. gisse n. 'gissning' el. ösv. dial:s gissa svf. 

'gåta'. Se V11. 
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gjorts'. Jfr fsv gripin, fangas a ferske gerningh.  Sdw. 	noo. 

jar a bast an La bot mdnz2ga boda beksraven o6a febko 	dtizia 

'nog är det bäst man tar bort målarfärgen från byxbaken på färsk 

gärning (= genast)'. 	o6a-ho92 'uppå hov, på en höft, på rak 

arm'. Syn. QUI haft (se nedan!), o6a rd5 drm. 	sa zA  o6a-hd9 

'säga på en höft'. -- °Sa-het 'på en höft, på ett ungefärt:o6a-

htsift, o5a hdo, os-rdg drnez, ha Jar at o söma '--det är sak sam-

ma (eg. ett och samma), detta enl. min bästa meddelare. -- o 

gtiban si,o9 06a-haft o sloo far molQ;z a btsn 'och gubben slog på 

en höft  (= laddade på ett ungefär) och slog för mycket (krut och 

bly) i bössan'. -- (vara) o6a-r4ta élan  '(vara) i rätta tagen, _ 

(vara) riktigt i farten (eg. på rätta ilet). -- vara o6a z ddlizä 

xV, 'vara på dåligt humör'. -- vara cat,a rersdllan 'vara på räfs- 

ilen = vara i räfstagen'. 	o6a-Lig 'uppå ligg, vågrätt, lig- 

gande (Mots. stdfndanå i ståndande'): bC9 bod.z-td1mbran o6a-Lig 

'bygga (hus, kojor) av liggande  timmer'.1 	kwcirnkdiln ?Jaz 

skwöbkwgn ha jar hzkba so szä o6a-åksLo o6a-Lig, o aksaLln star 

stdendrdt, o di keila n far kwienondlA sa 'kvarnkallen i skvaltkvar-
_t 

nen, det är hjulet som sitter vågrätt  på axeln, och axeln står 

lodrätt, och man kallade den för kvarnsnesen' (Dålig menings-

bildning. Betydelsen är: i en skvaltkvarn satt hjulet vågrätt på 

en lodrät axel som kallades kvarnsnesen). 	oba Lat 'uppå 

långt, på långt håll': seuna rek Lagar fsr o äzl sa o6a-ldpbt 

an o5a-nd.kr 'synförmågan räcker längre för honom till att se på 

långt håll än på nära håll'. Samma sak heter även an se'k van 

o6a-Ldpåt an o6a-nr 'han ser bättre på långt håll än på kort 

1 Jfr Rz 828 a (Vägg) --"På en sten som användes till murning, 
undersökes hansligg n., bygg  n. och vägg  f.--" 
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el. nära'. -- vara so o6a In betar—Icla 'vara liksom i bättre 

form (eg. 2A ett bättre löt, Ökm.I 279) (att göra ngt)'. 

1 mdfd 'på måfå'. -- o6a-ntkter md '2.1. fastande (eg. nykter) ma-_ _ 

ge'. -- o6a-ntlyt 'på nytt' i uttr. vara fud o6a n. 'vara född på _ 

nytt (om en obehaglig person, s. plötsligt visar en bättre si- 

da.)' 	o6a nellA r 'på nära håll'. Ex. se o6a Lat! 	o6a-r4- 

n1no 'efter utseendet el. storleken att döma', se närmare Ökm.I 

241 n. 19. -- 0e-sn, o6a-5n4an 'på sned, på snedden, snett': 

ta teue o6a-sn4%an 'ta tyget på snedden' = ta taya sna“. 	di 

ha sna02tuva far mz0z o6a-sn4 eg. 'de har sneddat tyget för 

mkt på sned = tagit tyget för mkt på snedden'. Jfr a-sni, se 

under a! -- (An betar—ptayl 'på bättre stil': a s 	o6a o6a be- 

ter—ptayi. ve-ve4ren 'vädret ser ut att bli bättre (eg. det ser 

ut (att vara) pl. bättre stil med vädret)'. -- (vara) ok-tdan 

'(vara) riktigt i tagen (eg. 2A taget)': zgdr da ver a o6a teen. 

o6a-td9D 'på tok': ha ger jo oUt-tdo6 va ål2tzhcio6 'det går 

ju 2A tok med alltihop'. -- o5a ln ana uns = drolaIndo 'på ett 

annat vis, annorlunda'. -- o6a-v69 'uppå våg, riskabelt'. Jfr 

fsv vaghan f. 'vågande, äventyrande (Ökm.I 217). e Jer o6a-vdo 

Läda a:6an star ed bfipm.dsn 'det är riskabelt att låta säden (eg. _ 

åkern) stå efter Bartolomeimässan'. 

F. Direkt efter ngr adj., ngr som adj. använda p.pt., ngr 

sbst. I rspr. p,  med, i, efter, om. 

(vara öondld o6a-ncek '(vara) missnöjd med ngn el. ngt': klidyk 

o6a nek so n ;ar ciondvi 06a 'klanka på ngn som man är missnöjd 

1 Ihre 100:1 måfå 'på höft' 	2 Om v. sne4d(a) se Ökm.I 280. 
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med'. -- (vara) 4v4 o6a-b4no '(vara) ovig el. ostadig på be-

nen'. -- (vara) vis o6a, obd '(vara) viss el. säker på': 31 jer 

vis 06a-d 	'jag är viss pl. dit', men vis (Ad-den 'viss LA det'. 

-- vara snar o6a-våve 'vara säker el. skicklig i att väva'. --

(vara) bvin o6a '(vara) begiven 2A., lysten efter, gärna vil-

ja ha': 21 3er b. Ad-den 'jag vill gärna ha det'. -- den her 

kar' 3er bi3tvinest o6a.-drtk 'den här karlen Hr mest begiven på  

att supa'. -- a 2a_pb bv2,n OUL dr./k...kål' 'hon Hr så begiven 

Eå att dricka kaffe'. -- (vara) bist.6i,n1  oba '(vara) beslagen 

på, skicklig i, styv på, säker i (att göra ngt)': de de—skafta 

jer 31 nnt so bisL6i.n 65a, for 3i ha nnt braliåe kneya skafta 

'det där skaftet (i väven) är jag inte så styv på, för jag har 

inte brukat knyta skaft'. -- no 9 jer 31 bisLdin ok väva 'nog är 

jag skicklig (i) att väva'. -- fa rdda2  o6a 'få reda på = finna, 

få tag på, få rätt på': a fiå rida ot.e.-den 'hon fick reda på det 

(= barnet), hittade det'. -- ha rida o5a 'hålla reda på, hålla i 

styr': noo, kan wordAn (el. wo74-o-dn) ha reda o6a sn ban 'nog 

kan var och en hålla reda på sina barn, hålla sina barn i styr'. 

-- fa stera o6a-gyo 'få starr (på ögonen)'. -- ha Lav o6a'-dan. 

'ha löfte om det'. -- ta o6a-b6po 'öppna yel. pungen'. 

G. I omskrivning för genitiv. 

linda o6a hT.4sen 'husets höjd, höjden på huset'. -- Lapa o 

brai,da o6a-tgyen 'längden och bredden på tyget'. -- heda 3er o-

verekdntn 066I, in /§årzl, 'haddan är övre kanten på ett kärl'. (Nu 

oftare breda 'brädden'). 	sel o6a-3iken o6a-mcfpnzno 'se på 

1 ösv. dial. (Ål.) beslagen 'kunnig, skicklig till ngt' Rz 30 a, 

V11. 	2 Nytt rspr-lån. - Jfr fe råda om (se prep. om  s. 186.) 
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marknadsgycklet'. 	presdnt o5a f4dalsd4o 'födelsedagspresent'. 

a jar an. vakar ma/ o5a ha/san 'det är en vacker form på huset'. 

H. Frfr vissa ortnamn, utgörande el. (i smns ortnamn) med 

senare leden utgörande appellativer som betecknar ngt med mer 

el. mindre plan yta: hed, häll, näs. -- boo, o5a-h4n 'bo 2A He- 

den (by)'. 

	

	skr4dapka oba haln, 'sömmerskan 2A H.' -- gama/4 i— ~, 

bzga4gdban o5a ha.kn 'gamle Uppi-gård-gubben på H.' -- otia-hdlo 

'på Hällan (by)': fen Tisan 3ar bociz-dtÅstaä o6a halo 'hennes far 

(eg. fadern åt den här, f. dat. sg.) är från öst-åt (gård) 2A 

Hällan'. -- bo o o5a-grendsan, o6a-vdntsan 'bo 2A Grannäset, 2A 

el. i Vännäs (by)'. -- Jfr prep. boa  (eg. bort-av) 'från', se 

prep. a 'av' s.7. 

Märk.  o5a-2dLzvara 'i Gellivara': a 3ar basta Lasardta o6a 

34/zvåra 'bästa lasarettet finns i G.' Här torde det fi. ordet 

vaara 'fjäll' ha spelat in. Alltså egentl. 'uppå Gellifjället'. 

II. Vid tidsbestämning. A. För att ange tiden när ngt sker. 

o6a + tidsord i dat. best. form. I rspr. 2A, om, efter, med, 

"ovanpå" (= efter), under. 

oba4tmiddo 'på eftermiddagen'. -- o5a-folrzmzddo 121 förmidda-

gen'. -- o6a-sömaro 'efter sommaren': 31 tro 9, .a a val, b(tz hest 

06a-sömaro 'jag tror, att det blir tidig höst efter el. ovanpå  

sommaren'. -- °Sa tIro 'med tiden, så småningom, vad det li- _- 

der': o6a-tro no ,c,) sko dz b(g sko9ta par 'nog ska de bygga sko-

la här med tiden'. -- o6a 6yb4daåan '2A ögonblicket': 31 sko ger 

o6a 4ubl4aaåan = 	znast 'jag ska gå genast'. Y. form o6a 4an- 

bli tkan: kölna o6a--. 	o6a sitanhiindrat4tian 'på el. under 1700- 

talet'. 

o5a + tidsord el.-uttryck i obest. form. 1 rspr. efter, om, 
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inom, på. 

o6a rsyr-claya ;§ilndas 21 so fålfrhsk 'inom fyra dar kände jag 

mig alldeles frisk (eg. liksom fullfrisk)'. 	06a no'y-dd 'efter 

ngn dag, ngn dag därefter': o6a ney-d4 se kom sthnta lÅnrart§d-

lzygan uäz hål,mgd74o sthntn 'ngn dag därefter (så) kom landråkä- 

ringens dotter till flickans hemgård'. 	oba zn clAyan 'efter 

el. inom ett dygn': o6a in dyan tog a (1,7, ger-(vi va znnamd-

flugan 'på  el. inom el. efter ett dygn började inflammeringen ge 

sig (eg. tog det till (att) gå över med i.)' 	o6a zn staand _z 

'efter el. om  en stund'. 	o6a in vV6o 'efter el. om  en vecka': 

o6a 

 

in o'iåo brå-a-a-sni 'efter en v. började det snöa'. 	o6a- 

in-hat-dr (dar4t) 'efter ett halvt år, ett halvt år därefter'. — 

o6a-to-dr 'på el. under två år': hpgar-mdnzs;§ vat veis knalvo 

o6a-to-ar, rast n sa ä uäz-v40o ter (Step sy 'ingen människa blev 

varse (el. fick syn på) kniven på el. under två år, fast den 

satt i väggen (in)för allas ögon'. 	o6a f4dar ar 'på flera 

år': di ha al,nt sa.kt worJran o6a fi,c4r ar 'de har ej sett var- 

andra på flera år'. 

Betydelse av tid + ordningsföljd föreligger i bz,hr o6a biJhr 

eg. 'blida på blida': a ha vari bLhr o6a blihr haLz-h6stn 'det _ 

har varit det ena blidvädret (strax) efter det andra hela hös- 

ten'. 

B. Vid  angivande av ålder. 06a står direkt frfr ordningstal, 

liksom på i rspr. 

sthnta 2ar dt måna o6a niando 'flickan är 8 månader på den 9:e'. _ _ 

Jfr 6i 'uppi'! 

vara o6a-diaft dram 'vara på 11:e året'. 	2z 2a....ne o6a aaadz- 

trz'rzan 'jag är nu på 83:dje (året)'. 	an jar 06a jaaazfgPtan 
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'han är på 81:a (året)'. 

Vid angivande av tid på klockan: vo,gr kLdk jer dt ok ni 

'vår klocka är just 8 och går på 9'. -- zn kwart o6a feur = fdm- _ 

ten minglha 	'(kl.) 3.15'. Jfr faaas 	(se prep. i s. /42J 

Andra tidsuttryck i vilka o6a ingår: e jar mz3z lTrz 

o6a-ddo 'det är sent (eg. mycket lidet på dagen)'. Samma sak kan 

även heta: e jar mlQgz o6a /Yrz eg. 'det är mycket uppå lidet' 

el. 'det är mycket lidet uppå', där (Aa således fungerar adver-

biellt. -- o6a gamal,z4dna 'på gamla dar': han je_rdd far .a köma 
o6a thdnugo oba gamap—cidna 'han är rädd för att komma i tid-

ningen på gamla dar'. -- o6a-do 'pr dag': da di ha sma konbnd, 

fa di hg.yer rdgnirAgen o6a-do 'då de har små kärvar, får de 

räkningen högre pr dag = hinner de binda flera pr dag'. -- ger 

o6a-tro eg. 'gå på tiden': e ha gaz o6a-thro 'det har dragit 

ut utöver den (för ett arbetao.d.) bestämda tiden'. -- o6a ba6-

72.dyv a-vhntro 'på bakhalvan av vintern = under el. på senvintern': 

e ver in fapkrdj§elz storm z6z evarkhzs o6a bakid4 a-vhntro 

'det var en förskräcklig storm i ÖK på senvintern'. -- o6a - 

ldvrAg 'på länge': a je—gen rdenaste de ve ha hevz oba-lefl:g 

'det är den regnigaste dag(en) vi har haft på länge'. -- o6a - 

ngut 'på nytt, ånyo', med nsut substantiverat, temp. och mod. 

Syn. anduo. 

gda < xud a 'ut-å, ut på, ute-å, ute på'. 

fara eaa-bdb 'fara ut å bak, ramla baklänges'. Syn. fara aa_du. 

Se und. prep. aa 'åt' s.314. 	gdin sa-mgrken, der jer hat 

undi-tdaten 'gån ut på marken (= gå utomhus), där är högt i ta-

ket' (sägs åt barn, då de väsnas inomhus). -- e je—po sa-mgrken 

'det är som ute på marken'. 
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dana 'ovanå, ovanpå, på översidan av, på ytan av el. i, ovanför, 

över'. Användes speciellt f.a. beteckna befintlighet på el. 

riktning till ovansidan av en mer el. mindre slät yta: vatten, 

såll, mur, ugn o.d. Avser a) oftast horisontala ytor, b) mer säl-

lan vertikala ytor. 

a) o ss 8109 di ra a-j- sein Una-vdänan 'och så slog man det 

= talgen) i (ljus)kärnan ovanpå vattnet'. -- fbo4dyna Lzg-o-

bäva Una-vdänen 'flottdynan (= blöt gungfly) ligger och bävar 

(= gungar) ovanpå vattnet'. -- da a jer grdnan, se tig taSon öa-

na-vdänan, men da a je-OVan sa ste-n enda op 'då det (= vatt- 

net) är grundare, så ligger tupurn 	vatteny±ä.12, men då det är 

djupare, så står den på ända (eg. ända upp)'. 	zmz n ko ob kafe 

fe-/häa, se relzA b a öana-kdjSa, o se fa n dr1k soompen 'om man 

kokar kaffet för lite, så flyter det på ytan i kopparna, och så 

y 
får man dricka sumpen'. 	o Sa bLdlt..4z heenda o streug _t 

mckäen,
1 se sta.kn vat jam 'och så blötte de handen och strök på 

ytan av (tegelstens)formen, så (tegel)stenen blev jämn'. --

stszLa d öana-sdLo ha so ha varm ö9rdzAnt 'skilja ifrån på ytan  

av sållet det som har varit orent'. (Vid rensning av säd). 	o 

se stalna da cSana-dmo '--och så stenar då ovanpå ugnen (i bas- 

tun)'. 	sa mcezhra dzuäz-rd9no, Una-f(Llnugen väz sphsrdmen 

'därpå murade man i (spis)vrån, ovanpå fyllningen i "spisrum- 

y 	se 

met".
2 -- Leg-Lagans bana-b6ptran o oana-dn.! 'lägg lakanet ö- 

ver långkudden och över bolstern!' (Obs. dana 'bolster'!) --

öttna-tdkan '(ha ngt liggande) ovanpå täcket'. Däremot: en sko ha 

1 mot n. Ökm.I 236, Liv 5, 192. 	2 Se Liv 101 (sista stycket). 



286 

taåstitåen oäa tdben 'man ska ha takstickor på taket'. -- di le 

hdstdka öana-hdinen ini siårano 'man lade hästtäcken ovanpå höet _ 

i (kyrk)släden'. 	hg öana-skdäo (el. ölanz-sko) 

'nyckeln ligger ovanpå skåpet'. -- uäi stuug6Lven sad di op 

haL öana-j§didro 'i stug- (= köks)golvet sågade man upp ett hål 

rakt över källaren (och satte källarluckan däri)'. -- da di fara 

ve tö9m hdsto, 8G /eg di babstdäni2gen öana-frdmo 'då man far 

med tom häst (= utan last), så lägger man bakstöttingen ovanpå  

den främre'. -- sd9mbIii ha håvz z sisdyr öana-wot-dir 'somliga 

(fårägare) har haft (till fårmärke) en skåra ovanpå (= på över-

sidan av) varje öra (på fåret)'. -- 8G Le di euä nåvere--som in 

ho oä öana-wotåne 'så lade de ut nävern--som en hög ovanpå vart-

annat'. 

b) seä oä håstskc!,on Una-ddro! (el. åvero ddro. Se dvero 'övre 

om, ovanför) 'sätt upp hästskon ovanför (el. över) dörren!' 

gihäana, g,aria, a(lh)dand (frfr obet. pers. pron.) 'utanå, utanpå, 

på utsidan av, utanför, på (el. vid)  sidan av':  j§(1Å1en, dom var 

vekst (Mana bz,drko, o di vor rund el 7,dp,go 'kjuckorna1
, de 

växte (eg. var växta) på utsidan av el. utanpå björkar, och de 

var runda el. avlånga'. -- bz,Årkwgin veks kdana-bi,drken so in _ 

bil knn,2 
'björkvriden växer utanpå björken som en liten knöl'. 

2) Komp. +  

ndrera 'nedre å, nedtill på, på den lägst liggande delen av 

(äng, åker etc.): da a jer h4uvdäne, da ve hol a sia, ss lames e 

nerera-dmAgen i rems 	sLi ini vanan 'då det är högvatten, 

när vi håller på att slå, så lämnas det nedtill på (el. på den 

1 Ökm.I 23. 	2 Se Ökm.I 155 kntl f. 'knylla, knöl'. 
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lägst liggande delen av) ängen (som ligger utefter älven) en o-

slagen remsa i vattnet'. 

jyt9ra 'yttre å, utefter kanten av el. ytterst på (tyg, ärm, 

väv, duk, dörr o.d.)': 31 ha sonder k1,4n22ga 4,tgra-drmen 'jag 

har klänningen trasig (= min k. är trasig) i kanten på ärmen'. 

an kant (4tera-drmo 'en kantfåll ytterst på ärmarna'. 

svara 'övre å, på övre (= längst från älv el. sjö belägna) sidan 

av': zn trzrz.ddAl boe sten åvera-sidtenhavekwor äzl sla 'en 

tredjedel av starren på övre sidan av slätten har vi kvar att 

slå', 

3) Superl. + a 

fnesta 'innerst å, nordligast i': o dan gan (= skavhdhra 1 
Skav-

heden' i ÖLj) izg fran vaho, tnapta bgyno 'och den gården 

(= Skavheden i Lj.) ligger bredvid vägen, nordligast i byn'. 

csläepta 'ytterst å, längst i utkanten av, sydligast i': dem stiaz 

,epta-b6un0 'de bor (i egen gård!) ytterst i byn.' -- daäil lzg 

fc9pt, da n kom pz,dranp2.n en, en Lzg ciLdaas les 6desta-beiuno 'Ovan-

till (gård i Nybyn) ligger först, då man kommer härifrån (näml. 

Grb),2  den ligger alldeles ytterst (i detta fall sydligast) i 

byn'. 

Om en by går i v - ö riktning, sägs om dem som bor längst i ö. 

el. v. att dem sTäz edesta-bguno. Vid verbet bo92, som anv. spec. 

om  sådana som ej har egen gård, sägs även gäeptz. 

dvepta 'överst å, överst på, överst i, högst uppe vid, upptill, 

vid översta kanten av': o se sprant han op o6a lerdan, da n ver 

1 Förr brukade man där skava barken av tallarna (åt fåren). Där- 

av namnet. 	2 Min meddelares i Grb mor var från Nybyn. 
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evepta-bröåen 'och så hoppade han upp (från båten) på land, då 

han var vid översta kanten av (Jock)fallet (eg. brottet = plat-

sen där vågorna börjar bryta sig på gr. av stupet)'. -- ve boo 

4vepte-bdyno 'vi bor överst i byn (= längst upp från stranden)'. 

-- a ja_pa vgdua, e jer dideLes ciepte-gråsen 'det är så vatten-

sjukt (här), det är (= vattnet når) alldeles överst å (= högst 

upp på) gräset'. -- vana jar Åvepta-br4do 'vattnet står upp  

till brädden (av glas, hinkar o.d.)' 	dayen jer elvepte stevon 

'degen är överst på stäven (= har jäst så den kommit ända upp på 

övre kanten av stävan)'. 

b) Dubbelt sammansatta:  -eä + -a '-efter-å' 

fråmela 'fram(me)-efter-å': fråmeäa dmo 'långt fram(me) i ugnen': 

do sko b% 	z1 sivika-brgure ineåe omo, e kom se, frdmeåe omo 'du 

ska försöka (eg. bjuda till) skjuta brödet längre in i ugnen, 

det kommer så långt fram i ugnen'. Syn. frdme dmo, frdma 6mo. 
_ 	_ 

ineåa 'in(ne)-efter-å, längre in i': en boo ineåa bouno, ineåa 

mo äva (ofta ='åt norra sidan av'. Dta på gr. av avornas geo-

grafiska utsträckning). 

dlieåa 'upp-efter-å, längre el. högre upp på, längre från kanten 

av ngt, längre in i'. (Mots. frdmaptl 'längst fram i el. på, in-

vid kanten av ngt'.): seå Idmpe dteåa boan, eynt hzn otia-brd-

den! 'sätt lampan högre upp på bordet, inte här vid (bords)kan-

ten!' -- seä gLase 66eaa ska6o! ' sätt glaset längre in i skå-

pet!' (= längre från hyllans kant, således aå-v4go 'nära väg-

gen'.) 

siåeåe 'ut-efter-å, i utkanten av (by), söderut (i Svb)': 87,12. 4- 

åe 	'bo långt i Ö el. V av en by som sträcker sig i Ö - V 

riktning'. Syn. s'iåz eteå b4uno. 



2. Adv. + -a '-å' använda som smns adv. 

a) Enkelt smnsatta. 

positiv + a 	-an + 

baDa 'bakå' 
	

inana 'innanå' 

frama 'framå' 
	

dana 'ovanå' 

isa (se särsk. ut- 
	dt„faana el. daana 
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komp. + a  

ind9ra 

gyt9ra 

e. ra 

redn. om  (h)zs 	'utanå' 

mtta 'mittå' 

nära 'nedå' 

66a 'uppå' 

da 'åtå, mot land, 

i land (se adv. isa) 

Anm. västra'  'väster-å' el. komp. västre-å'. 

b) Dubbelt smnsatta: 65aåa, dåo6a el. dåo6a 

Positiv + a: 

baåa 'bakå, bakom'. Lokal betyd. di le kidibrdskra båb'a-da 'de la- 

de kluvna bräder bakom då' el. 'och därpå lade--bakom'. 	bjz3a- 

o-frdm el. frÅm-o-båga 'bakfram, fram och bak'. -- fra-bet& 

'bakifrån' se und. fra s. 48. 

['råma 'framå, framme-å, fram, framme, framtill': se å pdna ino 

sperkso, a ster fs-lat frdma 'sätt pannan längre in på spisen, 

står för långt fram(me)'. -- do fa ster bäbz, 3z sko ster frdmai  

'du får stå baktill, jag ska stå framtill (d.v.s. på bak- resp. 

framstöttingen, på tal cm tudelad vinterstötting)'. -- da dl 

roa, ss jer azAn znz baåo frdmal, o dan an babz 'då de ror, så 

sitter gn framtill i båten, och den andra baki'. 

1 Kan formellt äv. vara adv. framman. 



290 

isa, se särskild utredning om (h)is- .5 581. 

mtta, mita 'mittå, mitt på, på mitten, i mitten, midskepps, mitt 

i (byn)'. Lokalt. o ss såaz ve faran mita 'och så sätter vi 

fötterna (i stöttingen) mitt på (= mitt på el. på mitten av me- 

darna)'. 	måyrdendmn bzstgr a to sma-gråna--o mita an trebrila _ 

lsu stor az/ pasiz stdr-otia va fooao 'myrskidorna består av två 

små granar (högst 1 m. långa, som är hopfästade i framändan), 

och mittpå (sitter) en träbit, lagom stor att bekvämt stå på med 

foten, (och i den är granarna fastspikade)'. -- (vid blandning 

av lera, sand och vatten i och för tegelslagning) se gro,g dz z 

grab mita znz-l4rh696o '--så grävde man en grop (eg. grubba) i 

mitten av lerhögen (eg. mittå i lerhögen)'. 	o sa mcNre di z- 

en mtta, sa e vat bara som %n lz/-65nzpg, der oL rolren kom 

zh6526 'och så murade man ihop den (= muren i köket) på mitten, 

så det blev bara som en liten öppning, där alla rören kom ihop 

(och röken gick upp)'. 	va ha bara to arm fra sms leend o /dm _c 

66nugen mtta 'vi har (i lakepator i små bäckar) bara två armar 

från ömse land och lämnar en öppning mittpå el. på mitten'. 

tL sletha sa vat a hast mita, e vat—po sl4u, aa zznda t6nan o _L 

,6kest mtta 'till slut så blev det (= flåbladet sedan man lm-

dat det färdigt) högst på mitten, det blev liksom långsluttande 

(slägugt), tunnare åt ändarna och tjockast mittpå'. -- peraldae 

jer %n gamet, baa, so jer—saa a mtta, o se sea bosjvan twutevz _ _ 

de—n je—paa a "ett peralåt (el. -lat?) är en gammal båt, som är 

avsågad på mitten, och så (är det) satt en balk tvärtöver där 

den är avsågad." -- ha so jer amzda mit4, ha Jar grant mita o _ 

stor uaz bege zznd 'det som är avmjägat
1 

mittpå, det är smalt _L 

1 Ökm.I 291 f. 
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på mitten och större i bägge ändarna'. 	kilnu dzn jar mzrzspdnt 

el amz,4a mtta 'den där kvinnan är smärt om midjan (eg. midja-_ 

spänd) eller avsmalnad på mitten'. -- a ha fonsa z håpdr m(ta-å _ 

uaz-bdao 'det har funnits ett håpar (ett par åror) midske221 

också i (fors)båten'. 	05a-h4n si di st4ranen m(ta (= m(ta 

bsyno) o da smdan s7.az uaz hzakdnta 'på Heden sitter (= ligger) 

de större (gårdarna) mittå (= mitti byn) och de små sitter i ut-

kanterna'. 

nåra 'nerå, nere å, nere, nedtill, på bottnen (av lårar, lådor 

o.d.), på nedre botten'. Mots. 4vara. -- Lokalt. -- do kan nnt 

såaz 	dnaen o6a-bdznyko, fs—cier jer a fullt, sa-n närao6a- 

g51i van 'du kan inte sätta kitteln dit på bänken, för där är det 

fullt, sätt den nere på golvet'. -- (Vid torkning av säd i ria 

förr brukade en kvinna sätta sig grensle över en av stängerna 

vid taket) o da ha anar kilno sto 'b nära o6a-gölwan o sj§ike-op-_ 

bdenda 'och så har en annan kvinna stått nere på golvet och _t 

räckt upp kärvarna'. -- tdnan nåra el. tdnen nåra ini-möno 'tän- 

derna i underkäken'. 	di fa stepta siszna gvara, o dem so 3ara 

melnder nåra, o di bro,ug skarv nåra ve niandn 'man får (= sät-

ter) största skinnen upptill och dem som är mindre nedtill (då 

man syr fällar), och man brukar skarva nedtill vid nionde (skin-

net)'. -- da di ha vevz Ldrzaa uaz sdrka, ha di vevz rot vera o 

wnt nåra,--men rot va,.44t, o fe.4 	he di wnt nåra 'då man 

vävde lärft till särkar (el. linnen), vävde man rött upptill och 

vitt nedtill--men rött var dyrt, och därför hade man vitt ned-

till'. -- (Då man förr skulle trygga hästar hemma) ha di brduåe 

ta z tar o heva-köna-nz o leg hebap/iQ;z/ln nere znz-körtan--_ 

'brukade man ta en lår och hälla korn (el. säd) i och lägga 

20 
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hårbrenyckeln på botten bland kornet (och ge det åt hästen)'. --

va bo9 nåra, o dem bo9 dp-o6a (el. op o6a-bdbano) 'vi bor LA 

nedre botten, och de bor ovanpå (= el. uppe på vinden)'. 	gva- 

r a o nåra jera bråndm4yra fdrdz 'på övre och på nedre botten är 

brandmurarna färdiga'. Jfr åverastju 'rummet på vinden' el. en-

bart 'vinden': nerast4u 'rummet på nedre botten'. -- (Om skylar): 

di le fet fem beend nåra, o ss fsyr 	na-- (se under adv. dana)! -c 

Som tidigare framhållits (Liv 241 n.69) kan målets nära 

adv. vara såväl ett 'nedan' som ett 'nedå', och skillnaden i an-

vändningen är ej alltid tydlig, eftersom båda kan betyda 'ned-

till'. I de fall där ordets motsats (öa 'ovan', dana 'ovanå': 

nåra 'nedan'; gvara 'övre-å': nåra 'ned-å') finns med i beläggen, 

blir saken emellertid mera klar. Jfr ex. under öa, dana, csivara! 

66a, adverbiellt förekommer d6a huvudsakligen som partikel vid 

verb. Betydelser: 1) vidare, fortfarande, fortsätta att: båtia d- 

1 	. 
6a 'gå pa med ngt, gorma och prata utan uppehåll'. -- bäsa d6a = 

gasa dtta = rglks 56a 'rusa på' (gåse d6a ofta med sidobetydelsen 

'rusa åstad i onödan'). 	d6a 'bula på, ligga I, gno på 

(med ett arbete)'. 	dra-56a 'dra på, knoga på': o se fzb di 

dr-6a haLz-dr 'och på det sättet fick de knoga på hela dagen'. 

knök 	2'knåpa på, knoga på (med ett arbete)': a sa a o kndka 

Si 'hon satt och knåpade på'. -- sld6a 656a3  'prata på': da va 

s/a6a-daa ?lurt so helst, da fsrkdt va sd9mta 'då vi pratar på 

hur som helst, då förkortar vi somligt'. -- jgdn 56a4  'tjåna på, 

arbeta längre el. mer än man orkar'. -- tröåa d6a5  'knoga på, 

sträva med ett arbete'. -- tw(1, d6a
6 

'rulla på' itr.:sadan twi/-_ 

1 Ökm.I 56. 	2 a.a. 164. 	3 a.a. 57. 4 a.a. 44, 206. 	5 a.a. 

109. 	6 Liv 4:30. 
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a.-6a znz-vdyn 'sålunda rullar det på (el. vidare) i världen'. 

2) oba ger verbet betydelsen öka takten och el. öka intensiteten 

i det man gör. I förra fallet stundom med bibetydelse av försäm-

rad kvalitet. Huvudbetydelserna 1) och 2) ej alltid skarpt isär-

hållna. -- brAtL2 dbal  'bredsla på = slösa': an bre4L1la dba fur 

miz 'han slösade för mkt'. -- flys dba itr. 'fösa på': an 

sa 6a dbe grjvaLza eg. 'han föste på gruvligt', ugfr. 'han for be-

ställsamt omkring och låtsades göra mycken nytta, men uträttade 

just ingenting'. -- pösa dba2  itr. 'hafsa på med ngt'. 	hgry 

664.3  itr. 'hörva på, skynda på (då man går), slarva på (med ett 

arbete)': no hertj a nnt dba Lada 'nu slarvar hon inte på litet 

(med arbetet)'. 	rdsk dba itr. 'raska på',--81§tslynd dba tr. 

'skynda på (ngn)': da a ha vari na brdtom o va ha si§gynda 66a 

krana, se ha di saDt "iaa fat, se bd,ondn da bösta bran" 'då 

det har varit (ngt) bråttom och vi har skyndat på kararna, så 

har de sagt "äta först, sade bonden då bastun brann" (ordstäv). 

sttn d6a tr. 'stinna åt, strama till, dra åt, spänna till 

bättre, skruva upp (veken i) en oljelampa': z bend, so n ha 

sttnt 66a fe-Lnaa, ja-/akt 'ett band (snöre o.d.) som man har 

dragit åt för lite, är löst el. slakt'. -- strapgan uaz snlkar- _ 

oden jar fis-lelde stint d6a 'strängen i snickarsågen är för lite 

åtspänd'. -- do fa nnt stfn d6a Lampa far mz;z 'du får inte 

skruva upp lampan för mkt'. 	swdln  dba itr. 'sveja på, ta i or- 

dentligt med ett arbete'. -- 4D d6a itr. 'öka på': vnndn ha dba 

66a 'vinden har ökat på el. friskat i'. -- 46 da va-hdg eg. 'ö-

ka på med att hugga = hugga mera'. 

1 Vb 43. 	2 Vb 27. 	3 ökm.I 158. 
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3) dba 'på' har konkret rumsbetydelse som partikel vid ngr tr. 

verb: håva, k744n, kngya, Läya, Lp, si, ta. -- håva dia: o 

jdmbeldlg, ha do nnt hcke dba grsyne an 'o, jestaligen, har du 

inte lagt gryn i grytan än!' -- 79744n d6a 'klina på, breda på, 

stryka på': k71hn da z smisrgds. Däremot med prep: klinn gasa 

oba-brgyren 'breda smör på bröd'. -- kngya dba 'knyta på': e ha 

td/ tre z!atrd--Lab zh6o,6 do o knsyt knhaa da 'hon har tagit 

tre ullgarnsändar--lagt ihop dem och knutit knutar på'. -- Läya 

dba 'laga på = sätta på (t.ex. pannan på elden)': da n he 

ss Läya n dba kafepdna 'då han hade ätit, så satte han 21. kaffe- 

pannan (på elden)'. 	Låg 66a 'lägga på': ss ha di td1 de dar 

orn.zsi§ine o Labt 66a, de—ciz ha huvz-dnt 'så har de tagit det där 

ormskinnet och lagt på, där de har haft ont'. -- ss ha di to l s/ 

boc/1 finLans-tc5babb744re o Lagt dba boO-dcsly 'så har de tagit 

(sig) (av) blad av finlandstobak och lagt på av sådant'. -- sålz 

da 'sätta på (bl.a. pannor o.d. på elden)': ha do set (56a Icke- _ 

pdna? 	sZaz dba kdo3 'koka mat': ha-do-såt-oba-kdog? 'har du 

satt på mat (på elden) till att koka?' -- da e ver-pdsken, Ss da 

skuL kö9s/§6Len sis dba 'då det var påsk (= vid påsk) (så) då 

skulle koskällorna sättas på (så korna under sommaren skulle 

komma hem ordentligt från skogen)'. 	da sLa-di-d beenda, so di 

ha 	set-d6a, o ta- d b4v6b4ende 'därpå slår man åv banden, som man 

har satt på, och tar åv bukbandet' (Om tillverkning av tjärtun-

nor). -- omz tråsgdn var fsr_La, ss sea—p d6a 1 tresmdb 'om 

tröskeln var för låg, så satte man på ett trästycke'. -- ss ska-

cl/-d6a den uaz dorakdrma 'så satte man på (= hakade på) dörren i 

dörrkarmarna'. 	ta-dta 'ta på = lyfta på, sätta på': to-do 

mz,bLka = Lel,ft-dp btten ok -Låsen 'ta på filmjölken = lyfta upp 
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mjölkbyttorna på lasset'. -- ta d6a ca da ero, sa di siep fara 

se-tdto ca indzikan 'lyfta upp (mjölkbyttorna på lasset) åt de 

andra, så de slipper fara så ofta efter (fil)mjölken.' -- När-

mast itr. är ta d6a i uttr. ta d6a far orThetgan 'ta uppå för 

ormhugg = med vissa rörelser runt bettet och vissa besvärjelser 

bota (ngn) för ormbett = spå mot ormbett'.
1 

-- 

En speciell betydelse har det refl. köma-s%-d6a 'komma på = 

komma ihåg, hitta på, komma i tagen, komma i gång': en jer el,nt 

se db % az/. blrdt, da n kom sob 56a 'han är inte så dålig att be- 

rätta, då han (väl) kommer i gång'. -- 	kom m apt d6a, ss 

kand blr4t a 'jag kom inte ihåg., så jag kunde berätta det'. --_t 

n09 fina a ma%,r gdmailt, da n kom-sa-66a 'nog finns det mer gam-

malt (att berätta om), då man (bara) kommer ihåg el. kommer på  

det'. Jfr käma-s%-an, i sam. betyd. (Se und. (adv.) 	s. 233). 

st,xr-16a v.op.itr. i uttr. a star nnt--m6a-- 'det dröjer inte-': 

a star azfl nt Lee. 2gar—ptallnd 66a, da n kom, påstbitirl, eg. 'det 

står inte lång stund på, förrän postbilen kommer = det dröjer 

inte länge, förrän--'. Samma betyd. har Mu (ob) snatt ska dä stå 

på.' 'det skall ej dröja länge'. Jfr star d, nedan s. 303. 

I ett par belagda fall har 66a som verbpartikel betydelsen 

upp. tn  sjsära 36a 'skära upp (bulnad, sår o.d.)': dökton ha 

bdnipgan, ss n jar bra ne 'doktorn har skurit upp böl-

den, så den är bra nu'. -- itr. ger 66a 'gå upp, spricka (om 

bulnader, sår o.d.)': b5n:9ga jara sto9r o swefl z natr_qa, anar 

—qz ger-d5a 'bulnader(na) är stora och sväller i flera dar, in-

nan de spricker'. 

1 Se närmare Liv 63, 64, 164. 
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vilt d6a + ren inf. 'vilja uppå = vilja nästan (göra ngt), 

vara nära att (göra ngt)': fdpa, a viL-oba-gr-dnda n dna 'far- 

mor vill nästan undvika Anna (eg. gå undan för A.)'. 	gredn 

(jar) se varm, Se n ha vflit-o6a-brdn 'gröten (är) så varm, att 

den nästan velat el. varit nära att brännas (då den lagts på 

bölden)'. 

Med absolut betydelse: ljnt-66a1  'lunta på, tända på, tutta 

på'. -- hd.kr 66a 'höra på' i t.ex. tre?, so hdb d6a 'tre som hör-

de på = tre åhörare'. Däremot med efterställt obj. (bisatsen) i 

ex. sko z hd.kr d6a, wo kåran hol a pdider par! 'ska ni höra på, 

vad kararna håller på och babblat här!' -- s 	6a se på: en do 

ce.knt azt nd.kro, ana 3,4 d6a 'man duger inte till något, annat än 

(att) se på (när andra arbetar)'. En gml sjuk gubbe i Vs 1920 om 

sig själv. 

Anm. Ngr verb behöva närmare dikuteras. Det gäller frågan, 

om man har att göra med verbpartikel eller med prep. Beläggen: 

si§i10 o6d-s1 'skjuta på sig, hastigt dra på sig (ett plagg)» 

Jfr det moderna uttrycket "fodral" om en tätt åtsmitande klän-

ning, som väl också måste "skjutas på". Ex.j1 sko bara ger_ 

pj- §11ha o6d-m% kbdnipga 'jag ska bara gå och dra på mig klänning-

en' (och sedan är jag färdig att gå). -- Motsatsen heter 341,4a 

d-s% 'skjuta av sig, kränga av sig', belagt endast om ormskinn: 

örmsl§tne, 30 ormen ha skuaz-d-sob o-h6stn 'ormskinnet, som ormen _ 

har krängt av sig  om hösten'. (Se under adv. a 'av'). 	smål 

o6d-si 'smöja på sig, hastigt och smidigt sätta på sig ngt': en 

i 
smngt-o6d-s% beLlte 'han smöjde på si   ä bältet el. skärpet'. 

1 föråldr. 
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Samma ord är no. dial. smygja 'putte noget gjennem, trwkke 

(klaer) av el paa.'(T.) -- ha o-s a 'ha på sig, vara klädd i': 

do lazha fe/ 	era k4dnzpga nciamda,r, so a ggr-an ha o6d-sa 'du 

måste väl sy (eg. göra) klänningen någotsånär, så den går an 

(att) ha på sig'• 

koma-obd nar 'komma på ngn (med att göra ngt (icke tillåtet)) = 

ertappa, överraska': an skui vnt, zmz znspektdon skut koma o6d-

do 'han skulle vakta, ifall inspektoren tänkte komma på (= er-

tappa, överraska) dem (= arbetarna som lagt sig att sova i st. f. 

a. arbeta)'. Däremot dat. i uttr. e kom a skav o6d-no 'ett an-

fall av illamående kom över honom el. överföll hn'. -- 

t4pg-65a 'påtinga, tinga på': an u.ka thpg-66a dousen (dat.) z 

fGrvdan  'man måste tinga på det här i förväg'. -- tr4-o6d nalk 

(dat.) ne so n eannt vz1. 'påtruga ngn ngt, som han inte vill (ha 

el. göra)'. -- 	66d (med dat.): .k,26 66a dnspdnz2go, 1§4uidyn 

'öka på el. påöka dagspenningen, körlönen'. Jfr 46 66a va hdg 

(se 2 ovan). 

Rörande växlingen 66a : o6d, så är 66a det vanliga för ad-

verbet, medan prep:en kan heta 66a el. o6d, beroende på tryck-

fördelningen i satsen (o6d spec. frfr enstaviga pronomenformer. 

Se Prep. i svagtonig och starktonig ställning, s.549. 

Enl. Nusv. Ob. bör 2å i de ovannämnda verben ha på (sig), 

påkomma, påskjuta (i delvis annan betyd.,t.ex. skjuta på en 

vagn), påtinga, påtruga, påöka (påsmöja saknas givetvis) vara 

verbpartikel, 

dåa 'åt-å, mot land, iland' (se adv. ?sa s. 591.) 

-an + a 

tnana 'innan-å, på insidan, inuti, invändigt': kiinzn--dom he azl 
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eaanap4dg kdftan. dem ver boql-k4d.kran o stöpa va bomiitln o foo- _ 

ra (mana 'kvinnorna--de hade till ytterplagg (eg. utanåplagg) 

koftor el. kappor. De var av kläde, stoppade med bomull, och 

(hade) foder på insidan'. -- 

dana 'ovanå, ovanpå, på ytan, på översidan (av ngt), ovantill, 

upptill': fråmesta-ighlo si a tagen o ra lj dana 'längst framme i 

kilen (i noten) sitter tupurn och flyter ovanpå (= på vatten- 

ytan)'. 	da a ha jäsa, au t hoo,mban lig-dana, da ta du-d hdom- 

ban, so ha f4uaz-dp o hava-böt-5 'då det har jäst, tills humlen 

ligger ovanpå (brygden i grytan), då skummar man av humlen som 

har flutit upp och kastar bort den'. -- f4oag/dyna--jar vaket som 

alTA; va torvan Und: o gräsen dana 'flottdynan (= våt gungfly)--

&—växt som en äng med (gräs)torv under och gräs ovanpå el. på y-

tan'. -- wd4va jar m(!yra slea dana, o ha kdlas jsdlzpga '(spis)-

valvet är murat slätt ovanpå el. på översidan, och det (= den 

delen) kallas "käringen"'. -- do sko e.a..,nt Ldua. 	tn: skd- _ 

6o, an lig jo dana (el. dant) 'du ska inte leta (efter) nyckeln 

i skåpet, den ligger ju ovanpå'. -- --fog kalas a, ha so ler 

k4:ft u rund sj§eyr, 800mb41 und: dIram o so.omb41 dana. '--"fjär-

ding" kallas det, då det (eg. det som) är klippt en rund skåra, 

somliga på undersidan av örat och somliga ovanå el. på översidan. 

(Fårmärken)'. 	d: Le fet fem beend nära, o se four dana,osOtneg 

0 A t9 0  skdit, o da ver—pj§syl273, ful 

band) nedtill el. nederst (eg. nedå (jorden)) och så 4 ovanpå  

och så 3oche a och så 1, och då var skylen full'. -- a var ha4a 

uat v4ndstd4po au i troll„r vgifl nda 	o se is4/61. bo Und: o 

dana all fa v4Inda LGU hey o La 'det fanns hål (pl.) i vindstol-

pen (i den öppna spisen) till (att) träda (spis indan igenom, 

'man lade först 5 kärvar (eg. 
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och så kilar både nedtill och upptill för att få vindan lagom 

hög och låg'. -- gaåa ,ar boql traz4ran z rems lirova-d4ro uäz 

högsruvg;o; a ,ar bera-to, al aä won-shr, npger dana el nå-

ra, o fs-cley kenes e einnt kcerm ana gaå 'gåten är en remsa av trä 

vid sidan av dörren i höladuväggen; det finns bara två, en på 

var sida (av dörren), ingen ovantill eller nedtill, och därför 

heter det inte karm utan gåt'. -- Jfr även en del sbst samman-

satta med dana. Typ: öanaldbana 'överlakan', se Liv 228 n. 6. 

glhaana, gåana 'utanå, utanpå, på ytan, på utsidan, utvändigt'. 

(Mots. tnana, (mani). -- a veL bLout bera guåana 'det (= brädet) .._ 	_- _ 	_ 	_ 

blir blött bara på utsidan, på ytan'. -- o dl fa nnt vara glhäa-

na tet uäz-sdäo, -bönan 'och (tjär)tunnorna får inte utvändigt  _ 

el. på utsidan vara täta i såtena'. -- (då man började förstå 

att använda dubbla fönster) ss brgu'ga di såäz-do-gåena (= 065 

d'aanzsgiAn) 'så brukade man sätta dem utanpå (= på utsidan av de 

ordinarie. Jfr 4,1enzfEtnstar 	inanzfElnstar. Se under glAanz : 

(mani), -- --da Tävzi, di n häana va ökshävzlo '--då hyvlar man 

den (= veden el. virket till tjärtunnor) utanpå el. på utsidan  

med oxhyveln'. 	va stdpe kdftan va bomtitln o he kLazra hane _ 

'vi stoppade kapporna med bomull och hade kläde utanpå el. ut- 

vändigt'. 	o vnntan da di foor-dzi isgrkan, ss ha menen vk- 

mapkbra o sto,or-tulz16a gåana 'om vintern då de for till kyr-

kan, så hade männen vadmalskläder och stora tulubbar
2 

utanpå'.-- 

Jar ent (ni gta ana glAana so ji ha ont 'det är inte inne i 

ögonen utan utanpå el. utvändigt som jag har ont'. -- kci6arvsåo- 

1 Jfr här leäenapuig 'ytterplagg'. 	2 Om tulubb se Liv 199 n.18. 
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sån vet,b 1,eud duclana fast_Qier jer cez„nt ma vaan zneh o, o da vel, 

e 	/vd% re 'en kopparvattenså blir blöt utanpå, fast det inte _ _- 

finns  något vatten i den, och då blir det oväder'. 

Komp. + a 

tnd9ra el. tndra 'inre-å, längs mitten el. i mitten (av väv, duk, 

dörr etc.) Mots. 6ytgra. — da ve sedz-öp 	vov o ve sko ha to-so tgm , da heva v e 

vint rida ra o bzIat gvtgra, o ha bvtgyr blat ed sarun o vie.zo t mited 'då vi sät-

ter upp en väv och vi ska ha två färger (el. två sorters färg), då 

sätter (eg. häver) vi vitt i  mitten och blått utefter (el. utåt) kan-

terna, och det betyder blått utefter (el. längsefter) staden och 

vitt mittefter'. — vak sdgugen, jer-rö9sa N.dgra, o gutera je_n 

et 'vaxduken är mönstrad i mitten, och utefter (el. vid el. mot) 

kanterna är den slät'. — (riders- je_n-gi et , o gut9ra ja-n ro9sa , 

den = spdznalln, oe-giet o aut,era jer-ro,osa 'i  mitten är den slät, 

och utefter kanterna el. sidorna är den mönstrad, dörren = 

(dörr)spegeln är slät, och (dörr)ramen är mönstrad'. 

gut9ra 'yttre-å, utefter yttre kanten (av tyg, väv, dörr, ärm 

o.d.), åt kanterna till'. Mots. indgra. — en sko våva bor-dn 

gutgra o nnt (ndra 'man bör väva bården åt kanterna till och 

inte i mitten (av väven) ' . — Se även samtliga ex. på tnd9ra! 

dvera 'övre-å, högre upp, upptill, ovanpå, på översidan'. Mots. 

nåra. — kLdua sid bag7:z-baksr.z far ad 	ara 11.61 vnan dvera 'en 

klöv (= utklippt jack) sitter el. finns baki byxan för att göra 

den vidare upptill'. — di ha feldn br4ran dvera o smdLen nåra, _ 
di 	sedz-3.n 	air o6a w on såra dvera, far ad 72, sko vete bra.kran 

&vara 'man har (släd)fällen bredare upptill och smalare nedtill, 

man sätter en kil på var sida upptill, för att den ska bli bre-

dare upptill'. — seks sj ir ha di udz aokno f eld , trea, tivera o 
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tre' nåra 'sex skinn har man i dn fäll, tre upptill och tre 	

,

ned- 

till'. --o se ha di k 	
1 e

dnta na 	vara va na tey 'och så kantade 

man den
1 upptill med något tyg'. -- /ofta Jar svara 'loftet är 

ovanpå'. -- påotbgnzuga ha po,ots, so ger 0;unz-hihsan, o /ofta 

Svara 'en portbyggning har en port, som går (rakt) genom huset, 

och ett loft ovanpå'. -- fest såa, va pt/aan nåra, far aa breyra _ . 

sko groddes undz, o ss såaz va op an Svara, ss a ve 74 breunt dana 

'först sätter vi (bak)plåten nedtill (i ugnen), för att brödet 

ska gräddas under, och sedan sätter vi upp den övre-å (= på övre 

pinnraden i ugnen), så det blir brunt ovanpå el. på översidan'. 

-- 31 sko håva na Svara 'jag ska sätta det övre-å (sade 1932 en 

gumma på He., då hon satte bakplåten med brödet på övre pinnra-

den i ugnen)'. 

Anm. våstrd 'väster-å el. troligare komp. västre-å, på 

västra sidan (av vik, udde etc.)'. Jfr att fsv. har adv. väster  

och wäst (Sdw.). ökm. har även adv. och prep. vdstro 'väster om' 

samt prep. vdsto 'väst om'. Se under -o. 	tig våstrd = 

tig vdstro ve-Can '(gården) Mikael ligger väster-å = ligger på 

västra sidan viken (i Y. Lansjärv-sjön. Kallas äv. (naazi. 'Inåt-

till', på gr. av läget vid jämförelse med gården daaazl, som 

ligger S.O. om 77170z1., på udden öster om viken). 

b) Dubbelt sammansatta: difieaa, daoba. 

(56eaa el. 36aaa 'upp-efter-å, högre upp i öppen spis = närmare 

elden': sea 66ada pdna, se kdfa vezi varmt 'sätt pannan närmare 

elden, så kaffet blir varmt'. -- Jfr prep:a frdmeaa, 	dbe- 

1 urinblåsan hos kreatur, vilken förr - innan kaffeburkar fanns - 

preparerades till "kaffeburk". Se Liv 22 f. 
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a., dclaa,. 
dao6a el. dao6a 'åt-upp-å, ungefär, i den stilen': daoba Se 

maznnt a 'ungefär så menade hon'. -- no,c2 La a a doa na tet 'nog 

låter det något i den stilen'. 

Obs, här uttrycket vara däoba so 'vara åt-uppå som = vara lik, 

likna'. — wdz,ra ,ar dåo6a so hit, men aå a ,ar bral,ran 'vredet 

(i fähusdörren) är likt det här (el. är ungefär som det här), u-

tom att (eg. men att) det är bredare'. -- a kCerzn ha ts&ft z 

trözn , o a grdaa ha o f§oft z tr4; nnt jar a prests nn sort, 

man aa n Virrzn jar dclo6a so n grdaa '--inte är det precis en och 

samma sort, men Karins är lik Gretas'. Båda namnen i senare de-

len av meningen står i best. dat. (vanlig omskrivning för gen.) 

II. Adv. a, a, 

Adverbiellt förekommer a, a, a så gott som uteslutande så- 

som partikel vid löst smns verb. 

Ex. hal d (va, uåz) 'hålla på (med)': z sko eknt hål-a-va-knhua 

'ni (barn) ska inte hålla på med knivarna'. (Sades till ngr barn, 

som lekte med knivar). 	z fa nnt hol-d va sikel° 'ni får inte 

hålla på med cykeln' (till ngr barn som "mixtrade" med min cy- 

kel). 	ro 9 hui jz a /avger 'nog höll jag på längre' (med arbe- 

tet). -- di hål-a-va-hdszo 'de håller på med hässjorna'. -- hal-

dz-d uäz-hdnar nx? 'håller de på med henne (= hässjan) nu?' --

ent vaaz i  ha le1s hål-a-va-ddy 'inte lönar det sig (eg. lisar 

det) att hålla på med det där'. --ae La8 hoL-d-va-dy 

'jag är så less (= utledsen) på att hålla på med det där'. --

jsån-d sz 'känna på sig = ha en föraning om, en förkänning av': _ 

1 Trol. < vaka jz 'vet jag'. 
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3z ha j§ånt-d-mz, Qa_p sko koma z-d4 'jag har känt på mig, att 

du skulle (eg. skall) komma idag'. -- 

Lc4s-d 'pålysa, förkunna': Lgus-d breio6sgdvan 'lysa ut el. om-

tala bröllopsgåvorna' (Liv 30). Även fsv lysa har belagts med 

betyd. 'förkunna'. Dalin Sv. Ob: pålysa, lysa på "gm lysning på 

predikstol o.s.v. offentligen förkunna", vilket direkt överens-

stämmer med /sys d. 

ster-d oftast v. op. 'räcka,dröja, vara = pågå; stå på = brådska, 

vara bråttom; föras oväsen'. Mu (0b) stå på 'dröja länge om', 

Dalin Sv Ob "åstå v.n. 'fortvara'. Syn. 'vara, fortvara, fort-

fara, pågå'": a br4D nnt star d lazjA3, zoot—e 'det brukar in-

te räcka länge, varje nyck (eg. tag (hos en 2-årig pojke))'. -- 

best va me ger, man kafarciusa ster-d '(det är) bäst vi går nu, _ 

medan kafferuset pågår el. varar'. -- man a stoo-ez,nt-d se 

lavg0, faran hegdlsboo,ida szddz,ra 'men det stod inte på (el. 

räckte el. dröjde) så länge, förrän Hegel(1?)sbolaget gick i 

konkurs'. -- me ster-a-d fa_n, for—o 'nu är det bråttom för hen-

ne, för honom'. -- e ster-d, da di sko o6a-dam 'det är bråt- 

tom, då de ska på ängen (= ut på slåtterarbete)'. 	ster-a-d 

me, so do u,,a-4,1 uåz hålr4nan 'brådskar det nu, eftersom du 

måste ut i hällregnet'. 	o hin par_pter-cfl el. la, man me star- 

-a-c! ugfr. 'vilket oväsen här är!, vad är det för oväsen här!' 

aå 

_ , 
ad., aå, nå (fsv at) förekcmmer som prep. och adv. 

I. Prep. Tar i regel dat. (Gen. har belagts endast i uttr. 

nå-fz,418 i dra nå-fkdls ugfr 'dra åt Häcklefjäll, dra åt skogen, 
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dra dit pepparn växer'.) 

Prep. aå används: A Vid rumsbestämningar f.a. ange 

1. befintlighet vid sidan av el. i närheten av ngt: åt, 

till, intill, vid, pl.. 

de he va 'iro aå ha n o bena o6a vdnstan (el. vchnstan) 'då hade 

vi edan åt högern (2A. höger hand) och berget EA. vänsterhanden 

(el. till höger - till vänster)'. 	man da a ver—ndokr aa-fbda.- _ 

no, ss for a nal, znz-vddnan 'men då det (= sjörået) var nära 

intill flotten, så for det ned i vattnet'. -- han so ab aå hz8n 

s'fåra, han ho l a big gan zsz gama3,..v.ptdb 'han (av två cyklande ka-

rar) som åker på den här sidan (= åt vårt (d.v.s. den talandes) 

håll till), han håller på att bygga sig gård i Gamla Stubb(lan-

det) (nära öLj.)' -- ha jar z berd aa won find uäz ton 'det 

finns ett band åt vardera ändan i en tunna'. 

Z. riktning el. rörelse mot ngn el. ngt: åt, mot,(in)till, 

efter:  an droo si a sn aå-leendan va-fLdäano 'han drog sig åt 
_t 

sidan mot land med flotten'. -- fåra aå oms hol. 'fara el. gå åt 

ömse håll': noo körna di åzl fLauh aå oms sr a no 'nog kommer de 

(= flugerna) att flyga åt ömse sidor av honom'. -- gcer aå in hol 

'gå åt ett (visst) håll': da g x di si ivd neraå-dno aåar, 

hel delå-49m tdiA gibtas skut 'då gav de sig iväg nedför älven i-

gen, åt det håll dit de ämnade fara'. -- Le cl ger aa Lerdan! 

'låt det gå mot land! (till den som styr en båt.) -- hag må 

'hugga efter el. mot ngn': du fspeigt ta fksa o hdg må met,ksrk, man 

a ver_so de do hag må sktigo 'de försökte ta en yxa och hugga ef-

ter el. mot musen, men det var som då man hugger efter en skug-

ga'. -- so di kom må broLoGsgd4o, se kom hceyhda 'just som de 

(katten och räven) kom till bröllopsgården, så kom hundarna'. 
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(Jfr Mess. iagh ååt Frwstugan bp, Hq Stud. s. 205). 	o ss 

kröma n nay an ad 30 9n  o 	dzl an dop, 'och så pressade han 

(= jägarn) (med spjutet) ner honom (= björnen) mot jorden och 

höll honom (så), tills han dog'. -- no laihd va mgtas, do kan 

j- §gur ad ay sr, ss ,J. §sur ja ad anar-pdyn 'nu måste vi veja 

(eg. mötas), du kan köra åt ena sidan, så kör jag åt andra si-

dan'. -- ap n de he n in /ap va si dz/ lops-9z ad zno-dro bsu 'en 

dag hade han en lapp med sig till (att) lotsa honom (= som skul-

le visa honom vägen) till en annan by'. -- frAmstdman han sko 

()Uti pdy6 ad ifirdan, fsr ana p kan an tukk b isa-fdpo 'fören (i 

en forsbåt) (den) bör alltid peka mot land, för annars kan den 

vika ut mot forsen'. -- st §(,0 ad 'skjuta på el. mot':  an skelA 

ad b?„dno 'han sköt mot björnen'. -- 	skut 8/§(1A ad_glalkran, 

man btsa kLika 'jag skulle skjuta på djuret, men bössan klicka-

de'. -- Laiåt pz,dranpz,an o doydan se isdizpga, da na skozhä ad-

mdnino 'långt härifrån och dit, sade gumman, då hon sköt mot må-

nen'. (Ordstäv). 

Mer bildl.  a bdrka ad-sko 'det barkade åt skogen, "gick åt 

pipan". -- fåra ad=ghsiuro 'fara åt döden, omkomma, "gå åt helsi-

ke", förstöras': dy72.03a fara ad,,giguro, da a fzisu se mzg13z 'äng-

arna förstörs, då det flödar (= vattnet stiger) så mycket'. 

Anm. 1  ad i uttr. ho/ ad-glz ise7"t72. = tz ne! 'håll åt dig 

käften! = tig nu!' är väl närmast en riktningsprep, medan ad i 

det likabetydande hal ad gena (eg. 'håll igen gapet', ökm.I 232) 

är adv. 

Anm. 2 I bera-sz-dd 'bära sig åt' "avspeglas" enl. Hq Et. 

Ob (under åt) en "äldre användning av prep. åt": an ba_pzÄ up- 

k//6pbt ad. -- Obs, att i båda fallen (ho/ ad-glz tseftn och bera 
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si aä) aå icke kan översättas med 'igen, ihop, tillbaka' såsom 

adv. 

B Vid en del trans. vb (med två obj) frfr dat. obj. (= per-

sonobj..), för att beteckna den el. det för vilkens el. vars räk-

ning ngt sker el. finns. Rspr har åt, för, till, 2A el. ingen  

prep. 

behöva  Lig.t åt ngn el. för ngns räkning: va blhduv vana aa kwen 

o scan '--vatten till el. för kvarnen och sågen'. -- dela ngt åt  

el. mellan ngr:  do skul 	h2tzhdo6--aå 01 bana lcilg 'du bor- 

de dela alltihop (= gård, skog etc.) lika åt el. mellan alla 

barnen'. -- delgiva ngn ngt: jz ha visirz o dållz-stdmnzpga aå o 

'jag har varit och delgivit hn stämningen', äv. de4143d-no stam-

nzpga 'delge hn s.' -- få (= skaffa) ngt åt ngn:  a fzb aå bano 

medn 'hon skaffade mat åt barnen'. -- ge ngn ngt: 	a gåvan eä _ 

sthnt-9 'ge flickan förlovningsring (eg. gåvorna)'. 	röra ngt  

åt ngn, ngt: wo sko n aå-dan 	åra 'vad ska man göra åt det?' -- _ 	• 

ha ngt åt ngn: (hon fångade en lax), ss a skul ha 	o oa bano 

'så hon skulle ha mat åt barnen'. di ha name aå-gTo, di ken berz,e 

eine. hdta 'man har namn 2A dem (= bergen), man kallar bergen där- 

borta (för) Hattarna'. -- hämta ngt åt ngn:  sko z h4mt bar ad- _ 	_ 

ddmo el. eld=g/o? 'ska ni hämta båten åt dem?' -- kalla ngn (ngt) 

(för) ngt, ge ngn (ngt) ett visst namn: gamallt äzlbäDa ha di 

kerla kdrprals aå aåzgli4 'förri världen har de gett namnet "Korp-

rals" åt Åtigård (på Heden) (= kallat Å. för Korprals)'. En av  

gårdens husbönder för länge sedan lär ha varit korpral. -- koka  

ngt åt ngn:  a kdo,gr a kdfa a? Lansdnugo '--åt landshövdingen'. --

låna ngt åt ngn, låna ngn ngt:  an ha Lant ad-kro måurpp(Nra 

'han har lånat karlen mursleven'. Även utan utsatt ack. obj. i 
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betyd. låna ut pengar åt ngn: an ha tant ea 8(82 Lo 'han har lå-

nat (pengar) åt husbonden i Sisil (gård i Svb.) -- lära ngn 

(ngt): /dy ,a nce1.1;  el. 164r man (ofta frfr pron.): an Vii nnt 

idlAr mz, man an ha lat aå o sven 'han (pappa) vill inte lära mig 

(att ta för värk), men han har lärt Sven (en bror till meddela- 

ren)'. -- offra ngt åt ngn: stdando ha di öfra ne aå leenden 'i- _t 	 _t 

bland har de offrat ngt åt "landet" (= skänkt landrået ngt som 

offer).' 	ropa ngt åt ngn: an rdo6a aå dam, so hut a stl.rz, 

aå-p sku?, vr'eba sz åzl lans 'han ropade åt dem, som höll på att 

ljustra, att de skulle skynda sig i land (eg. vräka sig till 

lands)'. an roo6a aå_p, aå_p skut köma. -- slå hål för el.  

till ngt: da sLa va ha74a uåz m4ra aå aksdido o f4daro 'därefter 

slår vi hål i medarna till axeln och fötterna (i stöttingen) 

(el. till att sätta axeln och fötterna i)'. -- säga ngt till el. 

åt ngn:  do fa öldrz sG4 a aå o (el. far o) 'du får aldrig säga 

det åt honom el. för honom'. da se ra .a 72, sko do köma azi-mz 

azt-ph 'då sade jag åt el. till henne: 'Vill du komma till mig 

som piga?' -- sälja ngt åt el. till ngn: di span o våvelå vdmaLa 

o seLd ad-fd4kan 'de spann och vävde vadmal och sålde (den) åt 

folk'. di--foo,r isa brey:Dan o seld do (= -barka bana) ,a krobo 

'de--reste till Bruket (= Gyljen) och sålde dem (= torkade ben) 

till (inspektör) Krook'. -- sätta fram ngt åt ngn: oilt ha dam 

ha sda-fram-aä n-- 'allt som de (= landrået) hade satt fram åt  _ 

henne (att äta, förvandlades till orm, då hon inte tog av det)'. 

-- tala öm ngt för ngn: (då brukade han) taba-dm aå sma-pölbo, 

huri na ha get far o, da n dre6 ballia 'tala om för småpojkarna, 

hur det hade gått för honom, då han dödade björnar'. -- a vii, 

vgåa zmz m taLa-dm a o6a avarköLzs aå sz 'hon vill veta, om ni 

21 
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talar öm det på ökm. för henne'. -- unna ngn ngt el. unna ngt åt 

ngn)  kan do ent dan aå sisten hena? 'kan du inte unna din _L 

syster det här?' dz dand ei,nt ar/ wordro me 'de unnade varandra _L 

ingenting'. moora ha °Uti at aå sthntn, (sg) de beste o de 

mesta. -- utföra ngt åt ngn: båran skui, ha (1,yäfdt peLve bera-

nhyga aä dem so tröle äzl si dnap murtik 'bärarn sägs ha utfört 

själva "bärningen" åt dem som trollade till sig andras mjölk'. 

Bildl. k'ikrev da si me 'karva åt sig ngt': ne ha n krve aä _ 	_ 

si oL aiM;a, so var hzn 'nu har han lagt beslag på alla ängar 

som fanns här'. 

Hit må även föras tdk ad ney fe—ney 'tacka ngn för ngt' 

(Jfr fisl bakka e-m e-t, fsv hakka "med personens dativ" Sdw, ty. 

e-m (för) etw. danken):  hdts o tdk ad-mdmen fe—ndmsdabsvdfaien! 

'hälsa och tacka mamma för--'. 

C För att vid några itr. verb beteckna föremålet för ver-

bets handling, alltså ett slags dativförhållande. I rspr åt, hi 

mot, för el. ing. prep. 

94661  ad ney 'ge ngn skällsord, skälla ut ngn': 32 ha 065e ad o. 

höäa2  ad ney 'hötta åt ngn': en ,23zD o höäa ve stäbano ad 

heyndo 'han gick och hötte med käppen åt hunden'. -- heyä ad ney 

'1137-ta, hojta på ngn el. åt ngn': he7'ä3  ad o, se n 8t4n 'hojta 

el. ropa på honom, så han stannar'. -- pds ad 'passa åt el. för': 

Ja, ttlb'eden disn han pds ad in tugarden az, 'ja, en tocken där en 

(m.) han passar åt en tocken där en (f.), "kaka söker maka". 

spa ad molk, 'spå ngn'. I rspr både tr. och itr. (se SAOL): --ant 

Ökm.I 20, Vb 33. Kan även konstrueras glo ad el. 7vz 7-1,01,f; di 

g4dbe ad el. zvz deyän, 'de skämtade med det där'. 4 Vb 26 3) Vb 74. 
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skul, a vara vet,  acL an skuL spa mal?' aå hans fo4k, workan aå ki- 

non. el bano 'inte skulle det vara värt, att han (= spågubben) 

skulle spå hans folk mer, varken hustrun eller barnen'. -- d% ha 

spat 61(1 ml 'de har spått mig, jag har blivit spådd'. 	d% spad 

o trtna aå wordro 'de spådde och trollade mot varandra'. 

D Vid omskrivning av genitiv. Rspr. har gen. el. prep. 

attr. med till, åt, 2A el. ssg.--a) Konstruktionen med eä. är i 

ökm. särskilt vanlig i uttr. som ange släktförhållanden. 

mdma aå o oskar o no lås hoiä sdra 'Oskars och Lasses mamma hette 

Sara'. -- ne kom pdpa aä hdnpan 'nu kommer "pappan åt hon här" 

(ÖK svenska!) -- do sko 	a-åkt o6a-kilnu aå-hisona! 'du ska ge 

akt på (= lägga märke till) hustrun till den här (karlen)'. --

mdma o pdpa aä bretÄn f°741 va o ha alen hest 'brudens mamma och 

pappa följer med och har egen häst'. --ja—san a hano 'jag 

är hans son'. (Äv. j% jar %n polj .a hano. Obs. ob. art!) -- a 

jar f(592 t.res 9a.r .a mdno zo 'det är (en) fosterdotter åt er _ 

man'. -- an var bog% par-hånsa, In bror aå kilnun daigålio 'han 

var från PerHansson(gården), en bror till Åtigårdsbondens hust-

ru'. -- an jar broor aå o ils-dndasa Ldb 'han är bror till Lasse _ 

på Lars-Andersonsgården (i Vs)'. 	% fastar aå man° nano 'en 

faster till min man'. --jar fåstar aå bano hfina 'jag är de 

här barnens faster'. -- k/lnzn a da har kärano 'de här männens 

hustrur'. -- farfdn a o Ldson ha tAvz h4mana 	tona 'Larsons 

farfar har haft ett hemman i Torneå'. 	gama?, itizgaLgdban o6a 

han, el 6@fdn va ha kona, an fzå vara fapfdr aå °Lo 'gamle Up- _ 

pigård-gubben på Heden, eller "farfarn" som vi har brukat kalla 

honom, han fick vara farfar åt alla el. allas farfar'. -- fen ad 

möpfdro vöno 'vår morfars far'. 
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b) övriga fall: booba at in LzL-std,znt 'en liten flickas 

bok'. -- ha .,ar_nama aa ga4o (el. oba gal4o) 'det är gårdens namn 

el. namnet på gården el. gårdsnamnet'. 	a jar fo-LeyaaLlt rom 

aa kneyvo znz ttpan 'det är för litet utrymme åt el. för kniven 

(= knivutrymme) i slidan'. -- han var bztrefIr aa LdrzsmÅno 'han 

var biträde åt länsmannen (= länsmansbiträde)'. -- Målets aa-

konstruktioner av ovanstående typ motsvaras i rspr ej sällan av 

smns. sbst. 

E Ofta frfr ortnamn och stundom frfr en del geogr. appella- 

Spec. då rörelse avses, men även eljes. I rspr. åt, till, 

åt-till. 

a twiL b6ba4an boclz hlu'iron aa bösta'iron '(vattnet i Kalixälven 

står och "kokar" och) det rullar bubblor från Huvedan till Bas- 

tuedan'. 	o so kom dl om hårkm6un o aa vöaas 'och så kom de 

(= lapparna) förbi Härkmyran och till Vuottas'. 	sdomb41 ha 

sat ptdpka o veyntan °Lat o6aa aa CzyrAgesdno 'somliga (av män-

nen) hade sågat plankor om vintern hela vägen uppefter (eg. allt 

uppefter) till Ängeså'. 	Lanrdra he farm zvz-bdryan at 

tråskan 'landrået hade givit sig iväg över berget till Valvträs- 

ket'. 	kChnu hans jar bociz Ldobo vdstanzvz a,/ sÅnpydrv 'hans 

hustru är från Lacko västöver åt Sandsjärv till'. -- (Nstavz aa 

böohdyn ha dz--nan skoo 'östöver åt Boheden till ha de--lite 

skog'. -- a var danea ko4zsdno, aa jok ndstan 'hon var från hög-

ra upp vid (eg. ovanefter) Kalixälven, nästan åt Jock till'. --

gan ha faz name bdkarz, far a husbdondr2, ha varm ok zn std1. aa 
% fznsera aa-tonatråkto, so hi a bdkarz 'gården (en gård på Hä.) 

har fått namnet Bukkari (stavn. osäker), för att husbonden har 

bott på ett ställe åt finska sidan, åt Torne-trakten till, som 
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'och så går den (skogen) östöver åt el. fram till bergändan'. 

Obs. särskilt -.9'ra el. -sr '-sida' (i geogr. bemärkel-

se): at narsdan 'åt norrsidan', aa olstarpåra 'åt östsidan', aä 

f(ns"dra 'åt finska sidan' (ofta = på finska sidan om gränsen)': 

dz s'az aå njtrpgzn 'de bor åt nordsidan el. vid norra sidan (av 

sjön o.d.)' 	dz si åz rat ndravz fra båkarz aa hstapåra 'de 

bor rakt nedöver från Bukkari åt östra sidan'. 

Jfr att i 1600-talets svenska åt 'till' användes "nästan 

regelbundet framför ortnamn" (rymbde--åth Norige, begifwa sigh  

åth Swerige, löpa--åth Dantzigh, åth Upsala m.fl. ex.) Hq Stud. 

s. 205. Så även i ösv. dial. V11 1139. 

F Efter adj. 

Gr. 1 Vissa adj., vilka (i de flesta beläggen nedan i pre- 

dikativ ställning) betecknar en vänlig el. (oftast) ovänlig sin-

nesstämning el. liknande, konstrueras med aå, aa + följande hu-

vudord i dativ. I rspr. för, på, mot, åt, över, i. 

De hithörande belagda adj. upptas i alfabet. ordning: vara 

eg aå TITIA 'hysa agg mot ngn (eg. vara agug mot ngn)'. 	4.khd“ 

aa 'agughel, förargad 2A, misslynt 21': an ve-po 4,1141, z-d4 aå 

mz 'han var så förargad 21 mig idag'. -- ara aå 'arg 21': veL 

arl aa bönan 'bli arg 2A barnet'. -- bra aå 'bra för': ha jar 

bra aå hol,„an, ha a bbas 'det är bra för höet, att det blåser'.—

dtitz aa 	'bra för, präktigt för': mo 9 jar e du6tzå uåz drzj§o 

a 	daro, leuva 'nog är löv bra i drycken åt korna'. -- far- 
_ 

grz,a aå 'förargad 21': an vat fargrza (la ketnun 'han blev förar- -- 

gad 21 hustrun'. -- gnUt aå 'gnagug, gnatig mot': wo jar a 

al piar o jara so ma aå wordro? 'varför sitter ni här och är 
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så gnatiga mot varandra?' -- go 9 at "god åt" = vänlig mot, kär i, 

förtjust i': kara brxy:6 sldljtas, da dl jara go9 aa os 'korna 

brukar slickas (= slicka oss), då de är förtjusta i oss'. --

hermsk ,a 'harmsen A': vara h. a kro. -- ond el. ond ,a 'ond 

mot, på, över, förargad över': dz jara ond ,a n  prznakrz'k da di 

hot 	a bgårl, o a La a 'folk är onda pA. spillkråkan, då hon "låter", 

när de håller på att bärga (hö)' (för då blir det regn). -- da 

he dem vota ond ,a o 'då hade de blivit onda LA honom'. -- poi- 

b'en--uer ond aas44 feskrdi§aiza 'pojken--var förskräckligt ond 

över det där'. -- wo a 	a—pz ond aa hxundo, kåta 'vad katten 

gör sig ond mot hunden (= fräser o.d.)' 	ö9va ,a 'ovettig 

mot el. på': z sko elAnt vara oova aL wordro 'ni ska inte vara 

o. mot varandra'. -- sint aa 'arg på': gdban vat—sznt aza jsdLzy-

gan 'gubben blev arg 21. sin gumma'. -- 

Anm. 'Vara skyldig ngn ngt' uttrycks antingen med GIA ney 

'åt ngn' el. enbart nal).,: jz ja—sisfida aa brooro (el. aa hano) 

pdnzpga; dl ha vurz hano sis(lda mz.2;z; di ha vari aa broro 

m43z siszida; va ha vari el2go sj- §11.da me 'vi har inte varit 

skyldiga ngn ngt'. 

Gr. 2 Några adj. och p. pt. som betecknar en yttre egenskap. 

I rspr vid, åt, mot, i. 

(vara) gran aa-ttito '(vara) smal vid el. åt el. mot toppändan 

(om träd)'. 	(vara) gro9 ,a tdmo '(vara) grov vid el. åt el. 

mot rotändan (om träd)'. 

	

	artinda ,a evara tzndo: ftan ha jar 	z _ _ 

bresmdlg, in kwåtzl Lat, o Q;o9t—Ld?ygoa o artinda aa v ara _ _ 	 -z 
do 'flån (i noten) det är ett brädstycke, ett kvarter långt och 

gjort avlångt och avrundat åt övre ändan'. -- sneft a 'trångt 

åt el. för': km van le—trey, far ,a a Jar fs—sneft a 0 znz 
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ttpan 'kniven är trög (att dra ut), därför att det är för trångt 

åt den i slidan'. 	wos aa az,no 	stfkan (uaz tein) dem 

talii va wos aa aino tznd 'stickorna (i tinan) dem täljer vi vas- 
_ 	-t 

sa åt el. i ena ändan'. -- west .a ero 	ndo: stzka jar west aå 
_L 

ero tzndo 'trästickan är vässad i el. åt ena ändan'. 

G Efter ngr subst. i uttryck f.a. beteckna fördel för ngn, 

eller motsatsen. I rspr. för, i, åt, mot el. ssg. 

htlys ega .a ney, 'hysa agg mot ngn'. -- ha fez,l ad sz,drten 'ha 

hjärtfel'. -- hMana jer fs—ptor kosnz aa pdpen 'det där är för 

stor kostnad (el. är för dyrt) för pappa'. -- ha ont aa pvirten 

'ha ont i el. åt hjärtat'. -- tc473.5 ont aå nelÅ. 'tänka ont åt 

ngn, vilja ngn ngt ont': no9 knd e vara zlag-fdLke, so tdubt 

ont aa heåto 'nog kunde det vara elaka människor som "tänkt ont 

åt hästen" (= ville hästen ngt ont)'. (Hästen ifråga hade på o-

förklarligt sätt blivit sjuk). Jfr Bibeln: I tänkten ont mot  

mig. Nusv.0b. -- e jer fsr—pto9rar ez,r ad mai, 'det är för stor  

ära för mig'. 

H I tidsuttryck. 

Prep. må frfr namn på årstider, helger, veckodagar, orden vecka  

och år ger tidsuttrycken futural betydelse: nästkommande sommar, 

jul, måndag etc. Huvudordet står o best. dat., utom peugast 

'pingst' och ar 'år', som står i ob. form. 

Sålunda: må v69ro 'till våren, i vår, nästa vår', aa sömaro, må 

hssto, må vez,ntro; .a !ihn  'till jul, i jul', må påsko 'till påsk, 

i påsk'; må månddo 'om måndag = nästkommande måndag', må hnscido, 

ma sönddo etc.; ma v'igoni  'nästa vecka'. 

1 De yngre anv. ibland ndsta vigo. Rspr-påverkat. 
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Men med sbst i ob. form: an ph2gast 'till pingst', a ar 'nästa 

år' (fsv at an). 

Ngr ex: jnygst-stgannta cgmap sko xl,kä j- sdn an vor ro 'deras yngsta 

flicka ska ut och tjäna till våren'. -- a vet/ kdlan an-716sto 

'det blir kallare i höst, till hösten, fram mot hösten'. -- va 

sko fåstgd4 roma an-h6sto 'vi ska fastgårda (= lägga in fast un-

derlag under golvet) rummet till hösten'. -- do kan fal stdi o 

koma hd 0 an-sånddo 'du kan väl ordna det så att du kan komma 

hit om söndag'. -- ha va nnt hfn håsz, ha kan so ud4 Leruhdlna 

an manddo 'det vi inte hinner hässja (idag), det kan ju bli la-_ _ 

duhö till måndan el. på måndag'. -- rist op trara, so a ve4 

aDan ad-år 'plöja upp trädan, så det blir åker nästa år'. -- va 

Le(v)b4d.gan zmz Leva b4gDan samt, so bLal a goos -dra ad-dr, man 

zmz na bbnan öosdmt, da bLesk a swö-dra an-dr 'om lövet (på löv- _ _ 

träden) bleknar jämt vid lövblekan1 
 , da blir det gott år följan-

de år, men om det bleknar ojämt, då blir det svagår (= missväxt-

år) följande år'. 

I I  några smns prep. och adv. 

a) som 1:a ssgsled i följande adv: an-42  'åt agug, bakläng-

es, bakfram', utdöd uttalsform i uttr. 0åra ne an-EN, 'göra ngt 

baklänges, bakfram'. ad-4, en senare men redan 1922 föråldrad 

uttalsform, i t.ex. fara an-4 = fara baDlduOas, fara enab4 

'fara el. falla baklänges'. Jfr cel,facn 'agug-efter, baklänges, 

bakfram', se under -efter. -- ad-frdm 'åt fram, framåt, mot 

framsidan (av kjol o.d.)' (Däremot tidsprep. frdmaä (pask, 

o.d.)): Iso0,21,a bra va ha rtsly74t fra-bdbz, Le z ve' m.(ä-bdbz 

1 ökm.I 263. 	2 Om ljudutvecklingen se ökm.I 64, 245. 
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o ss rgypkan cia-fram 'kjolarna brukade vi (förr) ha rynkade bak-

ifrån (och framåt), lade ett veck mitt bak och så rynkor framåt'.  
I 	, 

ea-h4m 'hemåt': da 6 bar a bdt fer TAsto, da 3 ,171_n ogvhu4an1 , _ 

man da e bar aa-hm, da ja-n amper 'då det bär iväg bort för 

hästen, då är han ovillig, men då det bär hemåt,  då är han iv-

rig'. -- aa-ndi 'åt ned, nedåt': biihmidra jar vhran aa-dp o 

snd .kvGin 	'blomkrukan (eg. blomlådan, av trä, såg ut som en 

upp och nedvänd topphuggen pyramid) är vidare uppåt  och snävare 

nedåt'. -- ad-op 'uppåt' Ex. ovan. -- aa-cilha 'utåt':dz ha ?vävt 

stuudes5n aa-dlha 'de (som hade stuga med bara ett rum och ingen 

farstu) har haft stugdörren (gående) utåt'.  

Dubbelt smnsatt: aa-bdpaa 'åt-bakefter, bakåt': strembdda 

jera brazrest trdma o smet a aa-bdbaa 'strömbåtarna (s. används 

i älvar o.a. strömt rinnande vatten) är bredast framtill och 

smalnar av bakåt'.  

De ovanstående adv. motsvaras i rspr. alltså av ssgr med 

efterställt -åt.  Å andra sidan har rspr frfrställd prep. åt i 

adv. av typen åt norr, åt söder m.fl. väderstrecksnamn. I sådana 

fall har ökm. efterställt -an: ndraa, sglraa. (Se "Väderstreck 

och vindar".) 

Andra smns'. el. smnställda adv. med frfrställt .2. är dels 

ngr tidsadv. (aa vT.bon 'åt veckan' m.fl., se H ovan); dels ad-

verben: aä-köaa 'åt-kåta(n), åt fanders, åt skogen, på tok': ha 

ger jo aa-köaa va ålitzhd96 (= ha ger o6a-td9,6--) 'det går ju åt 

fanders med alltihop'. -- aamhr_h.stona(n) 'åtminstone, minst, i 

varje fall'. I flera familjer har hos den äldre generationen be-

lagts (t.ex. 1932) form med -n, medan barnen (2o-25-åringar) ha- 

1 a.a. 160. 
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de -a dt ha admhnstonan an. hest 'de har åtminstone el. minst 

gn häst'. -- aämhnstonen ra sko fåra 'jag skall i varje fall  

fara (el. gå), i varje fall ska jåg fara'. -- do kan fat .a- 

mchnstonan stgl o koma-h 	aå söndgo (se ovan under H). -- _ 

oba 'åt-uppå, ungefär'. 

aåabgb m.fl. former diskuteras lämpligast i detta smnhang: 

I ökm. har av mig belagts formerna aåabgb, aäabdb, ceåabgb, samt-

liga med betydelserna 'baklänges, på vid gavel (om dörr)': fara 

cåabdb 'fara el. ramla baklänges'. Äv. fara babl~es. — se 

sin dt dun aåabdb 'så slog de upp dörren på vid gavel'. -- dun- _ 

ster eciabdb = o6a 	gavel, = jar vhrgb. -- I belägget a jer 

aåabgb 'det är baklänges, bakfram, galet, i fel ordning' tjänst-

gör ordet som predikativ. Dess motsats i sista betydelsen är 

ailndes 'å-ändes, i rätt ordning'. (Se under Adv. på äldre -s). 

Målets former med a- och e- kan sammanställas med isl. aptr 

å bak, medan aåabdp bör utgå ur ett åtanbak (ss Mu. åtabak, Ob) 

eller ur ett åt å bak (Btr Ob at a bdk) med aä- 'åt' i betydel-

sen 'tillbaka'. Ihre 100:1 har atabäk, vilket direkt motsvarar 

målets aåabgb. 

Beträffande ordets betydelser är det intressant att jämföra 

med ökm:s vhrgg 'vid-avig, baklänges, vidöppen, på vid gavel 

(om dörr)'. Ihre 100:1 Veidagg.  an  flielh el. ful vhrgg 'han flög 

el. föll baklänges'. -- den jar vd17.46 'dörren är vidöppen, står 

på vid gavel'. Det föreligger samma tankegång i sista ex, som i 

ex. ovan om dörren (d-ter wåabeb): om en dörr (= stängsel för 

en dörröppning) står på vid gavel, så är den vidavig el. står 

baklänges. 

b) som 2:a ssgsled i prep:a frdmaå, (naa, (ana., 66aå, dtkaaa, 
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daa(a). 

frdmaa 'framåt (om tid)'. Jfr aa-frdm. 	framaa-pdsk 'framåt 

påsk', frdmaä vd,gro 'framåt våren', frdmaa mzndan 'framåt mid- . 

natt'. -- o menen breuba körna halm o ha 1§etfdrdza telmbra _ 	_ 

framaa-pdsk 'och männen brukade komma hem och ha kört färdigt 

timret till framåt påsk'.  -- (naa (ÖLj. (ra, 1936) 'inåt, läng-

re in i': stel gt/asa znaa-skno 'ställ glaset längre in i skå- 

pet'. -- tsaa, se Smns prep. och adv. på (h)18- s.58/. 	GSM 

'uppåt'. Har belagts i smnställningen oka-guo 'uppåt ögonen, i 

ansiktet' i ngr stående uttryck: vet, ra y o6aa-Kkuo 'rodna (eg. 

bli röd uppåt ögonen)'. 	ve4 bLa.kb 06aa-guo 'blekna'. -- vara 

bt4rdy o6a(1-6wo 'vara blodspränpli ansiktet'. -- vara tolOrey 

o6aa-cho 'vara rödblommig (eg. vitröd) i ansiktet'. -- an brzn 

oSaa-eyo (sägs om lungsjuka). -- ha meriten, /(11,sen, szpo n te Di 1eka 

o6aa rp.yo 'ha mörk, ljus, svart ansiktfärg'. 	I övrigt: sel,, 

ohaa-ltifto 'titta (upp)i luften'. -- --se fans a etnt janvdan o 

etnt Lansvan °Sca 3dLzvara söben '--så fanns det inte järnvägar 

och inte landsvägar uppåt Gellivara socken'. -- dl ha kLuz hd-

mena o lera !Avger oSaå-skdoAo, o da 3ara dl 5e 'de har kluvit 

hemmanet och bor längre uppåt skogen, och då är de "ovan" = hög-

re upp'(på tal om gården Sera 'Ovanrå' mln lie och Hä). -- I ÖLj. 

(1936) belades ordet med formen d6cul i betyd:a 'högre upp på, 

uppefter, alldeles intill ngt': 66aa b6oLen = tsaå bd9,4an 'högre  

upp på bordet'. Motsats: fråmapta-b47.an  'vid kanten av bordet'. 

-- stel olAnt veäusan obaa-vggo, stal an fra (el. fra-vdgo)'ställ 

inte vattensån alldeles intill väggen, ställ den en bit ifrån 

1 lat m. Ökm.I 83. 
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(en bit från väggen)'. 	bydad 'utåt, åt söder': gan cgyclad tig 

dyciad ddo. Gården kuclad i Mkj ligger längst åt söder, på den ud-

de som huvuddelen av byn ligger på, den ligger således 44.dad ddo 

däaå, dåa, ääe 'åt-å(t)'. Avser 1) rum: 'mot, i riktning mot, 

fram emot, ned till, fram till, intill, nära'; 2) tid: 'mot, 

bortåt'; 3) värde: 'bortåt, nästan, nära nog'; 4) ett abstrakt  

förhållande: 'i den vägen, ditåt, "intill"» 

1) rum: omz stöka körna ndoLaneå, o a b74as sånalidlA ra, da sta di _ _ 

aa hstar-idndan, man bLas a nooLa, da fara di hin fras -9 låstar-_ 

idendan, di leg aåa-L4endan 'om stockarna (= timret i Ängesån) 

kommer norrifrån och det blåser sydlig vind, då slår de mot öst-

ra landet, men blåser det nordlig vind, då far de här (= nära 

Heden), bredvid västra landet, de lägger åt (=går mot) land'.--

da var a nnt ne-dna ena kjthl, a ada-uddnan 'då (=när all tjäran 

kommit i tunnorna) var det inte ngt annat (att göra) än att rul-

la den (=tjäran) ned till vattnet'. -- sts, si-di-dp rGur_nou 

beend o kröma zhö0 do acta wot ana el. ada wordro 'så sätter man _c 

upp (på stängerna i torkrian) fyra nya kärvar och kramar el. 

pressar ihop dem nära (el. intill) vartannat el. varandra'. 

(Torkrian) 	da di ha droz 61.c/i noa, ss arma hoL-a-bzrz-a-r4k- _ 

sa ge-C Gråa wotdna 'då de (=männen) har dragit noten till 

land, så (att) notarmarna håller (på) att börja räcka till land, 

så går de mot (el. i riktning mot) varandra'. -- do fa nnt snö- 

a« aåa dsyån 'du får inte snudda vid det där'. --2) tid: a blrz _ 	. 

bIdel aaad smathma 'det börjar lida mot (el. bortåt) småtimmar-
na'. -- 3) värde: tsya hin(a) kost aåeå-tz-krTyn 'det här tyget 

kostar bortåt (el. nästan) 10 kronor'. -- 4) ett abstrakt förhåll- 

ande:  a ucer aåa-desly 'det var något ditåt, något i den  vägen'. -- 
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streug jer malr aåsa swensk en 13eks '(ordet) stryk är mera "in-

till" (= liknar mera) svenska än (ordet) pjeks.1  

En motsvarighet till prep. ada(d) är Mp at-at, åt-at prep. 

i bet. 2) 'bredvid' Rz 15 a. Som av beläggen ovan framgår, har i 

ökm. formen aåeå belagts endast i användning om tid samt värde. 

Jfr här nkm ot-ot adv. 'bredvid, nära nog, ungefär' (Rg 145) samt 

ökm:s motsvarande adv. (s.337). 

II. Adv. aå 

A Som lokaladv. i Mera rent geogr. bemärkelse är aå och där- 

med närmast sammanhörande ord ett särskilt intressant kapitel. 

Redogörelsen för detta aå följer nedanstående plan: 

Betydelser: aå åt: a) till mer central plats från skogsbyar; 

b) från socknens utkanter i v. och ö. till centrala byar särsk. 

längs Ängesån ovh Kalixälven; c) till centrum av en by; d) nära; 

e) hem; f) aå är i flera fall namn på äldsta gården i en by el. 

stamgården på ett hemman (se under 3). 

Användning speciellt geografiskt (här medtas även dåevz 'åtö- _ 

ver', dlanztyz 'åtanöver', dåaåzi, 'åt-åt-till'). 

ad som gårdsnamn och som 1:a led i gårdsägarens namn. 

1. Betylelser: a) - c) Ex. Den s.k. skrddeske otie-hdl,n 'söm-

merskan på Heden', barnfödd i Notträsk (liten skogsby s.v. om He) 

men större delen av sitt liv bosatt på Ha, en av de meddelare, 

som talade spec. ålderdomligt ökm., kanske särskilt med avs. på 

ordval och satsbyggnad, yttrade 1932: säran jz bzrt a Vara då o 

mtnas, sa hav a fdnse perda znz-anOesdno 'alltsedan jag bör-

jade vara åt (=vara oba hchnn 'bo på Heden') och minnas, så har 

det funnits sandar (=uppgrundningar av sand) i Ängesån'. 

7 Jfr fi. v. pieksää 'piska'. 



320 

-- an f:D eknt ger va 8ko9no fe—ndla do, man da va kom aa, da 

skoo,d va os 'man fick (förr) inte gå i skor (hemma i Notträsk 

el. på väg till He. el. Br.) för att inte nöta dem, men då vi 

kom aa (= kom fram till He. el. Br.) då skodde vi på oss (f.a. 

vara snygga!)' 	va /11,,a aa z-d, va ha nevdndza årana va itv.a 

'vi måste åt (= till He. el. Br. från Notträsk) idag, vi har 

(ett) nödvändigt ärende, SOM vi måste (uträtta)'. Här även: va 

1,1,10 daavz 2.-dd 'vi måste åtöver idag'. --- En annan ÖK-bo, upp-

växt i Kö., yttrade: z-dd ler jz dna fara-da, scuk dem so bo9 

kreygo sk468bdua, da di fara uaz-brdn 'idag har jag ämnat (=dm- 

jag) fara åt, säger de som bor kringom (= borta i) skogsby-

arna, då de far till Bränna'. -- Från He. (1932) stammar följ. 

yttrande: kanzn, di so ha vari /avger fra, ha tol dendran o6a 
-c 

fgaaro o j9eyia babz-rigo o vari aa (el. kzmz-da) handa/ = kTmz 

uaz brdn el oba han, da—po ,ar håndlera, o Se ha di fri az/bd-_ 

bas va str. 	Ulln babz rzgo, o da ha di sabt: va körna daanz- _ 

vz 'kvinnorna, de som bor längre bort, har tagit skidorna på 

fötterna och kylan (= ryggsäcken) på ryggen och varit åt (el. 

kommit åt) f.a. handla = kommit till Br. el. He., där det finns 

handlande. Och så har de farit tillbaka med den stora kylan 

(omskr. för med kylan fylld) bakpå ryggen. Och så har de sagt: 

"Vi kommer åtanöver (= från Br. el. Hej' 

Min meddelare framhöll särskilt, hur vanlig användningen av 

aa och daavz var bland sk4bsare 'skogsarna, invånarna i skogs-

byarna'. T.ex. sk6gsara sal,s : va sko dAavz el. va  sko fara-da, 

da di fåra ail-brdn, va sko (A håndaL. 

Några belägg på sträckor där cia användes: 

Kö. - Br. fara aa uaz-brdn; ne ha va vari-da (el. daavz) /Jaz- _ 
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br4n, solk  di da di koma-h4m. 

Rö - Br.  fara da (el. naira): köma fra-da (el. köma daanzvz). _ 	_ 	_ 	_ 

från mindre platser vid Kalixälven till Vännäs (t.ex. f.a. köpa 

mjölk): fara-da. 

Sandsjärv - ly. (= Bruket): ger aa el. ger aa o6a.-brduban. 

Bönkroken
1 
 - Gy.:  ger-da el. ger-då o5a-bran. _  

Bönkroken - He.:  bod blzhnkrdato koma di aa isa hal -rh. 'från Br-' 

Bönträsk(et) - Lansjärv:  va ha vari-d ib L4J204rtj, o ne fara _ 

i6i bhintrdskan 'vi har varit åt i L., och _ 

nu--från L. till B.' 

Ängeså -Lansjärv:  da (47A;asabd,on fara 16z 1,475b4rv,  ss sal, di: 

va sko fara aa 	L4i5h4rv,, o da di koma halm, sal„ di: va ho/ 

a koma bod% lMri.! 'då Ängeså-borna far till L.--' Enl. med-

delare, f. i Ängeså, används här ej daanzvz utan bod /21/i5h4r. 

aa 'nära, centralt':  a ja_p&-ndr ger=dhå, gan hg-jo- 

d å 	'det är så nära (att) gå dit, gården ligger ju åt (= nära, 

centralt)'. 

aa 'hem', riktn. adv. Både aa och daav% kan under vissa 

förutsättningar användas i betydelsen 'hem, hemåt'. Ligger går-

den nära älven el. sjön och vederbörande befinner sig uppe i 

skogen och skall gå hem, heter det ger-da, ger-daavl: va sko ger 

aa åa., va sko ger aå drik-kdfa. Eller: ne ger va aa zsz-gdzio 

el. me ger va hazA m-i-go. 	.71 sko ger-da bodl-skdoAo el. ger- 

nava, vilket även kan uttryckas ger halm fra-dpavl o koma-ndra- _ 

vi 'gå hem från uppöver och komma neröver'. Men är man nere vid 

älv el. sjö och ens gård ligger högre upp, används fl aa. För 

1 ökm.I 276. A.4. 

va hamn bod ljnry, 
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att uttrycka 'gå hem'  sägs i så fall t.ex. ger-6p z6z-go; ger 

dp hal,m ( .7% sko ger-dp ha%,m, 31 ha vurz-fråni twet 'jag ska gå 

upp hem, jag har varit vid stranden och tvättat'). 

2. Användning spec. geografiskt:  aa användes för längre  av-

stånd (ej så korta som t.ex. He.-Br.) Vid kortare avstånd el. då 

det gäller byar, som sinsemellan är ungefär lika betydande, sägs 

uaz: fara bocia-vdnzsen u2-brr 'fara fr. V. till Br.' -- fara 

boqa-han uai-Or4n '--från He. till Br.' 

Detsamma gäller för neva och däentvz, de måste användas om 

längre avstånd  än t.ex. He.-Br. 

daeul 'åt-över, (ner) till större odlad bygd'. Mots.daanivx, fre 

daevl. 

Om man från t.ex. en skogsby är på väg till Br., heter det 

ger-daeu% 'gå åtöver'; är man på väg hem, sägs j% kom dåanivz o 

ne fer j% haokm 'jag kommer åtanöver och nu far el. går jag hem'. 

Samma uttryck, fara daeul, använder t.ex. folk från Mickojärvi, 

då de far till Br. f.a. handla, eller folk från skogsbyar ändå 

längre bort, då de ska till ngn större by (Svb, Vs el. Br.) f.a. 

handla: va sko fira aaev l o handel. Mots. ula koma daanivz (=från 

den större byn). Ävenså gäller uttrycket för dem som bor i 

skogsbyarna ö. och v. om Lansjärv: fara-däavz = ger-då zsz-bro 

el. ger-däavz zsz-beyno, d.v.s. till Lansjärv f.a. handla. Mots. 

fara daanivz 'fara hem'. Gamla  personer, som från Kypasjärvi far 

till Br. f.a. handla, använder samma uttryck:a ;as-fta brd14.6 

såt: fet ha jz ur; däauz uäz-brdn, o ne sko jt däanzvz uäz 

jOcias 'Kypas(järvi)-Fia brukar säga: "först har jag varit åtö-

ver till Bränna, och nu ska jag åtanöver (= tillbaka hem) till 

Kypas(järvi)'. Likaså använder gamla personer i Kyp. körna fra- 
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daavl, medan de yngre säger körna bo 41 bren 'komma från Br.' 

Speciellt ÖK-bor i socknens centrala delar (Br, He, Vs, 

Tallvik o.d.) säger gärna om dem som bor i socknens utkanter och 

kommer till dess centrum, att dl kölna nav% Q sögan 'de kommer 

åtöver till socknen(!)' 

Flera gårdar i Grb har ägor på v. sidan älven; de brukar ha 

korna där vissa tider och far över och mjölkar dem kväll och mor-

gon. Min sageskvinna i Grb hade ej hört ngn i byn säga fara daa- _ 

va om att fara tillbaka till Grb efter slutförrättad mjölkning, 

utan fara halAm 'fara hem'. Avståndet var för kort för daavl. 

aa användes alltså för längre avstånd; och där det gäller 

att ta sig över större el. mindre skogstrakter och höjder f.a. 

komma fram till centrala handelsplatser vid älvar och sjöar el. 

hem igen användes med förkärlek ssgr med -av, -zuz '-över': 

aaavl, daanivz (äv. fra cia 'från centrum'). Inga fall med an-, 

can- + aa 'efter' har belagts. Jfr samma förhållande vid vä-

derstrecken dtÅstav% el. dlA statra 'östöver,öster, i öster, till 

öster', vdstaul 'västöver, i väster, till väster' samt dihstaniv: 

'östanöver, från öster', vdstanivz 'västanöver, från väster' 

(mot nd9Lanea 'nordanefter, från norr', sdnanea 'sunnanefter, 

från söder'). Se Exkurs om väderstreck och vindar samt förkla-

ringen där. 

daaa2.1 'åt-åt-till, från mer obebodda platser till mer be-

bodda'. 31 ha vari daaazl 'jag har varit åt-åt-till' brukade 

förr användas av personer från mer obebodda platser vid hemkoms-

ten från centralt belägna platser'. 

3. aa som  gårdsnamn och som 1:a led i gårdsägarens namn. 

aa är i flera fall namn på äldsta gården i en by, el. stamgården 

22 
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på ett hemman. Enligt bestämt påstående av flera trovärdiga med-

delare från olika byar kallades förr och kallades i flera ännu 

(1936) de äldsta gårdarna i åtskilliga byar för aa. Följande 

uppgifter har lämnats mig: 

I Nybyn  är ara troligen äldsta gården. Den har i norra "räntan" 

haft "port" (ett säkert kännetecken på hög ålder hos en gård), 

som man förr körde med hästar genom, men som senare igenspant-

rats. Gamle husbonden hette an åg, niI9, den senare an JA dkr. 

Gården aa ligger "mitt inne i byn". 

I byn Landet  (hör till Vännäs byalag) finns bl.a. gården Lård1-

34nas 'Landet-Jonas', vars husbonde (1936) Fredrik Hjärpe kal-

lades an da-frådrib 'Åt-Fredrik', ty gamla gårdsnamnet var aa. 

Gården anses vara den äldsta th Ldend% 'på Landet', även den _t 

har haft portbyggning. aa ligger lågt, nära älven, på älvbacken. 

På aa-hemmanets mark, högre upp på backen än ala har senare 

byggts gården aall 'Ovantill'. aa Lig straks nere dealL, han 

Lig Labt, straks aa, aLven. 

I byn Ängeså(n)  kallas äldsta gården för aa av de närmare gran-

narna, medan längre bort boende kallar den tnea 'Inåt'. 

I Övre Lansjärv  har gården td1avmans 'Tolvmans' (namnet av att 

en av gårdens ägare varit nämndeman) av sin granngård kdL 'Kal-

le' kallats aa, ty aa är stamgården på det gamla hemmanet, som 

båda gårdarna tillhör, och kål har tillkommit senare. 

I Naisjärv  (s. om Yttre Lansjärv) fanns bl.a. ancia-dia '011e _ 	_ 

från gården som ligger åt (= nära centrum i byn) medan på bortre 

sidan sjön bodde an heseail-jota 'Johan från (gården) på andra 

sidan (sjön)'. 

1 Yttre Lansjärv  heter äldsta gården daaaiL 'Åt-åt-till', den 
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ligger på udden öster om viken. Väster om viken och n.v. om daa-

a,l, ligger gården tnahl 'In-åt-till'. Det är de båda gårdarna 

sinsemellan, som benämner varandra så; annars heter de numera 

gres, resp. mfäåzl. 

I Sved'an: aå (67,datas aåz-dno 'alldeles intill älven'). 

dä1544 m.fl. uttal Åtigård: Beträffande gårdsnamn med aåz, aål 
- 	_ 

som 1:a led har mina meddelare betonat, att gården ifråga lig-

ger nära strand, vid älv, lägre än granngårdarna. Beläggen: 

Heden: dåzga4, ligger nära stranden av Ängesån, närmast älven av 

byns gårdar (an slå ndrmast aäz are), anses av byborna ha fått _ 	_ 

namn av sitt läge. 

Nybyn: aåzgdlia (eg. pl., se forts.) han tig nermast aåz ano bodz _ 	_ 
i 

oi, gazia, so nx (1922) rzns zh nsybecyno. Gården har delats; ny- 

gården som avdelats från abgaL-hemmanet kallas bak, ty den har 

flyttat upp på backen bakom (= längre från älven än) stamgården. 

Ibland kallas stamgården även åälgabgein och dålgob. Ovanför den 

ligger i en lång rad gårdarna dahl 'Ovantill', aä 'Åt', thgop 

'Uppigårds', mdtzn 'Martin', bdk 'Backe', ber z 'Berg'. 

Svartbyn: dazgazti, han tig nåro thstu i gr 	'--den '--den ligger lite 

nedanför Uppistu'. 

B Adv. aå i övriga användningar. _ 

I dessa fall förekommer aå huvudsakligen såsom fristående parti-

kel vid en mängd verb, alltid placerat (oftast direkt) efter  

verbet. Betydelser: åt = igen, ihop, tillbaka, åter, i gengäld, 

emot, efter, till, omkull. Endast i ngr fall enbart 'åt'. Många 

av ifrågavarande verb används mycket ofta, är synnerligen karak-

teristiska för ökm, och flera av dem har ofta från rspr avvikan-

de betydelser. (Verben upptas i alfabet. ordning!) 
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bltdba aa 'betala igen, återbetala'. -- bha-aa-tdnan 'bita ihop 

tänderna'. -- bbetInd-aa-eya 'blunda' (eg. blunda ihop el. igen 

ögonen). -- bids da 'blåsa igen el. ihop': a f(54 o bl/as aa 'det 

fjukar (= virvlar snö) och blåser ihop till drivor'. -- bösa af/ 

gobva 'skräpa ner golvet'. -- bt3 dä,y. btg då 'bygga åt el. i-

gen, lappa': an b“73 aa ngaa, da di ha gaz sar å 'man bygger åt 

(= lappar igen) näten, då de har gått sönder'. -- btg (da) gamab-

bgksa 'sätta lapp på de gamla byxorna'. -- bd da 'bädda upp (el 

igen) sängen'. (Mota. bd op el. n.a saga 'bädda till ligg-

ning'): o-dn ver—sauga dsmap nnt både aa ana op, as di kactznd 

ger—/tg da di vi/d 'på dagen var deras (= rothjonens) säng (i 

regel en utdragbar soffa) ej uppbäddad utan bäddad till ligg-

ning, så de kunde gå och lägga (=vila) sig, närhelst de ville'. 

Jfr dra cnta sal,,pga 'dra ut (den ihopskjutna) locksoffan för 

bäddning'. -- dra-då 'draga åt el. till': dra-då hotbtlyka 'me-

dels svegen dra till höbördan (så att den kan bäras till la- 

dan)'. I samma betyd. även heva-n. 	drhv-da sprgypga 'driva 

igen springan (t.ex. min bjälkarna el. bräderna i ett hus)'. Äv. 

siaaa saa. a 	föl. då 'falla igen, rasa ihop': greve f isi-da 

'en grav rasar ihop (t.ex. medan man gräver den)'. 	ftn dä 

'finna igen, hitta ngt borttappat' (äv., fast ej så ofta, ht 

da). (Mu. ((Db) finne åt 'igenfinna'): o dar Lig e (neazst(ka) o 

ra ag o6a vaånan, o da fin di ar/ inan uaz-ndaan 'och där ligger 
- - 

den (nätstickan) och driver på vattnet, och då finner man igen  

(el. återfinner man) ändan i nätet'. -- do Lu fin aå a 'du 

måste ta reda på henne'. -- da twurvdt n  ret o fan aå bGyn, 

dna—p skjl 'då tvärvart han rätt (= då hittade han plötsligt 

vägen) och fann igen (= hittade) byn dit de skulle'. -- frglks dä 
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'frysa igen el. till': an fre!_ks aa 'älven fryser till'. 	ftl 

da 'fylla igen, stoppa': o mzlardma mzLa stoko o vego sko filas-_ 

da va-jdon 'och mellanrummet mellan stocken och väggen
1 

skall 

fyllas igen med jord (f.a. det skall bli varmt i stugan)'. --

fil da moka ha74 va smer-ptal,n 'fylla igen varje hål (i stugans 

stenfot) med smärre stenar'. -- fil da strdmpa, kdfta 'stoppa en 

strumpa, laga en kofta'. --fa da 'få igen, återfå, få tillbaka, 

vid byte få i gengäld, "få betalt för gammal ost": koon he vil -

das--o se fzp-dz-da e dar 'kon hade gått vilse--och så fick de 

igen (el. återfann de) henne där'. --fa-da hep/a 'återfå hör- 

seln'. 	beya uaz könmi7Jan o fa aa skrOlaromiba 'byta med korn- 

mjöl och i gengäld få rågsikt'. -- hZaan sko do noo fa-da! 'det 

här ska du nog få igen!' ---föLzs-da 'följas åt': ve fdtas-aa- _ 

zgdr 'vi följdes åt igår'. — ger-da 'gå igen': (om en död) fur 

aa n ez.nt sko ger-da—ss håva dz ph6 o poopg va gamal, gdba--znz 

/stan 'för att han (den döde) inte skall gå igen--så lägger 

man pipa och (tobaks)pung i kistan hos gamla gubbar (som har 

brukat röka)'. 	(om "skära" på himlen) a ja_bisd.kra z vaptandr, 

ger a aa, da vet, a rena, man ger a op, da ve74 a vikar-vdra 'det 

är "skära" i nordväst, går den igen, då blir det regn, men går 

den upp, då blir det vackert väder'. --- ha da 'ha åt, stänga, 

ha ihop = 1 snäva ihop,2 samla ihop': ha aa dame, den 'stänga en 

vattendamm, en dörr'. 	ha aa mein 'ha ihop el. snäva ihop 

(bakugns)muren, tills den blir nog snäv att bygga murpipan på'. 

(Äv. b(g aahdvnzyga 'bygga åthavningen21.) --ha da ol fara o _ _  

hsstn 'samla ihop alla fåren på hösten (och föra hem dem)'. _ . 

1 Dta mellanrum kallas mullbänken. 2 Ökm.I 232. Liv 222. 
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ha da fsnstra 'haka åt fönstret = sätta i fönsterhaken då 

fönstret stängs'. --- hit da 'hitta igen, finna igen', se ftn di 

hai-da 'hålla igen': dz trdoä aå dåyfdz/ka sa ä o6a-j§tstan o _fl 

ht5L-då 'man trodde, att dödfolket (= de osaliga andarna) satt på 

likkistan och höll igen (= stretade emot, så att kistan blev 

extra tung att föras till graven)'. 	hal aå gena! 'håll käften! 

(eg. håll igen gaget)'1. 	håkt-då (i§o91.1r2.) 'häkta igen el. i- _ _ 

hop' (en kjol)'. --- håva då 'häva åt = stänga (i riktning från 

den som utför handlingen; jfr ta-då!): håva-då grnnda, den. do 

sko hava c grelnda, da do far 'du ska stänga igen grinden, då 

du far'. -- hdc2an da gre,knda, da z fara 'stäng grinden, då ni 

går'. -- 31 sko heva-då 'jag ska stänga igen (efter mig, då jag 

lämnar beDostChun. Obs, inte låsa!). -- hava da ho044a, se dra- _ 

dä ovan. --- hr då 'höra efter, lyssna till': hr-då, wo jz 

saz„, 'hör efter el. lyssna till vad jag säger!' --- kAst då 'kas- 

ta igen, (av)stänga': o ne sko a kastas aå va nååa haiz hsta- _ 

phra a karen 'och nu skall det kastas igen med nät hela östra 

sidan av karet (vid laxfiske)'. 	kl,hyk da d.n  'klinka igen 

dörren = stänga d. med klinka'. --- knåp da 'knäppa igen (tröja, 

byxor etc.) med knop 'knapp'. Mots. knåp dp. 	knåyå då 'kny- 

ta åt, igen, till': heLksni6ana kngiyclas da undz tibun 'schalett-

snibbarna knyts till under hakan'. -- strinmpb6inda ha dz ait 

knsyå må stsvappkdfta dvaptz 'strumpebanden hade de (männen) 

till att knyta åt stövelskaften översti'. 	knkp då nåvan 

'knäppa ihop händerna'. --- köma-då 'komma igen, tillbaka, åter': 

o ss be n do köme-dä biät a-mgflo 'och så bad han dem komma till-_ 

1 Ökm.I 232. 
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baka tidigt följande morgon (eg. tidigt i morgon bitti)'. --

bren do mz z ba4, ss komyz nnt aä 'bränner du mig på bål, så 

kommer jag inte tillbaka' (ur en gåta om lusen). --- kwörem (el. 

1,
kwörm) 	 å 'kvorma åt, snörpa ihop': kwörm då na gamet, so n hol _ _ 

a bfg 'snörpa ihop ngt gammalt som man håller på att laga (eg. 

bygga)'. 	;sån då (man) 'känna igen (ngn)': dem lilnd-nnt- 

då a 'de kände inte igen henne' (= dottern som kom hem efter 

flera års bortovaro). -- en isiznd då, aä e varp kat-kdlsa, so _L 

he dröbene 'han kände igen, att det var Kalle Karlsson, som hade 

drunknat'. -- du ha mdrka, se du jskn da fara, wor o akn slna 

mdrk 'de har märken, så de känner igen fåren, var och en sina 

märken'. --- ld da 'laga igen (ngt), täta (ngt)'. dt hot a a då 

stalAnfdok 'de håller på att täta (springorna i) stenfoten (h. = 

cementgrunden) (till grannens hus)'. 	L1å då 'leta igen, le- 

ta reda på ngt som kommit bort': 1.411-aå-fdra bociz-skdozso o 

hgstn 'leta reda på fåren i skogen Om hösten' (då de skulle hem 

till gården från skogsbetet på sommaren). -- iaå aå (el. zhdo6) 

fara, se du ve4 nnt sj§4ndre sonder o skremd 'leta reda på få-

ren, så de inte blir skingrade (sönder) och skrämda'. --- ldg då 

'lägga igen, omkull': ldg då aåen  (åzl trdz,r) 'lägga igen åkern 

till linda el. träde, lägga åkern i träde': ve 7,a bug en 

(dar) faren ve kon leg aa 7,1. 'vi måste gödsla den (åkern), förr- 

än vi kan lägga igen den'. -- ldg då skoan, trezra, 

e kom man sto9r val„rwdrvzi o /46-61å skoopan '--då det kommer nå- 

gon stark virvelvind (eg. vädervirvel) och lägger omkull skogen'. 

he he tt-aå-vdInn (= trezn ra) zuz lAnsvetlo 'det (= ovädret) 

hade lagt omkull veden (koll. = träden) över landsvägen'. -- Såsom 

1 Vb 44. 
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op.v.e-Ldå a-n 'det lägger igen älven = älven fryser till'. Jfr 

e s6rev-aa-dn, e st6k-aa-dn. 	L4s da 'låsa igen (dörr)': dun 

L%u n Ld .ks då fer—nak.. dun he di al,nt Låst då z naa = dt ha 

L emt op dun z naa 'dörren måste man låsa till natten. Dörren hade de inte 

låst igen inatt = de hade lämnat dörren olåst i natt'. -- L 6 .ks då ' lösa 

igen, lösa ut': --ss di skul fa Lo.kst aå e (vemaLe) '--så de 

skulle få lösa ut (eg. få det utlöst) det (= vadmalet som de 

sänt till Kalix f.a. få det stampat)'. 	möåa-då 'mocka igen, 

täta igen': kola ha di moåa-då va 1o9n 'kolmilan har man tä 

tat igen med jord'. Jfr ta t"å aa, tet aa. 	v.op. a midAzs-då 

'mulna till, mulna igen': a tis a ta az/ gu'dAzs-då 'det tycks 

börja mulna till'. -- mr-då 'mura igen': melkn jar m4re da 

bero okr4pg 'muren(' bakugnen) är igenmurad på baksidan (eg. 

bakre-om omkring)'. -- råma då (skoona) 'remma åt = snöra igen 

(skorna)'. 	råhet, då 'rackla ihop, slarvigt lappa ihop el. tä- 

ta igen': råkat/ då in 	 rch,s då 'risa igen'; med ris, 

buskar och träd stänga av (en vattenväg o.d.)' 	r(sk da 'ris- _ _ 

ka igen, sätta igen med granruskor (t.ex. vid ett löjfiske)': a 

jar riska då der, a jer fullt z väsan 'det är igenriskat där, 

det är fullt med (löj)vassar'. 	san då (el. san, sd%n sån ~, 

da) 'sgna till, bli segt och mjukt (om hårt bröd, och tunnbröd 

vid fultig väderlek), bli segt och fuktigt (om hö i regnväder 

el. dagg)': tönbreure san då, da e jer renvdl,re 'tunnbröd(et) 

blir  segt, då det är regnväder'. -- hosa hot a sån då da a tel - 

d6ga in-an 'höet håller på att bli segt, då det faller dagg i 

det'. -- n 	då 'se till, se efter, ta reda på, se där!, se 

upp!, titta!' Anv. spec. mkt i imp. Mu (Ob) si åt.  da sko va s4 

då, ss a, a (nåae) ja—tet o 2-6nzpg 'då ska vi se efter el. se  
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till, så att det (nätet) är tätt och i ordning'. -- sn aä, se 

fella jar z leendan, for aä ez,nt hestn ses va fuåaro mzia brzgan _t 	 _ 

o ferkan o brelkå a sz baz,na 'se till, så färjan är i land, så 

att inte hästen (som var ombord) fastnar med fötterna mellan 

bryggan och färjan och bryter av sig benen'. -- se-da o5a-pc51,-

'6o, huri n kwavz si! 'titta på pojken. hur han dyker! (kväver 

sig)' 	se-dä ne! ne fol do boqz-vdgen 'se upp där! Nu faller 

du ur vaggan! -- sålan da .a, 1Lmandkan, hust röz,(Imånzn ja—

pley.,a 'sen efter i almanackan, om rötmånaden är slut'. -- kha d 

nar-( o sin då, omz na ha s1.6gana ner-( 'spring iväg hem till e- _ 

rat (eg. hos er) och se efter, om det har slocknat (i spisen) 

hos er'. -- sez,-då, rue vat z haz,lt biter skrzvz fullt! 'se där! 

Nu vart ett helt blad fullskrivet'. 	sig4å da 'skjuta igen 

(spjäll)': o dan den skuL e nnt si“lhaas-aå-spila haiz-dn 'och 

den dagen (= fettisdagen) skulle spjället inte skjutas igen på 

hela dagen (för då hände ngn olycka)'. 	sjsi/11-aa-ldra 

'skyttla åt ledet, medels en stång stänga led i gärdsgård'. Mots. 

sj9iLll-op-le4ra 'öppna gärdsgårdsledet'. 	sia-då 'slå åt, 

slå igen, slå till': dz'Ihra fa o4das ss unz, ånan du doz,, da a 

sla-da bara oba bazna 'djur (som har fastnat i t.ex. rävtänger) 

får plågas så mycket, innan de dör, då det slår åt (el. igen) 

bara på benen'. -- sid da mchla 'slå igen kolmilan, kväva elden 

då milan är färdigbränd'. -- sia-då sprayhda uäz fbdsjan 'slå 

korken i flaskan (eg. slå åt sprundet i flaskan'. -- da va kom 

va-ndaano t6i-k4antpgo, so ha e sLo-d t thinbar4s, o va 

vist eInt aa e ver siol-da, ana kölna so vanlza 'då vi kom med 

flotten på Kutningen (en fors), så hade en timmerbråte slagit i-

gen (= stängt för älven), och vi visste inte, att det var för- 
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stängt, utan kommer som vanligt (el. som vi brukar)'. -- smdi dä 

'smälla igen': o so ipllzyga hznä zvz trösgdzio, ss smaL isrIrkdö- 

rana aä 'och i samma ögonblick som gumman hann över tröskeln, så _ 

smällde kyrkdörrarna igen'. --- sn- då 'snöa igen': dörana sn.1- _ _ 

då fsr os 'dörrarna snöar igen för oss (så vi inte kan öppna _ 

dem)'. -- valnan ha sn iä aa 'vägen har snöat igen'; an jar pniä- 

(1å 'den är översnöad, igensnöad'. --- v.op. a scirav-aä-dn 'det _ 

sorvar igen älven (= den flytande issörjan fryser ihop, så att 

älven tillfryser)'. Äv. a sörav 1h66.1  --- spdntar da 'spantra 

åt, sätta igen (en öppning, port o.d.)'. Ex. se seäl då. 	--- 

spz,dn dä (el. mo ) 'spjärna emot'. --- spdyt dä el. 8p?.,44 da 

'sp(j)ärda åt, spjärna emot'. --- stin-dä 'stinna åt, dra åt, 

spänna till, strama till': stin dä beLlta, raznma 'spänna till _ 

ett bälte, en rem'. Äv. stin dba (se 66a adv. s. 293.) -- jz _ 

tztå do ha sttnt-aä-b4llta fer-m6773z, ss aä a stram. ---v.op. _ 	 _ 

a st6k då 'det stockar igen, stelnar (om vätskor)': a st6k-aä-dn - 
'älven stockar igen (då issörjan blir så hopträngd att den slu-

tar driva och i stället bildar som ett tak över älven'). --- 

störa da (dun) 'stöda åt, stötta igen (en dörr)': da t6ft-dz-a' _ 
hata o stora-då dun, ss e skui hots varmt 'då stoppade man igen _ 	_. 

hålet (i ugnen i rian) och stöttade igen dörren, så det skulle 

hålla sig varmt (el. vara varmt) (vid tröskningen)'. --- star-dä - 
'stå igen, stå stängt': a sko nnt star 'ib, a sko star-dä 'det 

_ 

ska inte stå öppet, det ska stå stängt' (sade min medd., när hon 

lämnade bsiostju, som då blev tom). --- st479'; dä 'stänga åt, 

dämma för': va stduj3-aä-bdkan, de va sko fisk zng.k-o 'vi däm- 

1 Ökm.I 173. 
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mer för bäcken, då vi ska fiska i den'. --- v.op. a szp aä an 

'det syppar igen älven, älven syppar igen (d.v.s. det har snöat 

så mkt, att snösyppan inte kan driva med strömmen mer, utan stan- 

nar, och älven fryser till)'.
1 såäz-då 'sätta åt, sätta igen 

(en öppning, ett hål o.d.), täppa igen, sätta på haspen på dörr; 

mulna': aå ha hävz pocRt1 ijLi nårdntn., man dem ha såa-da n (el. _ _ . 

spAntra da n) va bra .kra 'Åt (gård i Nybyn) har haft port i norra 
_ 

räntan, men man har satt igen (el. spantrat igen) den med brä-

der'. -- di ha bruba såäz moLlta ndraptz in tdn o hovz-hd4a ui- 

tcn o tapan da azi såäz-då 'man har brukat lägga maltet längst 

ned i en tunna och haft ett hål i tunnan och en tapp (då) att 

sätta igen (det med)'. 	da di ha (La zni omo, se ha di såå då 

ha4a va tåelliptdokna 'då de har eldat i ugnen (i torkrian), så har 

de täppt igen hålen med tegelstenar'. -- ho -do 	ha do sn, 

då båbostuföstadån? 'hör du, Lilly, har du satt haspen på för-
_ 

studörren till bagarstugan' (haspen satt på yttersidan, dörren 

låstes aldrig.) -- a såa-da ivz haLz lufto 'det är alldeles jämn-

mulet (eg. det sätter igen över hela luften)'. -- a ja_seå-då 

'det är jämnmulet'. 	sgym då 'sy till, sy igen, sy ihop': o 

ss s4m-dz-då nevatz'la 'och så syr man igen nävertyllan (f.a. 

stenarna ska hållas där, då man "stenar* ett nät)'. 	t4. då 'ta 

åt, stänga (grind el. dörr) i riktning mot den som utför hand-

lingen, (Jfr håva då!), gå och lämna igen ngt man lånat': an- 

7 3dlmar lant dral§dra boja kå6arativa aiL ta haz,m sollta, o ne 

sko a-svda ta-då a 'Hjalmar lånade "Koperativas" skottkärra (eg. 

dragkärra) för att ta hem salt och nu ska Svea gå och lämna igen 

1 a.a1152 A.1. 
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den'. --- tdp då 'stoppa igen, täta': t6p da haLa, sprsupga uaz-

bdao 'stoppa igen ett hål, täta springan i en båt'. --- td;§ da 

(koja) 'täcka igen  (en kolmila) = moga-da va 2o9n (se ovan!) 

tdp då 'täppa till': tdp då tzroddn 'slå igen tjärdalen 

kväva elden då dalen är färdigbränd'. -- a ha tdpa da näsan far 

mz 'jag är täppt i näsan'. 	tt då 'täta igen': tt då oj 

hat/a z ko4mdyjan 'täta igen alla hål i kolmilan'. --- vara då 

'vara igen = vara stängd (om grind, dörr, lucka)'. 	vga då _ 

'vika igen = stänga (grind, källarlucka i köksgolvet o.d. som 

öppnas och stänges medels gångjärn)'. Mots. vhb c5p.—vaG aå 

grez„nda! 'stäng grinden!' -- di vda-6p j§4,darig/i6a de di Q;zb 

ria 	a jseldro ea potdaro, o da di kom op, se va a di aa a 'de 

vek upp källarluckan, då de gick ner i källaren efter potatis, 

och då de kom upp, så vek de igen den'. --- wdzr(as) då 'vri- _- 

da(s) till, igen': wa.k ra wnras aa oba znanzsåra a dsro 'vredet 

vrids igen (el. vrids till) på insidan av dörren'. --- vdks då 

'växa igen': sweal  ha vdkst då va snaran, ha Jar_pdlzfl an, dben, 

dspan o bz,drkan 'svaget har växt igen  med snår, det är sälgar, 

alar, aspar och björkar'. --- udå 'öka tillbaka el. igen', _ 

ugfr 'ge igen med ränta': tåksdals rna, o gu aslå då 'tacksägelse 

nu, och Gud öke igen  (el. giva igen med ränta)' (Så sade fattigt 

folk förr, då de fick ngn gåva). 

I ngr fall motsvaras adv. aa såsom partikel vid smns verb 

endast av 'åt' i rspr. Belägg: tobis då 'följas åt': va sko fo- 

4zs då halm Äv. 
-^ 

fölizs hd.km. --- ger aa
2 
'gå åt = dö': man skul 

1) Se Ökm.I 14, där ordet sved bör utbytas mot Ilru n. 'dalsänka, 

däld'. Se Rz 701 b svag  n. V11 971 svag  st.n. 4 Mu(0b) gå åt 'om-
komma'. 
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nnt ha vila h5%r, o. m ho gaz-aa 'man skulle inte ha velat hö-

ra, att han (medd:s far, som låg sjuk på lasarettet i Boden) ha-

de gått åt = dött'. --- Ldg da 'lägga åt, lägga manken till (vid 

ett arbete)': (Sedan de hade sköljt golvet, började de torrsopa 

med kvast—) o s6o6a o le aa, ss a vt-tt '--och sopade och la-

de åt, så det vart torrt'. --- siszLi da 'åtskilja': sisili-da 

h'epana! 'skilj det här åt!' -- sj- §7.Lts da 'åtskiljas': sisi/za- _ 

san aa ne! 'nu ska ni skiljas åt! (eg. skiljens åt nu!) ---
_ 

Dessutom köma da 'komma åt = följa med': do fa köma-da = do fa 

fotl-vd (Belagt endast hos en medd. på He, uppväxt i Notträsk). 

Troligen påverkan från fötts da. Jfr rspr:s komma med och följa  

med. 

C Som senare ssgsled -aa, -a '-åt'. 

De flesta hithörande är lokaladv. 

dtaa (tid, ordn.) 'efteråt, senare'. Se vidare under et 'efter'. 

inaa 'Inåt', gård i Mj. Äv. kallad zna-bdko 'Innan-Bäcken = på n. 

sidan bäcken', se Adv. o prep. på -an. da a tdåenas i61-(naa o6a 

myziaskdaano 'då det spökade på (gården) Inåt i Mjölaskatan'. --

fo•Oca postdo aa ha skuL tdDanas ner-tnaa 'folk påstod, att det 

spökade (eg. skulle spöka) på Inåt'. -- inaa el. tnaa 'Inåt', 

den nordligast belägna av Röduppholmens gårdar. 

Ysaa, Tsa'hissått, se Smns prep. och adv. på (h)zs-, (h)is-. 

nåraa 'norråt, norrut, i norr' och seraa 'söderåt, söderut, i 

söder', se Väderstreck och vindar. 

dpaa 'uppåt, uppåt landet, längre norrut': dpaa 'Uppåt', en gär-

da ägd av familjen H. på He. och belägen på ö. sidan Ängesån och 

längre norrut än H:s gård. va  sko ta hestrl, ih-dpaa 'vi ska ta 

hästen vår upp till Uppåt(gärdan, för slåtterarbete där)'. 
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dpaa höras a st'-vdana, so nog?, bh•z na a stn hzna o, da e fbo,y 

sa mzz dpaa 'uppefter (längre uppåt älven) lär (eg. höres) 

vattnet stiga, så nog börjar det stiga här också, då det flödar 

(= svämmar över) så mycket uppåt'. -- o S0 birå va a jsdyr 

åara boa-mdyn öpaa-a-vdlso-- 'och så började vi att driva korna 

från myren uppåt på vägen (vid sidan av berget)'. 	hzn-dpaa 

'här uppåt' (t.ex. om socknen ÖK). --- 

ezkaaa 'utåt, söderut, åt söder'. Om gården dyaaa 'Utåt' i Mkj, 

se ovan under prep. c_iyaaa s. 3/8. I öLj (1936) sades allmänt 

4taa 'utåt, söderut', i Svb 	a (t.ex. vål daa 'vada utåt (äl- 

ven)'; på båda hållen har utvecklingen (7.1 > sy) > ey uteblivit 

på gr. av diftongreduceringen redan på sk-stadiet. 

daa, daa 'åt-åt' 1) avseende rum: mot land (i motsats till (sa 

'utåt, från land), i land, högre upp = närmare elden i öppen 

spis, bättre upp i glöden i öppen spis; (hållas) åt-åt (om t.ex. 

en dörr), (lägga) på (el. lasta på)'. I öLj (1936) användes da-

chl i betyd. 'norrut, uppåt'. 2) i betyd. nästan el. nära  nog. 

Jfr här NKal dt-ot 'bredvid, nära nog, ungefär' adv. (Rg 145).--

Jfr prep. dua ,åt-åt, mot', se ovan s. 318. 

1) avseende rum: so jara to-kära znz-bdao, aokn ster frdmanz va 

forko o Lag so (sa. han kAlas-ldgan. han so styr z babstdmo han-_ 

hAl-daa o sey et, so baan gerc.po-a-skd 'så finns (det) två karar _ 	_ 

i (fors)båten: en står framtill med forken och lägger liksom ut-

åt (d.v.s. styr liksom utåt mot forsen). Han kallas läggaren. 

Den som står i bakstammen han håller mot land och ser efter, så 

båten går som det skall. (De har kommit alldeles nedanför en 

fors och skall uppför den!) -- da n ro o o kom aaz-n-strdrd, dar 

a 3ar-/dggt-zsa-grdnt, ss n ma e- nt sldp-aaa ve baao, da brey6 



337 

va sa,: a je—os siaLdeda, o ha batgur aaa slelha Lnaa 'då man 

ror och kommer till en strand, där det är grunt långt utåt, så 

man knappt slipper i land med båten, då brukar vi säga: det är 

sånt slagland, och det betyder att det sluttar lite (= föga!) --

sea-daa kkapdna, ss nnt a kån (= sea 66aa k. ss--; sea k. hear _ 	_ 

op zh-sphso, ss--) 'sätt kaffepannan häEre (el. längre) upp på 

spisen (öppen spis!), så den inte kallnar'. -- do sko såaz-daa 

ra 'du ska sätta henne (= kaffepannan) längre up2 (= närmare el- 

den, bättre upp i glöden i den öppna spisen)' 	o ss ha di lat 

veratrd mila dero, ss n sko star-frd, o dna oba 4.aanashn a 

dero, dit stora-m6, ss n sko hans dåa 'och så har man (i tork-

rian) lagt ett vedträ mellan dörren, så den skall stå ifrån (=på 

glänt), och ett annat på utsidan av dörren, till att stötta emot, 

så att den skall hållas åt-åt (= inte öppna sig mera)'. 	den 

sko håLs-daa 'dörren ska hållas "åt-åt-hållet"1  (d.v.s. på glänt, 

men öppningen får ej vidgas). -- do fa nnt ldg da ss m;2, a 

ve L fe—too,påt ol5a-hdsto 'du får inte lägga på så mycket, det 

blir för tungt på hästen'. (Nu oftare: ldg 66a i st.f. ldg 

Obs, att ldg dae även kan betyda 'använda stöd (vid skjutning)'. 

2) "nästan, nära nog": a la—ps veaoLtiftrl, i-d, aaa-köllt o rat 

'det är sådan vattuluft i dag (= det är fuktigt i luften idag), 

nära nog kallt och rått'. -- tina ,ar eda-br4nt 'tyget är näs-

tan (el. nära nog) brunt'. 

Ssgr med -ode. 

I egenskap av efterföljande partikel kan arla, ode förekomma i 

1 Uttrycket användes av en medd. f.a. göra begreppet mera lätt-

förståeligt. 
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ssgr. som således egentligen är treledade. Belägg: åådda, fzrzd- __ 
åa el. f(rzaåa, (izarla. 

åådåa 'efter-åt-åt 

Samma onlär km. adv. 

dade 	'efteråt 

, efteråt, senare, en gång till efteråt'Tidsadv. 

åtota 'efteråt' Rg 145. Jfr här målets tvåle- _ 

fsv eptir aat adv. bet. 2) efteråt, sedan. 

-- da ue-n-dnå åkt åa o söman sel 'då gick el. for han dit (= 

till sjön) efteråt  på sommaren för att se efter (om kvicksilvret 

som han på vintern lagt på sjöns is hade förmått driva bort land—

rået från sjön)'. Enl. berättaren hade han varit där en gång ti-

digare samma vår. 

fzrzdåa el. ftrzaaa 'före-åt-åt, förut, i förväg'. Tidsadv. Fsv 

har foreath adv. 'förut, förinnan' Sdw Suppl. 168, ä.nsv. före- 

åt adv. 'förut (tid), i förväg' 1526 SAOB. -- jz skut så% ftra- _- 
da, da z körna 'jag skulle säga förut (= tala om i förväg), då ni 

kommer'. -- an ha spd6a ha om mz fzrzdäa, o ss siszå a 'han har 

spått det om I 	s. mig förut, och så skedde det'. -- mz sIzAgdd9man 

kom hdstaå o6 -d, da ha do alnt veca sissyå-p fzrzdåa 'om en 

sjukdom kommer hastigt på (el. över) en, då har man inte vetat 

(el. förstått) att sköta sig förut'. -- an kan va ftrzdaa da a 

sko ve 4 fb:4-söman et tår-pöman 'man kan veta i förväg, när det 

ska bli "flödsommar" eller"torrsommar". 

(yzaaa el. zuzdåa 'över-åt-åt, till övers, för mycket'. Adv. 

till sättet. Min bäste medd. definierade (Gr. 1922) begreppet på 

följ. sätt: mr an va noudndzå b%heyv fur 	uzst d'ilfdl 'mer än 

vi nödvändigt behöver för ett visst tillfälle'. Jfr här Btr (Ob) 

6,arat adv. 'överåt, övrigt, kvar', ösv dial (Na) överåt, yver-

adv. 'till överlopps, obehövligt (V11), fsv ivir at adv. 1) där-

utöver, dessutom, 2) till övers, kvar'. Ex. giuin gudhi thz owir 
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aat är. (Sdw 617). -- 7mz 32 ha to-(n z verab4y1 far aa 	z 

bresu, o a Lamas ne.kr—trd, ss ken va (vzjtaa da trazra so ha Lems 

'om jag har tagit in en börda ved för att elda en brasa, och det 

lämnas några (ved)trän, så kallar vi över-åt-åt de trän som har 

lämnats'. -- vaana znz-pdn dzn jer (via, noo fa do ta me 

'vattnet i den där pannan är till övers, nog får du ta det'. 

hstaa 'öståt', namn på tre gårdar: 1) äldsta gården på Rödupp-

holmen, ligger sydligast av holmens tre gårdar. -- 2) gård på Hä, 

åt öster i byn. fen hisan 3ar bocp 48taa oba hdLo 'den här 

flickans far (eg. fadern åt den här) är från Öståt på Hällan'. 

3) dthstaa 232.-j- § glm 'Öståt i Kölmjärv'. 

Yvz 'över' (fsv yvir, ivir) förekommer som prep. och adv. 

1. Prep. 7vz 'över' står med dat. (oftast) och ack., detta 

oberoende av om rörelse el. riktning avses eller ej. 

7vz används frfr allt vid A rumsbestämningar, samt B tidsbestäm-

ningar. 

A Vid rumsbestämningar. 

71,2 uttrycker befintlighet över, ovanpå, ovanför, på andra sidan 

av ngt el. rörelse el. riktning över, ovanför, till andra sidan  

av ngt. 

ral6a h411påd zvz-ddro 'repet hängde över dörren'. -- o nilo-

sdendn jar zuz-dno o6a özA starsåra 'och Nillo-sanden (= en a-  de _t 	• 

många "sandarna" i Ängesån utanför Heden) är på andra sidan äl-

ven, på östra sidan'. -- o ktigaara flå da hop zvz-(Lo 'och korna 

fickdåhoppaöver elden'.-- an ha varmt sollta o kdsta (vi-do 'han 

23 
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hade värmt upp salt och kastat över dem (= korna, f.a. trygga 

dem)'. 	mdyla jar zn i§zrzstdomp so seaas zvz-nesano a hesto z 

stela fsr baz_l1Lan, az/ styr hestn va 'mylet är en kedjestump, _ . 

som sätts över hästens nos i stället för betsel, till att styra 

hästen med'. -- da too a staLa o fLhnta o sloo zvz-kdon, ss ria 

bara gnhstra 'då tog hon stål och flinta och slog över kon, så 

det gnistrade värre (eg. bara)'. 	stal, zvz trosgdLo 'stiga ö- 

ver tröskeln'. -- fara el. ro o zvz-ano 'fara el. ro  över älven'. 

Friare: fara zvz-hdihran eg. 'fara över huvudet', och fara 

zvz zznd eg. 'fara över ända', båda uttrycken med betydelsen _t 

'slå kullerbytta'. -- Vidare fara åp-zvz-tznd 'fara ars över än- _ 	_t 

de = slå kullerbytta baklänges': --ss bar ma ha furz 21p-zvz-

(znd znz grdban 'så björnen var nära att fara baklänges ner i 

gropen'.Spec.om kullblåsta träd: a Lzg kop zvz-wotdna iz sko,cno. 

B Vid tidsbestämningar. 

1) 'ivz 'under, över = under hela det betecknade tidsavsnit-

tet'. 

zvz-ndaa el. zuz-ndar.z 'över natten': lig zvz-ndaa 'övernatta': 

an Q;(591-o6-(1,1n o ta zvz-naan azi. morjano 'han gjorde upp eld _ 	_ . 	_ 

och låg (där) över natten till morgonen'. -- dar ha booki.inzn läa 

zvz-naan--o fort-h4m bzaz o-mdrjan 'där har fäbodkvinnorna le- _ . 	_ 

gat över natten--och farit hem tidigt på morgonen'. 	vara-kwdr 

zvz-ndan 161-ipsirkan 'vara kvar i kyrkan över natten'. -- ZU:-_ 

sömero 'över sommaren': zmz bkarka lzg va berko zvz-sömaro, ha a 

mdpana az/. o hest73, 'om björken ligger med barken (på) över som-

maren, har den murknat till på hösten'. -- di ntata dnå o bod 

dar zvz-sömaro 'de flyttade dit och bodde där över sommaren'. 

zvz da stdora hålqo 'över (el. under) de stora helgerna': (och 
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kyrkbystugor hade de byggt--) se dl he neap bo9 o vara iv: da 

sto,ora hdzso '--så de hade någonstans att bo och vara över de 

stora helgerna'. 

zvz-mdprizno 'över marknaden': o se he di het is4rkbisttizn iv: 

mciptizno 'och så hade hyrt kyrkbystugor över marknaden (= för den 

tid marknaden varade)'. 

2) vid angivande av tid enligt klockan: 

In kwart iv: åLav 'en kvart över 11'. -- femtan mtncelkä tvz-trdy 

. in kwart 05a feyr 'kl. 3.15'. 

C övriga fall: 

vid uppgifter om antal: ha jar :vi-ht.indra dr—pgran 'det 

är över hundra år sedan'. 

över = med anledning av: da jara dem Oe :v:-ddy 'då är 

de glada över det el. däröver' (glada över att en forsbåtsfärd 

har gått lyckligt). 

över = framom, bättre än: vILz ha hasta tvi wordro 

ja ha hästar över varandra' (= A vill ha bättre hästar än B, och 

B bättre än A). 

f.a. beteckna makt över: vara koopg zuz-swdr./ 'vara kung 

över Sverige'. 

'tut inledande rel. sats: o ha (= mekrpk6o1a) ver—teba 

iv: dao skui vara zistdri 'och det (murskordan el. spiskåpan) 

var taket över där som skulle vara eldstad', d.v.s. 'över den 

plats som skulle tjänstgöra som eldstad'. 

D Prep. tivz utgör 1:a ssgsled i följande adv. 

zvzdilt 'överallt'. Lokalt. 

ivz4t 'över-ett, överallt, över hela ytan'. Lokalt: nar ha vari 

ss tet sma-tdia, se a ver cSomd,,Lzä aa koma-nn aåz szno, a ver 
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zvzdt,t. va leka. hag na3, do 'här var så tätt (med) små tallar, så 

det var omöjligt att komma ner till sjön (= Ö.Lj.), det var över 

hela ytan. Vi måste hugga ner dem'. -- 0 vd9n da a nsys ha voota 

saa, va aa 	jar gliavdåna zuzdokt; o da a »ar m:43: håyvdäna, 

ss ol strdndran ge—na, ss sa3.  va  o, aa a jar gGavdåna zvz4t 

'om våren, då det nyss har blivit öppet (= isen har försvunnit), 

säger vi, att det är glavatten
1 
 over hela ytan; och då det är 

starkt högvatten, så (att) alla stränder går ner (= blir över-

svämmade), så säger vi också, att det är glavatten över hela y-

tan'. 

zvzhdiz
2 

'över hela (ibl. om  ngt som täckes av ngt), helt och 

hållet'. Lokalt: teDa jar zvzhdlz takt va snzro 'taket är helt 

och hållet täckt av snö'. -- 4rma ha dr4ana-sda7d, Il 131,.kå 841 _L 

de.ka 	booå undz, anap far a zvzhdlz 'ärmen har dragnat sönder, 

jag måste sätta dit en lapp under, annars far det över hela  

(= går hela ärmen sönder)'. 	znz-rar ha dl stapgren undz- _- 

tdban zvzhdlz 'inne i rian har man stänger under taket "över he-

la", d.v.s. under hela taket'. -- 3n hatavköåa ha trT1 veg o 

te3a da o6a, o fl —phra, da—po nnt jar vean, dar ha d: zlln 

Leepgsaå zvzhdlz 'en halvkåta har tre väggar och tak på då, och _L 

fjärde sidan, där det (eg. där som) inte är vägg, där har man 

elden längsefter över hela (= längs efter hela den sidan har man 

elden)'. 

zvzkrhja 'överkring, (runt) omkring': o ss droo dl kwkrist4n 

runt zuzkr43,pg va de pin° 'och så drog man (den övre) kvarnste-_ 

1 Ihre 100:2 Glawattne 'öppen sjö', Rz 197 glavatten. 	2 Se Ökm. 

1 270, A.4. 
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nen (i gamla handkvarnar, som fästes i en husvägg) runt omkring  

med den pinnen (som var fastsatt i övre kvarnstenen)'. -- a fr 

zuzkrdypg 'det går runt i huvudet på mig'. -- da fara fa jirfdra, 

da fa di z 841tbdd9m znz-h4ran: di fa visa et,/ ss di twzi %vt- _ 

kr4pg 'då fåren får yrfaret, då får de en sjukdom inne i huvu-

det: de får vissa anfall, så de snurrar runt'. 

tvzaäa 'över-åt-åt = till övers, för mkt av ngt'. Se vidare un-

der adv. aäa s. 338. 

zvz-tznd 'överända, omkull': ler° ver znz-vdänan se a fLet0 st, _t 

o ss stetpa na zvz-ztnd 'ladan var nere i vattnet (vid översväm- 

ningen), 

	 L 

så den flöt, och så stjälpte den överända'. 

E Prep. 7.vz utgör senare ssgsled i följande prep. (och adv, 

se s.36). 

ndravt, ndrvl 'nedöver, ned(i)från, utför, nedför': rtn ndrut _ 

barjan 'hasa sig utför berget'. -- "ha ja—cia sdma, bara na ger", 
_ 

se han so kelkta narv% teban '"det är detsamma, bara det går", _ 

sade han som rullade ned från taket'. -- (om en sandbank i Äng- 

esån utanför Heden): an b(rz,as ndravt gzhstzgat o rek äzl Gytro _ 	_ 	_ 

smak, o dan se?.ndri, kaLas far—pm4sdrldr2. 'den börjar nedanför ös-

tigård och räcker till söder cm Smedsgården), och den sanden 

kallas (för) Smed-sanden'. 

twåtavt (el. -6-) 'tvärsöver': tn smet sk4bsvdt, tmitavt ber t o _ 	 _ 

data 'en smal skogsväg tvärsöver berg och dalar'. -- dl ha 

r4pbt-thdc26 a o hakpbt a tweavl bååstdmo 'de har rullat ihop 

det (= båtrepet) och hängt det tvärsöver båtstäven'. -- dt ha 

fet fram fsyr_ptapgar o Labt—p twdtavl asa 'de har fört fram 

fyra stänger och lagt dem tvärsöver åsarna (i torkrian, f.a. 

sätta upp sädeskärvarna på dem till torkning)'. -- han he br4be 
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verT yenppgae o Leg tweava doro undz tråsgdLo o 	kara _ _ 

kLelv dar'ivz 'han hade brukat (= lär ha brukat) värma ett järn-

spett och lägga (det) tvärsöver  dörren under tröskeln och låta 

korna kliva över det'. -- sj§7.ra Ja—/aDt tweevl bristv44o, man 

an trea...7. a 1(väv)skeden läggs tvärsöver  bröstslån (i vävstolen), 

medan man trär den'. -- o sa Le dl to-rdynd tweitevl nevarhdo6o 

'och så lade man två stänger tvärsöver  näverhögen (f.a. hålla 

nävern på plats)'. 

dpava 'uppöver, uppför': do sko el,snt ger dpeva da twdrara bako, 

ana ger dpavi da ero bealo, han jar mnndar—twur 'du ska inte gå 

(el. gå inte) uppför  den tvärare el. brantare backen, utan gå 

uppför  den andra backen, den är mindre brant'. 

ethåtvz 'utöver, över': hestn wenas, an ster va ga6anda iseft _ . 

euåtvz mz 'hästen vrenskas, han står med gapande käft alldeles 

över  mig'. 

På -an + över  (-an +Jul) finns av prep. endast ett belägg 

(däremot flera adv., se s.351), näml: 

danzvz 'ovanöver, över': a kom noo rene boqi montdpo, so Jer da-

nzvz os 'det kommer nog regn ur molntappen som är över oss' 

ha bra såa, 	danzvz koon, far aå a he mera 'de har 

brukat sätta en (död) skata (på väggen i lagårn) över kon, där- 

för att hon hade maran'. 

Om prep. fra-Yvz eg. 'från-över = från andra sidan av (t.ex. 

fra-tvz trdskan 'från andra el. motsatta sidan av sjön'), se un-

der prep. fra 'från'. 

di 

II. Yvz som adv. 

A Som adv. används i'vz a) frfr allt som fristående partikel 
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vid verb i följande betydelser: 

1) över = täckande det som ligger under. -- 2)över = till andra 

sidan (älv, sjö, berg o.d.) el. över från ett visst håll. 

b) i betydelsen längre = utöver den avtalade tiden. 

t;s-Tvz 'täcka över': nåp 17/46 t.PIpptAna o taj§-Yvz 

va bra.kra 'plocka ihop tegelstenarna (i en hop) och täcka över  

med bräder'. -- risk-Yvz 'ryska över (med pinnharv)': Ss he dl 

sma-pzbar-hdrvan, so d% rska-Yvz ve, foran dl skul ger—pd 

'(och) så hade de små små harvar, som de skakade över med, förr- 

än de skulle gå och så'. 

Lokalbetydelse ärden oftast belagda, då Yvz står som 

komplement till verb som betecknar rörelse el. riktning: fåra-

Yvz 'fara el. ro  över': häri sko va töras fära va baåo Yvz, da a 

bas sodn 'hur ska vi våga fara över (Ängesån) med båten, då det 

blåser så'. -- 21 ha forz-Yvz 'jag har farit över (älven, sjön)'. 

o sa rare va-Yvz va no uål-bguno 'och sedan far vi över med 

den (= den nyfångade laxen) till byn (= Bränna. Platsen för lax-

fisket var Kalixälvens v. sida mitt emot Grelsbyn)'. 

fLYåz-tvz 'flytta över': da fLtåza va Yvz o6a hstarpåra, o6a 

kwAnhAn 'så flyttade vi över på östsidan (av Ängesån), till 

Kvarnheden'. 

tr., itr. ger-Yvz 'gå--över': 31 ha gdz da jsa“al  7vz aä nabo.-

bdr2„en o ss 7vz aå Alpzarvbdr.kan o so vdstavl äzi,bäga 'jag har 

gått den vägen över åt Flakaberget och så över åt Als järvberget 

och så västöver tillbaka'. -- st4ndsa 
	/ at7A; o6a narph.a a 

LAnsudlo so ger fra tålochban _ Yvz aå brdn 'Stennäset är en äng 

1 "kela" f. no dial. keila f. Ökm.I 264. 
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på norra sidan av den landsväg som går från Tallvik över till 

Bränna'. -- Med avvikande betydelse: ger Tvz 'gå över = ta slut': 

aramboastd&åen o Apk4apgsörja »are hdfta, man ger fot 

'armbågsstöten och änklingssorgen är häftiga, men går fort över'. 

(Ordstäv.) -- o6a zn dam too a hl ger Tvz va znftiamdnz724;an 

'på el. efter ett dygn började inflammationen gå över'. 

köma-Tvz fra fzniand 'komma över från Finland'. -- o6a de setan 

kom va Tv: 'över (ån)'. 

skö(ba)-Tvz 'skola--över': an fzD säma, dam skul.-Tvz 'han (=häs-

ten) måste simma, då han skulle över (näml. en förut nämnd över-

svämmad lågäng)'. 

87.4 fivz 'släppa över, slippa över': ha reg elsan, o ha reg _ 

tglA mbra--se fo4ka s/ap amt 'tvi, ana di fz6 vara zsolra sten-

do ok dna—phn 'det drev is, ockidet drev timmer--så folk slapp in-

te över (= kunde inte ta sig över älven), utan de måste stundom 

vara isolerade på andra sidan'. 

b) i betydelsen längre = utöver den avtalade tiden: o da 

fzD di stdando vara neyr—qa Tvi, alnt var ha sa ndo,aå 'och så -c 

fick de (= rothjonen) stundom vara (kvar i en bondgård) några 

dar över (= mer än som var avtalat), inte var det så noga'. 

B hit som senare ssgsled i adv. 

Så gott som samtliga belagda hithörande är lokaladv. 

frdmhrz 'framöver': rena kom frdmivz anda hnå 'regnet kommer 

framöver ända hit'. 

d4a-Tvz 'ditöver': o Ss skuL—r.:. d4a ivz fa eåa va do 'och så 

skulle han ditöver (= på andra sidan sjön) f.a. få äta med dem'. 

grdlnllavl 'grensle-över, grensle': sTåz grålnllava 06a-h48to 

'sitta grensle på hästen'. 
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ndrevl, ndrul 'nedöver, ned, nere, nedanför, nedför, nedåt': 

taen din lha ndrevl 'den där tegen lutar nedåt'. -- ta ndrevl 

sHan aa stkIntrl. 'tag ned (= hit till bagarstugan från källaren, 

som låg ett stycke ifrån och högre upp) mjölken åt flickan!' --

ga ndrevl o 8E4, aa a bug- o-kbrin--baks pdryzpga 'gå ned (på äng-

en, som låg i backsluttningen nedanför gården och där slåtter-

folket arbetade) och säg, att Baku-Karin (= bagerskan K.) ber om 

pengar'. -- ho .kr i st4ntor, kzmin ndrevI a bu6osttton 'hör ni 

flickor, kom ned till bagarstugan!' 	dl ha ce.knt 'Jurt ndrev% va 

hdmtero, so sko uaz brdn 'de har inte varit neröver (= ner till 

båten) med mjölkhämtaren, som ska till Bränna'. -- fes5sta dun Ilat 

h4sr4nt7l. din ndrevl ho34iL hZberen 'första dörren i husräntan 

(= uthuslängan) där neröver hör till härbret'. -- da Icelka ve ta 

In Oinv4.1 ndrvl aa ano 'då måste vi ta en genväg neröver till 

älven'. 

twdtevi (el. -4-) 'tvärsöver, mittöver': da såa, ve waygren 

twdtevi. ini baao 'så sätter vi spanterna tvärsöver i båten'. --

aksdn ha 3e.4en dallan uh st4anzpgo twdtev% frama, de-tCLIA s'eaes 

fast 'axeln det är den delen i stöttingen tvärsöver framtill, 

där tugan sättes fast'. -- snd“a J ar in jentdin, so ger_twdtevl 

stdendra tia% spå914rdko 'sländan är en järnten, som går 
_L 

tvärsöver mellan ståndarna i spolrocken'. 	39 vo9 ve do, so9mb- 

1,1 1§0912 reenda o soomb4/ tweevl o6a vårt° 'så vävde vi dem 

(= kjolarna), somliga kjolar randiga (längefter) och somliga 

tvärsöver i inslaget'. -- o te0e Jer-pLelA twdtevl, se an lk?pg-

udgen jer_jeer 'och taket (på lappa-i-nas mossakista) är sluttande 

tvärsöver, så ena långväggen är lägre (än den andra)'. 	ret 

twdtevl Lig ai, ia voot-en ism pdaano 'rakt mittöver (älven) 
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ligger vår äng där vid Påtan'. 

dpavz 'uppöver, upp, uppe-över, uppe, högre upp (från sjö el. 

älvstrand el. gård etc.), åt norr': 31 sko ger dpavz åzl skos 

'jag skall gå uppöver till skogs'. -- 3z skog:erdpatn dit pdotptu 

'jag skall gå uppöver till Portstugan (= en f.d. pciotbdnzpg som 

ligger på andra sidan landsvägen, högre upp än meddelarens gård 

på Heden)' 	Lansvdzan 3e.r dpavz znz skoozo 'landsvägen är 

(högre) uppe inne i skogen'. -- 31 L,14,1 ger dp.v, (ht koon, so 
3z ha znz fasar as idnsvez,o 'jag måste gå uppöver till kon, 

som jag har i lagårn vid sidan av landsvägen'. (Från landsvägen 

går en väg nedåt till meddelarens gård, som ligger på Heden när- 

mare Ängesån)'. 	va sko ger dpav% 	mt bdnzp6s fra si/var 'vi 

ska gå uppöver till Byggnings(gården) från Silverplats gård (i 

Ö.Lj.)' 	ndrmasta gan dpavz fra dazgopgd4o 'närmaste gården 

uppöver (= åt norr) från Åtigårdsgården'. -- (då gården daåz/ i 

Nybyn byggdes), da f4thasa n dpavz fra gama4 (Aget4o 'då flytta-

des den högre upp än (eg. uppöver från) gamla cmå-gården' (som 

den avsöndrats från; därav namnet daåzl 'Ovantill'). 

Ej sällan föregås dpavz direkt av lokaladv. hin 'här', din 

'där'; hindpavz: f4o2Apik jar halma n tilda, kdia-tiLda-hindpavz 

'Flink är Tildas hem, Kalle-Tilda högre upp här (el. uppe i 

sluttningen här)'. 

dindpavI: dem ;ara bo ci% ga4o dzndpavz 'de är från gården där 

uppöver' (sades om en gård som låg vid landsvägen, åtskilligt 

högre upp än den gård i Mj., där yttrandet fälldes). 

4.aav%, daav l 'utöver, över, över ut, utanpå'. Används dels som 

partikel efter rörelseverb (t.ex. fåra, skwåäa), dels efter ver-

bet våra (utsatt el. underförstått) och då direkt efterföljt av 
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a 'av', således egtl. 'vara utöver (el. utanpå) av', se vidare 

ex. nedan. 

fara-»au: sar ha furz glAavz o6a spez,so 'mjölken har farit 

(= kokat) över ut på spisen'. -- felzja for chhclavz bogz-skdn o 

o6a detåo 'filet for utöver ur skålen och på duken'. 

skwdaa (Laavz 'skvimpa över': skwaaa=ant-käavz mz,libka! 'skvimpa 

inte över mjölkeri! . Äv. skwaAa-diAul 'skvimpa ut'. 

do ler (Eaavl a se?. nd, ss sto9r.4o jar 'du är full av sand utanpå 

(eg. är utöver av sand), så stor du är = alldeles nersandad'. --

j§o9L1r1, jar eau z a skram o f4ek 'kjolen är alldeles full av  

rispor och fläckar'. -- Ss kom a zn Ounz-d4ro In stor ker., 

dkaavz a rel„,m ula sne05n 'så kom det in genom dörren en stor 

kar, med skägget fullt av rimfrost (el. täckt med rimfrost i 

skägget)'. 

vdstavz (vdst-) 'västöver, åt väster, i väster': fara v., ger v. 

'fara el. gå åt väster'. -- wot-ko do? vdstavz 'vart skall du 

(hän)? Västöver'. -- noo kand z fal koma hela vdstev% neer 

.f.pg hals obd-os 'nog kunde ni väl komma hit västöver någon 

gång och hälsa på oss'. -- dem si ss lapDt vdstavz 'de bor så 

långt åt väster'. -- hela o halran ha boran zsz sånndrav, 

habu moll volptavz boga hazn 'Hällaborna och Hedenborna har (si-

na) fäbodar vid Sandsjärv. en halv mil västöver från Heden'. --

smas höras ha hesa mzz, a jar_g;map vdstavz o 'Smeds (= fa-

miljen på Smedsgården i Grb) lär (eg. hörs) ha hässjat mycket, 

det är deras västöver också (= på västra sidan Kalixälven ock- 

så)'. 	krana jera vdstava hot a rfst-op near jo91, 'kararna är 

västöver och håller på att rista upp (= plöja med plogrist) nån 

jord'. -- vdstavt ger-0094a net 'i väster går solen ner'. 
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För från väster finns fra-vdstetra, (fra)-vdstanzvz. Om folk 

som bor i västligaste delen av socknen kommer till dess centrala 

del sägs: di köma fra-vdstev% (el. fra-vdstanzvz el. alavl 'åtö-_ 

ver', se adv. aa) a sogen. 

daeva 'åt-över' se under aa s. 319. 

48tev11 , 41hstev1 1  'östöver, åt öster, österut, i öster': ji 

tros), e far 4stevl, iLvE4re 'jag tror ovädret går åt öster'. --

wot—sko do? hstevi 'vart skall du? Östöver'  -- fara el. ger 

‹fiksteva 'fara el. gå östöver'.  -- kom hda;en hstevl! 'kom hit 

östöver!' -- ss ber e a hstev3 'så bar det av östöver'.  -- dem 
bog?, el. s'iaz ss lapbt 4stevl 'de bor el. sitter (om de har egen 

gård) så långt åt öster'.  -- diÅstevl jer vepta ilveprd9n 'östö- 

ver (el. i öster) är värsta ovädersvrån'. 	e (= Lakaagdskz) 

jer_Lapbt 66e o dihstetra, hzten, svara is(IARges 'det (= Lautakos- _ 

ki) är långt uppåt (eg. uppefter) och österut, detta, ovanför 

Kengis'. 	ve bYrz vdsteptz o fåra 41.4stevl 'vi börjar (med nam- 

nen på sjöarna) västersti (= längst åt väster) och går åt öster'. 

dy„stevl ger—po91a op 'i öster går solen upp'. -- 44stevl aa 
böohdiA n ha dl nan sko9 'östöver åt Boheden har de (= k4åragein i 

Grb.) någon skog'. -- vdanåse lzg so dustevl fra ören 'Vin-näset 

ligger liksom östöver från Bränna'. 

För från öster har målet fra-4stev%, fra 4stanzvz (och 
cekstanzvz). Enl. flera pålitliga meddelare betecknar fra-hstevl 

ett kortare avstånd (c a 7-8 km.), fra-4stanzvz däremot 'längre 

österifrån'. (Om det senare samt cel.,kstanzvz se vidare nedan under 
-an + vz). Detsamma gäller fra-vdstevl resp. fra-vdstanzvz. 

en kom fra-4stev3 'han kommer österifrån'. -- kom do fra-h8te- 

1 Om båda formerna se Ukm.I 277 f. 
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vz z-de? 'kommer du österifrån idag?' -- a ha trast knIzz so 

fra-celhstavz o fgrz vdstavz 'det (= sjörået) har oftast kommit 

liksom från öster och farit åt väster'. 

Ej sällan föregås dthstavz omedelbart av lokaladv. dzn el. 

dar, båda med betydelsen 'där'. -- va ha mzz jschrvgan o 9TP9-

vgan dzn-hstavz 'vi har mycket körvägar och gångvägar där i ös-

ter el. där östöver el. där österut'. -- o so Jar adohno6s4n 

dar-hstavz 'och så är det Önuppsjön där i öster'. 

För att uttrycka superl. av adv. på -avz används omskriv-

ning med last: Lapht hstavl, t.ex. da trasjsa Lig Le.pbst-

hstavl 'den sjön ligger längst åt öster, östligast'. Jfr härmed 

lokaladv. smns. med -z, där superl. bildas regelb., t.ex. vds-

taptz. 

Lokaladv. på -an + 'ivz. Hithörande adv. betecknar oftast 

riktning från. 

vdstanTvz 'västanöver, västanifrån, från väster, västerifrån': 

an kom vdstanYvz o fcer 4stavl 'han kommer från väster och går 

åt öster'. -- wöran kom do? - na, vdstaravz (el. fra vdstanTvz) 

'varifrån kommer du? - nå, västerifrån'. -- z-dd kom °ska v4s-

tanr.vz o fer rikstavl 'i dag kommer åskan från väster och går åt 

öster'. -- a kom no o rena vdstanYvz hzn (el. hgtap2„an) 'det kom- 

mer nog regn från väster hit (el. hithän)'. 	kiino hans jar bo- 

d Ld9go vdstan'ivz aa sånp3,4rv 'hans hustru är västerifrån. från 

Laoko åt Sandsjärv-hållet (el. är från L. västöver åt Sj' 

daaravz 'åtanöver, tillbaka hem sedan man varit daavz 'åtöver' 

el. aa 'åt'. Ex. se daavz, aa. 	s. 319 f. 

dlAstanivt, (Nstaniivz 'östanöver, östanifrån, från öster, långt 

borta i öster': kölna 4staniv2 'komma från öster, östanifrån'.-- 
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wöran kom do? - na, 	star u. Äv. fra hstanbiz (egtl. en tavt, 

då både fra och -an- betyder 'från'.) nvaprckn zh uvarkg1Lis 

itg hstanYvz 'ovädersvrån i ÖK. ligger långt borta i öster' (el. 

om  kortare avstånd avses, dlkstavl). -- rena kom dthstaravz, boql 

'regnet kommer från öster, från ovädersvrån'. 	oilt 

ha dl sko ha, L114 d% hemt gustan'ivz 'allt vad de ska ha, måste 

de hämta långt österifrån'. 

När folk kommer till Ö.Lj. österifrån, t.ex. från Ängeså, 

Paharova, heter det: va körna eelhstanbn fra (el. bog%) 4734;asdno, 

boc/a råva. 

hvaprdono _ 
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KAP. 2. 

ADVERB 

Ökm:s adv. uppföres nedan i 4 grupper: 

Gr. 1. Ord av typerna aldrig, bort, borta, då, fort, fram, fram- 

me etc. 

Gr. 2. Bildningar 

I. på äldre s-ljud av olika ursprung 

tt 

tt 

tt 

tt 

tf 

om 

-a < -o 

t 

an 

-(e)ligen, -(e)liga 

vis 

fristående komparativer 

superlativer. 

Gr. 3.  Pronominaladv. el. pronominella adv. 

Enkla: dar, svagt, dar (fsv bär); din,, d'ina 'där'; de.0 

'dit'; hin, h'ina 'här, hit'; hela 'hit'; p/ar (fsv hiär); 

wön.: 'var(est)'; wot (fsv hvart). 

Sammansatta: 

Ökm:s typ åt vad, för det, till det, över det etc., mot-

svarande rspr:s varåt, varför, därtill, däröver etc. 

1. Interrogativa. 2. Demonstrativa. 

1) Adv. dar 'där' + prep. el. adv. 

Demonstrativa: darbgt, dardt etc. 

Relativa: dar--psinz, dar--(ni etc. 

2) 80 'SOM' + prep. Samtliga hithörande äro relativa: 

24 
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so--be, so--e ä etc. 

Gr. L. Nekande och jakande adv. 

Nekande: zi§, zs;ent, azAnt, ent, ant, nt, nt; no., na, 

na. 

Jakande: 3w1h; je, ja, ja. 
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GRUPP 1 

Adv. dtdrz 'aldrig'. 

didrz används ej ofta. I stället sägs el,nt-ndntzn 'inte någon-

sin': betar ndntzn an öLdrz 'bättre någon gång (eg. någonsin) än 

aldrig'. Ordstäv. 

Direkt frfr en heter 'aldrig' didar, sannolikt för undvi-

kande av hiatus. 

oLdar an 'aldrig än, än--aldrig': da d% foor—dzi Jrkan o veln- 
_ 

ta, ormi ma ver oLdar an Se Lapåt, Se bra dl elnt ha 89-_ 

kbd .kra znz si:eran° 'då man (förr)for till kyrkan på vintern, så, 

om det än var aldrig så långt, brukade man inte ha sängkläder i 

släden'. 

oL 'all' som adv. 

oL 'all' förekommer adverbiellt direkt frfr adj. och har då be- _ 

tydelsen'helt, alldeles, helt och hållet'. Samma användning och 

betydelse har fsv alder 1) 'hel, all' i ex. av typen är allir  

nakudhir, han wardh allir skälwande etc. Se Sdw. 

Ex. an fogr—azi-sts o vat oL sIbbM 'han föll i sjön och blev 

alldeles sjöblöt'. -- da hesta he fez miliro, da vat—p 01 s%bliguä 

'då hästarna hade fått maran, då blev de alldeles sjöblöta'. --

da a ver koLlt, da dl ver fraszn o 01 roi, knalfl ra, da gna.lr va 

do 'när det var kallt, då knäna var frusna och alldeles röda, då 

gned vi dem'. 

Anm. oL ingår även i uttr. 01 + z + vissa sbst och motsva-

rar rspr:s full med + sbst, eller genom- +ad' T.ex. ve4 oL z 

Lal,r 'bli full med lera, bli genomlerig, alldeles nersmord med 

lera'. Se vidare under prep. i 
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Uttr. ua-SL 'för alltid', motsvarande fsv mäb allo, sökes 

under prep. va  'vid, med'. 

Adv. ol 'allra'. 

01 adv. 'allra' frfr superlativer motsvarar fsv alla (för aldra) 

frfr superi. (alla dyraste, alla fulaste, alla raskaste m.fl., 

se Sdw). Samma sak återfinns i flera sv. och ösv. dial., t.ex. 

Btr divapt (Ob), Mu 737,1,e fö@t'n 'den allra första' (Ob), Nk allä  

bäst, allä mest (Rz 7 b). V11 Ob alle förstärk. adv. fför superl. 

Allra. Även i t.ex. P.Sdw.Kr. finns ex: g.pl. alla fremst, alle-

mest, alle yterst m.fl. V11 175. 

Hela uttrycket ol + superi. står i satsen som adverbial el. 

attribut el. predikativ. Se ex. nedan. Dessa har uppförts i al-

fabetisk ordning efter superlativernas begynnelseljud. 

dlfåpt el. cilfeipt 'allra först': d% le/4 fd.I.Las 67,f4pt zvi 

ldluartj, rot 2 ngapri4r an fpincid“-- 'de måste färdas allra 

först över Lansjärv(sjön), ro någotsånär (= ungefär) 1/4 mil--' 

oLgdmbt,ast 'allra äldst': hubar—po jar gamb/4asta ga4a hxn? 

tro,g, aä val,sk jar hga:mb/mast 'vilka som är äldsta gårdarna här? 

(undrar ni). Jag tror, att Vaisk(gården) är allra äldst (här i 

Grb)'. 

önkLst el. ålhdlst 'allra helst = i synnerhet': da a bTr a hcIA,m 

fGr måbvsföLkan, ölhålst Lå(p)markb4n, se J§Gft—p-- 'då det 

bar iväg hem för marknadsfolket, i synnerhet lappmarksborna, så 

köpte de--' 

hkeilast 'allra kallast'. 

dlmåst 'allra mest': sthnta tzi§ dlmåst om fero 81710 'flickan 

tycker allra mest om far sin'. 
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dlmhnst 'allra minst': revatdeyge--hon jar ålm4nst 'rävtången 

(= rävsaxen)--den är allra minst (av de saxar för jakt som förr 

användes i ÖK)'. 

divapt el. ålvdpt 'allra värst', i nekande sats '(inte) så värst 

många el. mkt, så överdrivet många el. mkt': o ss b/r4ta na--aa 

hit sku ha vari ål,vdpt fs-n, da a ha74 ha mama gria 'och så be-

rättade hon--att det skulle ha varit (= hade varit) allra värst  

för henne, då hon hörde, att mamma grät'. -- da stazAnta bira a 

skuL vara-4a, se var a hvetpt, da sootia si§al,n-- 'då flickan 

skulle börja vara ute (= utomhus), så var det allra värst, då 

solen sken'. -- da var a rdoLza, da va breliba vara vtai o fzå 

laksa, cel,nt var a dlvast z vore tel,r 'då var det roligt, när vi 

brukade fara (till laxpatan) och vittja och fick lax. Inte var 

det "allvärst" (= så överdrivet många) i vår tid'. 

dlåaapt 'allra ytterst = sydligast': an dstigaLhrman han 3.r_ 

-pz'sta gan va/ grÅsbeyno, han sza cnedapt 'östigårdherman, det 

(eg. han) är sista (= sydligaste) gården i Grelsbyn, den "sit-

ter" allra ytterst (= sydligast)'. 

åvarrligrast 'allra mest överflödigt': dl låva di 4varftgrast 

'de lever allra mest överflödigt (av alla)'. 

Adv. dilti (n) 'alltid'. 

Ökm. har formerna (Slatt och dlltin (i båda fallen stundom 

-A-). Betydelse: 'alltid, för jämnan'. -tzn el. -t/n är svagto-

nig form av ten b.m. 'tiden'. Motsvarande form, altin all-tiden 

finns belagd i ösv. dial., se V11. 

di for diltz ta-os-h4m ta ok f§4pgasmdpnino 'de tog alltid 

hem sådant åt oss, då de for till marknaden i Kengis'. 	o ss 
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aa-p--oLltz da di ver h69pgra 'och så åt de--alltid då de var 

hungriga'. -- stdando ha n fei. pgarvdnta, man ei,nt dLltz 'ibland _t 

har han (= brudgummen) fingervantar, men inte alltid'. -- hon 

fspwcin fer-öLlti, Lanrantsglzpga 'landrågumman försvann för all-

tid'. -- far-wdri sko hdn-dan cilltin vara d7na? '(förargat) var- 

för ska den där alltid vara där?' -- a jar öLltzn best 7.4pt-

gdpiga 'det är (el. går) alltid bäst första gången'. -- a kom 

nt dLltzn olia-m6no 'det (= uttrycket) kommer inte alltid på 

munnen' (d.v.s. man kommer inte alltid genast på ett uttryck.) 

Adv. an 'an'. 

an 'på, i, an'. 

Nedan upptas blott de fall, där an står som efterställd verbpar-

tikel (däremot ej an i år2LT:0 'anlita', ånmdi,L 'anmäla' etc., 

vilka belagts endast som fast smnsatta), samt uttr. av-o-dn. 

Ifrågavarande verb: ger-dn, hÅL-dn, Ltig-dn. _ 	_ 

ger dn 'gå an (att) (el. gå för sig att) + akt. inf. = kunna 

oftast pass. inf., vara möjligt att + oftast akt. inf: 

o da man da ha grglyt na (= trefdaa) va siszMksan,1 ha so
dn grava, se Le man op wen o5a—mcethro ail-törkas 'och när man då 

hade urholkat (eg. grävt) det (= träfatet, som gjordes av björk-

vrid) med skedsaxen1 , det som gick an att urholka (= det som 

. lämpligen kunde urholkas), så lade man upp vriden2  på (spis)mu- 

ren till att torka'. -- da Ldi,ra he-tdrkas, se a 	?.6.-dn sia 

sdana, ss tjToo1,-q1-- 'då leret (= leran) hade torkat, så det -t 

1 ett krokigt järn med egg på ena sidan, och med ett i järnet i-

satt träskaft att hålla i. 2 = det av vrid gjorda föremålet. 
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gick an slå sönder (= kunde slås sönder), så gjorde man--' 	di 

fz6 ååa ta, da dl ha ddliza brsura (gr-a-dr häva 7e!
1 ) 'de 

fick (= måste) äta sådant, då de hade dåligt med bröd (går det 

an häva det!) = går det för sig att formulera det el. kan man 

formulera det'. -- han ..6-Tnt-dn bc50 'han gick inte an att 

bota = man kunde inte bota honom (= en sjuk häst)'. 	--o drol 

sipnr0,m Otsanz-kcinto, 861  a ha gal-dn-rålm-da '--och dragit en _ 	_ 

skinnrem genom kanten (på kaffepåsen), så det har kunnat snöras 

ihop (= så att man har kunnat snöra ihop den)'. 

hål-dn 'hålla an = hålla på, hålla I, vara ihärdig (med ngt)'. 

Jfr ty. anhalten (itr.) i samma betydelse: 

man La?M; hut-a-dn, enen hon for 'men länge höll hon på, 

(trollkäringen), innan hon for = gav sig iväg'. -- va hul-dn da 

va våva, äzi, va skut ger-4a o .J;ara vordna 'vi höll då på med 

att väva, tills vi skulle gå ut och sköta våranden'. -- se hal 

man an bnnd— äzi man ha na sn d114.6t man vt/ ha na 'så håller man 

på att binda, tills man har det (= notstycket) så djupt som man 

vill ha det'. 

Zjg-dn 'ligga i (och göra ngt), gå på': 

3a ma.kr_ql rGiu,dn, je mag,r—cinm lig-dn = gr-66a 'ju mer de 

(= folk) förtjänar, dess mer ligger de i = går på'. -- da dl 414 

o präåa, da hg di an (el. hg di n) o präaa dtVåtza 'då de (= 

folk) ular
2 och pratar, då ligger de i och pratar mycket'. 

I uttrycket av-o- 3  'av och an'. 

Laaarptna
4 laå = e faZas av-o-dn, man nnt hor en na-låtkr 

1 det inom parentesen stående var en randanmärkning av meddela- 

ren. 	2 Ökm.I 244. 	3 ä.nsv 'av och an' 1556 Hq Ob. 	4 Se 

närmare Ökm.I 206 f. 
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'norrskenet låter = det färdas (el. rör sig) av och an, men inte 

hör man något ljud'. 

båra 'bara, blott'. 

Adv. II. Konj. 

båra el. bre. 'bara, blott, allenast, endast'. Förutsätter äldre 

bera (jfr isl. berr), liksom btr. bara (Ln § 40:2), medan km bd-

ra utgår ur å-form (Rg s. 146, 69) 

T. Adv. 

Ex. a 2er bera-treft da, san a ha f.erz 'det är bara tre dar sen 

hon reste'. -- bera Lg,des o sdndes ja_n haInm 'endast på lörda-

garna och söndagarna är han hemma'. -- hestn bara nela1
, en _ 

hdLlt nnt 'hästen stöter lite bara, han haltar inte'. -- di L-

vad ve fisk o fgeL bara, man d% hul-a-sld 'de levde bara av fisk 

och fågel, medan de höll på att slå'. 

Konditional konj: 'blott, om blott, om--bara'. 

o ha rek fast i fbalnr ar, losk6e, bara en hat a tst 'och det räc-

ker  om så vore i flera år, löpet, om man blott håller det torrt'. 

Adv. bttz 'bitti(da)'. 

bttz el. btåz 'bittida, tidigt', komp. bitian el. bttzare, sup. 

ej belagts. Är målets motsvarighet 	till rspr:s 'tidigt', som 

ej används. 

btch op o saAnt z-sAyg 'tidigt upp(e) och sent i säng'. -- en 

2ar bttz z-fcert 'han är tidigt i farten'. -- i ban 2er bttz o- _ 

mdr2an 'ett barn är tidigt vaket (el. tidigt i farten) om morg- 

1 Fvn. hnita. 
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narna.' Här torde ett för smnhanget onödigt z-fgrt vara uteläm-

nat. -- stel, op biazan 'stiga upp tidigare'. -- j% ha tal,pDtes 

fr a btazan 'jag har tänkt gå tidigare'. 

Oftast används bta, direkt frfr annat tidsuttryck begynnan- 

de med o- el. a-, såsom o-mdrjan, o-kwey1172,, o-nde., o-v, a-_ 

mgno t.ex; (de hade) ferz-hAm bzaz o-mdrjan 'farit hem tidlLt 

på morgonen'. -- (vi brukar) miu1k kl/gaera bztz o-kwd“lr." 

mjölka korna tidig l på kvällen'. -- bttz o-vd9n 'tidigt på vå-

ren'. -- o ss be n do koma-da bztz a-mo 'och så bad han dem 

komma tillbaka tidigt följande morgon'. 

Adv. bot 'bort'. 

Adv. bot 'bort, iväg, undan' m.m. används dels enkelt, dels 

och frfr allt efterEtällt i lösbara verbssgr. 

Enkelt: wot ha n ferz? - bot! 'Vart har han gått? 

Bort!' -- menen brd.uge fära all-skdosbs, Lat bot 'männen bruka-

de ge sig av till skogs, långt bort'. 

Efterställt i lösbara verbsmnsättningar. 

I denna ställning förekommer bot ofta. Verbets betydelse kan gn 

det tillagda bot förändras i flera avseenden: t.ex. en del verb 

får en mer resultativ - i vissa fall t.o.m. exhaustiv - betydel-

se; i en del fall är betydelsen mera rent lokal. 

Nedan följer en exempelsamling, med verben i alfabetisk 

ordning. I översättningen har jag försökt framhäva, vilken bety-

delseskiftning som i ifrågavarande fall avses. 

bz bot 'bjuda bort': jz jer bz bot 'jag är bortbjuden'. 

disk bdt 'diska bort = undan': dtsk bcSt l§drzla 'diska undan 

kärlen'. 
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dra-b6t-thn 'dra bort tiden = förspilla el. förslösa tiden'. 

drjelAmbl/1b6t=thn 'drimla bort tiden'. Syn. t. dra-bdt-teln. _ 	_- 

dråymblilbc5t=thn 'drymla bort tiden'. Syn. t. dra-bdt-taån. 

fra-b6 t 'gå el. fara el. resa bort från en plats; komma bort 

försvinna; falla av = magra, tvina bort': an ver-pkaralz fara-

bet, kattkpgan von 'den var för bra för att komma bort el. för- 

svinna, vår kattunge'. -- an ha fdLe-d o ferz-b6t o veta-mdar _ 

'han har fallit av och tvinat (bort) och blivit mager'. 

feL bot 'fälla bort, tappa, mista, förlora': jar etnt hzt sj§eLe _ 	_ 

n b4o9m (el. an  bko,om sj§eL) so a ha reit bot 'är inte det här 

Blommas (= en ko) skälla, som hon har tappat'. 

Q;ara bot 'göra bort = avsluta, göra färdigt, stöka undan ngt, 

bli färdig med ngt'. Anv. mkt ofta: da .71 ne ha fat 	ara-bdt- 

pke/kr fetAse, ss sko 31-- 'då jag nu har fått göra färdigt skura 

lagårn, så skall jag-- (= bara jag nu får skura lagårn färdig, 

så ska jag--)'. -- da jar koLand.uga 	<59t-bdt = da yar a koka- 

fdrdzä 'då är kolningen avslutad'. -- da dl ha Q3o9it bot vcetnta7.- 

m4pnzn, res4.s.ta manen st 	zL skos 'då männen hade gjort bort 

(= blivit färdiga med, stökat undan) vintermarknaden, så utrus-

tade de sig (f.a. bege sig) till skogs'. 

ha bot 'ha bort = ha gjort bort, ha stökat undan'. (Möjl. ha--

borta). -- o menen dam brduga rdra, da dt he-bdt_ z2(.9rdr2..a, uäz 

thmbardInsnzpgan 'och männen, de brukade, då de hade färdigt 

(el. stökat undan) vårsådden, fara i (= ge sig av f.a. arbeta 

med) timmerrensningen'. 

haop
2 

bot—trevb 'haspa bort tiden = slösa bort t.' 

1 Vb 42. 	2 Jfr Rz 247 a haspa, bet.2. 
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hdft bdt—nan 'häfta bort ngn = grundligt störa ngn': a ster o 
_ 

heft-b6t mz 'hon står och stör mig (så jag kommer av mig i mitt 

arbete)'. -- haft båt—tea,n: gu-netra ml, lz sza o haft bot—teann 
_ 	_ 

'Gud nåde mej, jag sitter och förslösar tiden'. 

kInz i -böt—teann 'klittja bort tiden, med lek o.d. få tiden att 

gå fort'. 

L a bot 'laga bort, ta bort, tvätta bort o.d.': no 9 Jar a bast an 

L a bot mcinzpga boda b4ksreslvan o6a-f4pko Q3dnzyg 'nog är det bäst 

man lagar bort (= tvättar bort) målarfärgen från byxbaken "på 

färsk gärning" (= genast, så snart som möjligt, innan den fast- 

nar för bra)'. 

l4g bot a breub 'lägga bort ett bruk, en sedvänja'. Lägga bort = 
...- _ 

förlägga, se under sta-b6t. 

mtst böt 'mista bort, mista, förlora': en ha mista-bot_idaaan an _- _ 

ha hgaul for 'han har mist den ansiktfärg han haft förr'. --

hastn ha mista bot otur mon 'hästen har mist hela manen'. 
_ .  

ndana böt 'nöta bort, förnöta (tid)': månzyga ha nos bot boda 

dr/dmo 'målningen har nötts bort från årskaftet'. -- da n sza o 
_ _ 

räva1 o präaa, brrib an no oka bot—ten, ss n ea,nt vaska a 'då man 

sitter och "rabblar och pratar" (= pratar strunt), brukar man 

förnöta tiden, så man inte vet det (= så man inte märker hur 

fort tiden går)'. 

dfs 2b« 'ofsa bort, gn högmod avvisa': dfs bot—Itka 'yvas så mkt 

att man förlorar lyckan'. 

rirz böt 'rödja bort': r. bot sko_9flan 'rödja bort skogen.' 
_ 	_ 

sj§chn böt 'skina bort = torka bort (om grund, stenig och sandig 

1 Se Vb 40. 	2 ökm.I 163. 
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jord): ha so ja-po mal,r-ptc4n344a, ha vzl, st.4n böt, da so9ya 

819nn o a art kom rena 'det (= den jord) som är liksom mer 

stenjord, det vill torka bort, då solen skiner och det inte kom-

mer regn'. Redan det enkla sn har, utom den vanliga betydel-

sen (t.ex. sova sinn) även betydelsen 'brännas bort', t.ex. 

tur -pta%,n3c59,1a o tur-pan344a sj- scrkn ver an d40244a = a turk 

bot greura ver o6a dan jo9n 'torr stenjord och torr sandjord 

torkar bort värre än djup jord = grödan torkar bort värre på den 

jorden'. -- Även Btr har skina i betyd. 'brännas bort, vissna 

(om säd): dkan ftn (se Ob). 

sjsna böt 'skipa bort, ödsla bort, slarva bort ngt så man inte 

får igen el. finner igen det'. Jfr fsv bortskipa 'avlägsna': an 

ha sj§(6a-bdt °Lat ha n ha 'han har slarvat bort allt han äger'. 

s/§gm bdt 'skämma bort, klema bort'. 

sl(4.4(1 böt 'sluta bort, sluta att använda, sluta upp med ngt, 

upphöra med (att--)': da ses an ha sit'Az-böt waba gnxä 'då sägs 

han ha upphört med vartenda dugg (näml. att lära sig trolla)'.--

steepgmdcla ha slåäzs-bdt leg såran 'stångmåttet har slutat an-

vändas (el. har man slutat använda) för länge sedan'. 

sl4p böt 'släppa bort = mista': sLdp böt hare 'mista hår'. (Äv. 

sL4p hare. j% sleft se mz“z hare z vantar 'mitt hår föll så i 

vintras'). Men: an sLaft bot bisa bog% heendn 'han släppte bös-  _L 	• 

san ur handen' (avsiktligt!) 

spå böt 'spå bort': --se hav a fonsa nan gamaL-gdb, so ha spåt 

böt a '--så har det funnits någon gammal gubbe, som har spått 

bort det (= ngt ont, ngn sjukdom)'. 

sta-bdt 'städa undan, lägga undan, förlägga o.d.': stöp:a e%,nt 

bot pana no', se va Toknt ftn a 'stoppa inte undan pannan nu, så 
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vi inte hittar den'. -- a Jar teL ståge-böt. pane, no,  aAar, se 

va art ffn a 'pennan är väl undanstoppad el. undanlagd nu igen, 

så vi inte hittar den'. 

swdro,n
1  bot 'svedas bort, sveda bort': da n pLoD an föaL, se 

lamas fr,kna, o ha veL—pwent bot 'då man plockar en fågel, så 

lämnas fjunet, och det blir svett bort'. 

ta böt 'ta bort = avlägsna': dl bLaba vaga va vårmvåanan, 8G a 

skut ta bot—clefmba o veL rainnt 'man översköljde väggarna med 

varmt vatten, så det skulle ta bort dammet och det skulle bli 

rent'. 

törkas böt 'torka bort = förtorka, förtvina, uttorka': d6an hoL 

tgrkas bot 'säden (eg. åkern) håller på att torka bort'; äv. a 

tgrk bot gröyre 'grödan torkar bort'. Se ex. ovan under sisx.ann 
_ 	_ 

bot. 

ttnas bdt 'tynnas bort = tyna av, avmagra'. Syn. ttnas d, fdl d, 

fara-böt, mdtas d: an ha ttnasa böt (el. å) = an ha rola å, an 

ha forz-b6t. 

(53,r böt i-knayr 'öda bort i onödan'. 

bot såsom 1:a ssgsled i prep. och adv., t.ex. boa, boD 

sökes under senare ssgslederna -av, -i. 

Adv. böt 'borta'. 

Adv. böt 'borta' används spec. mkt tillsammans med v. vara, of-

ta(st) med betydelserna 'icke hemma, frånvarande från hemmet, 

hos främmande' o.d., på samma sätt som rspr:s 'borta'. 

Ngr ex: Pg-Pa var bot o hul-a-Lj lån-svalan 'pappa var borta och 

höll på att bygga landsväg'. -- de kåta jar bot, dans rötan oba 

1 fisl. sviåna. ökm.I 97. 
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bootan 'då katten är borta etc.' -- o se ver-stenta bot z to o 

hat ar 'och så var flickan borta (= hos landråfolket) i 2-+ 

da 'då'. 

da förekommer i ökm. som I. adv., II. konj. 

I. Adv. da 'då, på den tiden, dåförtiden, vid det tillfäl-

let; sedan, därefter, därpå; i så fall, under sådana förhållan-

den'. 

Ex. fGr-gämallt-az/båDa--nt fans a da so nw, a fans e-int /4a- _ 	_ 	- 

pura 'för länge sedan--inte fanns det på den tiden som nu, det 

fanns inte lutpulver--' -- men da ver a bdnzpga o d% he bratom 

hai,m azlbapa 'med då = vid det tillfället var det bärgning(stie, 

och de hade bråttom tillbaka hem'. -- da ber a az/ skur op be'-

niga, da di he flizaza el,ta 'därefter el. sedan börjar man (eg, 

bär det till att) skura upp (vinter)byggningen, då de hade flyt-

tat ut'. -- o da ver a ferdza få.=.qa-do 'och därefter var det 

färdigt (= slut med arbetet) för den dagen'. -- da foo_n bog% e- 

varketzs 'sedan el. därefter for han bort från Överkalix'. 	o 

sa dnsk an do ltke o ge-qäran. da snoo br,lurpdra s% fra boan _ 

'och så önskar han (= prästen) dem (= brudparet) lycka och går 

därifrån. Då (= därefter) vänder brudparet sig från bordet'. -- 

man da kom di si (DU, dan könstn aa 	åra si Loysara 'men sedan _ 

el. därefter hittade man på konsten att göra sig lysare-- (förut 

hade man använt brinnande trästickor som lyse spec. i uthus)'. 

sdombt% he darlatn (= ctisrA3a so dl s/oo), o da he di dar-

/g2ro 'somliga hade där (uppe i skogen där man hade sina flake-

länder) en slått (= ängar som man slog), och i så fall hade man 

en lada där'. 
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Stundom används da interjektionellt: wo-jar-a-ng-da? 'vad 

är det nu då? el. hur är det fatt nu då?' 	na, sea a hYna ng- 

da! 'nå, sätt det här nu då!' 

Uttrycket ollt da 'allt då, hela tiden': va da dar handro 

slog dl oLlt da u%-st4na-- 'med de där (hästskoformade) hän-

derna slog de (= landråfolket) hela tiden  i stenarna (när de 

följde efter barnen)'. 

Uttrycket da o da 'då och då, litet emellan': a ren ent, a 

kom nan stöordr1556a da o da 'det regnar inte, det bara droppar då 

och  då'. 

I början av eftersats  (stundom inledd av pleonast. ss) 

efter temporal försats (mkt ofta inledd av konj. (o)da) 

'då el. så': da di he fdrdza Lorz-(n hota, so umr—tst, Se da 

Q;zb di seaz-- 'då de hade slutat (eg. färdigt) lada in höet, 

som var torrt, (så) då började de "sätta" (= räfsa ihop små ho-

par utefter hela hödyssjan, se Liv 95). -- da mapnin 

ss da fogr—dz azlbäDa haz,sm 'då marknaden var slut, (så) å 17:17oar2  

de tillbaka hem'. -- da kwevkllrj, kom, da kom di uaz ga4o o bz-

Odg4 aa fa bog 'då kvällen kom (= då det blev kväll), då el. så 

kom de till gården och bad om härbärge'. -- da di ha ferch vöor- _ 

dna, da sleft—glz Tya kL4aara 'då de hade vårsådden färdig, då 

el. så släppte de ut kreaturen'. 	o da va sko sdmsk sj§zna, da 

ta va phs,r§tna 'och då vi ska sämska skinn, då el. så  tar vi 

pälsskinn'. 
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II. Konjunktionen da 

Ökm:s da används 1) oftast temporalt 'då, när': da dl hå74 ha va 

kom, sa kom dom cekdbrchsanä boci%-hhran 'då de (= björnurgarna) 

hörde, att vi kom, så kom de utrusande ur idet'. -- da ja var % 

ban, ss var par %n polj, so-- 'då jag var barn, så var här en 

pojke, som--' — o da man ha huvz do (= si§zna) dan ten, so sLa 

man op do o hav; do azI-tdrkas, o da dl jara tur, se ta man do 

-- 'och då man har haft dem (= skinnen) den tiden (i alunvatten 

så slår man upp dem och hänger dem att torka(s), och då de är 

torra, så tar man dem--'. 

2) mer sällan kausalt 'då = därför att, emedan': --c/%1„tra fa 
pbdas 861 moz;z, enan-dl-d6, da a sa-at bara o5a-bdlnan '--dju-

ren (som fångas med saxar) får plågas så mycket, innan de dör, 

emedan det slår åt (= igen) bara på benet'. 

L....jast 'eljest'. 

Ordet dLast är nytt lån ur rspr och förekommer mycket sällan. 

Målets ord för samma begrepp är dnap 'annars'. Se Adv. på -s 

( sid. 475). 

Last 'fast'. 

I. Adv., II. Konj. 

I. Adv. fast a) 'fast' i motsats till 'rörlig, lös o.d.', 

förekommer särskilt som verbalpartikel. 

fa-fast 'klamra sig fast, få fäste': an fzb' fast z6z no furotia 

z6z r4bdrAan 'han klamrade sig fast i en talltopp uppe i Råber-

get'. 

fjst-fåst 'fästa fast': o so festa d% fast i'znda--o Lzä fol,sn _ 
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hrimA;-nd%„ 'och så fäste de fast ändarna (av det virkade skär-

pet) och lät tofsen hänga ned'. 

häga fåst 'haka fast ett öppet fönster, så att det står stadigt'. 

lök fdst kbgaara 'locka fast korna' (sades om ett landrå). 

stårz-fdst bLoon 'städja fast blod, få blod (ur sår o.d.) att 

stanna'; 	stårz-fdst oramh4j;e. 'städja fast ormbett (eg. orm- 

hugg), hindra svullnaden från ormbett att sprida sig i kroppen'. 

seclz-fdst 'fastsätta': o se sea..T4z-fdst n ()be sparatrdoran 'och _ 

så satte de fast den = spaden) på spadskaftet'. 

     

b) i betydelserna 't.o.m., om så vore, om det bleve nödvän-

digt; nästan'. 

o ha rak fast z fbalr ar, Lo16a, bara an hal a tet 'och det räc-

ker om så vore (el. om  det bleve nödvändigt) i flera år, löpet, 

bara man håller det torrt'. -- se hug dl sl tagvd1,n, o ha skul 

vara bo t% gran, fast so armen grooft 'sedan högg de'  (åt sig) 

takveden, och det skulle vara av gran, nästan så groft som en 

arm'. 

Om fast i dessa betydelser se Liv 211 n. 15 och där citerad 

litt. 

II. Koncessiv konj. fast 'fas4.4, ehuru, även om': 

no o ha va 'anus, fast a var bLelA 'nog har vi sluppit fram, fast- 

än det var blött'. -- di he bod % tuga åaa--fast.42. ha ddLza va 

brgyran 'de hade mat av sådant (= fågel, fisk o.d.)--fastän de 

hade ont om bröd'. -- da dl foor—CL jsårkan--so antas d% nnt 

k4a .kr o6d sl ha d% skut ha 2,62.-J§Eirkan, fast a ver—pb 

i§orkan, aa-- 'då de for till kyrkan--så nändes de inte klä på 

sig det de skulle ha i kyrkan, fastän (el. även om) det var så 

nära till kyrkan, att--'. 	o p4b.a so ha droka, noo ge dom _ 

25 
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mar, fast a ver—gratyga o tgpadan 'och pojkarna (på bröllopet), 

som hade druckit (brännvin), nog gav de mer (pengar till brudpa-

ret), fastän el. även om det var drängar o.dyl.' 

Adv. fall 'fel'. 

Adv. fall 'fel, felaktigt, på oriktigt sätt'. 

ja ha .13o9t a fe“, a skur ha ?Ar./ eroldando, men ne jar a fe- - 

ouknt, se a ger ert an ender 'jag har gjort det (= arbetet) 

fel, det borde ha varit annorlunda, men nu är det för sent, så 

det går inte att ändra'. 

Ovanlig är formen reit, i uttr. sla fe/t 'slå fel': a ha—nt 

sloln  reit neap 'det har inte slagit fel någonstans (med skörd, 

fiske, Vs 36)'. 

Adv. fot 'fort'. 

Adv. fo9t används i betydelserna 'fort, hastigt, kvickt, snabbt, 

undan, strax, fram'. Kan ha avseende på rum, tid och sätt, utan 

skarp skillnad. 

1. Ex. rena ger fo9t tvi 'regnet går fort el. strax över'. 

-- a ran fo9t 'det rann fort (om blodet ur ett sår)'. 	baan _ . 

hin ger fo9t 'den här båten är snabbgående'. -- e ger fo9t o 

hent 'det (= arbetet) går fort och bekvämt'. -- man da sko a ger 

fint! 'men då (= när man med forsbåten skulle vika förbi en stor 

sten el. annat hinder) skall det gå hastig:1 el. gå undan'. --

a dguTA;as ss fo9t, firzkbra 'förklädet blir så fort el. 

snabbt smutsigt'. -- --se dl skul hin våva na foot '--så de 

skulle hinna väva det (= vadmalet) fort (och få skicka iväg det 

till stampning och färgning)'. 	ju f(59tara di var 94-fer-kiNa 
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va steepgbgyn, ju /dtara .7g16 a ve bgra 'ju fortare de kunde 
_t 	_ 

skynda med stångbördan, ju lättare gick det att bära'. (Om 

"stångbörda" se Liv 148). 

2. Som senare led i smns verb har foot belagts endast vid 

verben hal och körna. 

hdl foot
1  va (ara) ne 'hålla fort = fortfara el. fortsätta med 

(att göra) ngt': haL-fdot va-spin 'fortsätta att spinna'. 	ne 

fzns a el,nt mark mar par, so ha/ foot_ va ttipadan spar 	'nu _ _n 

finns det inte någon mer här, som fortsätter med sånt där spåen-

de'. — o se hål-d'-fdot va para ss da, azl dz ha trska-nda, 

olat boda-stdpgro 'och så fortsatte de att göra på det sättet 

då, tills de hade tröskat ner allt från stängerna (i rian)'. 

hma-fdot 'komma fort = ta sig fram, reda sig, klara sig'. Jfr 

ty. fortkommen 'komma fram, ta sig fram'
2
: an vzst eznnt, hurz n 

skul koma foot uaz-h4men 'han (den nyblivne änklingen) visste 

inte, hur han skulle reda sig (utan hustrun) i hemmet'. 

grhd m1 höof6aza, hurz jz skul koma f6ot va gdfal o knesku 'jag 

gruvade mig förskräckligt (eg. hovfattigt) för hur jag skulle 

reda mig med gaffel och kniv' (Yttrande av en gammal gumma på 

Gyljen, sedan hon varit på middag på herrgården.) 	da man 

teA7A3 aztbäba, .1...p als ha kmz-rdot znz-vdyn! 'då man tänker 

tillbaka (el. på gångna tider), att folk alls har kunnat ta sig.  

fram i världen!' 

1 Dalin Sv.0b (1850) har hålla fort 'fortfara'. 'Hålla fort med 

ngt, med att göra ngt', sål. samma betyd. som i ökm. 	2 Dahlgr. 

Gloss. har adv. fort 'fram, framåt, åstad'. Dalin Sv.0b har 

fortkomma i ugfr samma betyd. som ökm., näml. 'hava framgång, 

göra lycka' o.d. 
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Adv. fo9t ingår i temp. konj. se  fo9,t 'så snart el. fort 

(som)'. 

Ex: o ss fo9st.4l ha stot kara znz-tön, se wr41 op o sn41-

a-grgydn. 'och så snart (som) de hade stött kläderna i tunnan, så 

vred de upp (dem) och kastade (dem) i grytan'. (Klädtvätt förr). 

Adv. fram fram 'fram'. 

Adv. fram, fram 'fram' har i målet betydelserna 1. fram = framåt; 

2. fram ur el. fram genom ngt (c. ev. gör motstånd); 3. fram 

till målet; 4. ner till stranden, till sjön, till älven. 

ban sko ståyras ea da str46 an-sk6, ss n, kom rdta kö,c22a fram _ 	 _ _ 

'(fors)båten skall styras efter det (kompass)streck den skall 

(gå), så den kommer fram(åt) rätta kosan el. kursen'. -- ormen 

Lh7JJ9as-sl-frim 'ormen slingrar sig fram'. -- de kom brugömo 

pap fram ve brelo6sgdvo 'då stiger brudgummens pappa fram med 

bröllopsgåvorna'. 	stat fram aäz boan! 'stig fram till bor- 

det'. -- tö,gmban op o igvaäa nay, ha di breliba sa, da di ha 

hÅnscit, o ha b%tgur, aä da di dra bidera op, sko a sjsärGL In 

toomb fram znz spiran, o da dm dra btera nay, se sko e sj- §"re 

lgvea fram znz sparan "tummen upp och tvärhanden ned", har de 

brukat säga, då de har handsågat (el. sågat för hand), och det 

betyder, att då de drar (såg)bladet upp(åt), ska det skära 1 tum 

framåt i skåran (eg. spåret), och då de drar bladet neråt, så 

ska det skära 1 tvärhand framåt i skåran'. 

Friare: ga par eynt o se ä fram so den! 'gå inte här och 

sätt fram läppen din! = gå inte här och var uppkäftig!' 

körna frdm i betyd. 'komma fram (ur ngt), ta sig fram (i 

terrängen), bana sig väg o.d.': o se kom va fram uh teiamudo 
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zsz &17-Agasdno 'och så kom vi vid Telm-vägen fram (ur skogsområ-

det) till Ängesån'. -- a , ;zb' to.opbt va ren, man fram skul—lrl. 

'det gick tungt att skida, men fram skulle han'. -- fa fram 

skoan 'få timret framkört' (ur skogen). Eg. 'få fram skogen'. 

o ss grev man fram kaLa Q;uno-2d,on 'och så gräver man fram  

(de färdiga) kolen genom jorden (som täcker milan)'. 	di ha 

kzmz-frdm fra-b4%-h4szan 'de har kommit fram från bakom hässjan' 

(d.v.s. hässjan hade dolt dem). -- va fa val stik-frdm os fra - _ 

babt-bjsko, ss va sön 'vi får väl sticka oss fram från bakom 

busken, så vi ser'. -- se ä fram sokra! 'sätt fram sockret!(det 

stod i köksskåpet.)' 	triA;-frdm sl 'tränga sig fram'. 

Friare:  a saå o kn4sta o fz.b.  cent fram-ni 'hon satt och 

krystade och fick inte fram ett ord (eg. inte något)'. 

an kom fram fest 'han kom fram först (till målet)'. --

da hdg ve os rgyndan boqz-sko--o jssyr fram do åzl st4ian dar 

va sko Q;(474 'så hugger vi oss ryndor (= gärdsgårdsstörar) av 

träd-- och kör fram dem till det ställe där vi ska gärdsla'. --

han so ge—pmdn, han kom sal,nt fram 'den som går sakta, han kom-

mer sent fram'. -- ha n nnt kzmz-fram väz-brdn, en ha 2o förz 

leepg söran 'har han inte kommit fram till Bränna, han har ju 

farit (el. gått) för länge sedan'. -- da di kom fram-dzt-köLzs, 

ss la- (el. i,,,ka) -em handel sl maävöro a börjara 'då de (= 

forsbåtsfararna) kom fram till Kalix, så måste de (till)handla 

sig matvaror av borgarna'. 

fram 'ner till stranden, till sjön, till älven'. Jfr be-

träffande denna betydelse det isl. fram 'ud, fra det fasta eller 

indre Land mod Sen' (Frz fram, betyd. 4). 

wönz 2ar mesta? a ha furz-frdm twet el z baks aä-o-bell 'Var är _ 
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mamma? Hon har gått ner till stranden (för att) tvätta upp (eg. 

ur) ett par byxor åt Bertil'. -- se foor_q% fram va do (= 

ra) sto ta o6 do in.: baao 'så gick de ned till sjön el. älven med 

kläderna (som de tvättat) för att stå i båten och "stöta upp" 

dem (medels klädstöt)'. -- ger fram 'gå ner till stranden'. Mots. 

ger dpael 'gå upp på land från strandeni', körna fra-frdm 'komma 

nerifrån stranden' (se vidare prep. fra 'från'.) -- ger fram o 

spån-g44ra 'gå ned till älven (Kalix-) och (med hand el. skopa) 

fånga småfisk'. -- o da bZtan ha var:-ftli, ha dt burz-frdm do 2.-_ 

nz-bdao 'och då (filmjölks)byttorna har varit el. blivit fulla, 

har de (= folket i fäbodarna) burit dem till sjön (Sandsjärv) 

och i båten (el. båtarna)'. 

Adv. fram ingår i den adverbiella smnställningen 

frdm el. fram-o-brga 'bakfram, fram och bak'. 

Ssgr med fram el. fram som 1:a led söks under senare ssgs-_ 

leden: -efter, -i, -om, -över, t.ex. frdmeä, frdmz, frdmivz, 

frdmbro, frdmaptz. 

Om adv. fra-frdmanea 'från frammanefter, framifrån' och 

(fra)-frdmanz 'från frammani, framifrån', se under adv. på -an. 

Adv. frdm 'framme'. 

Adv. frdm 'framme' har belagts med följande huvudbetydelser: 

1. framme = icke undanställd; 2. framme = vid målet; 3. (nere) 
vid stranden, vid sjön, vid älven, i älven el. sjön, på isen. 

1. framme = icke undanställd: sea-fram-s6kra! eInt 	ar 

se:-frdm a, a star jo frdm 'sätt fram sockret! Inte behöver jag 

1 Även om landet är platt, sägs i regel Jpev% 'uppöver'. 
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sätta fram det, det står ju framme'. -- gLasa ster fram o6a-b6o-

kan 'glaset står framme på bordet'. -- do sko el„nt seh bLooma 

hzm fremst, ana sea a /avger bd:6ad 'du ska inte sätta blomman 

här längst fradgie), utan sätt den längre bak'. -- elAnt 43a-cio fal 

LaInä gbasa znatz ska6o, a ster jo fremast 'inte behöver du väl 

leta efter glaset längst in i skåpet, det står ju längst fram-

(me)'. 

framme = vid målet: an jar el,nt frdm ene 'han är inte 

framme ännu (fast han farit hemifrån för länge sedan)'. 	0 89 

fa di hot-d, fdp-unda-f, 	l di jera-frdm 'och så får de (= 

forsfararna) hålla på fors efter (eg. undan) fors, tills de är 

framme (vid målet)'. 	j1 fer-lapgar bot an vn. an so ster 

frgmbro 'jag går längre bort (på vägen och arbetar) än en annan 

(kar) som står närmare hitåt (eg. främre om)'. 

(nere) vid stranden etc.: ra.6 kara frdm 'skölja klä-

der i sjön el. älven'. -- e jar fdlza hol-d dzn(a)-frdm '(till 

några barn) det är farligt att hålla på (och leka) där nere vid 

sjön'. -- bak jar-frdm uäz-str4rdri, 'båten ligger i sjön vid 

stranden'. -- vå?t-dp 3 bron frdm 'hugga upp (eg. väkja upp) ett 

vakhål på isen'. 

frdm förekommer ofta tillsammans med framförställt fra 

'från' (och rörelseverb) i betydelsen 'från framme = (ner)ifrån 

stranden, från sjön, från älven'. -- könia fre-frdm 'komma neri-

från stranden': j1 kom fra-frdm 'jag kommer nerifrån stranden' 

(ropade en kvinna till mig i ÖLj. 1936, då hon kom kånkande på 

ett ämbar sjövatten). För fler ex. se  under prep. fra 'från' 

s. 44. 
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Adv. fa/.. 

Adv. fai (obet.) 'väl, välan'. Samma form fal, jämte fal, belagd 

i Btr (0b) i betyd. 'förmodligen'. I mga sv. dial. är enl. Rz 

formerna fäll, fälle vanliga. X.nsv. fälle, se Dahlgr. Gloss. 

och Kock Sv.Ljudhist.IV s. 229. 

Ex. ja kom fal ä.z/bdbas near gevåg 'jag kommer väl tillbaks nån 

gång'. -- mln az.,a Onzpå /110 JI fal fa Q3era va wo yz vi/ 'min 

egen penning (= mina egna pengar) måtte (eg. måste) jag väl få 

göra med vad jag vill'. -- szrdra jar fal rna ana 'sjörået är vä- 

lan något annat (än landrået och skogsrået.)' 	an ha stoor— 

ptzn oya, ss n skul fa/ bo94 kon sn uäz nnaro da n spåia, o 

spela rdt ea n4(laro 'han har stora, runda ögon, så han borde väl 

(eg. skulle väl böra) kunna se i noterna, då han spelar, och 

spela rätt efter noterna'. -- no 9 jer fal ha lezA6, wo do ;ar 

'nog är väl det likgiltigt (el. egalt) vad du gör'. 

Adv. fe,rbh 'förbi'. 

o/lt ha 80 ren zh m4bmbdrzan9  se sko a koma hitan(a) ferbh . 	_fl  

'allt det som regnar uppe i Malmberget, så ska det komma förbi  

här'. (i förargad ton!) -- da J;C6 va jo a-s, zmz ne skul ha 

fgrz fsrbh 'då gick vi (ju) att se efter, om något (el. någon) 

hade farit förbi'. 

Adv. fcgrceuå 'förut, tidigare'. 

dan har kan ha 31 celknt satt ferha 'den här kam n har jag inte 

sett förut'. 
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Adv. far 'förr'. 

fur (komp. av ftrz) 'förr'. Tidsadv. 	--o gdaan jara bocis 

tralnran, so dl ha verz-fr 'och ramstyckena (i vävstolen) äro av 

trä, som de ha varit förr'. -- fr ha dl--to% pisbLåsa bocil 

kraGan, 0-- 'förr har man--tagit urinblåsan från kon och--' 

for fans a ez,nt boc/1 1,4,-gsdrv,  nan lInsve4 z6z (131,nasdno 'förr 

fanns det ej någon landsväg från Lansjärv till (eg. upp till) 

Ängeså(n)'. 	fr märan va var otia våstasdra, s0-- 'förr, medan 

vi bodde (eg. var) på västersidan (av Ängesån), så--' 	far, da 

2% var og 'förr i tiden, då jag var ung'. -- a jar m/Q3z ver 

an fer 'det är mycket värre (nu) än förr'. 

Används ofta i smns. tidsuttryck: fr z verdan (ä. fr z 

vayn), for z tezAro 'förr i tiden', fur gdmat 'förr gammalt = 

förr i världen el. i tiden': får gdmat ha di breuåa 

nzpga 'förri tiden ha de brukat städja getingar (d.v.s. trolla, 

så att getingarna inte stuckos)'. 

Ingår som 1:a led i konj. fdran 'förrän', vars korta å kan 

förklaras av att hela ordet oftast har oton. Men det kan även 

bero på rspr-påverkan; det genuinare uttrycket är ftrz, eg. prep. 

'före' men använt som konj. (se s. 71 ): steilndo bretA ba di far-

fr(ftsk si da, faran-di-fdor 'stundom brukade de förfriska sig 

då, förrän (el. innan) de foro'. -- ha droo, el,nt lämpl;, foran 

heyndn kom va to aul 'det dröjde inte länge, förrän (jakt)hunden 

kom med två älgar'. 

Adv. hamn 'hem'. 

Lokaladv. 	obet. hem 'hem'. 

Till betydelse och användning nära överensstämmande med rspr:s 
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adv. hem i motsvarande fall. 

Ngr ex: fin-hdlm 'hitta hem'. -- gcer-h4m 'gå hem': wot-sko-do-

gdr? 2% sko ger-hdlAm 'Vart ska du gå? Jag ska gå hem'. -- ga-

hda,m! el. ga  ha/n-i-ge:14o! (eg. gå hem i gården!) 'gå hem!' -- ko- 

ma-h4m: en kom-h4m igår 'han kom hem igår'. -- stel neu haam _ 

ne 'skaffa (eg. ställa) hem ngt åt ngn': ja sko ta mz z kdfaköp-_ 

unna, ne da z ha stelt mz halAm a 'jag ska ta mig en kaffekopp 

vatten, då (= eftersom) ni nu har skaffat hem det åt mig'. -- op. 

a bar aä haam 'det bär tillbaka hem'. _ 

Adv. hm 'hemma'. 

Lokaladv. hda,m 'hemma, i hemmet'. -- I fråga om betydelse och 

anvåndning överensstämmer det i motsvarande fall med rspr:s adv. 

hemma. 

Ngr ex: --o sgran ha dl bgra % lil-bral66 hamn oba-dtmzäzddo 

'och sedan har de bara ett litet bröllop i hemmet på eftermidda-

gen'. -- vara-hdam 'vara hemma, sitta hemma o.d.' Anv. mkt ofta: 

2ar gamal/md,gra hda„m? ja, noos  jar-a-hda,m. -- j% jar hda,m dLltz, 

21 fas ea,nt ria vd1ran an sa = ja jar hda,ma/z far 2amt 'jag är 

alltid hemma, jag "färdas" inte något vidare (= vidsträcktare) 

än så = jag är hemmalig (= som helst håller sig hemma) för jäm- 

nan'. -- stgannta hin -bit§ best om vara-h4m bota 1zhdo6 bana _ 

'den här flickan är mest hemkär av alla barnen'. 

Som senare ssgsled 

darhda,m, sällan dekr-hdm 'därhemma', ibl. 'hemma hos oss (= hos 

den talande)': darhata,m ha va a gamak jgg/zyg 'hemma hos oss hade 

vi en gammal gumma (som rothjon)'. 	o jara dl farmeuan, sa ta 

di hdtm prastn o vey dalr-hdmn 'och är de förmögna, så tar de _ . 
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hem prästen och viger därhemma (= i brudens hem)'. 

Adv. hårt 'huru, hur'. 

Adv. hårt betyder 'huru, hur, hur(u)dan(t), vad för, vad, hur 

mycket'. Det används för att beteckna I. sätt och II. grad, i 

bägge fallen i såväl direkta FOM indirekta frågesatser. 

A. Enkelt. 

Sätt. 

hårt jar a fat (va dt)? 'hur är det fatt (med dig)?' 	hårt i 

hdrans telt' ha do na bt5rt-dt-da? 'hur i Herrans tid har du nu 

burit dig åt?' -- hårt ha do fårt? 'hur har du farit? = vad har 

skett med dig? el. vad har du råkat ut för?' -- hårt mo-hdäana 

ha gaz-ä(L? 'hur har det där månne gått till?' -- hårt mo-håpana 

kön-vara? 'hur hänger det månne ihop med det här?' -- hårt da.-

ta? 'hurdant är tyget?' -- hårt ha do fårmdrkel? 'hurdant   
får- 

märke (el. vad för f.) har du?' -- hårt ha dt tilndma? 'vad har 

de för tillnamn?' -- o ss lz/ha jz taLa-dm, hårt va fiD 	åra, da 

va varma 'och så måste jag tala om, hur vi fick göra, när vi 

var små'. -- o 8(9,  ha a fraa, hårt ken-pkul hd.0 'och så frågade 

hon, vad el. hur karlen hette'. -- (då man har småbarn) da fa n 

alnt ka. hurz-n-v(7, ana da fa n vara hdlm 'då får man inte 

springa hur man vill, utan då måste man vara hemma'. 

Grad. 

hår./ tz,tp do om o? - dtibtal 'vad el. hur tycker du om honom? 

1- Bra!' -- o sa bra di--regan-ha, hårt meepg deyn di skut våra -t 

uaz won gaL 'och så brukade man -- räkna ut, hur många dygn de 

(= rothjonen) skulle vara i varje gård'. -- man sel do etAnt, hu-

ri par Jar foLka--o6a oms s'ira o valo 'men ser du inte, hur myc- 
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ket folk här är--på ömse sidor om vägen'. 

B. I ssgr och smnställningar. 

harz-so-hd/st 'huru som helst = i varje fall, i vilket fall som 

helst, under alla förhållanden': ja, hurz-so-hdlst ss ger 	ne! 

'ja, i vilket fall som helst så går jag nu' el. 'jag går under 

alla förhållanden nu!' 

hurz-ddås 'hurdags'. 

Adv. hut. 

Målet har
1 
formerna hut, hupt, hust, hut. Såsom äldre uttal an 

ses hot, host, hot. Ihre 100:1 hult, hulst 'antingen, måntro'. 

N.Lule hota 'om, huruvida, månne'. Fyn. hvårt. Den i ökm. numera 

(= t.o.m. 1930-talet) vanligaste uttalsformen torde vara hut. 

Ordet hut användes 1) dels som adv. i betydelsen 'månne, 

kanske', 2) dels som interr. konj. 'om, ifall, huruvida'. 

iv da ses pdpa ha ta .kygt: hut-cia der vo,oen 	 fLöaan 'då 

säges (= berättar man att) pappa ha tänkt: kanske de där vågorna 

vickar omkull flotten'. 	hus t ve sko 	ra me 'månne vi .ska 

göra det'. 

ss--breliåe d% ger a verah4sen sn, hut-q% skuL ha bit der-

_na,lr basa aa hasta 'så--brukade de (= finnarna) gå till vedbo-

den och se efter, om man hade byggt några bås där åt deras häs-

tar'. -- ve sko frista gamaLfdro, hust han vwka 'vi ska fråga gam-

melfar, om han vet'. 

hut ingår i den disjunktiva konj. hut - el. 'vare sig - el-

ler, antingen -eller, huruvida - eller, om - eller'. Fisl. har 

1 Se Ökm.I 18. 
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hvårt - eb. 'om - eller'. 

hut a var foLka el kr. .ga so var—toka a arma, 8G-- 'vare sir 

det var folk eller husdjur, som var ormbitna, så--'. 	di fib 

tåva bo4% ha di fzb boa agro, hut a da va 	uti 	el dabia 'de 

fick leva av det de fick från åkern, vare sig det då var bra 

eller dåligt'. -- a skut bg.& hut i-d4 el a mor3a 'hon skulle 

baka antingen idag eller i morgon'. -- gdban vist ei,nt da, hut 

an fzg gasen, al testa rj, sera a be?.nda o leaa do fara szn vai„, 

'gubben visste inte då, huruvida han = en annan gubbe) fick 

gässen (som han hade bundna en efter en i ett långt rep) eller 

om han måste skära av repet och låta dem flyga sin väg'. -- ne 

mins 31 emit, hust 3z ha sabt a al öosnt a 'nu minns jag inte, 

om jag har sagt det eller ej'. 

Adv. zhögt,  'ihop'. 

Adv. ihdo6 har belagts endast i lösbar ssg med verb. 

Ex. bild-zhdo6 si 'bilda ihop sig, bildas, uppstå': gr(nan jara 

sma-hdLma, so bild-zhdo6 si bodz öorai,nhda,ao, so foLl va vaanan 

'grynnor = slamgrund) är små holmar, som uppstår av orent (eg. 

orenheter) som följer med vattnet'. 

itr. ddrb-zhdo6 'damma ihop, blåsa ihop, driva ihop': a bbas so 

a ster—pnzdrdi.,va, da c/dvab snzn zhdo6 az/ dråvan 'det blåser så 

det står snödrev (= så snön yr), då driver snön ihop till dri-

vor'. 

fdm-zh696 hota va refsn 'fämna ihop höet (= räfsa ihop höet till _ • 

en räfsfamn)'. 

0åra-zh5ot,  'göra ihcp, röra ihop, tillreda': d6aaldra1  var 1 

1 Liv 201 n. 10. 
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treldr, so dl 	.!)94-zhc595 hdkaLsa znz 'apetlådan var en trälåda, 

som de redde till el. rörde ihop hackelse(n) i'. 

hrp-zhdo6 tina 'hörpa ihop, snörpa ihop tyget'. 

knlp-7h696 'knippa ihop': k. z. pzidpkan 'k. i. plankor'; 'bunta 

ihop': k. 1. tran äui. zn knip 'bunta ihop garnet till en bunt'. 

knaan zh46 1knågna ihop, sggna ihop el. ned': a krana zh6.96 

urdu bc5un 'hon sggnade ihop under bördan'. 

knår zhdo6 'knörra ihop, vika el. böja el. klämma ihop': sko,on 

ha knåras-zhdo6, da n ha viåzs twegen 'skon har klämts ihop, då 

den har vikits dubbel'. 

kröma zhc596 'krama ihop, trycka el. pressa ihop, sjunka ihop': 

vega kråma-zhc596, da heihsa Jer n6ybiDt 'väggarna sjunker ihop, 

då huset är nybyggt'. 

kw574am-zhcio6 'kvalma ihop, svartna ihop och därvid förorsaka os 

(om glöd som ej rörs om)'. 

tsårav-zhdo6 'körva ihop, trassla till (ett nät), slå sig i knu-

tar (om tråd)'. 

mdsn-zhd95 'maskna ihop, trassla till sig (om nät)': e3a—po 

mAsna-zhdo6, ria, ss 33 ma ezAnt fe elAd a 'nätet är så hoptrass-

lat, så jag kan knappt få ut det'. 

mur zh6o6 'torna upp sig':  a mr zh6o6, vaäne, Sa a bl,e3, som 

in möra 'vattnet tornar upp sig, så det blir som en stack'. 

räva4 zhd0 va .kn 'rafsa ihop ved'. 

rål2g zh6,96 (aii prld4ban) 'ringa ihop (till predikan)': a 

rhyg-zhdo6 'det ringer samman'. -- tr. r.13,2g-zhd,o6 'ringa ihop 

= rulla ihop ngt t. en ring': r. z. rwaje o sea e o6e. baästdmo! 

'rulla ihop repet och sätt det på båtfören!' 

råls-zhd,o6 'rösa ihop, bråta ihop sig (om timmer)': telmbra 
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zhc.!95 znz ano 'timret bråtar ihop sig på älven'. 

rårs-21%46: dz--r4fst zhcioji hota ätt mo straug 'de--räfsade 

ihop höet till en (hö)sträng.' 

si-zh6o5 'sitta ihop': da sie man dna da de—trendrana, o da 

si d strsidnugen zh(596 'så slår man dit de där tränararna, och då 

sitter stöttingen ihop'. 

skråvg;§ zh696 mon 'skrynkia ihop munnen = snörpa på munnen'. 

skr4Wse8 zh596 'skrynkias ihop = skrumpna'. 

skrån-zhc596 'skråna ihop, torka för mkt och därför skrumpna (om 

bröd, frukt, läder, trä)'. 

spåre-zhdo6 'sporra ihop' (träslåar, se Ökm.I 108). 

strz-zh(596 'stinna ihop, strama ihop (ngt)'. 

strchyg-zhd96 'stränga ihop, räfsa ihop (hö) i sträng (då det 

räfsas sista gången)'. 

sw46-zhc596 'svepa ihop, fästa ihop': sw46 zhdo6 beende 06e /§4- _L 

rzLen 'fästa ihop bandet på ett laggkärl'. 

såäz-zhc596 'sätta ihop': --sa bre n gncelnr—do o sp2M11. 	seäz- 

-zhd96, der a he ferm z-o9l4 '--så brukade han massera (eg. gni-

da) dem och spjälka och sätta ihop, där det hade farit i olag'. 

(Om den kloke gubben i ÖK. som "lagade ihop" folk med arm- och 

benbrott etc.) 

twil-zh6o6 'rulla ihop sig': sa le dm euä nåvere, se e skut ezAnt _ 

twil-zh(596 'så lade man ut nävern (i en hög, med stänger och 

stora stenar ovanpå), så den inte skulle rulla ihop sig (utan 

plattas ut)'. 

tavg1§-zhd,o6 'tänka ihop, tänka ut (ngt)': noo.  het4pgt-

zhd9,6 hit mgcfr, men ne ha j% gLemt e 'nog hade jag tänkt ut det 

här igår, men nu har jag glömt det'. 
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tåm-zh6c26 'tövna, krympa ihop (om ylle)': Leg strimpan znz _ 

anas se tgm di zhc596 'lägg strumporna i kallt vatten, 

annars krymper de ihop'. 

Adv. il  

Adv. il, (La; komp. (Lan el. (Lava el. var; superl. vapt. 

Betydelser: 'illa (mots. väl, bra), dåligt'. 

Formen (La är ungt rspr-lån: a ha vo9te (La biäz udz-hiendn 'hon 
—L 	o 

har blivit illa biten i handen'. 

Ex. på il: an kan Låva bo Li1724; o vev!) o L64,3Qg o il 'man kan 

leva både länge och väl och länge och illa'. -- 1dmpa levs i/ 

el. dd7/zd. -- ma il 'må illa'. -- ?gara I se il 'göra en sak 

dåligt'. -- 	net);  'göra illa ngn': rå ha ,53o9t-q-o 'jag 

har gjort illa honom'. -- 	aret iL hTsg.h_do, polåo seno 'göra illa 

hunden, sin pojke'. -- Däremot: fåra il si el. fåra si 'göra sig 

(själv) illa = skada sig': a ha fri-(L 82 'hon har skadat sig'. 

-- en ha fri-(L si udz han/64r° 'han har skadat handleden'. --_ 

pipa melnn kan sterz-b4d9n--da nan fer-il-si; bara n fa våda, ad- _ 

-rj.z ha ferz-il-s:--ss se3, en ne 'min pappa kan få blodet att 

stanna--då ngn gör sig illa; bara han får veta att de har skadat 

sig--så säger han ngt--'. -- ha z skåra z ngzhldzsendo? - 31 ha f -

ri mz ndthillndo, man 31 valna epit, htilr: 31 ha fri mz 'har ni 

skadat er mycket (eg. någorlunda)? - Jag har gjort illa mig myc-

ket, men jag vet inte, hur jag har gjort mig illa' (bräckt ngt 

ben el. vrickat sig el. dyl. som ej syns direkt.) 

Superi. ve@t 'värst, mest'. I st.f. adj. i superl. används 

stundom vagt + adj. i pos., t.ex. da vT-n 36ta vagt-pznt 'då var 

Jotta (= Johan) argast (av de två som grälat)'. 
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Anm. I betydelsen illa (om smakförnimmelser) används ddLiä,, 

(lagt, Inz,dgt. T.ex. kdfa smä'bes ini,dgt 'kaffet smakar illa'. Se 

s. 4B8. 

Adv. in 'in'. 

in är huvudsakligen lokaladv. och används då oftast som motsats 

till (rika 'ut'. 

brelAa in si 'bryta sig in': kLataara brhg brålha-(n.-si 	onz-hdno 

o 	nen  'korna brukar bryta sig in genom hägnaden och äta säd 

(eg. åkern)'. 

bara-fn feas 0 sza, do oba boan 'bära in faten (med mat, från _ - 

köket) och sätta dem på bordet'. 

fa (n 'få in, skaffa in': bast a ver, ss ng di in in kåramstd9,4 

znz re.kygo 'bäst de var så fick de in en karmstol i ringen (och 

på den placerade man brudgummen)'. 

ger fn 'gå in (= in i huset, från att ha varit ute)'. Även fria-

re: dar velna ger in, ger våaa etia 'där vinet .går in, går vettet 

ut' (ordstäv). 

heva-fn 'häva in, sätta el. ställa in etc.': z ha fat nnt hoa- 

fn neap ana p kbgaar 'ni har väl inte ställt  in någon annans kor 

(i lagårn)'. 	o dam hdsta di trzgt va konan, dam ho9 di in 

19444120a8 43enz-8tlddro 'och de hästar man tryggade med säd, 

dem förde man in baklänges genom stalldörren'. 

koma-(n 'komma in (utifrån, från ett annat rum o.d., om fisk in 

i nätet el. dyl.)': va ha se å9stögalza, kom emIt in! 'vi har så 

stökigt, kom inte in!' -- nnt ha fal do ss brdtom, nog, kan do 

fal köma just in 'inte har väl du så bråttom, nog kan du väl 

komma innanför dörren'. -- köma råsana in z roman 'komma instör- 

26 
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tande i ett rum'. -- se ber a a ha Q;enz-d4ro--o se kom-dz-tn 

unz no ero der 'så bar det av ut genom dörren (med bruddans-

ringen) och så kom de in genom en annan dörr'. -- tio n jar 

notcla ttålJrlQ uäl non, a la_ciar fiska koma in 'tupurn är 

flötet i kilen i noten, det är där fiskarna kommer in'. -- s'dran 

kom a in staga o potddran 'sedan kommer det in (på bordet) stek 

och potatis'. 

lara-(n hota 'lada in höet, ta in höet i ladan'. På ÖK-svenska 

"lada höet". 

blya el. L&-(n 'laga in (hö o.d.)': da a hoa-rdna, 1110 an La- _ 

tn hota 'då regn hotar (el. då det hotar att bli regn), måste 

man ta in höet (i ladan)'. 	laya-(n st 'laga sig in, gå in': 

bara do ne Laya-(n di, ss va kon lats .a dun o gsa-- 'bara du 

nu lagar dig in, så vi kan låsa dörren och gå och lägga oss (så 

vore det bra)'. 

min-in 'mynna in' (mots. min ducl 	ALsamtne, ha Jar boda da-n 

min 	in o da -n min elhå, alsdn; an m172-10 bo ql dlsjårv o min-tn _ - 

:ni gråntrdskan 'Alsåmynnet, det är både där Alsån mynnar in och 

där den mynnar ut; den mynnar ut ur Alsjärv och mynnar in i 

Grundträsk'. Se kartan! 

sko-tn 'skola in (och el. att + inf.)': ne sko di tn o vhas 'nu 

skall de (= brudparet) in och vigas'. 

småt tn (si) 'smyga (sig) in': an kom smtanä in 'han kom insmy-

gande (i huset, i rummet etc.)' 

ståp-(n 'stoppa in (ngt)': ståp-(n nesddliDan ini bbuso (el. a 

b4uso) 'stoppa in näsduken innanför blusen'. 

ster-tn 'stå in' i uttr. soo,La ste-pe in Q;enz-fgnstran 'solen 

står så in genom fönstret (= det är så soligt i fönstret)'. Or- 



387 

det solig -t ej belagt, finns ej i målet enl. flera meddelare. 

sådz-in 'sätta in ngt (i ett skåp el. dyl.)': se ä elfl nt 97/asa se 

Lat ta znz-skctSo 'sätt inte glaset så långt in i skåpet (el. 

sätt inte in g. --i skåpet)'. 

ta-(n 'taga in, hämta in (ngt utifrån), ta in (medicin)': va

<n spfnrdkan strdks-bab'%-(fl 'vi tog in spinnrocken strax efter 

jul'. -- breura star znz-r472go o ta-r z jsåLzpg z sandar 'bru-

den står inne i ringen och tar in en gift kvinna i sänder (och 

dansar med henne)'. -- (om de har haft ngn invärtes sjukdom) se 

ha d% to % sl kwiks(lvra o to-(r ha ht medzstn '--så har de 

skaffat sig kvicksilver och tagit in det som medicin'. 

vara zn (azl, nau) 'titta in till, göra ett hastigt besök hos, 

hälsa på hos': dl--breuDa vara zn 	'de--brukade titta in 

till henne'. 

Friare och (el.) mer bildl. 

dizns-fn 'dansa in' (bruden i de gifta kvinnornas stånd. Se und. 

othä). 

föl-tn 'infalla, börja': bdnzpga ha fola zn 'bärgningen har fal-_ _ 

lit in = skördetiden har börjat'. 

söm-in 'somna in, dö': en some in, bzfl an 'björnen dog'. 

strIug-tn 'stryka in': strlub' in rasa 'raspa av enris'. 

vd,%-(n. 'inviga': d% vhb- a-fn isgrka igår 'de invigde kyrkan igår, 

kyrkan invigdes igår'. 

I smnställningen in o 	'ut och in' 	se eua. 

Adv. <n 'inne'. 

Adv. in 'inne, inomhus, "inombords". 

Ex. på ngr verb som ofta har fn 'inne' som komplement: 
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ha-( n 'ha (ngt) inne': h&-z-in nan gron? 'har ni inne (hos er) 

någon flat (eg. grund) (tallrik)?' -- va th-(n spinrdkan st raka 

bapl %Ihn o he-(n an hl pask 'vi tog in spinnrocken strax efter 

jul och hade den inne till påsk'. 

hal-in 'hålla inne (med ngt), ej yppa (ngt)': an jar inmarzsk, 

da n ez,nt sa wo an ta.;, da n hAL-in va day 'man är slug, då 

man inte säger, vad man tänker, då man håller inne med det'. 

stiat-in 'sitta inomhus, hålla sig inne': o gama4gdsan han sciä-trt. 

o Qpio,ptreskcan 'och den gamle ungkarlen satt inomhus och 

tillverkade träskålar'. 

ster-tn 'stå inne el. inomhus': lz sko ger hava elka kosz2n. 31 ha 

n hota, o fez:Vy ha 31 vila leaQ na sto,r-in 'jag  skall gå 

och släppa ut kon. Jag har givit henne hö, och därför har jag 

velat låta henne stå inne (i lagårn)'. 

sta 4a-o-(n 'stöka ute och inne = städa el. snygga upp utom-

och inomhus'. 

våra-in 'vara inne, hålla sig inomhus, sitta inomhus': 3z ha vå- _ 

ri-in halz-dn o na ger 31 in aaar 'jag har hållit mig inomhus  

hela dan, och nu går jag in igen'. 	--il wot/ar IOlzpg ha va- 

ri-in o dansa sla .kpbpdlska ve breihn '--tills varje gift kvinna 

har varit inne (i ringen) och dansat slängpolska med bruden (på 

bröllopet)'. 	huri l4TA; sko do vara-in? 'hur länge skall du 

stanna inne?' 

Andra fall: 

da breuba dl--strå-dua in resa w5a woi,a goLv,  'då brukade de--

strö ut (en)ris(et) inne på varje golv'. -- hit jar igila aa-

fdihsan, o sa ha di j§ila far-in o5a-go 'det här är brunnen för 

lagårn, och så har de brunnen för köket (eg. för inne) på går- 
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den'. (Yttrandet gällde gården kål i Grb 1936. Lagårn låg högst 

i backen upp mot landsvägen, själva gården låg nedanför, med la-

gårns långsida som vägg i v.) 

hin-tri 'härinne': a ja—sa varmt hzn-2'n 'det är så varmt härinne'. 

Adv. 20, 200  

Adv. lo, 3o,g (fsv iu, io) 'ju'. Används oftast i bekräftande be-

tydelse. 

Ex. wönz jar a svea? a star jo di 'var är Svea: Hon står lä 

bredvid'. -- han stuns jo, gdban o6a månzno, de mdnzn jar ful 

'han syns lä, gubben på månen, då det är fullmåne'. -- 31 naka-

sa
1 n jo zgdr 'jag träffade honom lä igår'. -- han so Q32 82 Uh 

farano, sa fargds n. jo 'den som ger sig i fara förgås ju'. -- z-

bLånd ha di dar jo rtittza skrekft 'ibland hade de lä riktigt 

trevligt där (= i fäbodarna)'. 	o stdando vog?, di 3oc2 man vayv _L 

'och ibland vävde de ju någon väv'. -- (Vi satt och väntade, att 

skogsrået skulle komma in, men ingenting kom in,) da QP.sg va jo 

e-s h 'då gick vi ju ut för att se efter'. 

Någon gång uttrycks lä genom omskrivning med ändrad ord-

följd: sz,ar—qz ha z sj§firo 'här har de ju en skära'. (Min sages-

kvinna hade förgäves letat efter en skära, och så hittade hon 

den helt oväntat i gräset). 

Anm. För den kompar. konjunktionen ju-desto el. dess har 

ökm. ju - ju.
2  3u- står i direkt förbindelse med en kompar. I 

1 Vb 108. 	2 Hos några äldre meddel. förekom (1920) 3a - ja: ja 

maok—d1 fai§zdn, 3a mask—gam ger 66e (el. /zg-ån) 'ju mer de för-

tjänar, lä mer gnor de på (el. ligger de en)'. 
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den efterföljande huvudsatsen har rspr. numera desto el. dess i 

st.f. äldre ju el. desto, dess. (Se t.ex. Dalin Sv.0b.) 

Ex. o ju fo9tara dz var g69-fsr-kdtha va steepgbeyn, ju Ldtara _ 

4;2b a va bra 'och 131 fortare de var i stånd att skynda med 

stångbördan, desto lättare gick det att bära'. -- ju mai,r-di 

stampa dalan, ju setara han vat 'Il mer man "stampade" degen, 

desto mer "syftad" blev den'.
1 
 -- o ju hdl/an a var åska o stöor. 

pmdzia, ju betar var a 'och Ill hårdare askan var och i stora bi-

tar, dess bättre var den'. 

Adv. just 'just'. 

just el. just: a) just, strax' (om tid); b) blott, bara, nätt och 

jämt'. c) Negerat: alnt just, elAnt--just 'just inte, inte-just'. 

hol.-a-just .J;ara ne 'just hålla på att göra ngt': va huL a 

just drzk kafa 'vi höll just på att dricka kaffe (då--)'. -- va 

skul just gar-idina, man da kom an 'vi skulle just gå och leta 

(efter pappa), men då kom han'. -- a kom just rena, da va hul, a 

va Loben 'det kom regn, just då vi höll på med slutet (= det 

sista av höet)'. 	just fzrz-(lan 'just (el. strax) före jul'. — 

just fzrz-mzsdmaro 'strax före midsommar'. Mots. straks bagz-mu- _ 

s6maro. 

dl trora-ndi, si znz-sniro--so just hey:ra sontas 'de (= lap-

parna) trampade sig ned i snön, så bara (el. blott) huvudet syn-

tes'. -- en gLoopgar Joo o Lep, just 'han hankar sig ju fram och 

nätt och jämt lever' (om en som knappt har mat för dagen). 

.o) a da nnt Just-PL nei,r 'det duger just inte till någonting'. 

1 Se närmare Liv 32. 
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3% ha het.4o, man nnt Just st-4o 'jag har hört dem (= 

skogsråfolket) men just inte sett dem'. -- da br(bub'a d% nnt _^ 

0åra just ne 'då (= på fettisdagen) brukade man inte göra just  _ 

något'. 

kdnsa 'kanske'. 

kdnsa är ungt lånord ur rspr. Målets eget uttryck är mgtndar eg. 

'mindre'. (Se närmare under Fristående komparativer s. 5/3). 

Endast ett par belägg: dz ha bzDt tz o to4 bas o kdnsa äz1, 

fUSQtan 'de hade byggt 10 och 12 bås och kanske upp till 14'. -- 

(bröllopsgåvorna utgjordes av bl.a.) 	kafabrtg o kansa fnyr 

hundra rchhddidar pänzpga 'en kaffebricka och kanske 400 riks-

daler i pengar'. 

Adv. kvar. 

kwor el. kwar, oton. kwor 'kvar'. 

Belagts i lösbara verbssgr som ha k., sten k. 'stanna k.', vara 

k. 

Ex. (;73esta he-dz-kwor uåz le8agd4o äzl-ddn-åå 'gästerna hade de 

kvar i husförhörsgården till dagen efter'. -- da fzb dz ha hdsta 

kwor 'då fick de ha hästarna kvar (= i fred för landrået)'. 	o 

pnan, so ver—sna4, se ha dl enda kwor bocll leyn, da-- 'och pi-

gorna, som var snåla, hade (eg. så hade de) ändå kvar av lönen, 

då (året var slut)'. -- (Somliga hade stöpt så mycket ljus), se 

dz ha kwor hl-dra babz '--så de hade kvar till året efter'. --

no9 ha n kwor-hdstn 'nog har han hästen kvar (= har ej sålt _ . 

den)'. 

ndrmasta stekta stan kwor hl dec et 'närmaste släkten stannar  _ 	_ 
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kvar till dagen efter'. -- fts,pt skuL da az,n sten kwar 'först 

• 
skulle då en stanna kvar (i kyrkan)'. 

han so skul vara-kwdr zvz-ndan z6z-agrken 'den som skulle vara  

kvar i kyrkan över natten'. -- o dem jera kwor an 'och de (= ka-

minerna i kyrkan) är kvar ännu'. -- --man e ver—nan tra kwor bo-

teyen '--medan (= så länge) det fanns en tråd kvar av tyget'. 

Adv. Lcilb 'lika'. 

Den regelrätta starktoniga formen är lckkg; obet. formen är 

iåeba. Starktonig form ngn gång Lgzja, sannolikt gn influens från 

formen La, som förekommer mkt oftare. 

(vid notfiske, då noten skall dras till land, måste fiskar(e)na 

laga att tupurn befinner sig rakt akter om båten), se di dra 

L&Iba 'så att de drar lika el. jämnt'. 

Det svag- el. otoniga Una är mkt vanligt frfr adj., adv. 

etc., vilka ofta åtföljs, direkt el. indirekt, av det komparati-

va so 'som': Ex. 

Le& brd; di ha tz6ts ma le6a-brd so k6nzygen 'de har tyckt att 

de mår (eg. tyckt sig må) lika bra som konungen'. -- a 	zg no9 

bra va ååa dndd, La-brd so a ne ger far os åaa boqz beter med 

'det gick nog bra att äta ändå, lika bra som det nu går för oss 

att äta av bättre mat'. -- leba-brd dndd, se/ Liga, da na 

tzpt o eInt fzå ne 'lika bra ändå, sade gumman, då hon tiggde 

och inte fick något'. -- Le& braz,r—so: spåntrdkra uäz vaz,vo sko 

haL veznven Leb'a brazA r— 	sj§Yre 'spännträet i väven ska hålla 

väven lika bred som (väv)skeden'. 

La-d“ 'lika ett, likadant, sak samma': e haz,a le6a-d.kt 'det 

heter likadant, båda heter lika' (om två saker vilkas namn jag 
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ville veta). 

lega-Lav/A; 'lika länge': brjelhpkdona _ 
sk/a/ rek /eDa-ta/M; so 

brhrk7,4nzyga 'brudskorna skulle räcka lika länge som  brudklän-

ningen'. 

leba-migz so-- 'lika mycket som'. 

leba-ndl,r 'lika nära': vara Leba-ndu...41 petn2 so s/_nasta 'vara 

sig själv lika nära som sin nästa' (en folklig omtydning av "Du 

skall älska din nästanetc.) 

Laba-r, stoosr, hay etc. 'lika rik, stor, hög etc.' 

låDa-vd, Lavdy 4 (el. Lhbv474) 'likaväl, i alla fall, ändå': 

an ha terz UsepavdulJ, fast 31, ha sagt an skta cent fa 'han har 

gett sig iväg i alla fall,  fast jag sade, att han inte skulle få 

(gå)'. 	a var—laDav4 74 bra, he-n-.251,nt fig"-a 'det var ändå  bra, 

att han inte fick det'. -- an Lav l(hDvdut, fast 71 ha vari ds-

'han lever i alla fall,  fast han har varit dödssjuk'. 

En synonym till adv. ta r söma 'samma, lika, i lika hög 

grad'. dam ver—pöma åokd9'6a, da dom kom aaz 'de (= abborrarna) 

var lika  okokta, då de (= männen) kom till stranden (av myren, 

där de satt dem på elden att koka, medan de själva gick att slå 

längre in på myren)'. 

Ssgr och smnställningar med Lag(a): 

ld/Dso, obet. lg,su 'lik(a)som': da snu?, an / ph6 aa Leenden, 

lssu ge na aa lanrdran 'då kastade han en pipa åt "landet", lik-

som gav den åt landrået'. 

l4Da-so-s5m 'likasåsom, liksom', med åtskilliga variantformer: 

tc4Dso-so-sd (el. 	so se el. 	so se), lesu-s4, Lgsu så. 

Ex. da var f/an fdrdz, o ha var 7.0Ca-scsi-som-z-gdliv azl sYax 

(An 'då var (tjärtunne)flotten färdig, och det var liksom  ett 
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golv att sitta på'. Jfr da vat a so gova (under so 'som' 2 b).--

a jar—inbso so se, aa ne bo,ok jz ger hatm 'det är som så, att 

nu borde jag gå hem'. -- a jar—issu se at inahat/ 'det har (eg. 

är) liksom ett och samma innehåll' (om ngr ord som jämfördes).--

a vek lesu so etnt se haft 'det blir liksom inte så bra'. 

Adv.  1641 	'länge'. 

D:0;, komp. ldpgar, sup. Laygst. Om tid. 

a ie....il:het /dvggl; z-kwdl/ 'det är ljust länge i kväll'. -- a vet. 

mz(j3z 1647A;, såren dl ha trdfasa 'det var mycket länge, sedan 

de hade träffats'. -- man 1,64-03 hu/-a-dn, enan-hon-fdgr 'men 

länge höll hon på, innan hon gav sig iväg'. 

lctuA; är särskilt vanligt i smnställning med verben dra, 

rdk, vara: 

dra /(4473Q; 'dra länge, dröja länge, ta lång tid': a dra no9 ha/z-

~, dnan di hz7-1, h9sm 'det dröjer nog ganska länge, innan de 

hinner hem'. 	jz vd 0 nnt, huri -1.647A; a dra va-stdmp 'jag 

vet inte, hur lång tid det tar att stampa (vadmal) (eg. hur 

länge det drar med stampa)'. 

rdk idt734; 'räcka länge': an sko snart skona, da dz star, o b-

ra do da n ger, da rek dz 1.447A3 'man ska smörja skorna, då de 

står, och bära dem då man går, då räcker de länge'. Ordstäv. ---

(Förr brukade man vid måltiderna portionera ut tunnbrödet åt 

gårdsfolket), se a skur rak Lepgar, medn 'på det att maten skul—   _ 

le räcka längre'. 

vara le13,7A3 'vara länge = dröja med att komma, vara borta länge': 

wo ma takLa 	z-kwaz,/ 'vad Tekla är borta länge i kväll 

el. så länge T. är borta--'. 	va var red, aa fen sku/ ha hoa 
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81 hi sfs boda fköaano, da n ver—ps 141043-- 'vi var rädda, att 

far skulle ha kastat sig till sjöss (bort) från flotten, då (el. 

eftersom) han var borta så länge--' 

vara fG—ldvr2Q; 'dröja borta för länge'. 

141943 i smns adverbiella uttryck. 

hurt-ldyy4; 'hur länge, hur lång tid'. Ex. se ovan. 

leba-141,743-so 'lika länge som': br4skckna akta rek 1, , ga-tduAg-

-80 brliÅrkiAnzyga 'brudskorna skulle räcka lika länge som brud- 

klänningen'. 

o6a-lppg3 'på länge, under lång tid': a ha eynt fcinsa skona 

/lina o6a-lay90 'det har inte funnits skor (att köpa) här på 

länge'. -- dl vd9r go9a vano, o he eynt trdfase o6a-Ii203 'de 

var goda vänner och hade inte träffats på länge'. 

lay7A;-i-dyt 'länge i ett, länge i ett sträck'. 

(hali) Ldy7343 såran'far(e;a.nska) länge sedan'. Samma betydelse har ä-

ven (hat:) Levm såran, vilket bör motsvara det fsv. lituo  si- 

dhan 'för länge sedan'. (Sdw.) 	en ha får: teg såran 'han 

har gått för längesen'. 

Om 1avg4; i smnställning med älLbäba se under detta ord. 

Ingår i konj. 8s-Ldy734; 'så länge (som)': dl stena, sa 

lavA3 mcignzn rekt 'de stannade, så länge (som) marknaden varade 

el. räckte'. 

Adv. leus 'lös'. 

Belagts som partikel vid verb: k4ava-l4s, kålmat4s, körp- _ 

81.4-1.48. 

kl'ava-lhs 'klava lös': kLava-L8 kLogaara fra vego 'klava lös 

korna från väggen'. -- kara var k1ava-1,48 fra vego. 
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koma Leys 'komma lös (om t.ex. eld)': 2/1n ha 

no 'det är eldsvåda i byn'. 

korp Leys
1
'korpa lös': korp Leys 3ootia va korpo. 

step Leys 'släppa lös': o ss sLeft a Leys hasta znz stoLo 'och 

så släppte hon (= landrået) lös hästarna i stallet'. 

måran 'medan'. 

måran 'medan', adv. o. konj. (fsv mäban). 

Adv. måran 'medan, under tiden'. 

(ss spz'zna-72, 	hestn o ho o an a stoLo) o hon sto o o vänta måran -t 	_ 

('Så spände han ifrån hästen och satte in den i stallet), och 

hon stod och väntade under tiden'. 

Konj. måran, temp. 'medan, under det att, så länge som': sdsan 

naz., ne bocla baz,na, mdran z vdnt 'sitt ned nu "bort från benen", 

medan (el. under det att) ni väntar)'. 

En ovanlig form är måran, belagd endast hos en medd. från Ö. 

Lj. såsom variant till märan: fur måran va var (JU vestarpdra, 

ss saå va °Sa zn hal„ aåz 472Q;asdno 'förr medan vi var på väs-

tersidan (av älven), så bodde (eg. satt) vi på en hed vid Änges-

ån'. 

Den vanliga sidoformen till måran är man. Jfr san till så-

ren och ösv. man, san. Se Liv 194 n.2. 

man 1) temp: a rzn mz.13z vak- man mdnan sav (ordspr.) 'det 

rinner mycket vatten, medan mjölnarn sover'. -- 31 Lxika Leg ml 

åzL wee--man da eran 	z6 'jag måste lägga mig att vila--medan 

de andra gick'. -- ha Q;ar 	nnt nit, man 3z kan ruyr Lzl- 

f4pgra 'det gör jag inte! Inte så länge som jag kan röra ett 

kzmz-Ldys oba bey- _ 

1 Okm.I 172. 
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lillfinger'. 

2) kaus. 'emedan, enär, därför att': dem 6ndra ss mzjgz o5e-d, 

man dl al_nt vist, wo so var e-f4rda 'de undrade så mycket på det 

där, emedan (el. därför att) de ej visste vad som var på färde'. 

Adv. mit mzä 'mitt'. _  

Har belagts endast i förbindelse med direkt efterföljande 

prep. (och) eller adv. 

Ex. mzå baDz: (och kjolarna brukade vi (förr) ha rynkade baki- 

från), le z ve D mzå babz, o 8G rsupkan--, o hekta aa do mtä frd-_ 

men./ 'lade ett veck mitt bak, och så rynkor--och häktade igen 

dem mitt fram'. 

mtå frdmenz, se ex. ovan. 

mtti: da--2 å di whl mttz den, o man ho'ke sky/ t4rkas 'då-- 

gick de och vilade sig mitt på dagen, (och) medan höet skulle 

torka'. 

mftInz, mttblz--böeno da-n z dro -95era gra6 undz traro 'mitti--

bågen (på rävsaxen) gör man en djupare grop (i snön) under trå- 

den (som står rakt ut över bågen)'. 	a jar-twerhtle mttznz 

ano 'det är ett bråddjup mitti älven'. 

mtt ith: va kLey:  salnå-lito mtt i -bh. 'vi klyver sönder dem (=små-

tallar) mitt itu' (f.a. ha dem till virke att göra lakegården 

av). 

sitt mila: a jar mttmile varmt o kolat 'det är mitt emellan varmt 

och kallt'. -- a kom 	skav obd, sa 31 tel,pDt an skul doi mtå- _ 

mzle handro 'det kom ett häftigt anfall av sjukdomen på (den 

sjuke), så jag trodde han skulle dö mitt mellan händerna (på 

mig)'. 
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mtamdoa: sh-aa lzg mtämdoä n 	a ara 'söder ligger mittemot norr'.-- _ 	_ 

o gan mfamdoa o6a ana_pgra mo oa grav, ha 2ar paio 'och gården 

mittemot på andra sidan (rakt) mot (gården) Grav, det är (gården) 

Feb' 

mtta el. mtta: s'iaz mtta bdäo 'sitta mitti båten (eg. mittå  _ bå- 

ten, näml. på sittbrädan)'. 

För närmare uppgifter om samtliga ovanstående hänvisas till 

ssgarnas senare led, prep. och adv. baåz, frdmanz, 1, 'ini, ztglh, 

mtia, mot, a, där fler ex. finns medtagna. 

Adv. mycket. 

mi0z, komp. mo_Ar, sup. mest. 

används som rspr:s mycket: arbdO m'6773z, studdlAr m7j3z etc. 

Jar e mt01 /Yrz o6a-do 'är det mycket lidet på dagen? = är det 

sent?, är klockan mycket?' 

mzz stoor, m./Q3z Le?yg etc. 

arbdoka mU;./ hat 'arbeta mycket hårt'; 71%14.74e gr m1,1¥.1 tres.ft 

'hjulet går mycket trögt', etc. 

a fListu se mi;%. 'vattnet stiger (eg. det flödar) så mycket'. 

Märk:  far m'43z (+ adjektiviskt ord i positiv) 'alltför': 

brgura ja—pk6pne, da a Jar far mN3i tet 'brödet är skrumpnat 

(eg. skorpnat), då det är alltför torrt'. -- far mz Q;oop 

s 'alltför mogen = övermogen (eg. för mycket gjord)'. -- d% gämt.- 

an sköoDsk62en ha hevz nat tea o vari for mzQgz la 'de gamla 

skogskojorna har haft platt tak och varit alltför låga'. 

Obs, uttrycket se ml7Q;z 'knappt, nätt och jämt' i satser 

som t.ex. an Q;zb o möra, se mtz na ruzias 'han gick så sakta, 

att han knappt rörde sig ( eg. så mkt att det rörde sig, el. så 
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att det nätt o. jämt rörde sig)'. 

Adv. malr 'mer(a)'. 

Komp. mar 'mer(a), vidare, ytterligare, sedan'. 

an ha fbiaza eran va-dl o kom etnt nantzn ma.kr di/A(4as 'han 

har flyttat härifrån för alltid och kommer inte någonsin (el. 

aldrig) mer tillbaka'. —o daha na ceInt vhst sl malr 'och då har 

hon (den döda som gick igen) inte visat sig mer (el. vidare)'.--

dam so he stor hålman, dar fzb di vara na daun mazA r 'de som hade 

större hemman, där fick de (som gick på roten) vara ytterligare  

något dygn (el. något dygn mer (än hos fattigare bönder)'. 	da 

fapwcin lånrarpthnta, o mor kom hon alnt äziberba 'då försvann 

landråflickan och kom inte tillbaka mer (el. sedan)'. -- ss 

ntäza di stoll73, o mayr-pa di alnt äzl no. ta 'så flyttade de 

stallet, och sedan såg de inte till något dylikt (oknytt)'. 

Ssgn ncemd.kr 'numera' se adv. ne 'nu'. 

Vid sådana adj. som ej gärna kompareras med ändelser används 

mat?.  + adj. i pos. + an för att vid jämförelse markera kompara-

tiv grad: 

an dnton ;ar mal,r-/upn an a Inåt:n 'Anton är lugnare (av sig) än 

Malin'. 

Sup. mest. 

dam f4d dan fårhögt.an  mest va-Ldvan 'de födde den fårhopen mest  

med lav'. 

Ssgn dtmest 'allra mest' se adv. ol 'allra'. _ _ 

Adv. nal 'ner, ned'. 

Adv. nat, obet. ne  'ned, ner, neråt, söderut, nedför, omkull'. 
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A. net  icke smnsatt med verb. 

Enkelt. 

Ex. t6omben op o 16,veäa net 'tummen upp och tvärhanden ner' 

(stående uttryck förr vid handsågning: då man drar sågbladet upp-

(åt) bör det skära 1 tum fram(åt) i skåran, då man drar det ner-

(åt) 1 tvärhand fram(åt) i skåran.) -- ss gros), d% zn kandi bca-

twurahran o net zsz scinskerev 'så grävde de en kanal från Tvär- 

åhuvudet och ner till Sandsjärv'. 	ddyna kom jndept o oidales 

ndrept(%) ha va madrdsa (vid bäddning): 'bolstern kommer underst 

och allra längst ned ha vi madrassen (dvs halmbolstern)'. 

I smnställningar och smnsättningar. 

'uppned, upp och ned (= så att undersidan kommer upp(åt))f 

baark stikpa (el. m41aft) dp-ndl, 'båten stjälpte (el. välvde) upp 

och ned'. 

op-o-nal, 'upp och ned = uppåt och nedåt': vaäne ger op o net uäz 

tron 'vattnet höjer och sänker sig i edan'. Jfr Op. 

Ssgr i vilka net, ne, ner- ingår som första led (nedefter, 

nedför. nedvidsidan, nedå. nedöver, m.fl.) söks under ssgs sena-

re led. 

B. n.o.k i ssng med verb. 

1. I ssng med en del verb betecknar net (som motsats till 

op) rörelse  el. riktning nedåt, söderut (: op 'upp, norrut'), 

ner (i jorden, i snön, i vattnet etc.), nedför, omkull'. Även 

bildl. och friare. 

Ex. 	a4a-n E4 'hala ned': ne atia-ua-ndok nooa zn.2,-bdao boa nå9å- _ 

st4epgen 'nu halar vi ner noten från notstången (och) in i bå-

ten'. 

fära-ndl, 'fara ned': f. net  az/ Lelh4 'fara (från ÖK) ner till 
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Luleå'; f. neri, oba-mdpnzno 'fara ned på marknaden (om lappmarks- 

bor som far ner till öK:s marknad)'. 	 fära nål va in Lelb aiL 

joo n z6z J.§årkgefLo zsz bren 'fara ned och begrava ett lik på 

kyrkogården i Bränna (eg. fara ned (från Lanså) med ett lik till 

jorden--)'. 	o 3G fo,o—n naQ;ung-fdpo o se nal, nerea-fdlan 

'och så for han ner genom forsen och så ner utför (Jock)fallet'. 

ftl laz-ndl 'flotta ner': f. ndl„ fLöaana azl-kälizs 'flotta ner 

(plank)flottar(na) till Kalix'. 

grava-ndl„ 'grava ner, gräva ner, begrava (ett djur)': --ss gro9 

di naifl  szLvra o pånzpga ini jo9n '--så grävde man ned--'. 

90,r—nal, 'gå ner': a ha gaz-ndi, a iseLdro 'hon har gått ner i 

källaren'. -- a ja—Letara ge_ndi, an ger-dp 'det är lättare att 

gå ned(för) än upp(för)'. 	ger—net 'bli översvämmad vid hög- 

vatten (om ängar, lindor, holmar etc.)': nd,o4o os stai, vaana se 

het, aa tral„ra o bkdrken o renan .J3b 	haLz hdana ver— 

nd.k, o mz4;z var a din ndraa bocil-skd,oz,o soz sg nal„, o somar-_ 

felksa OzD-ndi, znz-f44yn 'norr om oss steg vattnet så högt, att 

lindor och björkar och rönnar gick ner, och hela hagen var nere, 

och mycket var det där i norr av skog som gick ner, och sommar-

lagårn gick ner i flödet'. 

håva ndi, 'häva ned, lägga ner': kAilklra unha sLdas dp o TAvas- _ 

T141 GLIA geTP9 o-vYbo 'kalklädret måste slås upp och läggas ner 

(i karet med kalklösning) en gång i veckan'. 

köma-ndi, 'komma neråt landet, närmare kusten': k. nais  aul Le.474 

'komma ner till Luleå'. 

Låg-ndl eg. 'lägga ner (om säd som slagits ner av regn)': el,nt _  

ger a sj0ra va llamastno, da aban ha LA6t-ndi, 'inte går det att _ 

skära med slåttermaskin, då (den växande) säden har slagits ned 

27 
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av regnet (eg. har lpgt ned)'. Jfr ltg-ndl, 'ligga nere'. 

Labs-n4, 'läggsa ned, lägga sig och vila (fullt) påklädd': (då 

vi hade slagit hö på morgonen k1.8 och 9, då åt vi) o sn kalLnd 

va 2 o Las na.k in stacknd, dar va sa ä '--och så kunde vi ju lägga 

oss och vila en stund (på den plats) där vi satt'. 

ralm-ndl 'remma ner, i uttr. rm-nda fnr-f6nstran 'remma ner 

för fönstret = rulla ner rullgardinen'. 

sch-ndl, 'siga ned, digna ner, sjunka ihop': 3. nda, und' bgn 

'digna ner under bördan'. Syn. sh-lhd. 

itr. sLa-ndz 'slå ner': to9n ha sLåz-neil, o rzvz-sdndar trazA ra 

'åskan har slagit ner och splittrat sönder trädet'. 

846-nd% 'sopa ner (ngt)': o rånheiLal  ha dz znapt z-ston äzl _ _ 

82)96-ndzA  varia ij;önz 'och ett rännhål hade man innerst i rummet 

till (att) sopa ned vattnet genom (vid skurning av golv förr)'. 

-- hon so ha kwostn hon scio5a-ne-vdäne 'hon som hade (el. sköt- _ . 

te) kvasten, hon sopade ned vattnet (i rännhålet)'. 

sthr—ndl, 'styra nerför (en fors)': mar (59,Ltkan ha a hzznda, da _ 	_ 	 _t 

dl sko dra-dp 	nnopg-rdsa an da d/ ha stt—z141., 'fler olyckor 

har det hänt, då de ska dra (forsbåten) upp genom forsarna, än 

då de har styrt ner(åt)'. 

ståyp-ndl, 'stälpa ner, kavla ner, vika ner': s. naz, strompa. 

(Mots. stb4p op s.) 

ta-n 	'taga ner (ngt från plats högre upp)': ta-ndy tidAsisitkzan 

bocia-h(Lan, ' ta ner ullsköljorna (= ullspånkorgarna) från hyllan'. 

tröra rtd 	(81) 'trampa ner (sig)': da kz/gäara körna znz 

fart, da. da trora dl nal., a 	hpgot4720 'då korna kommer in i å- 

1 Se Liv 193 n. 14. 
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kern (eg. åkerstycket), då trampar de ner den till ingenting (= 

förstör den totalt)'. 	da dl skut w41 o Ma undar-vdlo, sa 

tröra-da-n4ln  st znz snzro-- 'då de (= lapparna) skulle vila 

(sig) och äta under resan (= malmforsling till Luleå), så tram-

pade de ner sig i snön (så att huvudet nätt och jämt syntes)'. 

D y 

ve.ages-nd% 'vikas ner, tyngas ned': bdska ha vis-n4 ok bob-sn(-

ro 'buskarna har tyngts ned av snö'. 

Med huvudverbet underförstått: (stavrarna till skidhagen 

el. gärdsgården svedas lite grand), bara dan dal,j172, so sko nal„, 

znz-,769n 'bara den delen som skall ned i jorden (= skall stötas 

ned--)'. 

Bildi. el. friare: 

feL-n, prrsa 'sänka priset (eg. fälla ned priset)'. 

komandd.kr-ndl, 'kommendera ned (ngn i graven)' i belägget han Qgzå-

vd-n aii o6a-grdvan, o da komanddzAra-n-n4 a a-gr4van 'han gick 

med henne (den döda kvinnan som spökade) till upp på graven, och 

så kommenderade han ned henne i graven'. 

Uttrycket trsk ndl, 'tröska ned' är dubbeltydigt: 1) tröska 

färdigt; 2) men detta innebar på de gamla torkriornas tid, att 

kornbanden, som satt uppstuckna på stänger under taket i rian f. 

a. torka, först måste tas ner på golvet, alltså även betydelse 

av riktning nedåt'. 

våva-n4 va.kvan 'väva ned en väv = väva färdigt en väv': valAvan 

hol a vara våvz-ndl, 'väven är nästan färdigvävd (eg. håller på 

att vara nervävd)'. 

2. Ibland används nal för att förstärka betydelsen hos ver-

bet, stundom i resultativ riktning. Ett riktningsmoment kan även 

förefinnas. 
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Ex. bask (nal„) (06a-n4) 'titta, kasta ögonen (på ngn), hastigt 

titta på ngn': .71 bkaska just o6d-no 'jag bara tittade på honom'; 

a kom o bLaska net obd-ma 'hon kom och tittade hastigt på mig'. 

b3'n (el. bilan) (nal„) 'bågna (ner)': goLva, taga, vegan ha baana 

'golvet, taket, väggen har bågnat': tega ha bol„na na'a„ 'taket har 

bågnat ner'. 

ro/ (nal„) 'sjunka (om vattenstånd)': a ha fota nal„ mzz, vaana 

'vattnet har sjunkit mycket'. 

feas (net%) 'fällas ner': tralra fetas (nal). 

ses nal, 'sätta sig ned': sesan na bocia bana! eg. 'sätten er 

ned från benen = sitt ner!' 

ssyv nat 'söva ned = vyssja till sömns': mo,c2ra sauv naa„ bana 'mo-

dern försänker barnet i sömn'. stuv 'söva, vyssja'. 

op.v. tUol  (n4. ) 'dugga, bildas vattendimma': e ren nnt, a be-

ra to nei, 'det regnar inte det bara duggar'. -- a hot a tilbo 

na 'det håller på att bildas vattendimma nu'. 

ål,s nal, 'ösa ned': a ål,sn 	var a bocp himeLo 'det ösregnar'. 

Anm. Beträffande å ena sidan s4yn el. sn-d '(av)syna' och 

å den andra sn-nd%, 'syna ned' har mina meddelare påpekat, att 

medan suun (a) betecknar 'avsyna' i allmänt vedertagen jurid. el. 

polisiär betydelse (t.ex. lensn ha sant hdtmana, o f.Az!ri,oskcen ha _ 

n havz-vd 8% 'länsman har avsynat hemmanet och fjärdingskarn har 

han haft med sig)', så menas med stinn nd.h, 'se ut platsen för en 

gård' (t.ex. han såuna-nd% fasta gan }lina 'han såg ut platsen _ 

för första gården här (= i Vs)'. 

" 3. I ssng med några verb betecknar nal, 'ner' ett2  "ostadande 

1 till tåpo f. 'vattendimma, töcken' Ökm.I 111. 	2 Formulering- 

en lånad från Nuv. Ob. 
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el. besudlande". 

Flera av dessa verb har i sig själva positiv betydelse, t. 

ex. bo  0 'blöta' (b. bi,o9men 'vattna blommor', leg uäz o b. 

'lägga i (socker i kaffet) och doppa', teg kLeokra äzl bto.käes 

'lägga kläder i blöt'; mD4a 'mjöla, strö mjöl (på en bakbräda 

etc.)' Ngr av ovanstående har belagts så gott som uteslutande 

i ssmg med T. 

Ex. bböl,ä-ndl„. s% 'blöta ner sig': bz,(50-ent-ndl, d% ne! 'blöt in-

te ner dig nu!' 

bösa-nd% 'skräpa ner': swäkzn ha bösa-ndzis  ssdei oe böåeno 'sva-

lorna har skräpat ner så (= till den grad) på vinden'. Syn. bö-

sa-dä: båsa-aä-gd14ve 'skräpa ner golvet'. 

d7A3-ndt 'dynga ner, smutsa ner': st4nta ha dhpqt-ndl fzrz-

k14c4re 'flickan har smutsat ner förklädet'. 

nkk-n4% 'fläcka ner (ngt)'. _ _- 

grzl ne%, sa 'söla el. smeta el. solka ner sig': bana ha grile- _ 

nell, 81, da d% ha hoL-a-Ldlb znz seendo 'barnen har solkat ner 

sig, då de har hållit (på) att leka (hållit på och lekt) i san- 

den'. 

g4åombre.-netz 'grumla till el. upp': g. el,nt ne%, vana! 'grumla 

inte upp vattnet'. 

144a-n4oys  sl 'mjöla ner sig'. 

mz1 ndt s% 'mylla ner sig, skrynkla ner sig'. 

skrJ ne%, sl 'skrynkia ner sig, skrynkla ner sig'. 

såoa 	31 'sota ner sig, smutsa ner sig'. 

s% 'tylla ner sig, skrynkla ner sig'. 
_ 
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Adv. nda 'nere'. -- 

Adv. ndt 'nere, under vatten'. 

Används sällan utan 1. efterföljande prep., el. 2. frfrstående 

verb 

net + prep., t.ex. ne jer a svea net znz i§eldro 'nu är _ 	_ 

Svea nere i källaren'. -- fur he ve serken åzl nero-knd o ermen _ 	_ 

ätl, nårept uh hånidrana 'förr brukade vi ha lintyg till nedan-

för knäna och (med) ärmar till nederst i handlederna'. 

tillsammans med frfrstående verb. Ej heller i detta fall 

används net ofta. Endast två smnställningar av verb + net har 

jag funnit vara allmänt förekommande, näml: 

lig-n4 	'ligga nere = ligga nerslagen av regn (om säd)': aåen _ 	_- 

lib ndt. 

vara-ndl, 'vara nere = vara översvämmad vid högvatten (om ängar, 

lindor etc.)': a Jar miOz atTAa net, e Jar hhvciane 'det är 

mycket (= en mängd) ängar nere el. under vatten, det är högvat-

ten'. Se äv. under ger—net 'gå ner'. 

Ssgr med net 'nere' söks under den senare ssgsleden (t.ex. 

nåra 'nere å' prep., adv., se under a'.) 

Adv. ro o 'nog'. 

noo, noo 'nog, tillräckligt; för visso, säkert, utan tvi-

vel, visserligen'. 

kkaken le—noo hey 'klacken är tillräckligt hög'. ----se da vor _ 	_ 

—noo lapbt fra-flo '--så de var tillräckligt långt ifrån elden'. 

-- o da ve tzptes ha noo höge, ss stet4A va-- 'och då vi tyckte, _ 

att vi hade (eg. tycktes ha) huggit nog (eg. nog hugget), så 

slutade vi'. -- no o ha di fa;„ arbdaå mt43:- (DU artaanhjndretd- _- 	_- 	 _ 	_ 
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Lan 'för visso har man fått arbeta mycket--på 1800-talet'. 	o 

i - 
80 InEr a %n smal sko9gsv64--ha vor-no9 i mol,s 1 'och så var (el. 

kom) det en smal skogsväg--det var säkert 1 mil.' -- skågrd, 

rio 9 fins-a-dm 'skogsrå, säkert finns det sådana (eg. dem)'. --

nog2 urna ra o bLas ne 'nog (= för visso) vräker det (= går höga 

vågor) och blåser nu'. -- no,g ha va lamzs, fast a vor bLathä 

( för visso) har vi sluppit fram, fast det var blött'. -- fo-no 

jar par-no9, z6z uvarkezizs % hal..jt anar dnzpg 'för nu är det no  

= utan tvivel) en helt annan ordning här uppe i Överkalix'. 

Ej sällan förekommer nog), i uttr. no9, va da, t.ex. ro 9 va da 

31 kom 'non kommer jag alltid'. 

Adv. ne 'nu'. 

Den vanliga formen är no, betonat äv. ngn gång ~4.; äldre 

form nel..4 'nu, nuförtiden, numera'. 

(Ur en historia om en förman på Gyljen, som var ute på arbete 

med ngr karar och lovade vakta, medan kararna tog sig en lur, 

och varsko i tid innan inspektorn kom, men som själv somnade och 

väcktes av att inspektorn stötte i honom med sin käpp. Då ropade 

förmannen till kararna): ruja-n par! 'må är han här!' 

o da kom pdpa fn o se: wo-Jar-a-n? 'och då kom pappa in och sa-

de: 'Vad är det nu?' -- sta-4U ne! 'gå och ät nu!'; ga-h4m ne! 

'gå hem nu!' -- ne sko di az/ mgkr 'nu ska de börja mura'. -- no 

sko j% hal-2n ro.glza 'nu ska jag tala om ngt roligt för henne'. _ 

-- no tamas 3% gor-clo%„a 'nu ämnar jag gå dit'. -- for-no jar 

par-noo, z6z uvark"6Lzs z halt anar 6nzpg 'för numera (el. nuför-

tiden) är det nog en helt annan ordning häruppe i ÖK'. 

ne ingår i ngr smns tidsuttryck: 
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som 1:a led i nIfst4n, ne--fo—tnn, nemnr 'numera'. 

man nIfst4n sko a ,r§ay6as °Ut 'men nuförtiden ska allt köpas'. 

ne 3ar e e/nt faLia fs—tnn
1 
 , ne fine a oLlt 'nuförtiden är 

det inte farligt (= svårt), nu finns det allt (att köpa)'. 

nem4r 'numera, nu längre, nuförtiden': o el,nt 31 kom ihd 

ne nemdIr 'och inte kommer jag ihåg nånting numera'. 

som 2:a led i 

da so nx 'då som nu, nu som då': nnt fans a de so nce--LådpdLy-

ra--kndpast sa6a 'inte fanns det då som nu--lutpulver--knappast 

såpa'. 

Adv. nåntzn. 

ndntin 'nåntin, nå(go)nsin', el,nt ndntzn 'aldrig'. Ibland 

nånsin 'nånsin', e./.,nt nånsin. Motsvarighet till ökm:s nåntzn 

finns i km. neintin (Rg 146), Öb. nantin, int nantin (Rz 475 a), 

nantin (V11), ä.nsv nånten. Samtliga dessa belägg peka på en 

form av sbst tid som senare led. Msv har nokon tidh för 'någon-

sin'. För ökm, går det att förklara -tim såsom i svagton uppkom-

met ur tnn b.sg. Jfr dLatin 'alltiden, alltid'. Se Ökm.I 267 f. 

Även ob. sg. te.kr 'tid' har i otonig ställning vokalkvaliteten 

-x, t.ex. dAntz el. Anti adv. 'en tid, en gång, fordom, för 

länge sedan'. Emellertid hade redan före 1920 betydelsen av 

svunnen tid på sina håll börjat förblekna, vilket förklarar smn-

ställningar som 4nti gamat_qiLbdba (en gumma i Alsån 1920) och 

dInti al g”, 72g (eg. en gång en gång) (He 1920), båda uttrycken 

med betydelsen 'en gång för länge sedan'. 

1 ne--fo—te/n mer sällan belagt. 
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Ex. ha do ndntzn salt na ttlåeden! 'har du nånsin sett något toc-_ 

kedärP. -- a edzt--a szä ez„nt ndntzn st(1 'Edit (1 år gml)--hon _ 

sitter inte nånsin stilla'. -- ez,nt ndntzn sko 31 Oara ha 'ald- 

rlä ska jag göra det'. -- an 3e-po zn IzAh57a po9pg, en veL ez,nt _ 	_ 

nantzn mat 'han är som en ihålig pung (= en pung med hål i 
  

bot- 

ten), han blir aldrig mätt'. 

nar 'når, när', fsv nar, ä.nsv når. _ 

nar, nar, nar (obet.) 'när,då' belagts som 1) adv. och 2) _ 	_ 

temp. konj. 

-0ankan köme nac.po-heist 'han komma när som helst'. -- tzstc4x, _ 

31 vaska. nar 31 sko t§gyr 'tyst du, jag vet när jag ska köra'. 

2)d---ha btlyastdme o rara, nar41 sko heva kara. åzl.-b4ro _ 

'de--har byastämma och rådgör, när de ska föra korna till (fä)-

bodarna'. 

men nar a 3ar basta fisktdln, szsl 3er a vIrbo fzrz-mtsomaro o vzbo _ 	 _ 

eä 'men när det är bästa fisktiden, så är det veckan före mid- 

sommar och veckan efter ( = bästa fisktiden är--)'. 

Som temp.konj. är nar tämligen sällsynt; i stället användes 

da 'då'. 

nr 'nära', fsv nära. 

Användes som adv. och prep. 

I. Adv. 

ndkr, komp. nårman el.rAmbran, sup. närmast el. n4mbrest. _ 	- 	_ 	_ 

Positiv netz,r används: dels enkelt, dels och oftare i smnställ-

ning med omedelbart efterföljande prep. + sbst. Av prep. är det 

enkla alt (i tidsuttr.) sällan belagt, medan de smnsatta babz, 
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isa och ah används oftare. Särskilt ndi,r aaz är en mkt vanlig 

smnställning (i lokal betyd.) 

Enkelt: 

o gdben pz,s14, kom felr.v.nr , o kamarda ver—/apbt bot 'och gubben _ 

själv (= den verklige björnjägaren) kom för nära (nl. björnen), 

	

och kamraten var 	långt borta'. -- e ver ot.a at st6L, da—at 

ken fsrz,ndokr, o so n kom-- 'det var på ett ställe, där satt kar-

len för nära (nl. elden som man gjort upp f.a. locka ormar in i 

den), och just som han (= den största ormen) kom--' 

Som senare ssgsled:  ndapner el. ndapne4r m.fl. 'någorsnär, 

någotsånär, någorlunda, c:a': di lelkä ros).  ngapn4r in fz,angdi,/, 

'de måste ro c:a 1/4 (mil)'. -- --sa e vat_neapner—/ou tont az/ 

g(54tfLz '--så stt det (= virket) blev någotsånär lagom tunt 

till golvtiljor'. -- o bdo,ren dom he di narr ea-4-rdr 'och 

(fä)bodarna dem hade de någotsånär i (eg. efter) en rad'. -- de 

tden jera nokapnr z-rdr i smal, fra-s t o 'de två (på tal om två _ 	 _ 

gårdar i Svb) ligger någotsånär i rad en bit från sjön (= Kalix- 

älven)'. -- va stod nai, stduera znz 3o9n, to o to, in meaer 
_ 

nåapndis r mzia wot per 'vi stöter ner (gärdsgårds)stavrarna i 

jorden, två och två (= parvis) c:a 1 m. mellan varje par'. -- 

ndasner bra, ferdza, nein r, tet etc, är vanliga smnställ- 

	

_ 	_ 	_ 

ningar: no,g ,ar e nceapndokr—tet znz hdbaren 'nog är det någorlun-

da tätt i ett härbre'. -- di ha ne ngapnr bra 'de har det nå- 

gorlunda bra (ställt)'. -- di (= ktisaera so ha vfldes) kon noo _ 

Leda na vara hrtiaz, da dm körna do nlapner ndokr, foLke 'de (kor-

(na) som ha förvildats) kan nog låta det vara oråmat (= låter 

ofta bli att råma), då folk kommer någorlunda nära dem'. 
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I smnställning med efterföljande prep. + sbst. 

ndkr baåz: o ss v6a di ss ndzA r baåz-skdfta--ss dsnzpga vep—stdka 

'och så väver man så nära baki (el. bakom) skaften--att äfsingen 

= sladden av varpen) blir kort'. 

 

nefiÅr isa: fIrrun 3ara ndkr isa 9674van, di vdnt rena 'flugorna 

håller sig (eg. är) nära intill golvet, de väntar regn'. 

nc4r4ll: --da a hul a vel,—ndzA r—,Izl-bdnugan 'då det höll på att 

bli nära till höbärgningen'. 

nr eaz: ger—ndokr aaz-vdänen 'gå nära intill vattnet'. -- da 

kom a didales aaz-bjska, ndlA r aaz-bdao, ha so LA 'då kom det 

alldeles intill buskarna, nära intill båten, det som lät (= sjö- 

rået)'. 	o/deles nr eaz-vd.ko lzg gan 'alldeles nära intill  

el. nära utefter vägen ligger gården'. -- aagdn ha La mzj3z 

ndl,r aaz aazgopgdbo 'Åt-gården har legat mkt nära bredvid el. 

nära intill Åtigårdsgården (i Nyb.)' 

n4okr-hzn6baa 'nära hitupp (i ÖK), nära här'. 

Komp. ndrman, ndrman ' närmare', torde vara särskilt ofta an-

vänd i smnställning med kölna 'komma': 

an ndrma si gaLo, o n kom ndrman o ndrman 'han närmade sig går-

den och kom närmare och närmare'. -- da kom dan an kamardan _ o 

ndrman, o ss papa bian 'då kom den andra kamraten närmare, och 

så tog björnen till sjappen'. -- man da di kom ndrman, da fzå di 

sn, aa a ver—Lanrdra 'men då de (de rödklädda främmande varel-

serna) kom närmare, så fick de (= barnen) se, att det var land-

rået'. -- a kom nerman o nerman, ha so lza 'det kom närmare och 

närmare, det som "lät" (om sjörået)'. 

Rspr-påverkad form föreligger i nermare: ve hand fa iL 

femtan o nermare j§jo staando 'vi kunde få till 15 (laxar) och 
_L 
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närmare 20 stundom'. 

II. Prep. 

Prep. ndz,r 'nära, invid, intill'. Lokalt. Styr dativ. Har 

såväl komp.- som superlativformer (desamma som adv. ndlA r), 

--dar a ver—nag,r bo, ha so Lza '--där det var nära båten, det 

som lät'. Jfr under adv. nazr: nalr aaz-bdao! --a ttznda zLan --  
thaz no sto9r rchsbriSaa--nar baao hans Lkjonntkt 'hon tände eld 

på (eg. i) en stor risbråte--nära Lejonflykts båt'. -- smes, di 

siaz o6e-bdko, haLz nazr ano 'Smeds(gården), de bor (eg. sitter) _ 	..- 	_ 

på en backe, rätt nära älven'. -- wo tamas sia./ naz,r—pzno 'vad _ 

Tomas(gården) ligger nära sjön (ä.Lj.)1  -- sefnd o sära dem saz 

ss naz,r wordro (el. Se aaz wordro) 'Sand och Sara (2 gårdar i 

Svb) de "sitter" så nära varandra'. 

I efterställning (styr då icke kasus): 

an blstrdIr aå 73, skul stiäz si fs—ndkr 	'han (A.) bestred, 

att han (B) skulle sitta sig (A) för nära = A bestred att B satt 

el. bodde för nära A'. -- ne stdid n sz baDz na trd, bz.,en, o _ . 

skuL La dem köma sz nr, ss n skul kon spålha obd-do 'nu ställ-

de björnen sig bakom ett (eg. något) träd, och skulle låta dem 

(= jägarna) komma nära honom (eg. sig), så han skulle kunna spu-

ta (= rusa) på dem'. 

Ex. på komp. och superb 

hdL ndmbren Leenden, skde3z6) 'hålla närmare land, (närmare)   _L 	._ sko- 

gen'. -- slaz ndmbran duro 'sitta närmare dörren'. --o tnenz he 

	

_ 	_ 

va helz,mvävz in,sdrka narmast kropo 'och under (eg. innani) hade 

	

_ _ 	_ 

vi hemvävda yllelinnen närmast kroppen'. -- --SO såaz di tfla, 

so 3a,....nermast ziL. ndo udz-nåaen, oSe-sttkan, ss el,,nt nåaa sko 4.- - 	 _ 
grdlras '(då man kommit i land efter fisket) så sätter man den 

- 
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tylla, som är närmast ändan i nätet, på (nät)stickan, så nätet 

inte ska trasslas'. -- aazgobgern Ja —nero ihgetti o nermast ano 

'a. är nedanför z. och närmast älven (= Ängesån)'. 	pdna so 

star ndmbrast zlo par brast, o para so star nembrast goLvan 

hon Jar fremaptz 'den panna som står närmast elden (på den öppna 

spisen) är (el. står) bakerst, och pannan som står närmast gol-

vet (d.v.s. härdens kant inåt rummet), den står främst'. 

Här kan jämföras de likartade förhållandena med fsv:s komp. 

nämbre, nämber m.fl. (till pos. när): ligger--närmer solinne, 

byggja nämbir watneno etc. 

Rimligtvis är ökm:s nr 'nära' det fsv nr (icke nJera), 

liksom målets nar el. ner 'hos'. Jfr NKal. ner adv. 'nära' (med 

e < äldre ;, Rg § 23), vilket likaväl som dess nar adv. 'när, 

hos' bör utgå ur enstavig äldre form, jfr dess lår v. 'lära', tir 

v. 'tära' m.fl. (Rg 	23). 

Adv.  ndstan 'nästan'. 

ndstan 'nästan, närapå' är tydligt rspr-lån. Obs. slutstavelsen! 

Jfr den i målet genuina konstr. mo  ha + sup. i liknande betyd. 

Liv 43:32, 140: så man må  ha brutit = nästan bröt (av sig fing-

rarna). 

da dl kom azl-jgrkan, se hul dl a ndstan fre9:s %ht/4 'då de kom 

till kyrkan (på vintern), så höll de på (att) nästan frysa i-

hjäl'. -- dz fzb ndstan lgva o bubsdzA r so dz vi/d 'de fick (på 

överkalixmarknaden) nästan väsnas och föra busliv som de ville'. 

-- 31 trd9d a m hui a do, ndstan 'jag trodde, att han nästan  

höll på att dö'. -- a ja—ndstan morkt ma 'det är närapå mörkt 

nu'. -- o znz-swaLano ha dl hovz nestan mnndar fonstar 'och i 

svalen (i fäboden) ha de haft nästan mindre fönster (än i själva 
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bodrummet)'. 	ne ha nestan won-dz,n p5L1 'nu har nästan var 

och en själv (en humlegård)'. -- dam so hot 	studd.z,r 77arigz, se 

star dua ndstan z-stdr obd-do 'på dem som håller på och studerar 

mycket, så står ögonen nästan i stad (se s. 79 ). 

Adv. ock. 

o 'ock, också, även'. 

E. sma gr an ha-6 6z,ra 'små grytor ha också öron'. -- sma- _ 	_ 

smetta 3ara-6 brayra 'små smulor äro också bröd'. -- an vat jo, 

han o, gambLan o gambLan 'han blev ju, han också (el. även han) 

äldre och äldre'. 	o se brekga dz kLalm staz,nf6äaran o 

6p dm-o 'och så brukade man lerbestryka husfoten (eg. stenföt-

terna) och krita den också'. -- dz ha taLa-dm o, gafflat fotk, aa 

de-- 'gammalt folk har också talat om (= berättat), att de--'.--

eä traska ss 7o9 dz do va baäo, fLödana, o znz fopa st,41 do-6 

va baäo 'utefter sjöarna ror man (tjärtunne)flottarna med båt, 

och i forsarna styr man dem även med båt'. 

Adv. sakta. 

s6bt 'långsamt; tyst, dämpat, svagt'. 

ger....pdg't 'gå sakta = växa långsamt' (om åker o.d.): ne saz, an 

(eka so mar ga—pcibt, ag-an 'nu ser den ut att växa liksom mer 

sakta, åkern'. 	tähz sab't! 'tala dämpat!' -- ga saåt! 'gå 

tyst!' 

seran, san 'sedan, s-en'. 

säran 'sedan', med kortformen san (om vars uppkomst se Ökm. 

1 58 A.4) 's-en', användes som 1. adv., 2. konj., 3. prep. 
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Adv. såren är ett i ökm. mycket ofta förekommande ord. 

Betydelser: 'sedan = därefter, därpå, vidare, (först -) därefter, 

därnäst'. 

Det används gärna i satsens el. meningens början, ibland dock 

föregånget av o 'och'. 

såran kom d% ha%,..m (några karar från Jock var på marknaden i 

Bränna) 'sedan el. därefter kom de hem'. -- såran I% 	dem dem håva 

do (= sjszna) az/ gdrvaro. 	o såren da blrz gdrvan va do 'där- 

efter (näml. sedan skinnen och hudarna torkat) måste man föra 

dem till garvaren. 	Och sedan (så) börjar garvaren med dem'.-- 

sZran kom a zn stalja o potdäran o sasan. 'Sedan (näml. efter 

bordsbönen) kom det in stek och potatis och sås'. -- såren kom a 

igoasopa. 'därefter kom det (el. serverades det) köttsoppa'. --

--da bral,t—glz etha dow24;a va-spårana, o såran too di si z refs o 

haka saana a-- 'då (el. så) bredde de ut dyngan med spadarna, 
_L 

och sedan (el. därpå el. därefter) tog de (sig) en räfsa och hac—

kade sönder det--' -- (då männen skulle bygga sig stuga, skaffa-

de de först näver till vattutak). såren foor—dz az/ skoos o hug 

-8%-td.k7flära uäz ston 'Därefter gick de till skogs och högg tim-

mer till stugan'. -- j% hav nnt da snt a såran 'jag har inte 

(då) sett det (= sjörået) sedan = därefter, efter den gången'. 

an ha jo frz leva såren 'han har ju gått för länge sedan'. 

(Beträffande Leepg se under /(4,720 'länge'.) _L 

san kry a va zhoo6 si§zna, tz uaz mon knip, 0 J§sUr—do--  'Sedan 

(el. Därefter) knyter vi ihop skinnen, tio i varje bunt (eg. 

knippa) och kör dem--' 

Både såren och särskilt san förekommer också som temp. 

kon j: 
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a jer bera tre& da, såren (el. san) a ha f7sirz 'det är bara tre 

dar, sedan (el. sen) hon for'. -- men ne, san e fzns Lampcfl&a o _ - 

-- 'men nu, när det finns lampolja och'-- (så vågar nog ingen 

mer gå i lagårn med ljusstickor.) 	o SH ktia&mt ste&nta mlihr- 

pd0a o k14e&äe na, san a he kLa&mt-- 'och så lerbeströk (eg. 

klemade) flickan skorstenen och kritade den, sedan (el. efter  

det att) hon hade bestrukit (den)--'. -- e jar zvz treäz ar-san 

a ver %n fepkreigell storT z6z everk64zs 'det är över 30 år, 

se(da)n det var en förskräcklig storm i ÖK' (yttrades 1936). --

fe-ne jer per-no9 z6z everkhzs % halt anar cfnzyg, san e vat 

jånvdan o Lånsvdan, 8H di fzb-- 'för nu är här nog i ÖK en helt 

annan ordning, sedan det blev järnvägar och landsvägar, så de 

fick (någon utförsel och införsel)'. -- san dem ha tgrke do, da 

ha di-- 'sedan el. efter det att de (= lapparna) har torkat dem 

(= renhudarna), så har de--' 

3. såren och san som prep. 

men såren femtz el sekstz ar ha d% Lat bot-ge der breube 'men 

för 50 eller 60 år sedan (eg. sedan 50 eller 60 år) har de lagt 

bort (el. lade man bort) det där bruket'. -- e ha vo.ote kalan san 

z-mgn 'det har blivit kallare sen el. från i morse'. 

so ' som' . 

so, äldre även su; frfr vokal stundom som, förekommer i ökm. 

som I. adv., II. konj. 

1. Som adv. är so oftast liktydigt med målets Les° 'liksom4,. 

frfr superlativer är bästa översättningen oftast 'så + positiv + 

som möjligt'. 

j% sko ta to ko kanse, d% ve-po Sina 'jag skall kanske ta två 
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kakor, de var liksom små' (yttrade en gumma på kafferep)'. 	o 

ha skuL vara su zn medzstn aa kLgäero '--liksom en medicin--' 

31 je„,so mdlAr zdd 'jag är liksom mera idag = lite finare än van-

ligt (sade en gumma i Nybyn 1922, då hon stod helgdagsklädd f.a. 

fara till kyrkan)'. 	sna74f4Ctzn beläas, dl para so åroldado an _t 

dl er ftirlin 'snålflugorna bits, de är liksom annorlunda än de 

andra flugorna'. 	o han va-inclet so f5-0, gamatipdyDen 'och 

han var liksom lite för sig (= lite outvecklad, "lite bakom"), 

den gamle ungkarlen'. Obs målets ordföljd 'litet som för 

o dom so vo mar våLbdrgad, so La do/ to ipimapcirdbt 'och de 

som var liksom mer välbärgade, så gjorde de två vadmalsdräkter'. 

an star frdmanz va forko o Lag so Isa 'en står i fören med 

forken och lägger liksom utåt (= skjuter båten utåt)'. 	a so 

drog °Sa mdban o se: je, rå va./2, nnt! 'hon liksom drog på målet 

och sade: ja, jag vet inte!' -- 31 ve-po kraugest, da j/ brzvhd 

mon 'jag var så rapp som möjligt (eg. som rappast) (att komma un-

dan), då jag brände mig'. -- straks daret so for so-Q“nast z-

vz skogz,o o äzl bsuno 'strax därefter så skidade han kortaste 

vägen el. så gent som möjligt (eg. som genast) över skogen och 

till byn'. -- 31 ha snopa a so sndrast uaz bren eä nnr_pma-sdb-_ _ 

ra 'jag har gjort en hastig resa fram och åter till Bränna (eg. 

snuppat av som snarast el. så snabbt som möjligt till B.) efter 

några småsaker'. -- va fogr so rdtest zvz baran 'vi skidade så 

rakt som möjligt över berget'. -- a je-po-L4vast no 'det är pre-

cis lagom nu (eg. som "lagomast")'. 

Rätt vanlig är smnställningen go ä so i betydelsen 'så gott  

som': spr47201§(la halas 2.5z goa-so-haLz-vnItten 'springkällan 

håller sig öppen så gott som hela vintern'. -- st:ngrd.kne, ha 

28 
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goå-so-npgar eva, bara invdkn 'stinngranen har så gott som ing- 

en ytved (eg. yta), bara inved'. 	go ä so znapt-z-trasi§an 'så 

gott som längst norrut i sjön'. 

Närmast som rumsadv. bör so nog anses i smnställningen da.. 

go 'där som', t.ex. da di kom o5a feigh(!yra, da-go ver-gtoora fog, 

da brce4a d2-- 'när de kom på forshuvudena, där (varest) det var 

stora forsar, så brukade de-- 

II. Som ko. 

Temporal konj.: so 'som' oftast liktydigt med 'genast 

som, i samma ögonblick som, så snart som o.d.' 

Ex. so da kom boc/2 iggrkan, sa kliejnA3 OM sa aaar 'genast som de 

kom från kyrkan, så klädde de om sig igen'. -- so hxundn sna-pl 

fra Ozand9pgo, ss sto,c2 an ',etuns oskar fardz va btsan 'i samma  

ögonblick som hunden snodde sig från björnungen, så stod Oskar 

Hedlund färdig med bössan'. -- so va kom chelfl ä, se h4ncia äzl 

sisdl znz haLan 'i samma ögonblick som vi kom dit (= till björn-

idet), så hundarna till att skälla (= så började h. skälla) in i 

hålet'. -- so d2 kom otia gaLo, breta d2 kast tayma o ger a ve- _ 	_ 

rahhsan se, hut-- 'som (= genast) de (= finnarna) kom på går-

den, brukade de kasta tömmarna och gå till vedhuset och se efter, 

ifall (man hade byggt bås åt deras hästar--)'. -- so n skel,.4å, 

kom bkan 	znast eihå 'just som han sköt, kom björnen genast ut 

(ur idet)'. 	soma eonbk)so bkan kom rxl...fsanä, hål-d n oskar 

Lgd bfsa 	samma ögonblick) som björnen kom rusande, höll Os- 

kar 	på att ladda bössan'. 	o so isdlzyga hin ä zvz trösget14o, sa 

smal Iserkdörana aä 'och i samma ögonblick som gumman hann över 

tröskeln, så smällde kyrkdörrarna igen'. 

Komparativ konj. a) inleder bisats, b) står frfr förkor- 
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tad sats el. satsdelar el. enstaka ord. 

a ve4,4u a vii 'det blir som det vill' (su är äldre uttals- _ 	_ 

form). -- dåran fzå va dra ra oba-sjstllen, so a bafdns 'vi fick _ 

dra henne (= björnhonan) på skinnet därifrån (= den plats där 

hon skjutits), såsom hon befanns (= i det skick vari hon befann 

sig el. precis sådan som hon var)'. -- o dar rdte na xua sl, so _- _ 

a 	2:6, se a Left etnt ep In fo9a z gefyg 'och där rätade hon 

(= björnhonan) ut sig, som hon gick (och stod), så hon lyfte in-

te en gång upp en fot'. -- --/Olzyga twdta bana o rcelksta bot, 

so vanlza ler 'gumman tvättade (det nyfödda) barnet och städade 
- 

undan, som (el. såsom) det är brukligt'. -- o 8G swal,r—op, so da 

do pzb JApzn 'och så sveder man (hål i kojuversållet) på samma  

sätt som då man naggar (råg)kakor'. -- dz festgt ta (ksa o hg _ 	_ 

.a melÅsrk, man ha vero da do hag aa skugo 'de försökte ta yxan _ 

och hugga till musen, men det var som (el. liksom) då man hugger 

efter en skugga'. 

an Lav so 1,T1.4.86L inz ror 'han lever som (el. liksom, såsom) 

lusen i sårskorpan (= överflödigt gott).' Ordstäv. -- (Nuförti-

den är allt så bekvämt), nnt jar a so da 31 ver—inh '--inte 

är det såsom (det var) då jag var liten'. -- (De skulle inbe-

spara mkt) skul dl Q;åra ng so fur-- 'om de skulle göra nu såsom 

el. liksom (de gjorde) förr'. -- --dnap se ve—n, karl.tyl., 80 'b 
— 	— 

ra' 	'--annars '--annars (så) blir den, kanten (på tröjan), liksom ett 

rep'. -- do ja—om % ana vadeptr4 'du är som en riktig väder-

flöjel'. -- o da dl kom op, se va .d d% aa a, o da vat a 80 go4va 

'och då de kom upp (ur källaren under köksgolvet), så vek de 

igen den (= källarluckan), och då blev det som golv'. -- (Man 

t 
måste spinna jämnt), dnas ve. 4 at /1.0 so hel,kahdra, o dne so me- _ 	 _ 	_ 
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raldra 'annars blir en bit som ett hårstrå (eg. som huvudhåret) 

och en annan som ett märrlår el. låret plenmärr' . 	an ma so ltd- _ 

nupgan z ddnmdrk (sägs om den som har det riktigt bra). --_ 

ta kom so dayn o6a-m4nzst§an 'giftermålet kommer som el. såsom 

döden på människan'. Talesätt. -- an rezh elkä som In bt;ptbhndar 

'han ser ut som en borstbindare'. -- o dlzhdo5vooe gLe so _ 

szA4zn 'och allihop var så glada som svalor'. -- e fans bran- _ 

vhna so varia den tnn 'det fanns brännvin som vatten (= lika 

mkt b. som v.) på den tiden'. --a ve—ps rask äzi sa, se kona be-

ra fLei...4, so dan uren 'hon var så rask att så, så kornet bara flög 

som hin onde (eg. "den värre")'. 	blvdnzpga dm sts1pa so grese, 

man gamati—soldäa dm sto9 'beväringarna de stöp som gräs, men de 

gamla soldaterna de stod'. 

3. Kausal konj. 

o so a da ver—clatizä va kweno--se vat a no9 dat,z2, M214 o saraä 

'och eftersom det då (för tiden) var dåligt med kvarnarna (= var 

dåliga kvarnar)--så vart det nog dåligt och sådigt mjöl'. 

Adv. söma 'lika'. 

Fsv. har dem.pron. sami (selten somi) Aschw. Gr. § 510:6. I 

ösv. och no. dial. förekommer sama som adv. i betydelsen 'lika'. 

Varken V11 el. Torp uppger -o-form. Dem.pron. samme, -a heter i 

ökm. oftast söma, mindre ofta sdma (säkert yngre rspr-lån; obs. 

m och slut -a!) 

Ex. på söma som adv: dem ve—pöma ö9k(59.6e, da dem kom-dm 'de (= 

abborrarna) var lika okokta, när de (= männen) kom till stranden 

(där de kokade fisken i en gryta). 
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Adv. se 'så'. 

Adv. se (fsv. so  < sv,i) är ett i ökm. synnerligen ofta an-

vänt ord. Användes för att ange: 1. sätt, 2. grad, 3. tid el. 

ordn. 

sätt: så, sålunda, så där, på det sättet. 

di (= hasa) star a ari rent, brelhb va saiA, da di ste—pa i 

brai,,d 'de (= husen) står efter en ränta, brukar vi säga, då de 

står så där (el. på det sättet) i bredd'. -- da di ha hcn-a-ss-

sjOra hali den o belAnd-- 'då de hade hållit (på) att skära (sä- 

den) så (el. på det sättet) hela dagen och binda--'. 	o da kom 

va fGpt—Pl strismansgdn, Se hza han, ådeptgdn 'och då kom vi 

först till Stridsmansgården, så hette den, sydligaste gården (i 

Ängeså)'. 	en ha ta, se fram o ailbaba 'han hade ljugit så (= 

på det där sättet) fram och tillbaka'. 

grad, oftast förstärkande: så, så mycket, i så hög grad, 

till den grad. 

a ha kimz-tn se fIA:tzn, stöor-hcio6en 'det har kommit in så mysket 

flugor, en stor hop'. Somliga medd. ha här ibland se miQgz fbetzn. 

-- da 32 ha o2 föptad4n, se kom e in ss nin 'då jag öppnar 

farstudörren, så kommer det in så mycket flugor'. -- e ha kzmi 

nal ss sooae, bodi ha spila vor op z lzl-grha da e rand 'det 

har kommit ner så mycket sot (i spisen) av att spjället var öp- 

pet lite grand, då det regnade'. -- 31 ha Ss tanvarken 'jag har _ 

så förskräcklig tandvärk'. -- 31 ha fai ss krelmen 'jag har fått 

en sån snuva'. -- (de behövde ej lida någon nöd) fGr he dt fib 

se tahsn o fda4a '--ty de fick så mycket lax och fågel'. -- fins 

bo 41 tuba 31 too pvir sist? 31 ttlå ss om dan 'finns det av så-

dant (tyg) jag tog här sist? Jag tycker så mycket om det'. -- a 
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ha vorz sa öonaaan uadz-m% ne In Lepga.r—tezr 'det har varit "så 

olyckan" i mig (= ngt galet med mig) nu en längre tid'. -- a 

beug ml Se 'min mage känns så stinn (eg. det bukar mig så (fas-

ligt))'. -- a ver—ps sto.orar oolt'k 'det var (en) så stor olyc-

ka'. -- jar 8 su mzz L'irz? 'är det så sent (eg. så mycket li- 

det)?' 	a se,!, el,..få vara Se forfdsalza roCan, a kan jo brfn 

neast z våstarsgyr 'det ser ut (att) vara så fasligt mycket rök, 

det kanske brinner någonstans i sydväst'. -- dar ha vorz so da- _ 

Lza va a'bro 'det har varit så dåligt med säd (eg. åker) där'. 

hez,kndn, o bkandos pgan s/oos Se bzhtzndaa 'hunden och björnungen -c 

slogs så behändigt'. -- --tsr Qa 8 ez„,nt akta. laDs 861 mz01 daga 

uadg, dan o naaa '--för att det inte skulle lägga sig så mycket 

dagg i det (= höet) om natten'. -- 21 jar hdzAm olltz, ji fdas 

ez,nt na vcftran an Se 'jag är alltid hemma, jag färdas inte läng-

re bort än så'. 

Sammanställningen SH--86, 	sats är rätt vanlig. Konstruk- 

tionerna kan vara; 

so + sbst i best. form el. sbst.prond--)M; 	(hl med 

inf. --ss. I rspr. så mkt + sbst i ob. form --att--; så mkt, 

att--; till den grad (mkt) att--. 

Ex. a 2a—ps seenan o6a gotwan, ss do ma ant fa op dan, fast do -L 

ha bTcs 	pgyra 'det är så mycket sand på golvet, att man kan 

knappt få upp den, fast man har våt trasa'. -- dz ha so ula, so 

gamat4ntan span o zAivea vdmaLa 'de hade så mycket ull, (så) 

att de ogifta gamla kvinnorna (två systrar) spann och vävde vad-

mal'. -- han ses ha faz so mzz, Se n ses-ha-fez-86ln o fri o 

hosta azl IA74zs va baaldsto-- 'han säges ha fått (= det sägs att 

han fått) så mycket (lax), (så) att han säges ha fått salta och 
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om höstarna farit till Kalix med båtlaster'. -- da ve—n Ata 30 

skamb1i, 3C9 n rel,nt als to9,0 ger ha%,..m 'då var Johan så skamsen, 

att han inte alls tordes gå hem'. -- di ver—pezL arb4ä, se d: 

Låvaa sa bra 'de var så till att arbeta (= så arbetsamme) att de 

levde så bra (= redde sig så bra)'. 

3. a) tid: sedan, därefter, därpå; b) ordning: så = 

= sen, därpå, därefter. 

Särdeles vanligt i berättande smnhang är att börja meningar 

och satser med o sa-- 'och så, och sedan etc.' Om meningen bör-

jar med se + tidsadv., så upprepas detta sa ofta frfr det efter- 

följande predikatet. 

Ex. a) sa h292 21 % lill-stchnt et dame, so hul e hg-vd%,n 'sedan 

el. därpå skickade jag en liten flicka efter dem som höll på att 

hugga ved'. -- o ss ta pli hestn o Jr a chl-uaz-tdo,mbo 'och _ 

därpå (el. därefter, sedan) tar man hästen och kör det (= allt 

man skulle ta med till fäboden) till Lomben (Sandsjärvsjöns 

smalända)'. 

sa o6a %n staand sa to 9 a stöltdga 'och så (= därpå) efter en  

stund så tog det (= ovädret) stalltaket'. 

b) di le fat fem beend nåra, o se faur dana, o ss trol, 0 30 to, 
- 	- L 

sa ar4t, o da ver pilaylln. ful 'mal lade först fem band (= kär-

var) nedtill, och så fyra ovanpå, och så tre, och så två, och så 

ett, och då var skylen full'. -- da n sko big bah, sko n big 

Aanadeymana fat, o se 'IndElumana (ugfr) 'då man skall bygga en 

båt, bör man bygga själva skrovet först och sen inredningen' (Se 

Ökm.I 251). 

Förbindelsen sa--o sa  'såväl--som; både - och', 

t.ex. (förr lade man upp tunna, långa stickor till tork på spis- 
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hyllan för att ha dem) azi teys va, da a var 1.Årkt(4n, ss 

kwakL1r1 o ss moran-- 'att lysa (sig) med (i lagårn), då det var 

den mörka tiden, så kväll och så morgon = både kväll och morgon 

el. såväl kväll som morgon'. 

Förbindelserna da--se, dar--se. 

Synnerligen vanligt är, att sa inleder efterställd huvudsats, 

spec. ofta efter temp. bisats inledd av da, men även efter rel. 

bisatser inledda av dar 'där'. Likadant i vardagligt rspr. vid 

berättande: då--så—,när--så--. 

Ex. (o voosn) da di bzrt a jsgur etA deurA;a, ss ha di-- '(om vå- 

ren) då de började köra ut gödseln, så hade de--'. 	da di ha 

fdrdza scit-nal,-k6na, se sea-P potdaran 'då de hade färdigt sått _ 	_ 

ned kornet (= då kornsådden var färdig), så satte de potati- 

s(en)'. -- da hd var ferdza, se 	26.  menen pLo9 'då detta var 

färdigt, så gick männen att plöja'. -- da ho'kbdnzpga var fdrdx, 

ss bzra-P va slseyn 'då höbärgningen var färdig, så började man 

med skörden'. -- dar-q1 vxr-trn kåra, se bra,/,wa aokn stoO nal 

sndz,san 'där de var tre karar, så brukade dn stöta ner snesen (i 

marken)'. 

ss 'så att' inledande en konsekutiv bisats. Kan kanske an- 

ses som konsekutiv konjunktion: o se 	di r4a, se sisdyLa 

vat-ter 'och så eldade de rian, så att skylarna blev torra'. --

--o v(ka-azt-b44a, Sa stelnta rakt sweal(.jga '--och vickade 

till (hö)bördan, så att flickan räckte sveg(e)lyckan (till att 

dra åt höbördan)'. 	da n bira bdsta, sko n sIät °Sa /Givan° o 

Q;a-dba omo, ss a fra n s o kom-vdrman 'då man badar bastu, ska 

man sitta på laven och ge på ugnen (= slå vatten på ugnen), så 

att det fräser och kommer värme'. -- d tu kroma-ndt Laman (JUL 
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steepgan, ss n sa ståraå 'man måste pressa ned rotändan (av sä-

deskärven) på stången (under taket i rian), så att den sitter 

stadigt'. -- grdba 	Se n Lån6.0 o naåa da etnt no9aa 

båDan 'gropen
1  är djup, så (el. och därför) man måste dra not om 

natten eftersom noten ej når botten'. (När det är ljust, far 

fiskarna över telnen, då den ligger djupt i vattnet, men i mör-

ker håller de närmare bottnen'. Se Liv 185). 

Anm. Då meningen inleds med ett tids-el. rumsadverbial, 

vilket medför omvänd ordföljd, så används ofta(st?) Se frfr det 

efterföljande predikatet. Likadant i vardagligt rspr. 

nyttan o5a arzaanhundratdlian ss fans a eknt jånvdan-- 'i mitten 

på 1800-talet (så) fanns det ej järnvägar--'. -- oba han. nar-ds _ 

ss he va fiootan bas inz-somarfkusan 'på Heden hos OSS (så) hade „ 	_- _ 

vi 14 bås i sommarlagårn'. 

Adv. sådan el. sar el. scsIdana el. sa, ssdn. 

Betydelser: 'så, sådånt, sålunda, sådår, på dåt sättet el. 

viset, till den grad'. Första ssgsleden är ss adv. 'så'. För 

andra leden -dan(a), -an() har jag tidigare (Liv 217 n. 19) 

föreslagit som utgångsform fsv. -dan(a) i s(w)d(h)ana. Riktiga-

re torde emellertid, med tanke på målets vokalkvalitet -a-, vara 

att smnställa den med det i åtskilliga sv. och ösv. dial. belag-

da adv. derna m.fl. former: Rz 87 a derna adv., ex. han gjorde 

så derna ös., bl. ål, Rz 112 a däna 2 adv. 'där, därstädes'. Ä-

ven dänna, dena Vb. Ösv. dial. V11 162 b (därna) dänn(a), däna, 

tän, dän adv. 'där, dit'. Motsvarigheter till hela ordet: se 

1 egtl. grubban, se Liv 253, n. 88. 
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ovan Rz 87 a, nlm (Nio) södän, 86c/en adv. 'så där, så', btr (Mc) 

addena adv., pron. 'så där'; ösv. dial. Vii 987 så därna el. -an 

'så där', bl.a. nVa, Wn 391 så därna, -dänn, sotdn adv. 'så där, 

på det sättet' Na. 

I ökm. används sådan etc, som bestämning till adj., adv. 

och verb. 

Ex. a kom nan cl2kg4€plg, da n 3e—soden toop o det,4
1 

'det kommer 

något åskväder (eg. åskgång), då man är sådär tung och slö'. --

In tUesan ker ha j% nnt se%,t, so ja—soden höo,l4s azi arbdIfl a 

'en sån karl har jag inte sett, som är till den grad omåttlig 

att arbeta'. -- d% veL Lea bodi aa arbdO sedan lnae 'de blir 

lata av att arbeta så lite'. 

Som bestämning till verb, vilket torde vara den vanligaste 

användningen, är sådan belagt mest som adv. till sättet (mindre 

ofta till graden), spec. vid uttrycket ger—Dl 'tillgå', samt 

som predikativ vid v. våra. 

Ex. sedan twil a da znz veyn 'på det sättet el. sålunda rullar 

det på i världen'. -- nnt man a ren soaena, kan do sa-grdsa 

'inte så länge det regnar på det här sättet, kan du slå gräset'. 

-- da ddns dm nr wort?.  sodrl. 'därpå dansar de några varv på det  

där sättet (förut beskrivet!)' 	simas do d% nnt la a soda 

'skäms du (dig) inte (att) låta (= föra oljud) på det där  sät-

tet!' -- Tzgrz sko va töras fara va budo "ivz, da a bas sodn 'hur 

ska vi våga fara med båten över (älven), då det blåser så (el. 

till den grad)'. 	sådan sko do .jgåra! 'på det sättet ska du 

göra!' -- sedana se %n kr 'på det sättet el. så sade en karl'. 

1 Ökm.I 275 Anm. 1. 
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-- (att skjuta nät) ha ge-4z/ sådan, aä di-- 'det tillgår sålun- 

da el. på så sätt, att man--' 	o ha ge-4z/ sgdan, aå va hag op 

I haL-- 'och det (= att sätta ut en tina) går till så el. på det  

sättet att vi hugger upp ett hål--'. -- sådana hav a gaz-att, 

ivatz trzskanda 'på det sättet har hela tröskningen gått till'.-- _ 

a la—pådana ha bana, da fa n ezAnt kel.kä huri n vzl, ana da fa n 

vara hdtm 'på det sättet el. så är det att ha barn, då får man 

inte springa som man vill, utan då måste man hålla sig hemma'.--

sedan var ha uåz el ga4a zh grsbtfiyno dan teln 'på det sättet  

var det i alla gårdar i Grelsbyn den tiden'. -- sådan sko ma va-

ra! 'så el. på det sättet skall det vara!' -- sedan, ha Jar rata 

sate! 'så, det är rätta sättet!' 

Obs skillnaden min tab'a och sådan i följande replikskifte 

(He. 1932): tuDa-gdt-fl i ha igår. - sådan got fnl ha 

allt./ 'så (el. sånt el. tock. ) gött fil ni hade igår. - så gott 

fil har jag alltid'. (ta genusböjt, obetonat, dem.pron., sgdan 

oböjligt, betonat, adv.) 

Adv. sonder m.fl. former 'sönder'. 

Adv. sdndar, sdndar, sona, saanå 'sönder, isär m.m.'   
Mot- 

svarar närmast fsv sunder. 

Beträffande fördelningen av de olika formerna har ingen 

fast regel kunnat anges, vare sig i geogr. hänseende el. med av-

seende på satsbetoning o.d. Dock vill det synas, som om formen 

sona föredras i obetonad ställning frfr starkton. sbst. (Men ej 

heller detta stämmer fullständigt), medan sdndar och saanå of- _ 	-L 

tast stå starktonigt. 

Nedan uppföras, i alfabetisk ordning, de verb som enl. mina 
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uppteckningar ofta konstrueras med ovanstående adv. 

brås-9 -sdlnä 'brostna sönder, brista upp': skona bråsn-sanå uäz- - 

-sgyma 'skorna gå upp i sömmarna'. 

brö‘ban-sdlenå 'brötna sönder, brista sönder': serumen uåz skdono 

hoi a brnan-sdeinå 'sömmen i skon håller på att brista sönder'. 

drIln sdanå 'dragna sönder, uttänjas så mkt att bristning sker': -e 

--fsr aå-Q/z elA nt sko drehn-sdaenå '--för att de (medarna i stöt-

tingen) inte skola dragna sönder (= gå isär så mkt, att de (och 

med dem stöttingen) går sönder)'. 	tya drgana-sdndar 'tyget 
brast'. 

f4Vbes sdndar 'flakas sönder, brista sönder, rivas sönder': pap-_ 

ra ha fLäåas sdndar oa vego 'tapeten på väggen har brustit sön-_ 

der'. 

nök-sonå-pgyran 'plocka sönder trasor (f.a. väva trasmattor av 

dem)'. 

grjukr-pdetenå el. sdnd(ar) 'greda sönder, dela sönder (t.ex. en 

sädeskärve)': da gral3 sal 	beTnda o Le euå a o6e-stijsan 'de 

delade sönder sädeskärven (eg. bandet) och lade ut den på åkern 

(eg. stycket)'. 

gral,n-sdlenå 81 = sjsnzs fra motåna 'grena sönder sig = skiljas 

från vartannat' (om is, timmer, ris etc, på älven, som från att 

ha varit i en enda bråte börjar lösa upp sig och skiljas åt, så 

att man kan komma fram med båt.) 

ger-Mana 'gå sönder': knelnuan mzn ha gaz-salznå. _e 

hk-sdanå haLman 'hacka sönder halm'. - -e 

kLip-sdndar stika-pgyran mz43z sma 'klippa sönder stickade tra-

sor mycket smått'. 

ktAm-sdndar 'klb'vna sönder, rämna, klyvas, spricka (om trä, 
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träd)': trai,re hoL a kLåm-sdndar, tsr 31 ha kim!tz-sdanä a 'trädet _L 

håller på att rämna sönder, för jag har kluvit sönder det'. 

Milk-sdnder, sona o. sdana 'klyva sönder': ss hug di si sma-töla 

o kLek-sdndar, o ha he di zl rsuä unäz vsäot4en 'så högg man 

sig små tallar och klöv sönder, och det hade man till röte under 

vattutaket'. 	me lrha 31 ger kliet,* scinå man vakr 'nu'måste jag 

gå och klyva (sönder) lite ved'. 

kcSma-sönder va-pdnzpgo 'växla pengar' (eg. komma sönder med p.)' 

ndL-sönä 'nåla sönder': vermen mm 	ona eisan el. naL-vinder ei- 

san. Oftare sägs nsen ha ndlias-sdna. Se ökm.I 205. 

risp-sdna 'rispa sönder': ss too di si knei,ven o rispa sona ve-

ratrdokra Azl mz3z-t6n-st(k 'så tog de en kniv och rispade sön-

der vedträna till mkt tunna stickor'. 

rliv sdanä 'riva sönder': kansa do rem/ sam l a, kLenzpga 'kan-

ske du river sönder klänningen'. (En gal gumma på Hä 1937 till 

mig. Varpå hennes dotterreplikerade:) einnt rei„v hon sonder! 'in-

te river hon sönder!' -- en rdkv-sona-kdpci: an-rIkv-sdlna e 'han 

rev sönder kåppan: han rev sönder den'. 

rm-sdana 'remna sönder'. _ ~1 

sj- ilz-sdnä getba 'skilja sönder gårdarna = stycka hemmanen' 

st§di,ndar sönder 'skingra sönder, skingra åt alla håll (t.ex. en 

fårhjord)': me Li 	va ger-L4,1-aå-fdr0, ss di 	veL elAnt 

skramä o sj. geinndra-sdndar ' nu måste vi gå och leta reda på fåren, 

så de inte blir skrämda och skingrade åt alla håll'. 

smöLa sdndar 'smula, sönder, dela (en egendom) i små delar': 31 

ha småLa-sdndar z trels  hoos ti ha va ha 'jag har delat i tre delar 

det vi äga (= gården + inventarierna)'. 

spila-8nä 'spjäla sönder, 	finklyva': spila-snä vai,n ve-ficsn, 
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se n bLet sma 'spjäla sönder ved med yxa, så den blir finkluven'. 

strktg-söna st 'försträcka sig'. 

t4okr-sönder 'täras sönder': velen ha tre sönder 'vägen har 

tärts sönder (på våren)'. 

gihres sönder 'uras sönder, yras sönder (om snö)': snzn guras _ 	_- 

sönder, o da fol-19 zh(595 (el. pickpk ih(591;) o ve L mar hsdbta 

'snön yras sönder, och då faller el. sjunker den ihop och blir 

mer isaktig'. 

vet-sona-glsn. 'väcka sönder, hugga vak på isen': di ha vekt 

sona fdrdia 'de har huggit vaken färdig'. 

vaLl-söna 'välja sönder = välja ur (sina egna får ur en större 

hop av flera gårdars får): da veLl-sdna f4ra, da d/ La .ka a4 do 

(= va41 wor-o-dn szna far) 'de välja ur sina får, då de leta 

redarådAm(= de välja var och en sina får)'. 

Vid verbet vara bör sonder etc, kanske snarare anses som 

oböjl. predikativt adj. Märk i detta sammanhang särskilt uttr. 

,er fdrdza sonder uåz + dat. 

e jer f4rdza sonder uåz matrdsino 'det är lagom (eg. färdigt) 

sönder (till att ha) till matt-trasor'. 

Jfr här a. sånderfdkLaa 'sönderfärdigt, uttjänt, tillräck-

ligt dåligt f.a. ej mer användas': vrebe rgb'enes fer aa vara 

sånderfdlLaa 'ett vrak anses vara uttjänt'. 

Adv. tglr 'tida'. 

tk.kr 'tida, ofta'. Komp. thran, tglrare, superi. trast. 

Är ökm:s genuina motsvarighet till rspr:s ofta. 

Ex. e jer ent se thr do fa stät zz knd.kro 'det är inte så 

du får sitta i knäet' (eg. dat. pl.) -- ne sko ve 	a his° kdfa, 
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an jar ser ez,nt ss tgzr 'nu ska vi ge den här (karlen) kaffe, 

han är inte här så ofta'. -- lcga-tgl,r 'lika ofta'. -- ve saz„ 

t4ran .a vekstrl jer.4;zft an .ar ar fsrOzft 'vi säger oftare  

att en växt är giftig än att den är "förgiftig". -- da va ha f4z-

-so-m4st, ss ha va fa z femtan laks oba dl-gg--man toftrara 

agan o-to-o-tr4 o-s ei 'då vi har fått som mest, så har vi fått 

15 laxar på en gång--men oftare (får vi) ingen och 2 och 3 och 

så'. -- a kom tdIrast h4ftaa, heaba 'haglet kommer oftast stritt 

el. häftigt'. -- o sanPaln brelhga dl tezrast ha znz farhdusan, _ 

ss n skul-haLs-td.kna 'och sån med sand i (till skurning av golv 

och omålade möbler) brukade man oftast ha i fårhuset, så att den 

skulle hålla sig tinad (= inte skulle frysa)'. 	0c) så ska 

jag börja sätta upp skaften framför spjälorna i vävstolen), t&-

rast 

-

rest sko a vara fdy-skdft 'oftast skall det vara 4 skaft'. --

man da bzrä a a rayan z bdnzpgan, won—de terast 'men så började 

det regna under bärgningen, oftast varje dag'. -- o vez„nten da a 

keusk
1
, da kom a som 	dcbmb bodz snzro, da a bsyä om vedaria5- ,._ 	 . n_ 

Dan, terast da a ha vari varmt o vet, kolat 'om vintern då det 

köskar
1 , då kommer det som en dimma från snön, när det blir om-

byte av väder, oftast då det har varit varmt och blir kallt'. --

(0m sjörået i öLj., som brukade visa sig i en pulkaliknande båt) 

o t% rast kim% so fra gkstatrå o fZrz vdstavt 'och oftast kommit 

liksom österifrån och farit västöver'. 

Adv. äzlbåDa(s).. 

Adv. dtlbåDa(s) 'tillbaka, åter, igen, hem igen'. 

1 ökm.I 23. 
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Anv. om 1. rum, 2. tid. 

Rum. 

da d% kom dzibaba o he Lzdz-gr, so-- 'då de (som farit till 

kvarnen f.a. mala säd) kom hem igen och hade malt, så--'. 	da 

mapnzn ver—phey,d, ss da fo9r—e dzibaba hwanm 'då marknaden var 

slut, så (då) for de (= finnarna) tillbaka hem'. 

Ingår som 1:a led i smnställningen 

dz/3a(s) o fram 'fram och tillbaka, fram och åter': --såran da 

so sgum va dzibåbas o fram o6a ldrzaan '--sedan (då så) syr vi 

fram och tillbaka på lärftet (f.a. få det styvare)' 	o bz„an 

fz6 keihd flar ge?pg aiLbab, 0 fram mzLa-bdge da der gaba 'och 

björnen fick (= måste) springa flera gånger fram och tillbaka 

mellan båda de där gubbarna'. -- 31 ha gaz o tro d dzlbåDa o fram 

'jag har gått och trampat fram och åter'. 

Tid. 

Då dzibaDa(s) har avseende på tid, ingår det som senare led i 

några adverbiella tidsuttryck: 

f4r_riztbaåa 'förr tillbaka, förr i världen»: skrdtn di ha täLa 

om for —chlbåba, sko vet, bo ql da-- 'skratten, som man har talat 

om förr i världen, skall bli (till) av, då--' 

921mat4zibaba, äv. gamaLlt-4z/bä5a(s) 'gammalt tillbaka, för 

länge sedan, förr i världen, förr i tiden': o6a da ha—pdtan ha a 

werz gdmat—DtbaDa 'på det här sättet har det varit förr i värl- 

den'. -- blr4t om brold6a gamat—rizLbäDa 'berätta om bröllop för 

länge sedan'. -- gamQL-grenasiselpga z6z-nubgyno bre-tåa jo 

garv gama/lt axtbabe, r4nsi9tna 'gamla Grannäs-gumman i Nybyn 

1 Däremot är for--åziba.ba 'för--tillbaka' prep. med betydelsen 
'för--sedan'. Se under prep. fc9r. 
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brukade ju garva renskinn förr i tiden'. -- far, gamallt—p/ba-

bas, ha di sea sigela (16a-an-k(19, so ha vzla koma-haam o kwgla-

na 'förr, för länge sedan, har man satt skällan på en ko, som 

har velat komma hem om kvällarna'. 

(ha/z) la.100 az/baba (znz vayn) eg. 'hela länge tillbaka i värl-

den' = 'för ganska länge sedan': halm la vA3 dzlbåDa znz yawl 

breuga dm ha fhat4saa az/ inc rest p 'för ganska länge sedan 

brukade man ha fettisdagen till (en) festdag (el. fira den som 

f.)' 

la2gar—elbaba 'längre tillbaka = för längre tid sedan (vid jäm-

förelse), tidigare': (i övertorne har det här bruket (= att i en 

bondgård skulle vid äldsta husbondens död prästen ha en ko) 

räckt till c:a 1870), man m uvarkdLzs ha a dphgt /avger—e/bä& 

'men i ÖK har det upphört för längre tid sedan = tidigare'. 

Adv. op, o6 'upp'. 

op 'upp, uppåt, uppför en älv, mot det inre och högre be-

lägna landet, på nytt el. en gång till'. op är ett av ökm:s of-

tast brukade adv., speciellt i smnställning med en mängd verb. 

A. Utan nära förbindelse med verb förekommer det ej så of-

ta. Ngr ex. 

dksa-dp o idman-ndz, 'axet uppåt och rotändan nedåt'. (Då säden 

förr torkades i torkria, så brukade man "sticka upp" kornbanden 

på stänger strax under taket i rian på så sätt, att axen kom 

uppåt och rotändarna nedåt, detta för att säden skulle torka 

bättre.) -- da b£4r-a-a-hm op azlbåDa scSma-van 'sedan bär 

det av hemåt samma väg tillbaka upp'. (Om forsbåtsfärder ned 

till Kalix). 

29 
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I smnställningar och smnsättningar: 

op o nal, 'upp och ned': vana havs1 , da a ger op o neo& uaz Yron 

'vattnet hävs, då det går upp och ned (höjer sig och sänker sig) 

i edan'. 

op o aa 'upp och igen, fram och tillbaka': dun ster o swau0; op 

o al 'dörren står och svänger fram och tillbaka'. 

dhadp 'ditupp': o dem so ha pLapka dar, so Lelha-0 dhadp, da 

an ha rYbz 'och de som hade plankor där (= ända uppefter till 

Ängesån), så måste de ditupp, då älven hade gått upp' (och knip-

pa ihop plankorna). 

Ssgr i vilka op ingår som 1:a led (uppefter, uppi, uppåt m. 

fl.) söks under ssgs senare led. 

B. op i lösbara verbssu förekommer mkt ofta. 

I. I förbindelse med rätt många verb avser op 'upp' rörelse 

el. riktning i rummet uppåt (från lägre ned till högre upp), 

från liggande till sittande el. stående ställning. -- Även fria-

re och bildl. 

Ex. be/pk op 'banka upp, lägga upp': b. op 	344b4k 'lägga upp 

en jordbank'. 

bl/kipa-4 vana bo41 baao 'hastigt ösa en båt'. 

bra-dp 'bära upp = bygga upp': da dz ha fdrdza burz-dp a o Lat 

teba, se bzra-0 a Leg stchnfdoarl, 'då de hade burit upp den = 

stugan) och lagt taket, så började de att lägga stenfoten'. (Se 

Liv 6:35). 

neelha-dp 'flyta upp': greunmdlia ler 1 slas slam, so nielha-dp 

bo ciz sibdbano o bLas z-Ldnd 'grönmögel är ett dags slem, som 

1 Se Vb 139. 
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flyter upp från sjöbottnen och blåser i land'. 

ger-dp 'gå upp(för), uppåt': e jer—idtare ge—ndl, en ger-dp 'det 

är lättare att gå ned än att gå upp(åt)'. 	ger-op bodz saugen 

'stiga upp (sedan man varit sängliggande sjuk), eg. 'gå upp ur 

sängen'. -- ger op bodi baäo 'gå upp ur en båt, stiga ur en båt'. 

hIPIA72(I)§ dp 'hinka upp': hhu(j)s-dp vana va hzpko bodz js(12.9 

'hinka upp vatten ur brunnen med en hink'. 

his-dp me 'hissa upp ngt'. 

hesz op me 'hässja upp ngt': di L,14a hesz-dp håszen a-ngyo, da 

d% ha bGast-dyä 'man måste hässja upp hässjorna igen, eftersom 

de ha blåst omkull'. 

häva-dp hota z6z heszo 'hässja höet' (eg. lyfta upp höet i häss-

jorna). 

kmb 52 'kamma upp': keemb hare dp 'ha uppkammat hår (d.v.s. -L 

utan bena)'. 

j§42 dpi  sko9na 'hastigt dra på sig skor utan att snöra dem fär- 

digt'. 

kneyä op 'knyta upp (ngt, så det får högre läge än förut)': ve 

knsyt op heyre håna 	friLmbAno 'vi knöt upp (= band upp) 

hennes (= den skjutna björnhonans) huvud i frambenen' (då hon 

skulle forslas hem från skogen). 

kntlr-dp 'knörra upp' (Mots. är knår 17/46 'hoprulla, hopböja'): 

trelre knår-dp si: seren j% ha hage tLäd%, en o vtg"z-akål. e, ss 

btrz e a kner-dp tulln o veks enda op o6a nayt 'trädet knörrar _ 

upp sig: sedan jag har huggiti det och vikit el. böjt omkull det, 

1 fsv kip 	'rycka, 'rycka, gripa'. Isl. har kippa sköm å fetr, Weste 

(1807) kippa skorna på sig. Se även Ökm.I 143. 
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så börjar det att räta upp toppen och växer ända upp (= helt 

upp) på nytt'. 

ma-p 'komma upp': köma-dp fra-frdm 'komma upp från stranden 

(eg. från fram)'. kYmin nce op fra-frem! 

körna-6p betyder ofta 'komma upp över vattenytan, bli synlig (om 

ängar o.d. som tidvis ligger under vatten)': fa sn hust n fa _ 

köma-op i-sömar, krhydän, din o bro9n ( : bo0 vanan) 'få se, om 

den kommer (eg. får komma) upp ur vattnet i sommar, Kalvudden 

där och bron'. -- nnt kom an op v'igo hin, stcSorpdrdr2. 'inte kom-

mer den upp (ur översvämningen) den här veckan, Storsanden (i 

Kalixälven, nära rb)'. 

1,454a-dp 81 'laga sig upp (t.ex. ur vattnet)': Lzg nnt din o d&'-

:ni vanan, anan Lå7a-dp di 'ligg inte där och kava i vatt-

net, utan laga dig upp!' 

irav op tlurva upp, burra upp (hår, fjädrar)'. Syn. fifs Jp (ha-

re.) 'fifsa upp'. a Lurva an ha fzfsa op hare '"lurviga Anna" har 

burrat upp håret'. 

L4ft-dp 'lyfta upp': L. op hoin bcs5y7Ja 'lyfta upp en höbörda'. 

rin 4 'rinna upp, skjuta upp ur jorden (om gräs, säd): eukaLlrl,2 

ha sar, da n b firi a rin dp, aåen, fsran han hin il skoäld.kro; 

da n ha hint4il skoäld.kro da kalas an aDan 'ägeln (sädesbrod-

den) det är, då åkern (= säden) börjar skjuta upp ur jorden, 

förrän den hinner till skottleden; då den har hunnit till skott-

leden, (då) kallas den säd'. -- e rin op skoäa 'det skjuter upp 

skott'. 

rhs dp 'risa upp, stegra sig': hestri vat ss red, se n ras op 

1 dovla, Ökm.I 112. 	2 ökm.I 76. 
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'hästen blev så rädd, så han stegrade sig'. 

1'10 d21  (el. o6) 'rita upp, resa upp ngt': rå-o6-stan mooä 

licgo 'resa upp en stege mot väggen'. -- rglä-o6-vdln äzl in ko4-
_ 

meizA L 'resa upp ved(en) till en kolmila'. 

skdozildp 'skorda upp', t.ex. skdo4 dp zn statn 'medels kilning 

med smärre stenar upplyfta (och stötta under) en stor sten, ett 

stenblock'. 

skrh-dp ldmpa 'skruva upp (veken i) lampan'. 

snoo-dp 'sno upp = vända uppåt': se havzla-d%-dp kLuz-sgtra--uäz 

ttl/an, o hon sns.i. o17.54.1 dp 'så hyvlade de upp den kluvna sidan--

av (golv)tiljan, och den vände de uppåt'. 

a sopas op 	Ignz gozwan 'det växer upp svamp (eg. det soppas 

upp) genom golvet'. 

stfk-dp 'sticka upp': e sttk dp 'det syns brodd (på en äng; men: 

e kom alalln om brodd på åker.) 

sta op 'stiga upp': ss stal di op--o Mor—p/a. 

i 	3 stelhzi-dp 'stula upp, stjälpa upp': s. op 3 far i(vid plöjning) 

stjälpa upp en fåra'. (Egentl. är det fårans sidor el. väggar, 

sål. plogtiltorna som stulas upp.) -- st41-dp armen 'kavla upp 

ärmarna'. (Utgångsläge: ärmarna var nerkavlade.) -- st4z4-dp 

f4dska, se rzn a 'luta på flaskan, så rinner det'. Det gällde 

att få ut de sista dropparna ur en flaska gn att stula upp den, 

d.v.s. höja upp nedre delen av flaskan från horisontalläge, så 

att den låg högre än flaskhalsen. Jfr stat/p op nedan. 

stLp-dp 'stjälpa upp, kavla upp, vika upp': s. op strdmpa 'kav-

la upp strumpan'. Mots. ståLp-ndt strompa. 

1 Ökm. I 230 . 	2 Ökm. I 181 . 3 Ökm. I 244. 
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seäz-dp 'sätta upp': seäz-dp skafte. frambro 8pz,u4ko 'sätta upp 

skaften framför spjälorna (i vävstolen)'. 

ta-ap 'taga upp': da too op i§ me bocil-grguk, 'de tog upp köttet 

ur grytan'. 

tu-dp staken 'tjuga upp en stack, stacka hö med tjuga'. 

vik-dp ne 'vicka upp ngt, hissa upp ngt'(oftast med hävstång, 

vik f.) 

vchnd dp ne 'vinda upp ngt'. 

w.åre-dp ne 'vreda upp ngt, lyfta upp ngt med tillhjälp av en 

wera 'vr'ede, kort och tjock stör': wgre-6p %n stan. 

ål,s-dp 'ösa upp': 4s-dp vaåne boqz-bdäo 'ösa en båt'. 	ne fa 

z ålAs-dp, stchntor 'nu får ni ösa upp (gröten), flickor'. 

Friare och bildi: fa-dp korasa el. mora 'få upp kuraget, 

modet = fatta mod'. -- hål-dp (nre 'spetsa öronen (om djur)'. 

cykra dito (om människor). 

st4-öp prse 'stiga upp priset, höja priset'. -- Äv. ster-öp 

pralse 'stegra priset, höja priset.' 

pz,o4p s% tsz,o4 op: han Jer kar o pzeLp sa pz,o4 op 'han är kar 

att hjälpa sig själv upp = arbeta sig upp själv, hjälpa fram sig 

själv'. 

II. op 'upp, vid vissa verb betecknande att ngt öppnas, 

lossas, knyts upp o.d.' Mots. aå 'åt = igen'. 

Ex. bed-4 'bädda upp = b. till liggning (sål. "öppna" sängen). 

Mots. bd da 'bädda upp, igen': o-d4n ver_pauge domap Geoknt tA-

de-6å ans op, 80 d% kleind gcer—llg da dz uzid 'på dagen (el. om  

dagarna) var deras (= rothjonens) säng inte uppbäddad utan bäd-

dad till liggning, så de kunde gå och lägga sig närhelst de 

ville'. 
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fra-dp 'fräta upp, gå upp (om sår)': sdra ha fra-dp andyo 

'såret har gått upp igen'. 

ger-dp 'gå upp (om sår, söm o.d.)': sdra ha gaz-5p. Jfr fråaa-dp. 

ger-dp uaz-sdyma 'gå upp i sömmarna'. Äv. bildl. a ha gaz-dp 

uaz-8ma fo—go 'det har gått upp i sömmarna för dem' (sägs då 

ett frieri avbrytas). Men: gå-Upp (om älv på våren) ro: an ha 

rY6z; (om insjöar på våren) r41v: traska ha rivz. 

;era-dp fzskan 'göra upp fisk, rensa f., ta ut innanmätet ur 

fisk', sål, först öppna den. Men uttrycket kan även inrangeras 

under op i uttryck som betyder 'göra ngt färdigt, göra ngt till 

(ett) slut', t.ex. sa op vatn 'såga upp veden = såga färdigt ve-

den'. Således 'göra fisken färdig för grytan el. ugnen'. Däremot 

era op ne va nelh 'göra upp med ngn om ngt, göra en överenskom-

melse med ngn om ngt'. 

heva-dp 'häva upp, öppna': h. op dtin 'öppna dörren'. Mots. hava-

da d. -- heva op fonstra 'öppna (utåtgående) fönster'. Mots. ta 

aa f. 'stänga f.' 

knik-dp 'knycka upp, öppna lite': knik-dp fonstra z greekdar 'öpp-

na fönstret lite grand, glänta på fönstret'. 

knha-5p 'knyta upp' i t.ax. k. op knelharj, 'knyta upp en knut'. 

Jfr k. op under I. 

sj§iLIA-dp 'skyttla upp' i s. op laln ra 'skyttla ut stängerna i 

ett led = öppna ledet'. Mots. sj§iln-da lal- ra 'skyttla igen le- _ 	_ 

det'. -- st§il2L-dp de, ss fa jz st§z1.21.-da la.åra 'öppna du, så _ 	_- 

får jag stänga ledet'. 

sa-5p 'såga upp' i uttr. sa  op haLa ual fonstar o dra 'såga upp 

(i väggen) hål till fönster och dörrar = göra öppningar till f. 

och d.' -- uaz stuogdkvan sad dl op 	hak oana t§eldro 'i köks- 
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golvet sågade de upp ett hål ovanpå källaren'. 

vd-dp 'vika upp, öppna (grind, källarlucka i golvet, dörr i 

sängskåp m.m.)': v. op gralnda 'öppna en grind (s. går på gång-

järn)'. Mots. velkb aa g. 'stänga grinden'. -- v. op ishdariallkba 

'vika upp (= öppna) källarluckan i köksgolvet'. Den fästes i 

golvet med gångjärn. Mots. vals b aa a 'vika igen den, stänga den'. 

op saugd471 'öppna dörren i ett sängskåp': da v7zbana poi- 

ar 	o va lj op sakpgd471 o ralla celhci hez,kra 7¥enz sakpgd4ro 'då vak- 

nade pojken och vek upp (el. öppnade) sängdörren och stack ut 

huvudet genom sängdörren'. 

va 4t op 'vtkia, upp, göra el. hugga upp vak (i isen)': v. op hala 

uaz ez„so 'hugga ett hål på isen, göra en vak i isen'. -- u. op I 

bron fram (= o 	so) 'hugga upp en vak (eg. brunn) på isen'. 

III. Används tillsammans med verb som beteckna förändring 

av konsistens. 

k4 .1b-dp 'klicka upp, smälta (tr.)': kLib-o5-t6Lzs an zn2 grewarj. 

'smälta talg(en) i gryta'. 

En del -na-verb: 

bb8ban-5p 'blötna upp, blötna upp, mjukna (upp)': fur da va skuL 

båba, ss hl? va frusz-k6na, se na bzdobana-dp znz-omo 'förr då vi 

skulle baka, så hade vi fruset korn (= korn som frusit på rot), 

så det mjuknade upp i ugnen'. 

kG7.b8n-dp 'klickna upp, smälta (itr) om snö, smör, talg o.d.': 

dz hoo, to4z,an znz-prgyb o iza n kan dp 'de hällde talgen i _ 	. 

grytan (på elden) och lät den smälta'. -- smera, snzn ha kLtba- _ 

na-dp 'smöret, snön har smält'. 
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sm151.2r1.-5p 1  'smultna upp, upplösas och smälta (om snö)': da snzn 

hol-a-smilllrk-dp, da vet; a sören da a gLopar o snz, a ja—so vaäna 

ut-sniro 'då snön håller på att smultna upp, då blir det snö-

sörja då det snögloppar, det är liksom vatten i snön'. 

IV, op används ej sällan i uttryck för företeelser och  

skeenden i naturen och står då tillsammans med antingen opers. 

vb eller vb med (oftast) formellt subj. a. De flesta av dessa vb 

hör (ur en annan synvinkel) till någon av gr. I, II, 

Belägg: 

bdkl, dp 'bula upp, svälla, torna upp sig (om moln, i sht om 

stackmolnsbildningar)': a blk 74 dp 'det stiger upp moln'. -- a 

"bdk4 dp rrktzä, mora 'molnet tornar upp sig väldigt'. 

frch,sk 4p 'friska upp': f. op 	ucla 'friska upp kölden'. Anv. 

spec. om  kdkskan 'från snön uppstigande kall dimma21 . Oftast 

personlig konstr: kekskan hot a frd.ksk dp jpsda, d.v.s. 'det 

blir kallare på gr. av den kalla snödimman'. 

l4san dp v.op. 'ljusna upp, dagas': e ta äzl ijksan dp 'det bör- 

jar dagas'. 

Up åp eg. 'lägga upp': a ha tt-dp tg:bana z-men 'det har sti-

git upp moln (eg. lagt upp töckna3) i morse'. -- da tana ha 

lAåt-dp o6a-Mtmalo, da fa va no o rene 'då töcknan har stigit upp 

på himlen, då får vi nog regn'. 

mr dp 'mura upp': a mr-dp 'det stiger upp moln'. -- fa ST1, 

hust va fa rena, a mdur dp 'få se om vi får regn, det stiger upp _ 

moln'. 

1 T smoltna 'smeltes', Aa. smoltna (upp) 'smeltes, oplöses, f. 

ex. om  Sukker.' 	2 ökm.I 23. 	3 Ösv. dial. töåkna töcken, dim- 

ma. moln. V11. 
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mr dp anv. även i sin ursprungligare betydelse: t.ex. mar op 

salran el 

valvet (i 

st§(,,,,a 62  

lelran suaro 

bakugnen)'. 

'skjuta upp': a 

ws4)an 'mura upp sidor el. lider över 

s;s(14-op-mdna o6a-htmalo, stoor rån-

. stiger hastigt upp) ett moln på mura 'det skjuter upp (el 

himlen, stora"regnmurar". —a ha skuaz-dp bLasa o5a-dzAso 'det 
har slagit råk på isen (eg 	en blåsa har skjutut upp på i- 

sen)'. 

a tar op 'det tär upp = det tinar upp (på våren)'. 

sid dp 'slå upp': a sta-dp 3 tååen 'en töckna slår upp'; o-nda, 
da a ja-so koLlt, da s/a-a-dp 	tåDan, o ha jar boe-jdon, o o 

hast da a ja-so koLlt, da sia-na-dp boqz-ano, mztz a34 t ss ja-_ 

sztgbana zuz helz hhnelo 'om natten, då det är liksom kallt, då 

stiger det upp en dimma, och det är från jorden, och om hösten 

då det är liksom kallt, så slår det upp ur älven, på en enda gång 

är sjötöcknan över hela himlen'. 	t5Lan ho/ a tarZ a sia-dp 

'tjälen håller på att börja gå bort'. 

8,1- §4 .kr dp 'skära upp, klarna (om väder, himmel)': a ho/ a sis4r 
dp ne. 

V. Hos ngr med op löst smns verb avses ett begynnande, ett 

igångsättande, ett ökande. 

bias op z/272, 'blåsa upp elden = blåsa liv i elden, göra den 

starkare.' 

a foh.-dpi  far o 'det firrar upp för honom = han blossar upp och 

blir ond'; äv. 'han håller på att bli drucken'. 

fL4nt-dp z/ln uaz tdndran va hståLan uaz ndantn 'flinta upp 

1 Ökm.I 149. 
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eld i tundret medels eldstålet i flintan'. 

gbåna dp köogan 'skura kaffepannan (eg. glimma upp kokaren)'. 

O.ra-op (7.172. 'göra upp eld': 	;ara-dp mi omo 'göra upp eld i 

(bak)ugnen'. 

lel 8% op illn 'göra upp eld': va sko La os op mun 'vi ska göra _ 

upp eld åt oss'. 

rist-op-(1,2n, 'rista upp eld = tända en tändsticka'. -- rIst dp 

rzst(k 'stryka eld på en tändsticka'. 

sia op 'slå upp' i uttr. sia op In stoo—pkrat 'börja gapskratta'. 

sååt-dp 'sätta till (om värk o.d.)': 31 ha stalndo ont o stalndo 

got, eäso Otbtan sea-dp 'ibland är jag dålig och ibland bra, 

allteftersom gikten sätter till'. 

VI. I smnställning med några verb ger op verbuttrycket be- 

tydelsen av _göra färdigt (ngt), ställa i ordning (ngt), slutföra  

(ngt), åstadkomma ngt, upphöra med (ngt), förstöra (ngt). Såle- 

des resultativ aspekt.
1 

bran-dp 'bränna upp': a brtznd-åp baån fco. o 'hon brände upp bå- 

ten för hn'. 

fa-öp 'flaka upp': naba-dp halm Terl.da 'sätta upp el. ut 

fullt med flakar på ett ftiagaidnd (flakeland) för att fånga få- 

gel'. 

fra 4p 'fräta upp': mdrka ha fra-dp j§saa 'maskarna har 

frätt upp köttet'. -- kba.kra frädas-5p boql ha man ma.-dp do _ 	_ 

'kläderna fräts upp av att malen äter upp dem'. 

Mldar-dp 'gillra upp': Oldar-dp halm leenda 'sätta ut fullt _L 

med giller på en viss trakt'. 

1 V. Spr.V 656. 
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.jg4st Jp'gista upp': Q3ist-dp ra 	ln sttk 'hänga upp ett _ 	_ 

nät på en sticka (= nätsticka)'. 

Q3a-dp 'giva upp': ko97 ho/. a Qga-dp ne (= san op 'sina'). 

Qa-dp sj- gzra
1 
 'ge upp andan, dö'. 

hit-dp (ne) 'hitta på ngt': wo ha do ne hita-dp fur-att? 'Vad 

har du nu hittat på för nytt?' -- ttibaban gsziznskd6 dz hit-3p 

'sån galenskap (el. så mkt dumt) folk hittar på'. (Jfr adj. o6-

hitalza 'upphitteligt, bra påhittat'. Jfr även rspr. påhittig.) 

Liiya (el. 12)-dp 'laga upp': lgya-dp ho3,a 'laga upp höet = häss- 

ja höet'. -- va sko la- 	./ 	a dp hoa va h elza dzn-dp = va sko hesz no. _ 	- 

'vi ska laga upp höet somviharute däruppe = vi ska hässja det'. -- 

Liiya - dp kLa./.,ra 'laga upp kläderna = skölja och klappa k.' (Då 

först var tvätten slutförd.) 

råean-dp 'risma upp, rispa upp': råsan-dp tova 'rispa upp tyget= 

förstöra det'. 

813,,
,  

op se upp, ta reda på, söka ut': dl breug ger va-kL4an o 

sa Sp wonzpg a pas grava-/Lo. 'man brukar gå med slagruta (eg. 

klöv) och ta reda på var det är lämpligt att gräva brunn'. -- va 

hu/ a se,, os Op In pas azl hg 'vi höll på att se ut en ligg-

plats åt oss'. 

sn-dp 'sina (upp)': 	ha sant dp 'brunnen har sinat'. 

skiiva-dp '(med skavjärn) skava el. skrapa rent ngt': va skava-dp 

traa, da va ha baYba, va skavjdnan 'vi skrapar rent tråget, då vi 

har bakat, med ett skavjärn'. 

8/“7, dp nan 'skälla ut ngn'. 

bak 'skölja upp båten = grundligt ösa en båt'. 

1 om si§..ira se ökm.I 273. 
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st4a-dp 'sluta uppl  = upphöra': sLI/ka-dp vara-krhpgo 'sluta 

upp (med att) resa omkring'. -- an ver ena si-o6 cil2tahdo6 

'han tänkte (eg. var ärnad) sluta el. upphöra med alltihop'. 

860 o6 'sopa upp': s. o6 ennta 'sopa rent utanför huset'. 

stö-p 'stöka bort, städa undan, göra i ordning': va lly,a stö-

ba-dp z grå znz jan hin 'vi måste stäa undan lite grand 

här i köket'. 

I , sa-wp 'såga upp = färdig': gamaTifdn sko sa-dp va.,kn 'gammelfar 

ska såga veden färdig el. såga färdigt (= till slut) veden'. 

tröra-dp vaman 'trampa upp en väg'. 

bla-dp 'äta upp': man iä-dp kt4 a.kra 'malen äter upp kläderna'. 

kgpo jar zdz-dp 'kakan är uppäten'. -- anar huntåna mein ha Yazs. 

a ha Tais-5p 'det är hål i min ena hörntand. Den är alldeles 

förstörd'. 

VII. Vid några verb har op betydelsen omigen, ånyo, på nytt. 

Belägg: 

birz-dp2  (el. bYrz o5a-nöyt) 'börja på nytt'. 

fraa-dp (= fraa to g9pg) 'repetera frågan'. 

tålAS-dp kel:kl/an 'stöpa öm kulor (som redan använts)' eg. 'löpa 

upp k.' 

Lo .ka 02  hitia (= såa, noy lo0a thai hItAlian) 'löta upp ett hjul, 

sätta nya lötar i ett hjul'. Däremot: lo 	Ihoo,6 hllkba 'sätta 

ihop lötarna så det blir ett hjul'. 

VIII I lösbar ssng med några av adj. avledda verb anger op 

stundom en förhöjning av den egenskap som adj. uttrycker, en för- 

1 Dalin Sv.0b. har sluta upp 'upphöra', Mu Ob nute dpp d  'upp- 

höra att'. 	2 Fsv har byrja up 'börja'. 
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bättring. 

Ex. glå dp nan l  'glada upp ngn, göra ngn glad': gLe 'glad'. 

kr åy dp sz 'krya upp sig, krya på sig': krey 'kry'. 

snzg dp 31 'snygga upp sig': snzg 'snygg': a hav nnt hsvz tnn 

snig dp 81 fs—cleo 'hon har inte haft tid (att) snygga upp sig 

för dagen'. 

stin-öp-tiya 'stinna upp ögonen, spärra upp ögonen, stirra': stzn 

'spänd, styv m.m.' 

stat-lp-isd9121 'stynta upp kjolen, medels uppfästning göra en 

kjol kortare': stsynt 'kort'. 

En snarlik betydelse av "förbättring" föreligger i de av 

2 sbst bildade kras op sz 	'kråsa upp sig, pynta ut sig', samt me- _ 	_ 

ra bildi. i mun op sz 'mörgna upp sig, morgna till sig (ÖK-

svenska), morgna sig'. 

Anm. I åtskilliga fall, där rspr har verb dels med, dels 

utan upp, båda uttrycken med ungefär samma betydelse, föredrar 

ökm. konstruktion med op, sannolikt för att därigenom ge verbet 

en mer resultativ innebörd. 

Ex. hevzi-6p nie 'hyvla (upp) ngt': se hevzla-dz-dp kLuz-shra 

?Jaz tiizn an 'så hyvlade man (upp) den kluvna sidan av golvtiljan', 

remz-dp 'ge stryk' Vb 41. 

rtst-ob-trd.kra va p4o9 'plöja (upp) en linda el. träda med plog'. 

sk4r op hwihsa 'skura (upp) husen (vid den stora rengöringen fö-

re midsommar)'. 

sjsit)z-dp kara 'skölja (upp) kläder(na)'. 

so'-op eyå 'sopa upp utomhus = göra gårdsplan, vägar till stran- 

1 Syn. gIfarz-(6p) nan 'glädja ngn'. 	2 Nytt lånord, bildat på 

krås, se Vb 34. 
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den o.d. snygga till midsommar'. 

twet op z gamet fzrzkLef 'tvätta (upp) ett gammalt förkläde'. I 

rspr görs skillnad mellan tvätta upp och tvätta: man tvättar upp 

ett par strumpor, ngr näsdukar el. annat smått, som ej tar lång 

tid. Men: man tvättar en stortvätt. 

Adv. (62 'uppe'. 

Adv. op, o6 'uppe, öppen'. 

Förekommer mest som efterställd partikel vid några verb. 

Belägg: 

ha-dp 'ha uppe, öppen, -t,' belagt i t.ex. ha-65p den
1  'ha dörren 

öppen': da ja ha op f8ptad4n, se kom a zn sG nazn 'då jag har 

förstudörren öppen, så kommer det in så mycket flugor'. -- ha-5p 

zUn 'ha elden brinnande': va ha hevz-dp zian haLz-ddn 'vi har _ . 	 _ 

haft elden brinnande hela dagen'. (Mots. tlInd op zUn 'göra upp _ 

eld, tända brasan', Oera-dp zLln , La st op z1,27-1, 'laga upp eld - 	_ 

åt sig'.) 	ver o hsstn fzrz-mzkadlz so dt sdt-c5p fbgbana, o _ . 

ss brguge dl ha-dp do, äzl, e kom snzn 'det var på hösten före 

Mikaeli (= Mikaelsmässan) som man satte upp flakar, och så bru- 

kade man ha dem uppe tills det kom snö'. -- Bildl. ha-dp 	råfs- 

hl 'ha uppe en räfs-il = vara i räfstagen el. ha lust att räf-

sa'. 

hAl dp 'hålla upp' = 'uppe' i uttr. som hal op pdle zvz brur-

pdran 'hålla brudhimlen upplyft över brudparet'; "dem so ha hata 

op" de som vid bröllop gjorde detta. 

låm-dp 'lämna uppe, öppen, olåst, ostängt': 1.1m-dp z1.2n 'lämna 

1 Ngn gång i betyd. 'öppna en dörr'; detta heter oftast heva-dp 
den. 
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elden uppe = lämna elden brinnande'. -- no 9 ha dl Ldmt-op-(Lan, 

da dl for 'nog har de lämnat (el. lämnade de) elden brinnande 

(i spisen), då de reste'. -- Låm-dp dun 'lämna dörren olåst': dl 

he Låmt-öp-d4n z naä = den he dl nnt Låst-dä z naä 'de har läm-

nat (ytter)dörren olåst i natt'. -- Lkm-dp I Lat?. 'ej stänga ett 

led': ne ha dl Ldmt-å6 ö 	Leflra1 , ss kliddara koma-(n o661, smds- _- 

47-1ga, o da vet smesn sznt 'nu har de (barnen) lämnat Ök-ledet 

ostängt el. öppet, så kreaturen kommer in på Smess-ängarna, och 

då blir "Smessen" (= husbonden i Smess-gården i Grb) arg'. 

vara-dp 'vara uppe = vara ovan vattenytan (om holmar, sandar etc. 

vid lågvatten)': seendn din Jar nnt Just nantzn op 'den där -L 	• 

sanden (en av de många sandarna i Ängesån) är just inte nånsin 

(= nästan aldrig) uppe'. 

Anm. I uttr. bera-dp 'bära uppe, hålla uppe' i ex. mösan 

Ja_po ton o swa, so n bar-nnt-o6 fddaran 'mossan (på myren) är 

så tunn och svag, så den håller inte att gå på (eg. bär inte 

fötterna uppe) bör op vara 'uppe' snarare än 'upp', såsom i fsv 

barken flytandis bär henne wppe '--håller - uppe' Sdw. 

I smnställda adverbiella uttryck är op ej vanligt, utom i 

ett par fall: din-dp 'däruppe' (lokal betyd.) 

hzn-dp 'häruppe' (lokal betyd.): a Ja-sunan Luft hzn-dp 2.62. 

uuerk4tzs 'det är sund luft häruppe i Överkalix'. 

dp-va-dan 'uppe vid det = bredvid det'. 

åp-o6a 'uppe - uppå, ovanpå' i uttr. bo9 dp-o6a 'bo "uppepå"' 

som motsats till bo9 nera 'bo på nedre botten'. 

1 I ål0L64ra ingår det som simplex ej av mig belagda ordet för 
1 ök,-kreatur', fsv öker m. och ök n, fisl eykr (gen. eykjar). 
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Det bör vara op 'uppe', ej op 'upp', som ingår i det adver-

biella uttrycket dzn-66a i följande belägg: va sko ger-dp oba - 

bdrkan, dzn-d6a jar vakat 'vi ska gå upp på berget, där uppe 

(eg. där uppe å (ni. berget)) är (det) vackert.' Samma sak heter 

även: dzn-dp jer (e) vakat. 

Adv. eua, ed 'ut'. 

Användning: 

1) betecknar tillsammans med (oftast rörelse)verb en rörelse ut 

ur ngt, ut från ngt, bort från  ngt. Här ofta som motsats till tn 

'in'. 

Ex. a dra elAa tlska o öore4nt (bod.l-sdran) 'det (= läkemedlet) 

drar ut det onda (eg. ilskan) och orent (ur såret)'. 

fara-4a 'gå ut, fara ut': an ha fsrz-414 'han har gått ut'. 

a ha furz-eu,a bocil-hdIhran 'jag har glömt det (eg. det har farit 

ut ur huvudet)'. 

niaz-dlha 1,19,  znz ståldzra zvz-sömaro 'flytta ut och ligga i 

stallidren över sommaren'. 

ger-ha 'gå ut (ur rummet, ur huset etc.)' 

koma-dua 'komma ut (ur, på)': khzzn-dua ne! 'kom(men) ut (på går- 

den) nu!' 
	zmz z kilno sea hdlka eg o6a hduran, ss Lzisn(pan 

kom elha z state far ad 72, sko vara zn, ss ha dz az?. %n (Sotistd% 

aa a vent ,;iista 'om en kvinna sätter huvudduken avig på huvu-

det, så lillsnibben kommer ut(åt) i stället för att den skall 

vara inåt, så har man det till ett ordstäv, att hon väntar gäs-

ter'. 

ishr-ha 'köra el. driva ut (ngn t.ex. ur huset, ur rummet etc.): 

d% I§4yr-ha os o jera-zn 'de kör ut oss och stannar (själva) 

30 
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inne'. 

14.6 dikä 'löpa ut' (har belagts om fiskstim som simmar ut ur 

Ö.Lj. in i Y.Lj.) 

mzn duå 'mynna ut': Casån min guå bodz ålsjerv o min in znz _ _ 	 • 	_ _ 

grontrdsken 'Alsån mynnar ut ur Als järv och mynnar in i Grund-_ 

träsk(et)'. 

rcel,47c (RIA toLa 'runka lös tallar (eg. rinka ut (ur jorden))'. 

vaåna ha skurz-8-gtä 1 far 'vattnet har skurit ut en fåra åt sig 

(ur marken)'. 

8n4yr-a-guä Q;unz-d4ro 'hastigt sno om och gå ut genom dörren'. 

stdk-ciud 'stacka ut': fast va ha hävz-na znz-l4rzno, 8G ha va _ 

faz stilk-guä a bodz-14rzno, da vaåna ha stim, ss a ha gaz a-l4-_ _- 

rzno 'fast vi har haft höet inne i ladorna, så har vi måst 

stacka ut det ur ladorna (= ta ut det och stacka det utanför la-

dorna), då vattnet har stigit, så det har nått (eg. gått) till 

ladorna'. 

ta- gzhå 'taga ut': ta- khä bodz-dmo 'ta ut (brödet, köttet etc.) 

ur ugnen'. -- ta 4(1 ralsa bocp-fisko 'ta ut innanmätet ur fisk'. 

tr4r-glkä td,ogga 'räcka ut (eg. träda ut) tungan'. 

åfpg-ga l  'gräva upp med rötterna (träd etc.)' Till fval  m. hu-

vudrot på träd. 

Stundom är huvudverbet (springa, rusa el. annat rörelse-

verb) utelämnat: 

t.ex. da ge n (= bkan) st dzlbåDa in undz sta.kno o skut  

ana—an 'då gav han (björnen) sig tillbaka in under klippbloc-_- 
ket och skulle ut på andra sidan'. 

1 Ökm.I 127. 
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Mera bildi. 

dAns-dua 'dansa ut': stdintan dåns-dua braura fra att stond, o n_ _ 	 _ 

isdizpgan dans-tn 	szt 'flickorna dansar ut bruden från sitt 

stånd, och de gifta kvinnorna dansar in henne i sitt'. 

?;ift-dual  'gifta ut, gifta bort': di brdlga 	ndrmas- 
_ 

ta 8/akta o bana so vfta-ha 'man brukade bjuda gäster 

(till husförhören), närmaste släkten och de barn som var gifta 

ut (i socknen)'. 

la- 	'lösa 'lösa ut (ngn t.ex. från arvedel i hemman)': dt ha 

uo9ta lbst-ha, da tdan 'de har blivit utlösta (från hemmanet), 

de två (yngre döttrarna, så äldsta dottern fick hemmanet ensam)'. 

ez,å9pg-d14a Leiåa 'sjunga ut ett lik'. (Bruket att i sorgehuset 

sjunga en psalm, just innan liket bärs ut till åkdonet.) 

2) betecknar tillsammans med vissa tr.v. att ngt breds ut, 

strös ut, hälls ut etc. (över en yta). 

Belägg: brr- dka dau94¥a va sparana 'breda ut dynga med spadar'. 

k1lisn-dika 'klina ut, breda ut el. på': an k7,1isn-jka ba6a tont 

oSan tous7nd7, o teg a oSa in sar--o ha knas In beåldp 'man 

breder på beck tunt på en tygbit och lägger det på ett sår--och 

det kallas en becklapp'. 

ihn-dtha nåaa 'lagna ut nät': an idokna (selha neaa o kwelana 'han 

lagnade ut näten om kvällarna'. 

ih-dua 'lägga ut': 1.4-4(1 hetsa 'lägga ut ett hus' (Vid hus-

bygge i äldre tid timrade man först huset, därpå märkte man var-

je stock och lade ut huset,d.v.s. plockade ner alltihop och lade 

ut det på marken. Nästa moment var att skaffa björnmossa till 

1 fsv gipta ut 'gifta bort' Sdw Suppl. 
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drev. Därpå skulle man bära upp (= uppföra) stugan: först lades 

knutstenarna, och på dem stockarna varv för varv (med tätning 

mellan varven medels björnmossan). Först sedan stugan "burits 

upp" och taket lagts, började man lägga stenfoten). -- ikg-Gelka 

beenda 'lägga ut ett sädesband': dl--graaa so 	beenda o Le -c 	 -c 	-c 

alka. a o6a stztåen 'man--delade sönder (sädes)bandet och lade ut  

det på åkern (eg. stycket, åkerstycket). 	o ss 3,241 md,oaa 

tffidtav% brdran, so d% he Lcibt-ea-oba-jd,on 'och så satte de te-

gelformen tvärsöver brädet, som de hade lagt ut på marken'. 

skwaaa-ha muiGka 'skvätta el. skvimpa ut mjölken'. Äv. s. daauz, 

se adv. (May.% 'utöver'. 

sta-ha gråsa 'slå ut gräset': a jar betar-pla-4ae o-kwd“ln, 

gråsa, se a fa birz-a-d4 el vzsr.% 'det är bättre att slå ut grä-

set (= breda ut det sedan det slagits) om kvällen, så det får 

börja dö el. vissna'. Motsatsen till detta sla-ha är la op el. 

håsz 'laga upp el. hässja'. 

spil-ha 'spilla ut': spil-hå %n könpdk 'spilla ut en säck med 

1, korn'. I sam. betyd. även trasa-ea %n könpdk. 	3% spild-ha 

mud4ka, QUI bako, da 3% stdlipa aktil 'jag spillde ut mjölken på 

backen, då jag föll omkull'. 

strå-dua 'strö ut': da strad a elhä aska o soLata oe fl,do, dar _ 

7712.,vka la 'då strödde hon ut aska och salt på den fläck, där 

mjölken låg (utspilld)'. -- da bre d2--stra-4a in rysa o6a 

wo4a go4,  'då brukade man--strö ut enriset (som man strax förut 

hämtat från skogen) inne på varje golv'. 

3) elha med betydelserna ut, färdigt, till slut, till ända, 

1 Se Ökm.I 58. 
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i riktning mot slutet. 

döt-daå 'dö ut': dl ha det eaå sneaå a bako 'de (= lapparna) har 

dött ut rubb och stubb (eg. kalt på backen)'. 

61.-hal 'falla ut, sjunka (om vatten i älvar vid lågvatten-

stånd)': da a föL-daä vana, ss 3ar a bara merlan kwar, o da 3ar 

a le,ppg seende, ss dl llaå kro9i5 va baäo o hal eå-mddran, da dl 
-t 

sko uät bren 'då vattnet sjunker (i Ängesån), så är det bara 

märgen (= djupaste rännan) kvar, och då är (= finns) det långa 

sandar (= uppgrundningar av sand), så man måste kroka med båten 

och hålla utefter märgen, då man skall (från Heden) till Bränna'. 

fara wEirva daä 'fara el. gå varvet ut': (och så har de börjat 

att tröska andra sidan av bandet.) da dl da ha furz-wdrva daå, da 

ha d% skaba-dp haLman-- 'när de då har ,gått varvet ut, då har de 

skakat upp halmen'. 

o da a da ha gaz-daä ara, ss-- 'och när året då hade gått ut, så 

(fick rothjonen ibland stanna några dagar extra). 

lins-dua 'lysa ut, lysa för sista gången': a lhstas-43 o sön- 
_ 

ds 'det 'det lyste(s) för sista gången (för dem) i söndags'. 

m“Lk-daå kLeåara 'mjölka färdigt korna'. 

rin-daå 'rinna ut': ta op nouLa uäz baäo, 86t e fa rzn eaå vaåna 

'ta upp båttappen, så vattnet får rinna ut!' 

rust r 	'städa bort': dl ha rusta zn dar hahdnda, o ne llaä va 

rust eaå a (syn. håva (n -- håva eu.å) 'de har skräpat ner där 

med allt möjligt, och nu måste vi städa bort det'. 

skrhn-daå loc2ba 'skrina ut, suga ut jorden'. 

1 fsv falla ut 'sjunka undan (om vatten)', Sdw. Jfr Mu (0b) ut-

fall n. 'lågt vattenstånd 1 älven'. 
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ster-41A 'utstå, uthärda, stå ut med': harz sko z ster-dsfa ha, 

rdtsse M24;2 z somarvdrmo 'hur ska ni stå ut med det, (att) re- _- 
sa så mycket i sommarvärmen?' 

isani  glha al 'tjåna ut sig, slita ut sig gn för mycket arbete'. 

4) betecknar tillsammans med vissa (refl., itr. och tr.) 

verb, att ngt förökar sig, blir el. göres längre el. större. 

T.ex. az4a-chha-s% 'ala ut sig, föröka sig (om folk och djur)'. 

4¥a-glha sl 'ge ut sig (anv. om  edor i betyd. 'bli lugnare'): 

stdka koma etnt elha bo4z -4 ron tsr an zro 	z-dtha s% 'stockarna 

kommer ej ut ur edan förrän edan "ger ut sig" (= blir lugnare gn 

att breda ut sig)'. 

grin dtha 'grynna ut, växa igen (om sjöar), grundas upp': a grzn 

din, dar—pkrev4va kom fram, o din jar ve.k6a o hon kenes grin- _ 

v,.1ga o a ho/ a ve4 fråDana zvz vean, se a grin etha ma.kr o 

mar 'det grynnar (= grundas upp) där, där Skrövälven kommer 

fram, och där är en vik och den kallas Grynnaviken, och det hål-

ler (på) att bli fräken över hela viken, så den växer igen  mer 

och mer'. 

jsitht, 	'kjula ut, bukta ut (om kläder, fickor, ränslar o.d.): 

wo ha do z f(kan, da a j§44 glka sgdana? 'Vad har du i fickan, 

då den buktar ut (el. står ut) så där?' 

1.42åa ce,14 'längda ut, förlänga': La2ba etha beenda 'förlänga ett -t 

band'. 

posa-dtha 'påsa ut, bukta ut (om kläder, stövelskaft etc.)' 

råban-cNä 'rätna ut, rakna, bli rak (och därigenom längre)': 

stabrilaa 2  jara to 3ant4n so seals oba vzbz-md.kra, far aa di 

1 Ökm.I 44 n.I. 2 1 Hirvil (1920) belagts äv.formen stabdzAa n. 
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etnt sko reDan-dkä 'stagbetten äro två järntenar, som sätts på 

uppvikta medar (i slädar el. stöttingar) f.a. de ej ska rakna'. 

skerav-dkä 'skarva ut el. till': skerev-gihå htstorza 'skarva 

till historien'. 

sp(kd-ifkä el. eä 'spjuta ut, tränga ut (skor)': an spåka-eä-
_ 

skdon, da n otiti ha n 06a söma f2gå 'man tränger ut skon, då 

man alltid har den på samma fot'. 

täan 41,kä 'tågna ut, töja sig': skoona ha täana ekå, da dl ha 

voota bbekä 'skorna har töjt sig, då de har blivit blöta'. -- da 

vhpdpra J ar bl/ekå, ss taan a elkä 'då en tapet (eg. väggpapper) 

är blöt, så töjer den (ut) sig'. I samma betydelse även enbart 

taan: I sjsznrdtm, da a vek bkelhä, ss tåen a 'då en skinnrem 

blir blöt, så töjer den ut sig'. 

veln r 1 (E ka ne 'utvidga ngt'. 

5) tillsammans med vissa verb betyder ekå 'omkull'. 

Belägg: 

bida duå 'blåsa omkull (om hässjor)': dl laka hesz-dp Tudszan a 
_ 	_^ 

no, da dl ha 1)8t-dua (= bLåst-akji.) 'man måste hässja upp 

hässjorna ånyo, då (= eftersom) de har blåst omkull.' 

f61 kka 'falla omkull' (särsk. om  ruttnande träd, el. gamla träd 

som vid storm blåser omkull el. rycks upp med roten), även om t. 

ex. stavrarna i löjvasar. 

Tka, tr.v. 'blåsa omkull ngt (eg. lägga ut ngt)': o dan 

störmddn Ss Le a ekå stora tre 'Az skooto 'och den stormdagen . _ 

så lade det (= ovädret) ut (= blåste det omkull) stora träd i 

skogen'. (I följande mening av berättelsen om en storm heter det 

1 Fsv vidha, isl. via. 
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trture so ha bliåst-ektn). 

rAmbe4 gua 'ramla "ut" el. omkull (om vedtravar), ramla ihop (om 

d:o)% o verakdste dom rAmbLe gua, o se reD vean uaaa-dno 'och 

vedstaplarna (vid Boxheden en sommar vid högvatten) de ramlade 

omkull, och så drev veden utefter älven'. 

Som en motsvarighet till fsv ut i sia ut tiäld 'slå upp 

tjäll',1  har målet (Bua i sta-diha I laksf(sk 'bygga upp ett lax- 

fiske' samt st(513 gu,(1 	hgsz 'sätta upp (eg. stöta ut) stolparna 

för en hässja'. 

Övriga fall. 

Nedan sammanföras ngr verb, som ej osökt låta sig inrangeras i 

grupperna ovan: 

rlu gua 2  (el. eua) el. 7-4-aa 'ruva ut, se ut, synas vara (så 
el. så), ha utseende av att--': ea so an rgu-eå, ss boot, en vara 

seksti ar 'efter vad han ser ut (till), så borde han vara 60 år'. 

-- wo bane hm 7'1u-dua-gamet 'vad det här barnet ser gammalt ut'. -^ 

-- a ha oLatz rgut-4a gamet/ fs—pzna da 'hon har alltid sett 

gammal ut för sina dagar (el. för sin ålder)'. -- en rgu-ra dat4z 

'han ser dålig (el. sjuk) ut'. -- e rgik-ceä 	ha vekst bra (Au- _ 

nr° 'det ser ut att ha vuxit bra på åkern'. Syn. till r,lu gua 

är all guä 'se ut'. 

84,1 guä el. sh-eä 'se ut': da kabven sch-eä dguren3 , da ha n 

ene do:gt  'då kalven ser "döden" (maktlös och avtynande) ut, då 

tänker han dö'. 

påmp dua sl 'pompa ut sig, kluta ut sig'. Syn. till: sp(4.6 -^ 

'spöka ut sig'. 

1 Sdw sia ut 7. 2 Se ökm.I 241, Verb 61. 3 Ökm.I 275 f. 
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t.,-4g, 'ta ut' i uttr. som: ta- 4ta Leusnzyga 'ta ut lysning'. --

ta-ogz.ka bztdt 'ta ut betalt': omz na ver—fla rhajdon, so too ha 
bztdt o el,nt 3z6 uaz gsa, ana-- 'om det var något rothjon, som 

tog ut betalt och inte gick i gårdarna, utan' (stannade hemma, 

så fick hon el. han 25 öre pr dygn!) 

Loa gua 'utlova, försäkra (att--)': da vat—Lapan ond o Loa-gka, 

aa 73. skuL spa aå da folikan, da_n elAnt fzb tig zvz-ndaa 'då blev 

lappen ond och försäkrade, att han skulle trolla (eg. spå) mot 

det (gårds)folket, där han inte fick ligga över natten'. 

Lem eua 'lämna ut = distribuera': Lem euå oLar viglro at?. foLkan ~- _ 

derokr4pg 'distribuera alla varor (eg. all vara) till folk 

däromkring'. 

pjvh„D gua 'peka Ut'. 
1 sLezha guå 'sluta ut, uppge tanken på (att göra ngt), avstå från 

(att göra ngt)': 33 akta fara azl jsorkan 1-d, man jz sLesta eu,a 

e 'jag skulle el. tänkte fara till kyrkan idag, men jag avstod 

från det'. På ÖK-svenska heter det 'sluta ut att (göra ngt)'. 

8) Adv. cry3 ingår i de stående uttrycken 

4t-ha 'ett ut': ha ,ar 4t-gsta 'det kommer på ett ut (eg. är 

ett ut)'. 

in o alka 'in och ut, ut och in': o stuodefl han oiD 80 vavsisz- 

kLdan haLz naäa, da foLka 	iV in o eska 'och stugdörren den gick 

som vävskedskloven hela natten, då folk gick in och ut (el. ut 

och in)' (Om marknadsliv i ÖK på 1850-talet). 

Anm. Uttrycket ger—flest (dat.) .(1.2. ska-o-hgk8 'gå någon el. för 

någon el. hos någon ut om hus' används för att uttrycka, att 

1 Mu ltute Ut  (se Ob). 
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något förefinns i så stor myckenhet, att det tränger ut, "sväm-

mar över", ej ryms inomhus. 

Ex. va fa 361 uzzQ;z potdaran z-dr, ss e ger osålla-o-hus 'vi får 

så mycket potatis i år, så det går ess ut om hus (= de ryms inte 

i vår källare)'. Även: se da ger os 42.-o-hus 'så de (potatis- 

arna)--'. 	gdban ha se mozz .23e8ta, se di 	gdbo 
(el. o) lzha-o-hdihs 'vet du, gubben hade så mycket gäster, så de 

gick gubben (dat.) (el. honom) ut om hus = så de rymdes inte in-

omhus hos gubben'. -- nnt les ha spara-:h6 kdtan. da di og 

trea geepg o are, 819 veii a se mzQgz se di ger os kfå-o-hallks 'in-

te lönar det sig (eg. lisar det) (att) spara ihop kattor. Då 

(= eftersom) de ynglar tre gånger om året, så blir det så mycket, 

att de går oss ut om hus = de ryms inte i huset'. 

För begreppet 'utomhus' har målet dua 'ute', för 'inomhus' (n 

Adv. 4a 'ute'. 

Adv. cz,,a 'ute, utomhus' användes huvudsakligen som motsats 
till (n 'inne, inomhus'. 

Ex. ha 4a 'ha (ngt stående etc.) ute, utomhus': va ha elA hota 

'vi har höet ute = ej inne i ladan'. -- o se ha va sera ezha 

'och så hade vi (hushålls)saker ute'. 

staz ha 'sitta ute, utomhus': va sko stiaz-4a, eja—ps varmt 

hzn (n 'vi ska sitta utomhus, det är så varmt här inne'. 

so 0 op ethå 'sopa upp ute, städa gårdsplan och stigar till bryg-

ga el. båtplats etc': o se bira kanin a so96 op elha 'och så bör-

jade kvinnorna att städa utomhus'. 

stöba 	o (n 'stöka ute och inne, städa utomhus och inomhus'. 
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star glha 'stå ute': slbalin. naas1 da n star alka. 'cykeln för-

störs då den står ute el. utomhus'. 

vara dua: woni ja—n? an jar alkå. 'Var är han? Han är ute.' -- o 

pookga var at 	n haj hoo6-- 'och en hel hop pojkar var ute (och 

väsnades)'. --- 

(då tegelstenarna var torra, så bar man in dem i ett tomt hus) o 

soombL% nopa %hdoii do cetka-- 'och somliga samlade ihop dem utom-

hus (och täckte över med bräder--)' (Tegelslagning). 

hdsza dina star ,slaapt. a ster—/apbst bot (Sägs daapt oavsett vä-

derstreck. Se översikt av adv:s komparation.) 

Friare: veL gka for2 'varda ute för, råka ut för (ngt otrev- 

ligt)': j% veL r 	far ol gamaL-skdona 'jag råkar ut för alla 

gamla (dåliga) skor'. 

nA, 'ute' som senare ssgsled. 

der ha 'därute, därutanför': o se ha va sebra elA o kLa.l.ra otia 

vego darguä 'och så hade vi (= några män i en skogskoja) saker 

(stående) ute och kläder på väggen därutanför'. 

Adv. vild 'vilse'. 

Belagt endast i uttr. ger vild 'gå vilse': an hu/ a ger 

vild i tro%, da 'han fortsatte att gå vilse i tre dagar'. Jfr må-

lets v.dep. vildas 'gå vilse'. Vb 109. 

Adv. vaub 'väl'. 

el. ve , komp. vduLan el. velybara, sup. ej belagt. 

1 ejas 'ytas, det att ytan på ngt förstörs (gn nötning av väder 

och vind)'. Vb 111. 
2 Mu (Ob s. 148) har varda ute 'råka ut för'. 
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Betydelser: 'väl, bra, drygt, rikligt'. 

Ex: e rek dzl Se yawl/ .a oLo 'det räcker till så bra (el. väl) 

åt alla'. -- farzn-vdu—ne, bano, ne fer pdpa sist geepga   'fa- 

r(en) väl nu, barn, nu far pappa (för) sista gången'. -- veuy ln 

kzudtzt bra“ per reende 'väl (el. drygt) ett kvårter brett är _L 

(såll)randet'.1 	di Ile sa yawl, bodi kligåero, fast-4z ha dalizd 

ve brauren 'de hade så rikligt (med mat) från korna, fast de ha-

de ont om (eg. dåligt med) bröd'. -- en se?„ vd“an otia-idp6t an 

ol5a-ner = sauna rek lagar far o dil 801,, otia-Ldgibt en oba-ndl,r 

'han ser bättre på långt håll än på nära håll = han är långsynt'. 

-- hu do near rdfs, sa ta op vdzn Yare dina 'har du nån räfsa, så 

tag upp (räfsa ihop) bättre där'. 

Adv. ader, eder 'åter'. 

Adv. ader 'åter, återigen, igen' är det fsv. aater 'tillbaka, å-

ter, kvar'. 

Ex.: ne var e smeye ader 'nu var det ett stort buller (smal) i-

gen'. -- ne ger e to9n aäer 'nu åskar det återigen'. -- o da ha 

dam furz-d% ader-rdfs 'och därpå for el. gick de dit igen för 

att räfsa'. -- da Leznid dam ger ed spagdbo ader 'då måste de åter- 

igen gå efter spågubben'. 	want 2er a ne-ddar 'var är hon nu 

irnl" 

Om utfodring av korna c:a 1870 berättade gumman Åhå. i Br. (f. 

1846 i Mj.): Efter första morgonmålet (en hötapp och därpå dö-

ning2) och sedan korna tvättats, fick de torrt hö, blev mjölkade 

1 Om randet se Liv 223. 

2 Ökm.I 281. 
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o fzå cider %n hos da 'fick återigen en hötapp'. därpå rent vat-

ten och hö, o ss mzLa tral, o fGur fzå dam donzgåsambra aaar 'och 

så mellan kl. 3 och 4 fick de döningsämbaren återi.gen, och sist 

på kvällen fzå dam tlr-hd%a aaar 'fick de torrt hö igen'. 

än 

an, an, fsv mn, isl. enn. Efter komparativer: 'än'. 

Ex.: va tuåer baa kaLind dam elnnt fara Lagar an azL keLis 'med 

sådana båtar kunde man inte fara längre än till Kalix'. -- betar 

breLgihs an rAlgus 'bättre brödlös än rådlös'. 

än 

an, an, fsv Een, isl. enn 'än, ännu, ytterligare'. Mest om tid. 

Ex.: o stnnta hon Lav en o 3aft 'och flickan hon lever än 

och är gift'. -- a fins an nan pascion bod da gamabw, so Låva, so 

kon star% fast bLoo,n 'det finns ännu någon person bland de gamla 

som lever, som kan städja fast (= få att stanna) blod'. 	o dem 

(mura) 3ara kwor an 'och de (järnplåtskaminerna i kyrkan) äro 

kvar ännu'. -- senas (1,%.,nt b4rn6para an 'syns inte bärplockarna 

ännu?' 

an z gepg 'en gång till': o sa zind va om an z geTpå 'och så 

"ändar vi om"
1 (skinnet) en gång till'. 

Adv. ända. 

anda. (Om äv. andan hos ngr meddelare se L. 200 n.6). Troligen 

1 tr. ända om = vända om ngt, så att motsatt ända mot förut 

vänds framåt, men samma sida uppåt. 
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yngre rspr-lån. Jfr find m. 'ända, ände, slut' samt tro/ v. 'än-

da'. 

Användes spec. tillsammans med efterföljande fra 'från', 

ail, op 'upp'. 

Ex.: o dum ver nden fra gamati kålabeyno soombbl 'och somliga av 

dem (= marknadsbesökarna i Er.) var ända från Gamla Karleby'. -- 

da issur-cp ra (= mkubka) all skos otia sist fouran ande az/ to _ 	_ 

me“ 'så kör man den till skogs på sista föret ända till 2 mil'. 

di he anden az/ femti me“, so d Lau j§nyr 'de hade ända  

till 50 mil, som de måste köra'. -- o soomblil he stor (t&aymdo 

enda azl tz o to4 toomb Levpg 'och somliga hade större (tegel- 

formar), ända till 10 och 12 tum långa'. 	soombtl kaand he en- 

de az/ fbalnr hundra si9ouL 'somliga kunde ha ända till fler 

hundra skylar'. 	sa he na ste/d sl baåz ve hano, o sto o baåz 

anda azl zsz-swötbguno 'så hade hon ställt sig bakpå släden hos 

honom och stod bakpå ända till in i Svartbyn'. -- da de-ti/an 

dum /stola op, sa n'daa star enda op znz vanan 'de där tyllorna 

de flyter upp, så nätet står rätt upp = lodrätt (eg. ända upp) i 

vattnet'. 

Adv. ändå. 

åndd, ände, fsv an 	 , 'ändå, ändock, likväl, det oaktat'. _ 	_ 

Ex.: o dum fepeöt La oka a (= stnnte)--men dom fan T/nt ne ende'. _ 

'och de försökte leta efter henne (flickan som skogsrået hade 

tagit), men de hittade ändå ingenting'. -- o phan, so ver-sylaL, 

ss he dl dnda kwor bog /sn, de ara vTr-slTa 'och pigorna, som 

1 L 192 n. 35. 
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var snåla, hade ändå kvar av lönen, då året var slut'. 

Framför komparativer: 

menan--n4sf4;dot—p va medo o homan fsr Ino mdnz o zbLdnd enda _... _ 	 _  

Lagar 'männen--utrustade (eg. nästgjorde) sig med mat och hö 

för en månad och ibland ändå längre'. -- men a var 2° enda rna r 

—dsm so nnt he no stab 'men det fanns ju ändå mer (av) dem som 

inte hade några slaktkreatur'. 

Adv. ännu. 

dne, 

 

ana, dna, dna. Om tid. 

dne el. dna är den mot fsv ennU, isl. enn nd närmast svarande 

formen (se 1 136 n. 11). 

Formerna på -a, dna el. dna, har direkt motsvarighet i det 

ösv. änne ena, av V11 1146 sammanställt med fvsk. enna adv., enl. 

Frz med förstärkt betydelse = enn-na. 

Ex.: an jar nnt frdm dne 'han är inte framme ännu'. -- dna 

fo.opg ds taks-9 z6z jok o fa mz43z 'ännu fångar man lax i Jock 

och får mycket'. (J. 1919). -- dna låva dess baga to 'ännu leva 

de båda två' (St. 1919). 

Frfr komparativer: 

ena map' gaLa 'ännu fler gårdar'. 	ez,nt Imz do 	a.4% ena stsr, 

ss 	snz sko do 'även om (eg. inte om) du gör dig ännu större, 

så genom ska du' (till spöket som ej ville gå igenom kyrkogårds-

grinden och ner i sin grav!) 
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GRUPP 2 

Bildningar 1  

I. på äldre -s  av olika ursprung. 

Nedan uppförda adv. är, formellt såsom av rubriken framgår 

men även i betydelsehänseende, av flera olika slag. Där så lämp-

ligen kan ske, görs därför en uppdelning i mindre grupper, så-

lunda: 

Adv. bildade på sbst: a) adv. på äldre 1. -stas, 2. -12- 

lis, 3.-daghs, 4. vägx; 	b) bildningar på andra sbst. 

Obs. Ssgr av fristående prep. + sbst. på -s (t.ex. z-kwdls, 

äil-s(8) medtas ej här, de sökas under resp. prep. 

Adv.  bildade på(gen. el. adverbiellt)  -s till  äldre adj, 

pron., andra adv. 

Övriga adv. på -s. 

A. Adv. bildade på sbst. 

a) På äldre 1. -staås2  har ökm. en grupp lokaladv. 

rostås (< aåromstaås) 'annorstädes, annanstans': da dz ha hävz 

rtilzn o6aa-40 el o na drostits uh -kröp°, Se hav a fönsa nan ga-_ 

mali-ga, so ha spat bot a 'då de ha haft rugor i ansiktet (eg. 

uppåt ögonen) eller ock någon annanstans på kroppen, så har det 

funnits någon gammal gubbe, som har spått (el. trollat) bort 

det'. 

6Lostås3  (< allomstaäs) 'allestädes, överallt': (hon såg fullt 

1 För uppställningen av gr. 2 jfr Aschw. Gr. g 470, 471. 

2 I samtliga ssgr med -staås har belagts även betoningen -stås, 
varvid -s är kort. 

3 Y.fsv (1466) har allostadz, Sdw Suppl. 
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med folk) kreugo h(Lln o tniga o dlostås krem2go-sdugan 'kring 
_ 

hyllan och väggarna och överallt kring sängen'. -- undz-tro 

/avla dam an ha .km dlostås o elnnt fan an 'under tiden letade de 

(efter) honom hemma överallt och fann honom inte'. 

4nostås 'enom-stas, på ett ställe, på ett håll'. Mots. drostås. 

4nostås sa az lt;z727-2, o drostås n(Q;zlan 'på ett håll (här i 

socknen) säger man lyckeln och på ett annat håll nyckeln'. 

472g0stås 'ingom-stas, ingenstans', (fsv eingom stadz). 

mdepgostås 'mangom-stas, mångenstädes, på många ställen'. (fsv _L 

mangastads). 

n4stås el. nrithstås (fsv nakorstadz) 'någonstädes, någonstans': 

a par roljan, a brzn mo o neezhstås 'det syns rök, det brinner nog 

någonstans'. 

sd9mb14ostås 'somlom-stas, somligstädes, på somliga håll, på en 

del ställen': sckmbbostås fa va m'ij3z o sdombbostås fa va l“aa 

hota 'på somliga ställen får vi mycket hö och på andra håll får 

vi lite'. 

Till målets -stås ha senare fogats ändelser, utan att bety-

delsen ändrats. Sålunda har formen -stdsos < -stalisoms belagts i 

t.ex.: dioståsos 'överallt': a var e.knt bara uaz 4-no gab, ana 

ha var 6lostå8os-- 'det var inte bara i en gård, utan det var ö-

verallt' (som det inte fanns målade möbler på 1870-talet). -- me 

tzjs 2z. di ha n Cdoståsos hasprht 'nu tycker jag (att) de 

(= man) har den (= humlen) (ut)spridd överallt'. 

nelhptdsos och n4.std8o8 'någonstädes'. Uttalsformen med -t-

förutsätter en första led på -r. Jfr fsv nokorstadz, ösv. dial. 

nogorstas V11. 

nelk ptdsos feL vare. 'någonstans måste den väl finnas'. 

31 
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sckmbbostdsos 'somligstädes'. 

En form på -o < -om ötoståso 'överallt', upptecknad i öLj. 

1920, representerar ett äldre allom staåsom  och är en motsvarig-

het till Btr cnom stezsom (Ln s. 194). 

Anm. Såsom smnhörande med adv. på -stas uppföras följande 

adv. på i målet -ap, -at, -p, -p. Denna samhörighet gäller kan-

ske ej för alla, ty fsv har även t.ex. gen.sg. nogors såsom adv, 

se Sdw och nedan under ngap m.fl. former. 

Samtliga nedanstående äro lokaladv., som uttrycka befintlig-

het, i ngr fall även riktning till. 

nap 'överallt, på alla ställen': jz skuL vara-vd-no 61ap 'jag 

skulle (= måste) vara med honom överallt'. -- hzn se?1, an yO diap 

'här ser man ju överallt = har man vid utsikt'. 

dugap 'ingenstans, på inga ställen, icke--någonstans, ingen 

vart, inte någon vart, inte ur fläcken': .71 fig dugas feftLe 

'jag fick inte (köpa) fil någonstans'. -- wot sko do ger? - 

dkpgap! 'Vart ska du gå? - Ingenstans!' -- jz kom dugab 'jag 

kommer ingen vart, inte ur fläcken'. 

zrze, pga@ 'på många ställen, på många håll': a feraköm mega. -- 
-z 

Låodålhra ferakem ez,nt mdTpga, man noo ferak6m a n4as z6z-evar- 
~ 

keLzs 'lodjuret förekommer inte på många ställen, men nog finns 

det här och där i överkalix'. 

ndap, naLs, ndap, ngapt 'någonstädes, någonstans (i närheten), _ 

på något ställe, här och där, någonstans hän': meyra hg dar.. 

ra z5z-skdoko 'myren ligger där någonstans uppe i skogen'. --

o se he di, o6eaabdon, hut jserkbzsttizn zvz mdpz/zno, se di skul 

ha neap—ldg zn, ha di ha ;seft 'och så hade de, lappmarkborna 

(eg. uppefteråborna) hyrt kyrk(by)stugor över marknaden, så att 
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de skulle ha någonstans att lägga in det de hade köpt'. -- de a 

ha vårt nan papd.on, so ha håvz verkan o ont rea, se-- 'då det 

har varit någon person, som har haft värk och ont nkronstans, 

så--' -- a kan 3 o br(n ngapt i vestarpeur, e sel, TIA vara ss 

ferfdsalla rotgan 'kanske brinner det (eg. det kan ju brinna) _^ 

någonstans i sydväst, det ser ut att vara så fasligt mycket rök'. 

etnt sko jz ger—laph, man ji sko ggr—ngap 'inte ska jag gå 

långt, men jag ska gå till någonstans i närheten'. -- eknt ha ve 

metäana o rIrkddn, men zmz n skut neap o e var kollt 'inte hade vi 

(förr) muddar om vardagarna, utan (bara) om man skulle någon-

stans hän och det var kallt'. 

Nekande: eznnt ngap, nnt--ngap 'inte på något ställe, ingen-

stans (hän), ingen vart, knappt--någonstans': wot—pko do ger? do 

sko etAnt ger—ngap, var hin ne! 'Vart ska du gå? Du får inte gå 

någonstans, var här nu!' (Sades till en pojke, som ämnade smita 

iväg från sin mamma.) -- ez,nt sko jz ggr—nå,ap 'inte ska jag gå 

någonstans(, jag ska stanna hemma)'. 	--so di ma ez,nt ha fat 

roma aä do ngap (Och så brukade det vara så mycket hästar på 

Bränna-marknaden), så man knappt fick plats åt dem någonstans'. 

Av ovanstående grupp lokaladv. är ngap bäst belagt från 

andra håll: Sdw har fsv nokors stads, samt nogors gen. n. adv. 

'någonstädes' (mente nogors fara), Dahlgr. Gloss. nårhor stadz, 

V11 för ö. Nyl. någors nog3rp. Den nyl. formen och fsv nogors är 

en direkt motsvarighet till ökm:s ngap, som närmast förutsätter 

ett nägors. För ett ursprung från äldre -or -stads, som i målet 

i svagt bitonig ställning ger -ap, talar särskilt den belagda 

formen ndapt med -t bibehållet frfr vok. (rat z vastarpgyr, se 

ex. ovan). Se även Liv 239 n.12. 
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Målets ndap bildar 1:a ssgsleden i adv. ngapnar (el. -er) 

el. nåapridl_r 'någorsnär, någotsånär': man fa fal el„nt ha hurz-so- 

-hdist znz f§suDen, an li 	0 ha nkapn4r ralnt o stööaLza 'man n_ 

får väl inte ha (det) hur som helst i köket, man måste ju ha nå- 

gotsånär rent och städat'. -- dm (= kLsaara so ha viLdes) kon- _ 

Leaa na vara 6914.1az, da dm körna do ngapner_n64r, fo4ka 'de 

(= korna som har förvildats) kan nog låta det vara oråmat (= lå-

ter ofta bli att råma), då folk kommer nåEotsånär nära dem'. --

ss 14, fbål_n-6p a, ss e vat-t9apnxr-gu-t6nt ail göT4v,t7Lz 

'sedan måste de med yxa grovtälja det (kluvna trädet), så det 

vart någotsånär lagom tunt till golvtilja'. -- o booren dem he 

dm nogast/or ea a%, rer 'och (fä)bodarna (dem) hade de någotsånär  

i dn rad'. -- ro 9 nd?apn4r %n fzencid“ 'ro någotsånär (=c:a) 1/4 

(mil)'• 

2. Till äldre -slis  el. s7les (Aschw. Gr. § 167) hör: dn-

såp, rdtsåp, vg.kndsåp. cinsup el. anse (det sista uttalet är be-

lagt i ÖLj. och representerar säkerligen ett äldre uttalsskede), 

fsv andsylis (ansyles). Ihre 100:1 Anföls, Rz 651 an(d)syls m.fl. 

Betydelser: 'mot solen, åt motsatt håll el. sida mot det föregå-

ende el. mot det rätta'. Mest om sådant som man binder el. vri-

der el. knyter, och om sådant som växer vint. Syn. mo9a 8o9n: 

ha bdonda kwostn dnsup = L4bso a-veftnstar, twåt%mdofl  a 80 n sko _L 	_ • _ 	 _ 

bhndas 'hon har bundit kvasten motsols = liksom å vänster 

(vänsterhänt), tvärt emot som den bör bindas'. Jfr rspr:s väns- 

tervriden. -- hal kwostn (insup, da n knsua om beende 'hålla _ 	_ 	_t 

kvasten åt orätt håll, då man knyter om bandet'. (Man bör hålla 

kvasten el. vispen i vänster hand så, att "skaftet" pekar åt hö-

ger, och med högra handen binda om bandet så, att mellanlänken 
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mellan båda tvärbanden går i riktning vänster-höger; annars sit-

ter inte bindningen.) -- knguå knethån. uåz soLz,an dnsup 'knyta 

knuten i öglan i vävskaftet åt motsatt håll (mot första slaget, 

dvs, så det ej blir käringknut.)' 
	an birå a fara va-knglvo 

runt okrhpg-bechn, man mo 9å so 	el. ans 	'han började fara med 

kniven runt omkring (orm)bettet, men mot solen eller "annsöls" ' 

(Om hur man förr botade ormbett). 

r6tsup el. -såp 'rättsöls, medsols', fsv rättsölis. Syn. dnda 

sinn 'undan solen = med solen, i samma riktning som solen går': 

bhnd kwostn rdtsåp 'binda kvasten medsols'. Hftrur har utveck-

lats uttrycket kwostn ,er rdtsåp (i st.f. jar boonda rdtsåp) • 

På detta rdtsp har ökm. ett adj. rdtsepvd,and 'rättsöls- n_ 

vind, vriden helt åt vänster (om kvastar, träd, stockar)': in 

stok 80 3er rdtsupvhnd, zmz man sea n uåz in has, ss kan an _n 

welnr 	st bodz si§ayro el knaz,kao 'en stock som är rättsölsvind, 

om man sätter den i ett hus, så kan den vrida sig "ur bortur" 

skårorna eller husknuten'. 

Ännu ett adj. i detta sammanhang: 

vehndsåp (äv. 14) 'vindsöls, vriden fel, vriden åt fel håll': 

den har—tollu. 3er velAndsås 'den här tallen är vriden fel'. 

3. På äldre -daghs återgå några tidsadverb: Usicias 'lördags 

= om lördagarna', sönåas 'om söndagarna' etc. 

azi-w64as 'till vardags, i vardagslag'. 

a vor z sthnt so he to frdmier, aln han frgad bera lgåes o sön-

aes, o dan an han frelAd haLz vigo 'det var en flicka, som hade 

två friare. Den ena han friade bara om lördagarna och söndagar-

na, och den andra han friade hela veckan'. 

va ha hZvz tro", o i§o9L1 az1.-wöLas (el. ån l ark), o se kIänzpga 
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da a skul vara beter 'vi ha haft tröja och kjol till vardags, 

och så klänning då det skulle vara bättre'. (Hur kvinnorna var 

klädda förr.) 

4. Äldre -vägx föreligger i: 

e31729an veås, oftare n2go vas 'ingenstans hän, inte någonstans, 

ingen vart, inte ur fläcken'. Även bildi. va  slap elpgo vag-3 

'vi slapp ingenstans = vi kunde inte komma fram någonstans'. --

va slap npgo vevs, far aa skåran htil nnt 'vi slapp el. kom in-

te ur fläcken, ty skaren höll inte'. -- do kom nggan vas va-

ddy 'du kommer ingenstans med det där' (i ett resonemang). 

I äldre nsv. finns ingen wägs, ingen wägz m.fl. (upptagna i 

Dahlgr.G1., P.Sv.Kr. i betydelserna 'ingen vart, ingenstädes 

hän'). 

nan-vdDs, oftare nelh vdgs 'någonstans hän': fåra nelh-vErbs 'gå el. 

fara någonstans hän': nnt far han na-vs 'inte går han någon-

stans' (utan stannar här i stugan). -- nnt ger j% ney-vegs o-

ddna 'inte går jag någonstans om dagarna' (= jag sitter jämt 

hemma). -- zniz ve sko fåra nan-vebs, ss-- 

Oklart till formen: judöst '(belägen) långt från vägen' 

måste trots sitt -t sammanställas med fsv afväghis, isl. afvegis, 

Dalin Ob afväges, Btr Ob. dvdks. 

Ex.: steto din tig ss avd6st 'den där stugan ligger så långt från 

vägen'. --- Samma -t tillskott i målets habvdåst 'halvvägs'. 

Ex.: a jar hdzbv4bst hzna, sthnta 'hon är halvvägs här, flickan' 

(= då flickan nu hunnit hit, har hon gått halva vägen.) 

b) Bildningar på andra sbst. 

jamfetes (till fsv fUter m.) < jamnföttes 'jämfota'. Förleden är 

ett icke omljutt jamn- (fisl. jafn) som återfinns i Mu amnföt- 
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te  p (Ob), kanske även i lulem. jnföttms (Nm 28). Det ösv. be-

lägget hos V11 har ä jämnfotes. Senare ledens vokalförkortning 

(jfr fisl. läfnfmtis) har ökm. gemensamt med flera andra sv. 

dial. -- Ordet skavföttes saknas i äkta ökm. enl. flera meddela-

res bestämda utsago. 'Ligga skavföttes' omskrivs med ltg twot 

mo0 wordro 'ligga tvärt emot varandra'. 

Ex.: a skut sprhnt JAmfdtas zvz trå8gd10 'hon skulle hoppa jäm-

fota över tröskeln'. 

endap (till fsv hr n.), < and(h)äres, 'på ända, baklänges, bak-

fram'. Ordet är identiskt med isl. andwris 'mot haarene (till 

haar), no. andres 'baklengs, uheldig' (T.), ösv. dial. andäres  

'motsols, bakvänt, oriktigt' (vii). 

Ex.: hare star dendap 'håret står på ända'. -- stokan Lzg dendap -e 	 _L 

'stocken ligger baklänges el. bakfram (dvs, med toppändan före i 

vattnet)'. 	tralra hzna kom Jo drdap, da do feL e va-ttiLo ad- _ 

vdano 'det här trädet kommer ju bakfram, då du fäller det med 

toppändan åt vägen'. 

dLpuns (till fsv kYn) 'allsköns', belagt endast i uttr. z dLpons 

ro. Uttalet är rspr-påverkat (Ökm.I 98), kanske är hela uttryc-

ket lån ur rspr. 

baålduA;as 'baklänges', enl. Aschw. Gr. § 470.1 till got. 11å-

gei 'längd', enl. Wn Sv. Spr.hist. III till (bak +) adj. 12:Liger. 

Ex.: ha va,r far krdftad sko, ss Oben nem, bcjietzATAgas a-sn(ro 

'det var för kraftigt skott, så gubben (= skytten) flög bakl

es i (eg. på) snön'. -- e ve?, dlatzn saåt baå LdvrA;as da har 

o91/ a  'det här ordet blir alltid sagt baklänges el. bakfram'. 

Till fsv ledh, isl. le3A har målet adv. åldålLas, stsIlds, 

gmslchs: 
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ölddllas el. 	ldalas el. didaLas (med ag, reduc. till a i svag- 

o. oton) 'alldeles, precis, helt och hållet, fullständigt'. --

Enl. Hq Et.0b. är fsv al(l)deles sannol. ombildning av fsv alla  

1;bis. 

Ex.: ne fsrgds ja ndalLas 'nu förgås jag alldeles (av trötthet): 

(takvedstränas nedre ändar) d% jara 	rt se ä fast n2, d'a jara 

cndaias leks '--de är inte fastsatta alls (eg. inte - något), de 

är alldeles lösa'. -- se seä=0-66a pcina o ho9-dhä tol,:kan o 

vermt 9, ,12.1—ln vat didalas köobhcba, 'så satte de på pannan och 

hällde dit talgen och värmde den, tills den blev alldeles kok- 

het'. -- zmz n da ja_tdt aå strobtrd%ran didaLas, se da je 	far fsr 

hot/7w., da n ve74-tur 'om den (= veden till tjärtunnor) då är _ 	_ 

täljd precis efter strykmallen, (så) då är den för urholkad, då 

den blir torr'. -- vara dldaias frelsk 'vara fullständigt frisk'. 

-- de sa di, a 72. vo7r 6U:ie./as gra i-hdn 'då såg de, att han var 

alldeles grå i håret'. -- a ha tape aa ngsan far ml oLdd“as 

'jag är alldeles täppt i näsan'. -- se, a 126 	dldaLas voon 'se, 

det var helt och hållet vår, full vår'. 

sels 'således, så, sålunda' (fsv sw.g.le-dhis). Ordet säkerligen 

inlånat ur rspr. med e-vokal (Ökm.I 271), medan den väntade dif-

tongen föreligger i 4ms1åas nedan: soLds sko a vara! 'så ska det 

vara!' 

åms/348 el. 4ms14s, ngn gång glmsl4s 'ömseledes, ömsevis, ömsom, 

än - än'. Ordet är belagt i bl.a. ösv. dial. (V11 öms(e)ledes s. 

Va, mVa) samt i Btr (se Ob): dan-s(kban jer 4mslais betar o sam-

bar 'den sjuke är ömsevis bättre och sämre'. -- a for(a)bdInr 

emslds 'det förebär ömseledes' (om två sätt att uttrycka samma 

sak). 
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inliktas 'inlyktes, inuti (om kolmila), invändigt' (till fsv 

lykt f.). Lulem. inlöktes (Nm 28). Se utförligare Ökm.I 154 n.6: 

da n ha toz op fåo,ahdl,a, frasTI. psbva .70911, se fa e möra o brzn 

-TILiDtas, az/ a ve/ ferdzå brdna 'då man har tagit upp fothålet 

(i kolmilan) nära själva marken, så får det pyra och brinna sak-

ta invändigt, tills det blir färdigbrunnet'. 

asiras 'avsides' (fsv afsidhis, till fsv sIdha):  e ver 6V2J§a - 

TA, huri fdaza a ver 	er, (Bugar vara o 4s.tkras 'det var ynk- 

ligt hur fattigt det var här (förr uppe i ÖK), inga vägar och 

avsides'. 

1,4:as6'6anas 'utsocknes' (1791 utsockenes, till fsv skn, se Hq): 

di Q;zft si nnt ss m1Q3z elhasöåanas 'de gifter sig inte så myc- 

ket utsocknes 

stogs 'stöps 

hc'ethastgz46. Är 

stes 'direkt' 

st56 'stöpa' 

(här i ÖK.)' 

el. stöfs, bums, direkt, genast, huvudstupa'. Syn. 

samma ord som Ihre 100:2 ståifs, och väl även Btr 

(Ob). Om sammanhanget mellan stookfs och ökm:s v. 

samt om adverbbildningen på -s till ett 8toM5 n, 

se utförligare Ökm.I 281.: an ha brdtom, se an skut ha ma stots 

'han har bråttom, så han skulle ha det (= paketet) genast'. (Här 

även hå'4astgkb.) Enl. flera meddelare anv. ordet stol,fs ej vid 

v. köma, utan i så fall sägs könia fot, helhast46. 

aizndas 'å-ändes, i rätt ordning, efter vartannat (till fsv 

m.) Mots. ba'åldvrAes: va 	lena ma ger atIndas 'vi måste lå- 

ta det gå i rätt ordning' (om man skall berätta ngt, tillverka 

ngt o.d.). 	hit 2ar nnt .jgo,ot afpdas, z ha 	oot a bab"/64730- 

as 'det här är inte gjort i rätt ordning, ni har gjort det bak- 

fram'. 

Anm Som lån ur rspr. torde få anses: 1. fbubs 'bums, tvärt 
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på skivan' (Jfr rspr:s hux flux). ha Q;zb fbubs 'det gick tvärt 

på skivan', han kom nubs 'han kom bums'. 

2. mc4rand4/s 'merendels', företer troligen ljudsubstitution 

för rspr-formen. Any. ej ofta. Ex. a 3a-nestan mayand4/s Hara, 

ha n fa ini-bdano 'det är nästan merendels (= oftast) abborrar, 

som man får i mjärdarna'. 

B. Adv. bildade på gen. (el. adverbiellt) -s till äldre adj, 

pron., andra adv. 

als, als 'alls, överhuvud taget', fsv als, isl. alls: da man 

tdu.j. 	chtbdba, al_4z als ha kzmz-fot ini-vdin 'då man tänker 

tillbaka(finner man det underligt), att de (ÖK-borna) alls el. 

överhuvud taget har kunnat ta sig fram i världen' (så fattigt 

var det.) 

nnt als, nnt--als 'inte alls': a vzl nnt als ha man med 'hon 

vill inte ha någon mat alls'. -- sz,ar ,ar nnt als man 'här är 

ingen alls, inte alls någon'. -- nnt ha va als brTy..be kcelA Q-

sntro 'inte har vi alls brukat springa ut i snön (efter bastu- 

bad)'. -- an holr nnt als ne 'han är alldeles döv'. --an fe _ 	_ 

cent kram va handro als 'man får inte alls krama (snön) med hän-_ 

de rna' 

nous 'nyss', fsv nj-rs, adverbiell gen. till ny (Hq): nog han vari 

par nous 'nog var han n/ss här'. -- per ha nous vari in gabob.b-

43692t 'här var nyss en gubbe och tiggde'. -- a kom anduo o a ha 

nous vari 'hon kommer nu igen, och hon var här (ju) nyss'. Obs. 

målets förkärlek för perf. i samband med nous. I rspr ofta(r0 

impf. 

sams 'sams' i uttr. koma-sdms 'sämjas, samsas'. Ä.nsv sams (till 

fsv a. samber). 
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straks 'strax, genast, i början el. till att börja med'. Fsv 

strax lån från mit. a. gen. strakes, se Hq, Wn. -- Mest om tid: 

do sko ger—straks, do sko nnt leaa ml hol-a-b( di 'du skall gå 

strax, du skall inte låta mig hålla på och be dig'. -- straks sa 

hg ms an grzst uaz-sa 'i början (= genast huset är byggt) så 

ligger mossan glest i fogarna'. -- o straks-otia desiy he a sm6la- _ 

(hi zsa-trdsken z ganska hat skoa 'och strax därpå hade det 

smällt till ett ganska hårt skott ute på sjön (ÖLj.)1 	straks- 

baDz-misdmaro 'genast efter midsommar'. 

dnag 'annars, eljes, ändå, i alla fall, i annat fall, för övrigt, 

i övrigt, med undantag av (ngt förut nämnt), annorlunda'. Fsv 

annars eg. gen.sg. av fsv annar 'annan' (Hq). 

Formen dnag förutsätter närmast ett annors, vilket även är 

utgångsform för beläggen från flera ösv. dial., särsk. sVa, mVa 

(se V11). Betydelsen 'annorlunda' är väl belagd i fsv och ä.nsv 

(se Hq och PSvKr). Samma betydelse har ordet även i Lvg (Btr Ob). 

Ex. (Flickan som 	landrådfolket tagit, skulle vid besök i hem- 

met ej få äta ngt av det som bjöds henne) dra g sku di dr6a ra 

'annars el. i annat fall skulle de döda henne'. -- (Varje gång 

redkammen vid vävning tår emot sidostyckena, måste man stanna åv, 

så den får falla efter av sig själv) drag ger—tran salLna 'I an-

nat fall går tråden (= varpen) sönder'. -- --man 1.412g Is4L1la 

he ve, en,nt ha ve töLa dnag '--men långa kjolar hade vi, inte 

hade vi tålt .eljes (= stått ut med vinterkylan eljes)'. 	a ve 

nnt snzbt dnag 'det blir ej snyggt annars (= om det ej görs enl. 

förut omtalade metod)'. 	da sgum 21 fast to,gre uaz 7.'Ind7.tåen, 

far-hdnd zmz ne sko vara ncNaa, o dnag o6a-masino 'sedan syr jag 

fast fodret i underlaget, för hand om det ska vara noga, och an- 
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nars på maskin'. -- elnt Jar j% scsima prests, man .7% dnap QPilsp 

'inte är jag precis sömnig, men jag gäspar ändå el. i alla fall'. 

dnap so par me/..fn mgura-da bero okrd%pg 'för övrigt el. i öv- 

rigt (med undantag av det förut omtalade gimanet) så är (bak-

ugns)muren igenmurad längre bakåt runt omkring'. -- e småbas 

dn as aå-m, kdfa 'kaffet smakar annorlunda för mig'. -- a jar 

dnap z steepg ordagr. 'det är annars en stång'. Förklarades av 

min medd. 	steepg azl wo so helst 'en stång till vad som helst'. 

WOO, WOO 'varest)?, vart?, varthän?', närmast < hvars. 

Formen hvars för 'varest' är välkänd för bl.a. Nb, Vb: Lu-

lem. wosch? 'var?, vart?' (Nm Luleåk. 27), Vb hvars 'varest' Rz 

269 b (Btr Ob v4, äv. i betyd. 'varthän', Skf wo). I såväl fsv. 

som ä.nsv. finns både hvarest och hvarst, med enl. Hq analogiskt 

t av adv. hvaris, i betyd. 'var, varest'. 

Ex. wo-.fl? 'var är han?'; wop-ha-n-getz? 'vart har han gått?' 

wo-7r a? 'vart gick hon?' -- wo p ha 31 hdoe kne%yan? 'var 

har jag lagt kniven?' (eg. vart har jag "häft" kniven). -- elAnt 

21 vaka rzktza, tooc 	jåra 'jag vet inte riktigt var de är'. -- 

emit j% vaå, wop_q% ha färz 'inte vet jag, vart de har tagit 

vägen'. -- 3% kan elnt foptdr, wo p e sko ha stena, brazva 'jag 

kan inte förstå, var det kan ha stannat, brevet (som ej kom ad-

ressaten tillhanda)'. 

svar4ns 'överens'. Enl. Hq är överens av ity. urspr., ity. over-

6ns. Ordet är i ökm. sannolikt lån ur rspr.,med ljudsubstitution 

a%, i -ens. Obs. att 'över' i målet heter 'tvi. Det genuina uttryc-

ket är (koma-)sdms '(komma) överens': d% kon TInt koma ovardl,ns 

shnszmila 'de kan inte komma överens sinsemellan'. 
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C. Övriga adv. på -s. 

faQ;ivzs el. faQ;(vas 'förgäves'. Om fsv forgävis, lån av mit. 

vorgevens, se Wn SvSprhist.III s.25. 

hlktiLep 'hit-tillars el. -ers, hittills'; jfr härmed km ~ap 

'till dess att' (Rg 145), nlm dilesch 'tills' (Nm 27) samt Mu 

(Ob) hiteLes adv. 'hittills'. Förutom ökm., km. och nlm. ha även 

btr, skf, lvg det påfallande -rs (se Btr Ob): a ha gaz-brd va - _ 

katv,n4pgan hhttlap 'det har gått bra med kalvningen hittills'. 

hivans el. htvans (till fi. hyvä adv. 'bra', se ökm.I 249 n.2) 

'duktigt, bra': e ha gaz hivans va spfn far mz z-dd 'det har 

gått bra för mig att spinna idag'. 

örmadas 'förskräckligt, gruvligt, gräsligt, förbaskat'. Bör smn-

ställas med Hals. örmes, örmen m.fl. Se utredningen i ökm.I 172 

n.11: Ex. brd.kra htna jar 30 sa drmadas lalibt 'det här brädet är 

ju så gräsligt långt'. 

paciglhs 'pardus, burdus'. Motsvaras av sv. dial. ba(r)dus < ity. 

pardus (Hq): Lölnan fa ert fara pas a-dno 'löjorna får inte 

fara burdus in i älven' (från lugnare platser, ty då hinner man 

inte fånga dem.) 

pas 'vid pass, cirka, ungefär' (fsv tu, vidher pas, Hq): de 

;a 	z lzaar-gra ini-sniro, da—n—leg te?. pga pas to-to9mb diift 

znz-sniro 'så gör man en liten grop i snön, där man lägger räv-

saxen (eg. tången) vid pass el. ungefär 2 tum djupt i snön'. --

ven ver pas zn fam leepg 'valen (i slagan) var vid pass 1 famn 

lång'. -- o Se he di zn ktab boe-trdlran pas zn habv an—Lee, pg 

'och så hade man (i slagan) en klubb av trä c:a 	aln lång'. 

prasts 'precis, just'. Rspr-lån: alnt räyen a prasts, man a 3ar 

eg,nt na tet var endd 'inte regnar det precis, men det är inte 
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något torrt väder ändå'. 

II. på äldre (-)om. 

Adv. bildade på: 

dat. pl. -om till sbst. 1. Det äldre -lundom 

2. övriga sbst. 

-om till (äldre) adj. 

A. dat. pl. -om till sbst. 

1. Det  äldre-lundom (dat.pl. av fsv lund f.) återfinns i må- 

lets -raando,
1 

_L 

drolaando 'fsv. arom lundom) 'annorlunda, på (ngt) annat sätt: 

Samma utgångsform förutsättes av km. druUlt-tu, Btr arom lönom 

(Ob). 

3% -ha-o9t-e-fdll, a skur ha vari (Q;o9t) drolaando 'jag har 

gjort det (arbetet) fel, det skulle ha varit (gjort) på annat  

sätt'. -- stdlndo sed ve La'apan tnz sma-bdka; ve ha nedro- _ 

Laando hina, bara to arm fra-ems reend 'stundom sätter vi lake- 

paten  i små bäckar; vi har det annorlunda (el. på annat sätt) 

här, bara två armar från ömse land'. -- nnt vet hd na droLackndo 

en se 'inte blir det något annorlunda (el. på något annat sätt) 

än så'. (Spörsmålet gällde huruvida man kunde uttrycka sig, i 

ett visst fall, på mer än ett sätt.) 

drolaando (fsv allom lundom), 'på alla sätt, helt och hållet, 

alldeles'. Samma utgångsform förutsätts av nlm Llloloto 'allo-

lunda, på allehanda sätt'. Nm 27. 

1 Allm. anm. till adv. på -Lael.ndo: Huvudtonen ligger i samtliga 

hithörande adv. stundom på 1:a ledet, stundom på -Leende. 
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dznoljzando 'enomlundom, på enahanda sätt'. _- t 

mdygo/aando (fsv mangom lundom) 'på många(handa) sätt'. Direkt _ 	_t 

parallella är nkm mdkulit—tu 'mångalunda' (Rg 146), nlm mäko/oto 

(Nm 27): fboastdaa--ha jar i§såsmdta, so jara-fLdka o skurz-

seiltnä mdligo/Ålndo, o potdaren uclz 'flottstek--det är köttbitar, 

som är sönderplockade och sönderskurna på  mångahanda sätt, och 

potatis (där)uti'. 	va sdl mdygo/hdo 'vi säger (el. uttrycker 

oss) på många (olika) sätt'. -- di 84 ss m4?pgolaltndo, a si§tlz 

o6a-da 'de (= folk) säger el. talar på så många sätt, det 

skiljer på orden (= skillnaden ligger i ordvalet.)' 

ndtgalndo, nIth /dIndo 'någorlunda, någotsånär, på något sätt, på 
e nagot sätt, på ett el. annat vis, mycket'. Målets ney- kan vara 

någor (jfr fsv nokor i nokorlund), men sannolikare är samma ut-

gångsform som för nkm nautu—tu (Rg 146), nlm någoloto (Nm 27), 

btr. ridgom lönom (0b): Ex. dl ha ria ndy/aando (= ndapnelzr (bra)) 

'de har det någorlunda el. någotsånär bra ställt'. -- hdlan-ant-

d, sma-bdnor, o twz/ z jtr, z kon jo fol, ss z skåra z nItt/dando 

'håll inte på, små barn, och snurra er yra, ni kan ju falla, så 

ni skadar er på något sätt'. -- n(Pylacttndo lzyå ve stel, a 'vi 

måste ordna det på något sätt'. -- da mdnzsjsa sko do, so sko 

doyn ndy/e4ndo b?rz,as 'när en människa skall dö, så måste döden 

börja på n&got sätt, på ett el. annat vis'. -- zmz stt;yrmån skut 

vell—pzthb el njthihndo fara, ss skut våropbkh ta-vd 'om styrman-

nen (på en forsbåt) skulle bli sjuk eller råka ut för någon o-

lycka (eg. någorlunda fara), så skulle vikarien (eg. varungkar- 

len) ta vid'. Se Liv 202 n. 7, 9, lo. 	a-gr4aa ver—red, sa 

Linbak skut fara-il si nleth ldando 'Greta (Lindbäck) var rädd, att -t 

Lindbäck skulle göra sig illa på något sätt'. -- ha z skarq-z 
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nr41,44ndo? 'har ni skadat er mycket?' 

sdmaLaIndo 'sammalunda, på samma sätt'. 

2. Övriga sbst (utom ä. -lund i -lundom) 

hLo 'ilom, stundom, då och då'. Ihre 100:1 Äjlo stundom, Btr i- 
_ 

/om 'än si än så, stundtals' (Oh). 	4Lo ingår i det adv. ut- 

trycket hlo Imtia 'ilom emellan, stundtals, då och då, tidtals, 

mellan regnskurarna el. -ilarna (trol. den primära betyd.),mel-

lan sjukdomsanfall (kolik, mjälthugg o.d.)' Any. mest i den sis-

ta betydelsen. ,Ft ha vurz-GhLo ana ger eg. 'jag har ilom varit 

ärnad gå = jag har flera gånger tänkt gå' (men det har inte bli-

vit av). Yttrandet fälldes av en 70-åring i Orasjärv 1920). FMr-

åldrat. -- gdban ha vorz-s(lå, man ce.“0 Imtla ha n vorz-brd 

'gubben har varit sjuk, men mellan sjukdomsanfallen har han va-

rit bra'. 

L4u, l4u 'lagom' (om lagom, eg. dat.pl. av lag 'rätt ställning 

el. förhållande', se Hq). Any. frfr allt frfr adjektiv: 14u h6L-

ka 'lagom urholkad', Lou leg 'lagom lång', a 3a—iu-vdrmt zdd 

'det är lagom varmt idag'. 

I övrigt: äaa 1.411 'äta lagom'. -- da n bigrind a, so jar e 

1.4u skrdt 'då man tänker efter ordentligt, så är det lagom att 

skratta (åt)'. 

a-m4no 'i morgon bittida' utgår närmast ur ett a mör(g)nom, vars 

ö-ljud enl. Wessen (Språkv. Sällsk. 1916-18 s. 16) kan vara i-

omljutt ö (så även ett alternativ hos VSpr III 222 f.) eller enl. 

Hesselman (I och Y s. 207) ha uppkommit ur äldre y frfr r + kons. 

(utom i, j). Jfr isl. myrginn (se ökm.I 157). Även i nlm finns a 

mthio (Nm), i btr a mom (0b). Ex. se under prep. a. 

stdando 'stundom, ibland' (om stundom, eg. dat.pl. av stund, se _c 
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Hq). o stdando voo di jo o rar vat, 'och ibland vävde de ju någon _t 

väv'. -- 31 ha staando ont o staando got, et so ;26.tan set-5p _L 	_t 

'ibland är jag bra och ibland dålig, allteftersom gikten sätter 

För ex. se  även under adv. grzst. 

B. -om till (äldre) adj. 

brdtom 'bråttom' (till adj. fsv brer, 'bråd', se Hq): ha se 

mz03z brdtom 'ha så väldigt bråttom'. -- 31 ha hgvz ss mzz 

brdtom halz-dgn 'jag har haft så väldigt b. hela dan'. -- di he 

brdtom ha.km dzibd& 'de hade bråttom tillbaka hem'. 

Egendomlig är den föråldrade, nu troligen utdöda komp. for-

men brdlanom el. brdian om. Om ljudutvecklingen p > r > 1 se 

Ökm.I 209. Ett gammalt stående uttr., belagt i Lo, ljöd: ju brd-

ianom do ha, ju vdr ha 3ar 'ju mer bråttom du har, dess värre är 

det'. 

Obs, att brdtom 	även förekommer som adj., i det adv. uttryc- 

ket va Iro brdtomo sjpihs 'med en hastig skjuts = hastigt'. 

auko 'enkom' (fsv enkom, eg. dat.pl. av fsv a. enka, se Hq): 

armkndban 3ar 1 trasmd4, a,koQ;oot-dzl pre8-4d krdo6a seuma . 	_ 

'ärmknubben är ett trästycke el.en träbit, enkom gjord till att 

pressa ut krokiga sömmar (på)'. I ökm. används ordet nog mest 

som adj., i betydelsen 'enkom, noga, lite förnäm', se Ökm.I 142; 

åtskilliga belägg i Liv (se Reg.) 

(se) grtsto '(så) gristom, (så) sällan, glest'. Sannolikast en 

adverbiell dat.pl. på -om av motsvarnade adj. grzst 'grist, gles, 

otät, gisten o.d.' i likhet med övriga adv. på -om ur dat.pl. av 

adj: e je-pG grtsto en 3#11-4nd 'det är så sällan han går dit el. 

han går dit så sällan'. -- nnt 3ar e grzsto mzia bada so fåra 

32 
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az/. brr 'inte är det sällan det går båtar till Bränna (från Bo-

heden) (eg. inte är det glest mellan båtarna som--): -- hin jar 

elnnt grzsto mzla-wdrva, se ;Liga, da a sa ä oba kw o'n 'här är 

inte sällan el. glest mellan varven, sade gumman, när hon satt 

på kvarnen'. En parallell till ss grtsto har ökm. i dess motsats 

se-tdto, se nedan. 

Ogdno 'gärna'. Från ett äldre .g(i)ärnom utgår även nkm '3.17/u 

(jämte KG1n) Rg 144; nlm djano (och djäärn) Nm; btr ja.nom (och 

.7.1na) Ob; Mu gärnom Ob. Då ordet i fsv synes finnas belagt en-

dast med -a form (se Sdw och Suppl.) får antas, att i de dial. 

där former på -o(m) förefinns, skett analogibildning efter må-

lens adv. på äldre -om, obs här Vb gernom (Unander). Ex. nnt ss 

d-rbo 'inte så gärna'. 

dzi-hdlivo 'till halvom, halvvägs, till hälften': äz/-hd4vo taba-

dm ha so nnt sko ta4as-dm. 

Lchjo, /irkbo 'likom, för all del, nog, sak samma, lika gott, kan-

ske'. Uttrycket återfinns i Vb liköm el. likköm (Rz) samt i ösv. 

dial. (Estl.) lik-um el. -um 'lika gott, sak samma' (V11). 

Ex. ja, /ikbo, nnt jar a taran, n09 jar a sant 'ja, för all del 

inte är det lögner, nog är det sant'. -- ja, lo, no9 ger a ve 

drzk kåra ndlr gdepg 'ja, för all del, nog går det att dricka 

kaffe flera gånger'. -- kbaragdban 7.62 gråsbdyno, Leo han jar 

rzktz 	iL bzrdt 'Klara-gubben (= gubben i Klara-gården) i Grels- _ 

byn, nog är han duktig att berätta'. -- lngo-hdn ver ralQ;z 4zl 

bzrdt, an Jakob 'nog var hån mycket för att berätta, Jakob (Sil-

verplats i öLj.)' -- ja, LT6o-ndo, kom jz zhd ha 'ja, nu kommer 

jag ihåg det alltid'. 

1 betydelsen 'för all del' finns jämte Thåo, iVgo det adv. 
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talesättet lobo-g41,8, t.ex. 2a, Lebo-gdIs noo ha va ndma 'ja, 

för all del, nog har vi namn (på allting)'. 

Ordet ingår i uttr. ichgo hd 'det gör detsamma, kanske det', 

vilket, enl. min bäste meddelare, på "svenska" heter 'likom det'! 

Samma uttryck återfinns i Lvg, fast i Btr Ob skrivet lik om hd  

'naturligtvis, just det, just så'. Ex. Lo-h4, an ha vari in 

bra kar 'han har nog, varit en bra karl' (då man instämmer i fö-

regående talares beröm över mannen, liktydigt med a 3er-flog se, 

aå-- 'det är nog så att (han etc.))' 

I betydelsen "kanske det" har uttrycket en synonym i m4ndar 

ha eg. 'mindre det'. 

En jämförelse med ökm:s adj. Lag 'lik' ligger nära till 

hands ur betydelsesynpunkt och bidrar till att förklara det adv. 

uttrycket. ökm:s leag' (ntr = el., -t) 'lik(a)' betyder i ntr. ä-

ven 'likgiltigt, (som gör) detsamma, (som är) egalt, vilket som 

helst'. Ex. a 3e-iw3g 'det är el. gör detsamma'. -- nog jer ha 

inb wo do 3ar 'nog är det egalt, vad du gör'. -- ha 3a-L4D, 

di fa vara par, fara, az/ va fa hc5r 'det _gör detsamma, fåren 

får vara här, tills vi får höra (vem som äger dem.)' -- do kan 

ta dorz„a boe grelAn el tolo inb' 'du kan ta ris av gran eller 

tall, vilket som helst  (1.alg är här nog en förkortning av ha 

3ar-/nb). 	o /x3:b wo do fd uclz 'och vadhelst du får tag i'. 

smån 'sakta, långsamt', med dissimilatoriskt -n för -m av fsv. 

smam, som egentligen är dat.pl. av adj. sm-a-. (se Aschw. Gr. § 

470:3 b, Hq samt ökm.I 205). Komp. smer. 

Ex. gomån 'gå sakta'. -- ro g fe-pmdn 'ro för långsamt'. --

sla-smdn boqz-ftidsken 'drypa ur flaskan'. -- eoksan smdlltes sman 

z-vdor 'isen smälte långsamt i våras'. -- zgdr kas pana sman 



484 

'igår kokade pannan sakta'. -- a foL sman, vadna 'vattnet (i Ka-

lixälven) faller sakta (efter högvattensperioden)'. -- han so 

german, han kom sal,nt fram 'den som går sakta, han kommer sent 

fram'. -- baken sel o rzn mz.j3z sman 'bäcken "siger" (= sipprar) 

och rinner mycket sakta'. -- fara-smån va-h4ndro 'arbeta lång- 

samt med händerna (t.ex. vid spinning)'. 	zmz z jam oL, da fa 

va masdokr smer 'om ni är trött, då får vi gå långsammare'. 

so-tdto  'så tättom, så ofta, så titt och tätt', dat.pl. till 

adj. tet 'tät': DU da satan “ara dz nnt fara se-t4to wor-o-_ 

az,n 'på det sättet behöver de inte fara så ofta (till fäbodarna 

efter mjölken) var och en'. 

på äldre -a < -o  

frAmst1,4 'framstupa', fsv framstupa, äldre -strip°. Se Hq. 

håuÅast4.6 el. hey,ast46 'huvudstupa', fsv hoffwodhstupa, äldre 

-stUpo:  kårza hast. -- an for hemastcp,k6 dzi-sts, Tzlå boqz- _ _- 

bdåo 'han for h. i sjön, ut från båten'. --o be n hTzhastdu6 e- _ 	 -^ 

sniro 0 ver_4o,9a da, da Man rdta op st 'och björnen (föll) h. 

på snön och var död då, när gubben rätade upp sig'. 

på äldre -t  

Hit hör huvudmassan av adverben. De utgöres främst av sådana 

som till sin form överensstämmer med den singulara neutrumformen 

(på -t) av adj. vid stark böjning. Nedan upptas (förutom en del 

ex. på de vanligare adv.) åtskilliga, där motsvarande adj. ej 

belagts och kanske ej förekommer i målet. I många fall har det 

till grund för adv. liggande adj. utsatts inom 

adv.
1  

närmast efter 

   

1 1 ngr fall är gränsen mln a. ntr. och adv. svävande. 
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olat (: a. ol 'trött, slut' m.m.) 'slut, färdigt; ända (till), 

allt (till), hela vägen': ne sko z sira rtktza, ss z ha ollt 

ait z-kwd“ 'nu ska ni skära (korn) duktigt, så ni får slut el. 

färdigt till i kväll'. -- ne ha hzsn ollt, e vat—plelA far 0, 

evarkdLzs 'nu har den här "allt", det vart slut för honom, över-

kalix(historier)' (Min meddelares yttrande om sin man, då han 

inte hade mer att berätta för mig!) -- o da a ollt ha stöåa, ss 

hadas a, ha a rAvba-zh696 vatn 'och då det (landrået) hade stö-

kat färdigt, så hördes det (= hörde man), att det rafsade ihop 

veden'. -- o sdos mbliz ha sat pLapka o vantan ollt d6ad °A-

4730asdn0 'och somliga (bland männen) hade sågat plankor under 

vintern hela vägen uppefter till Ängesån'. 	o sa kom dl--saraä 

Qanzpå-rån o ss oilt da nal, az1.-1,47, 'och så kom de (= lappar-

na)--söderut genom Råneå och så hela vägen då ned till Luleå'.--

hdlran ha }Avi vdstavz lapåt hat/lianer mall, °Lit zsz grenbro o 

tåtbdrzo 'Hedenborna hade haft (flakeländer) västöver, 1 mil 

långt (bort), ända till Granbergen och Tallbergen'. 	masa 

kdy,Aa rirz do eå-vdl,o oLlt da 'musen sprang före dem efter vägen 

hela tiden då'. 

Även ol 'all' kan ha adverbiell betydelse: 'alldeles, helt 

och hållet'. Ex. a ha shlz o6a-vdanan oba %r-brd o verz 01 rev- _ _ 

kIrdd 'hon (= trollbergkäringen) har suttit (= brukade sitta) på 

ett bräde på vattnet och varit helt och hållet rödklädd'. -- Fsv. 

har direkt motsvarighet härtill, t.ex. han wardh allir skälwandg 

är allir nakudhir etc. (Se Sdw.) 

at (: eg) o ret 'avigt och rätt': stzk at o ret. 

b%drelvalza 'bedrövligt = väldigt, otroligt mycket': a ha faz na 

snzåt b%drevalza 'hon har fått det väldigt snyggt (hemma hos 
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sig)' Jfr "snyggt värre"! 

bIsncgaLza  'besnuppeligt, fort och lätt'. Se Ökm.I 171 n.9. 

hitan ha 4;z6 da basndSaLza 'det här gick då fort och lätt'. 

bdLaa  'klumpigt, grovt och stadigt (om sådant som snickras, smi-

des o.d.)' Ordets härledning: -e- el. -G-  kan < y frfr r-förbin-

delser samt målets L < rdh (se ökm.I 157, 159 f. med a.1). Att 

sammanhålla bdbaa med -beybe. -bördad (om båt) är ur betydelse-

synpunkt långsökt. Rimligare är att söka ett smnhang med s. bula 

'svullnad' o.d. (se Hq). Ett s. bula har ej belagts, men målet 

har v. b?L-dp 'svälla, torna upp sig (om moln) < bu- la. Då nu 

äldre ii i ökm. har utvecklats över ot4. till T1,4 (se ökm.I 244 f.), 

är det antagbart, att i ett äldre b7llogt, vars u- först > Glh, re-

dan på detta stadium skett diftongförkortning och -reducering på 

grund av relativt starkt accentuerad 2:a stavelse. Härigenom har 

smnhanget med andra ord med 71 > atA > au,k gått forlorat, och ingen 

vidare utveckling till ey, el. e har skett. 

Ex. do ha .;3oot e cilltfor bd4aa 'du har gjort det alltför klum-

pigt'. 

drekirt  (: a. drez,.4 'dryg'): drethft ln tnm 'drygt en timme'. 

daLza 'dåligt, illa': a h4L—cicsiLza o6a-gamaL-daya 'hon hörde illa 

på gamla dar'. 

-föllt  '-fålt': fLizIn nföllt 'flerfalt, flerdubbelt': znz hoLföoao 

sea man--bo6anldga, o ha Jar_/a.kra so n se(1 fLålrföllt, far 61A a 

sko ue4—ptg,raa 'i hålfoten sätter man (vid skotillverkning) bot-

tenlägget, och det är läder, som man sätter flerdubbelt, för att 

det skall bli stadigt'. 

twaljcnat 'tvefalt, dubbelvikt' (till fsv. tvwfalder): o ss set. 

meuclz ståLpkrcloåo twål,föLlt 'och så satte man det (= äfsing- 
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arna som skulle bli vekar) dubbelvikt i stolpkroken'. 

twhfdllt 'tvifalt'(till fvn. tvifaldr): (då vi skickar iväg vad-

malet till stampning), da 1.4,nd va Ih596 a som In bunt, hava na 

twnfdllt, se a sko ert ve!,—pe bralkt 'då lindar vi ihop det som 

el. till en bunt, lägger det hopvikt (eg. tvåfalt), så det inte 

skall bli så brett'. 

frnt 'fritt, gratis': di ha frnt vatn o Leysa 'ved och lyse 

har de fritt'. (Eller som adj.: di ha fr n vatr o frakt Uns 

feg (: a. fesfk) 'fult = oanständigt och fult': an ba.=p1-da feg 

'han uppför sig (eg. bär sig åt) oanständigt'. -- Fult i mot-

sats till vackert heter stzDt styggt. 

fullt 'fullt med': ha fInzn fuLlt ui j§o91,2Lo 'ha fullt med 

revor på el. i kjolen'. 

fdl,Laa, y.uttal äv. fdrdza 'färdigt': a ha 	oo,t-onz si fd3,4aa 

'hennes utstyrsel är färdig' (eg. hon har "gjort om sig" fär- 

digt)'. 	3% hav nnt prdsa fdrdza 'jag har inte pressat fär- 

digt'. -- ra Jar bdInda fdrdza, ja—pkaaz fdrdiä 'nätet är bun- 

det färdigt, är skjutet (färdigt)'. 	fdmhsjan ha jar ha so Jar 

fd“aa rnana, o ha kan vare wo tre so ha/st 'fösk, det är så-

dant som är ruttnat färdigt el. är färdigruttnat, och det kan 

vara vilket trä(d) som helst'. -- a jar f4rdza sdndar uaz ma,3-

trdszno 'det är lagom sönder till att ha till matt-trasor'. 

jåmensdmt 'gemensamt, i lag, ihop'. Syn. z-l4 'i lag': ha kralb- _  

bdIda jåmensdmt 'ha kreatursbete ihop'. -- halz-bdyn ha ftska 

3,1mansdmt 'hela byn har fiske ihop'. 

ghektt (: a. gi4x1h6) 'glupskt'. Ex. ds åaa gLezhft. 

grzst (till ä.nsv. grist adj.) 'glest': stdka ra tet va wordro 

stdando--o stdando ra di grzst 'stockarna driver tätt intill - c 
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varandra ibland--och ibland driver de glest'. 

hani.4st 'handlöst': stdp si hanicelhst z marken (t.ex. vid ned-

klättring ur ett träd); fdl hanl4st 'falla h.' = ddmp 

hdstaa (: hdsta, fsv hastogher) 'hastigt, fort, oväntat, snart': 

Ex. an ran hasta l 'älven rann hastigt'. Bättre ökm. är, enl. min _ 

bäste medd., an strdma fd9t. 	kilno hans-vtktor kom no o Tznt 

ha a so-hdstaa 'Viktors hustru kommer nog inte hit så fort el. 

så snart'. -- 84Ddd(Rman kom hdstaa o5a-dz 'sjukdomen kom ovän-

tat på dig = drabbade dig oväntat'. -- an vat vara hdstaa 8%14, 

an pa0 'Petter blev mycket hastigt sjuk'. 

ha“t el. haajlt (; a. ha“) 'helt, alldeles': (här är nu) z 

hallt anar dnz2g 'en alldeles annan ordning (än förr)'. 

haALlt ermLdeendo 'alldeles annorlunda'. 

h4f6aza 'hovfattigt, omåttligt, oerhört, ofantligtf.Comhoo tbv höf se 

ökm.I 235): o5a bristan--he dz h4fgaza mzz bto9man 'på brös-

tet hade de (= brudarna) oerhört mycket blommor'. -- o ha vat z 

h4f6aza go 9 4,14bzil 'och det blev en ofantligt god julbulle'. 

h(591,4st 'hovlöst, omåttligt, "förskräckligt", "fasligt": o va 

Aä var rdd höV4st 'och vi var förskräckligt rädda'. -- an så et  

hdmaa hå9748t 'han såg fasligt fånig ut'. 

hat (: a. hel4) 'hårt': dska Ogzb hat; a dgzb" Toknt so hat riska. 

hent (: a. hent 'händig', jfr isl. hentr a.) 'bekvämt': z set so 

ger fo9,t o hent 'ett sätt (att göra en sak) som går fort och be-

kvämt'. 

heft (: a. hav häv) 'bra, duktigt, fort': a ger ez„nt so haft va 

vgva /Åurmdten far mz 'det går inte så fort el. bra för mig att 

väva trasmattor' (yttrade en sjuklig gml "mora"). 

(t)nz,dåt (a. nid å 'n(i)åk, dålig, illasmakande' ökm.I 205): kdfa 
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smdb.as  inz,d6t el. zlabt el. daLza 'kaffet smakar illa, dåligt'. 

yamt 'jämt. alltid': en ha vone 2amt 'han har alltid vunnit'. -- 

Härtill rorydmt 'för jämnan, alltid': hon fara okr42go far-

men y% yer hdlAmelz i  forydmt 'hon flackade jämt omkring, 

men jag är hemma för jämnan'. 

lamt (: a. jam 'jämn'): dz (= roAnsj§(na) sko barkas yamt o z-
_ _ - 

onz2g 'de (= renskinnen) ska barkas jämnt och i ordning (= tills 

de blivit mjuka)'. 	stel e yamt ve netA 'ställa det jämnt med 

ngn = "ge ngn betalt för gammal ost". 

kort (; a. kar) 'klart': sooLa si§e.vb kbort. -- Som adv. bör 

kLort kanske uppfattas i uttr. ha kLort z6z-hdihren 'ha klart i 

huvudet = vara klartänkt'. Samma sak heter även vara kLorhelkre 

'vara klarhuvudad el. klarhövdad = vara begåvad'. Likaså sUla 

'sugogt' i ha sCkaa for_le.kr 'ha svårt för att lära'. 

kreWpåt (: a. krel,pg 'snabb, flink, snar'): ger krelpb't 'gå 

med små hastiga steg', roo k. 'ro med korta och hastiga tag', 

täLa k. 'tala hastigt'. -- de n “per, da ger krelpg't ve-federo 

o ta steka sta/a 'då man trippar, då går man hastigt med fötterna 

och tar korta steg'. -- tröra-kratpDt ve-f4dero 'trampa hastigt 

med fötterna (då man spinner)'. 

celmaa 'genomträngande kallt' (se Ökm.I 138): e bLast se Q;(674- 
_  

ma a zgdr 'det blåste så genomträngande kallt igår'. 

iirza (; a. larzn 'luden') 'ludet = långsamt, trögt, dåligt': a 

ger—liirzä azl-sLd z-dd 'det går trögt att slå idag (då gräset 

vill fastna på lien)'. 

1...pgroä (: a. ld:fygo 'långsam av sig') 'med långa lugna tag, med 

1 h4malz 'hemmalig, hemkär o.d.' 
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långa steg'. (Jfr gotl. langum Got1.0b.) ro 9 l4fygoa, ger_14?pg-

an stag, 1,4?, pgoa da. n for 'han tog långa steg, där han gick'. 

lerhst (: a. leihs 'lös'): a ha bona letAsst a si pge 	da 

ra 

- 

ra 'det har bulnat loss av sig själv, det där snöret' (då man 

"hankade" kor, som blivit halta t.ex. i bogen. Se Liv 68). 

mnnt (: a. mr 'In;n 1 ): ger mnnt 'gå och halta'. -- bnna ha 

swdla, fsr aa 73. 	ger magnt va dan 'benet har svullnat, där- _ 
_  

för att man måste gå m nt(enl. medd. "gå som mera osäkert") med 

det'. -- balna ha swoLa, da 3z ha gas mnnt va dan (= ha hoilte) 

'benet har svullnat, då jag har gått och haltat'. 

n692aa (: a. n652a 'noga') 'noga, noggrant, precis': hr ea n69aa 

wo ds sag, 'höra noga efter, vad de säga'. -- an ha ddtza ou, o 

fs—qgy kan an nnt se ss n6p,aa °Ut ha so ja—pldrvaa 'han har 

dåliga ögon, och därför kan han inte se så noga allt det som är 

slarvigt'. 

4ferbdrmalla 'oförbarmligt, väldigt, mkt'. Anv. ofta som för-

stärkningsord, o. mYz, laflaa, ara, snaL, sto9r etc. 'väldigt  

mkt, litet, arg, snål, stor' etc. -- iseur o. rot 'köra väldigt  

fort'. 

ont 'ont', spec. i uttr. ta-6nt 'göra ont, värka': a ta-6nt uaz-_ 

h4ran, da n ha happ4nan uaz-hdran 'det gör (eg. tar) ont i hu-

vudet, då man har hårspännen i håret'. 

'oskiljigt, otydligt, sluddrigt (om tal på grund av 

talfel)': täLa 42s/§7iza 'sluddra, läspa'. Jfr sjtza nedan. 

rafgraa  (belagt endast som a.ntr. och adv.) 'rad-farugt, fort 

och lätt': han ger rafgraa 'det här går fort och lätt (om ett 

arbete)'. 	Rz 519 har från Vb a. ra(d)furi el. ra(d)förä (om 

väg); Btr (Ln s.36) rå6r3 'snart överfaren'; Rz från Sk. ra-fa- 
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ren 1 lätt skött, lättbrukt (om åker), 2 bekväm att färdas på 

etc. rafaren väg; V11 har a. rad 'färm, rask m.m.', adv. rat 

'fort, lätt'. Detta rad i samtliga citerade fall är fisl. a. 

hradr 'rask'. ökm:s -fra a är troligen -fårugt, men kan även < 

-farut(t). (Jfr en mängd andra kortstaviga adv. på -ad: smegåaa, 

skröaa etc. 'smakugt, skruvugt'). 

rat  'rakt, alldeles, tätt (efter o.d.).' Förutsätter äldre g el. 

-6-form (jfr ra å Ökm.I 54 u.1. Ett äldre r-alkt skulle > ratt (till 

ett icke belagt reå)): o heundn han f5252r firz ea-spetran rept ha- 

:-bo 'och hunden han satte iväg före längs efter spåret rakt  

el. tätt bakom björnen'. Endast detta belägg finns (öLj 36); det 

kan vara en tillfällig kontamination av ret (baåz) 'rätt (bakom)' 

och rat (: raå, se ovan). 

rtktza 'riktigt'. Detta ord används synnerligen ofta, i en mängd 

olika betydelser, t.ex. 'skickligt, duktigt, bra, ordentligt, 

noggrant, enligt konstens alla regler'; frfr måttsbestämningar 

'drygt, väl': Ex. o ha vat rfktza vdkar ktial,r 'och det blev rik-

tigt vackra kläder'. -- a ha ge z r(ktza va ldl,r-pz evarksbzsmd4a 

'det har gått bra att lära sig ökm'. 	a ha gaz rtktza fsr os 

o6a-cran -rA;anzdd 'det har gått bra för oss på ängen (= med slåt-

terarbetet) idag'. -- hdp rtktza zuz-bdrbdan 'hoppa skicklirl ö-

ver repet = vara skicklig att hoppa rep'. -- ne sko z sj§ära 

rtttza, ss z ha °lit az/ z-kwd“, (se otit ovan). -- da a brzzna 
_L 

rtktza o5a-t4pgan, da ver a go g, o sterkar 7,14 'då det brände 
dukti_gi på tungan, då var det god och stark lut'. -- o sw4r34na 

Jar rtktzd z-dn-Lapåt 'och svedjärnet är drygt el. väl 1 aln 

långt'. 

rzjfilt 'rejält, riktigt': an vat ez,,nt robjalt blia 'den (tråden 
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d.v.s. garnet) blev inte riktigt blå (vid färgningen)'. -- (Två 

karlar, som varit i slagsmål, skulle förlikas,) A erbjöd sig be-

tala 5 riksdaler till B, da do nnt ha drUz di 'eftersom du in-

te har slagit ihjäl dig'. Men B svarade, att han ville ha minst 

10, da do ra3dlt ha hol a drelia mz 'eftersom du "rejält" har 

hållit på att slå ihjäl mig'. 

ret 'rätt, rakt, på raken, mitt (emot)': szä ret o6a-bådo 'sitt 

rätt på båten! = mitt på sittbrädan i båten'. -- teLl. ret 'tälja 

rakt = ej krokigt'. -- ta teve ret 'ta tyget på raken'. 	o 80 

ho dl , ;oot—p% påsen--dzl vea-d, zmz no skul ster ret 'och så 

hade man gjort sig en passare f.a. väga av, om det skulle stå 

(= stod) rakt'. -- seyeb ret onda 'segla rätt undan = i rak med-_ _ 

vind'. 

ret förekommer ofta i smnställningarna ret Q;enz, ret m20, ret 

Yvz: ret 	,linz 'rätt igenom, i genomskärning': zi.st4n 3er fem 

kwdtzl ret 	enz 'eldstaden är 1 1/4 aln i genomskärning'. -- 

fen hans bood isa anar—n, ret mo gd zvz ano 'hans far bodde på 

andra sidan, mitt emot över (Kalix)älven (vid Nybyn)'. 	ret 

g 
Yvz 'rätt över, mitt äver': farhd74men 3er ret 'vi mooä grksbguno 

'Fårholmen ligger mitt över emot Grelsbyn = mittemot G.' 

sdDtaä (: a. sdbta 'saktog, stillsam (om folk)') 'sakta, lång-

samt'. Äv. ett adv. sdkt finns (= rspr:s 'sakta'). Beträffande 

sdhaå bör observeras, att i nVa finns adv. saktat 'sakta, still-

samt, långsamt', av V11 uppfattat som ett saktadt. 

Ex. gråsa torkas sdbtaå z-dr 'gräset torkar sakta i år'. 

satnt (: a. san 'sen') 'sent': kärla sant fram 'komma fram sent'. 

sIsYlzd 'skiljigt, klart, urskiljbart': e ha hep ktiort o teydiza 

o 8/§Yizä, da n ha prldcelba, se no o ha n hevz rtktzd häf_tliwr diL 
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prldg.d 'det har hörts klart och tydligt och urskiljbart, då han 

har predikat, så nog har han haft riktigt utföre (ugfr bra ut-

försgåvor) till att predika'. 

skcknizä 'skonligt, skonsamt, lindrigt'. Vll skonligt 'skonsamt' 

Mx. Ex. da 	.zb' a jo sk.592nlza 'då gick det ju skonsamt' (ugfr vi 

kom lindrigt ifrån det.) 

skrålaå  'skralat, skrymmande, upptagande stort rum i onödan, t. 

ex. om  papper el. hö som kastas hur som helst'. Jfr T. 614 skra-

la upp 'swtte lf/Sst op'. papra tig skråLaå znz ro9no 'papperet 

ligger skrymmande i vrån'. -- hoa tig skralad 'höet ligger löst 

krin*astat och skrymmande'. 

skröaå  'skruvogt, poröst, skrymmande'. Jfr T. skruva 'rage op, 

ruve' och skröva 1.  skröaå används om papper och hö i samma be- 

tyd. som skrälaå: papra tig skröaå. 	zmz 3z ha snst zn hol,tdp 

znz-skrgkndan o nnt trot aho95 an me, se tig an skröaå 'om jag 

har kastat en hötapp i en skrinda och inte trampat ihop den alls, 

så ligger den skrilvogt = skrymmande'. Om is, t.ex. nsar tig 

skröaå, da n leg si o6a stazAna znz foba, o vadna fol onda, se a 

ve?, milaröma mzLa-vdånan o 4so 'isen ligger skr-'6vogt (el. skri.1-
_  

vat), då den lägger sig på stenarna i forsarna och vattnet fal-

ler undan, så det blir mellanrum mellan vattnet och isen'. 

Jfr Rz 601 b: skruväl-ais Dal. (Våmhus). 

skrekft (: a. skr ekA 'skryp, ösv. dial. a. skryp Öb. ganska all-

mänt. Se V11 831) 'hastigt, fort, odrygt, trevligt': tnn fx—

pkrcesift 'tiden går fort';  hota ge—pkrethft z-alr 'höet tar fort  

slut i år'. -- a ger_pkreekft = a jar 4drceuft 'odrygt'. 

ska  å  'dåligt och långsamt': a ge—pkeLbaå az1,-vga 'det går då-

ligt och låns..Aamt till väga = blir gjort dåligt o. långsamt'. 
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Wk Skukadt adv. 'dåligt, klent'. 

skwoLlt 'skvallt, ekande vida omkring'. (Se närmare Ökm.I 122 A. 

2): is4rkk4c5kan lza mz0z hubt o skwollt 'kyrkklockorna lät el. 

ljöd mycket högt och ekande vida omkring'. 

sisåDaa 'skakigt, ojämnt (om stötting vid körning,om sax vid 

klippning, om läsning etc.) Se Ökm.I 73 sj- §å& v. 	steanzygen 

ger-pjOb'aa 'stöttingen går skakigt'. 

sLjskaa (: a. siziska) 'sluskigt, slafsigt': vara sljskaa kbed. 

snat 'snart'. Motsvarande adj. snar ej belagts. Ex. no o sko n 

snat körna. 

snaz,t (: a. snaz, 'sned'): SQ n snaskt, stoken din 'snedda av den 

där stocken (eg. såga den snett—) 	f§e4kan je-okak, da mårana 

ha drdena snazA t 'kälken är skev, då medarna har drågnat snett'. 

-- 	ger -srld“ 3unz-skö,ojo 'snedda genom skogen'. -- ta tuva 

snaokt 'ta tyget på snedden'. -- ar snakt 'se skevt, vinda'. 

sneiht (: a. snelk 'snöd', se Ökm.I 274) 'fort, bra, rubb coh 

stubb': nog), ga,r e snetÅt fur o 'nog går det fort och bra för ho-

nom (att lära sig läsa el. skriva etc.)' -- e ha gaz snelÅt...42/, 

sia grisa z-d4 'det har gått fort att slå gräset idag'. -- di ha 

det eva sneut a bako 'de(lapparna) har dött ut rubb och stubb _ 

(eg. kalt på backen)'. 	snelht a bako jar e to z 'det har tagit 
alldeles slut'. 

spdnsza 'spänstigt', trol. rspr-lån:ger-ppensza. 

spgubea (jfr spgy .g.  4a si 'spöka ut sig') 'utstyrt el. narraktigt 

(klädd)': a 2a-gpcsiubaå kbed 'hon är narraktigt el. uppseendeväc-

kande klädd'. 

stznt (: a. stzn) 'stramt, starkt, kraftigt': e streym stint ne 

%sta...72n°, da e fbau 'det strömmar starkt nu på älven, då det är 
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högvatten'. -- do fa elnnt sååz stznt beende 'du får inte sätta 

bandet stramt (på kjolen)'. 

straph (; a. streTpg 'strång' ökm.I 119, 128) 'strängt': 31 ha 

åya bane fs....v.ptrt 'jag har agat barnet för strängt'. 

streft 'strävt, hårt spänd'. Jfr Schrod. 1640 a.ntr. strefft  

(Hq): do fa nnt seh streft berde 'du får inte sätta bandet 

hårt spänt = du får ej dra åt för mycket'. 

stöåaå (: v. stöda 'stammag 'stapplande': e ger—ptöåaå va-lsa 

fur o 'det går stapplande för honom att läsa'. 

stsyft (: a. stav 'styv') 'mycket, duktigt, väldigt': dum ha 

wort 44nz stsyft 'de har varit väldigt oeniga'. 

stdkaå (; a. stdka 'stäckog, kort) 'kort, liten stund, kort tid:' 

sa stdkaå 'sova bara en liten stund'. -- en var mzz stdkad 

sluD 'han var sjuk mycket kort tid'. -- ve stdne de—ps stdkaå 

'vi stannade där så kort stund'. 

trznt Kgå) lätt och "smort" (om hjul)': da e h(zÅL szå o6a zno 

dkszl, o ger riktzå z-di', da sa3., va aa e ge—trznt 'då ett hjul 
• 

sitter på en axel och går riktigt "i ordning" (= som det skall), 

då säger vi, att det går trint'. 

trezhft el. trakt (: a. trav,. 'trög'): h.1:e 	sm'Crzes, e ge— 

po treigt 'hjulet måste smörjas, det går så trögt'. 

twet (: a. twer 'tvär'): lig twet mo9å wordro 'ligga skavföttes 

(eg. tvärt mot varandra)'. -- en jer—twet.  m(2.9å ana fobk 'han är 

tvärt emot annat folk'. -- en tia olatt twet mooä me.,/, 'han sade _ 

alltid emot mig'. Som tidsadv. i betyd. 'genast, "på momangen", 

tvärt på skivan' används twet: do sko ger_twat! 'du ska gå ge- 

nast!' 	en tdo,p nnt rgyres als, far ha n rst—sz, ha Inen sloz 

zh(!4-1/ twet 'han tordes inte röra sig alls, för hade han rört 
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sig, så hade björnen slagit ihjäl honom tvärt på skivan'. 

tet (: a. tet 'tät') 'tätt': stoka ra tet va-wordro 'stockarna 

driver tätt intill varandra (i älven)'. 	da foyr eLsta gaLa ha 

vurz tet darokrchyg 'de fyra äldsta gårdarna har legat (eg. va-

rit) tätt däromkring'. 

Vasdmt 'varsamt, högtidligt': ljeCteta ge .at o vapdmt 'liktåget 

skrider sakta och högtidligt'. 

vz/iftaa 'ordentligt' (eg. vidlyftigt): dl ha se ä 66 e ss 

3ene hzna 'man har satt upp det här järnet så ordentlif. 

vnnt (: a. vend 'vind') 'vint': lat 	ut vnnt 'löpa vint (om års- 

ringarna i ett träd som är skapat vint)': da har-trara ja-pkaga-

-vhnt, puLva Oran uäch dan 146 vnnt, a Jar vhndvårad 'det 

här trädet är skapat vint, själva årsringarna i det löper vint, 

det är vindvedat'. 

vist (; a. vis): lånrarf67,ka böod vist undz stol° 'landrådfolket 

bodde visst (= enl. vad som allmänt troddes) under stallet'. --

dz ha rent vist Lapbt fra ga74o 'de har sprungit visst långt (=på 

ett visst avstånd) från gården'. 

vnt (: a. ve(r) 'vid'): o6a baran jar vdkat, de-pGynes e ut 

okrhyg 'uppe på berget är vackert, där syns det vida omkring' 

(= där har man en vidsträckt utsikt.) -- taLa vnt o bra“ 'tala 

vitt och brett'. 

ipalzä 'ypperligt, särskilt bra': noo, var a ipaLza 	oo,t 'nog 

var det ovanligt bra gjort'. 

7,6za (: a. 'i(n) 'öppen'): ha kan veL bldhre, ss a ger 'ibzä 

'det kan bli blidväder, så det går öppet (d.v.s. så sjön går 

upp)'. Jfr härmed adj.ntr. a vat 7.6i mzQgz b'iäz z vo,or 'det blev 

öppet (vatten) mycket tidigt i våras'. -- 5 hol, a veL 'it5z = ne 
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hoi el„san a 616an sz 'nu håller isen på att gå upp ( eg. öppna 

sig)'. Någon gång har Y6z belagts som adv: näpen 	z 'flakna 

öppet = brista sönder'. 

Anm. 1. Som lån ur rspr får adv. akorda betraktas. Betydel-

ser: 'precis, rakt på sak, alldeles riktigt': a ge—ps akordå, da 

n tåLa 'det går så rakt på sak, då han talar.' 

Anm.2. Oklart är adv. gd .gra, stundom gcka 'tämligen, ganska. 

rätt (så), belagt i uttr. go9(r)a lapåt 'tämligen el. ganska 

långt': a jar gd9ra tappt kel„ka ea da har va.kro 'det är ganska 

långt att springa efter den här veden'. -- Btr.Ob har ett goda? 

adv. gö: hG 	kt gö. Ökm:s form förutsätter snarast ett godat 

(möjl. ett godigt?). 

Anm. 3. Adv. knappi,  knappast. 

Ngn enstaka gång har belagts kndpast, som emmellertid är direkt 

rspr-lån. Obs. -a- i slutstavelsen! 

a fans ent lielhaptilvra--kndpast sd6a 'det fanns inte lutpulver--

knappast såpa (Klädtvätt förr)'. 

Det inhemska ordet är drmast el. g- 'armast', se Friståen-

de superlativer s. 514. 

Mkt ofta, kanske oftast, används omskrivning med hj.v. ma i 

nekande form. Se utförligare Liv 199 Kap.8 n.3 

Här blott ngr ex: omz lelga ver mz.1;1 to92åt--o dl elnt maa-ha- _- 

vsrz-g4 far bära ma psnz-j- “‘rkgrgl,ndan, da-- 'om liket var mkt 

tungt--och de knappt förmådde bära det genom kyrko(gårds)grinde4 

då--' 	man so97ivta ve—ps swoåt, se a mo-ez,nt-ha-hdla me 'men 	en 

del (av tråden) el. somligt var så svagt, att det knappast höll 

något'. -- vaLfna ha ja—pkdozan so Jar bLost akz1l o tåLa so ja-

ra hjzga-d boa tralra, ss a Tig ko p zvz wotdna, se do ma el,nt 

33 
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sLep Ounz va ger 'valfall, det är skog (= träd) som är omkull-

blåst och toppar som är avhuggna av träden, så det ligger kors 

och tvärs, så (att) man knappt kan slippa igenom (el. fram) ge-

nom att gå (= tränga sig fram till fots.)' 

V. på äldre -an. 

De flesta hithörande är lokala riktningsadv., som svarar på frå-

gan varifrån. En del kan även svara på frågan var, några svarar 

endast på frågan var. 

Belägg: ddn el. -d- 'därifrån', fvn. Paan (se närmare Ökm.I 58 

A.4 och Äldre dh 45 f. för bortfallet av ) och vokalförlängning-

en). Ordet anses föråldrat. 

Ex. 	va leihä wåra-b6t—ptnna, ss va fib dr ål dr do 'vi måste vre- 

da bort(=medensom hävstång använd wåra 'kort och tjock stör' 

lyfta upp) stenarna, så vi kunde dra dem därifrån (eg. så vi 

fick dragna dadan dem) (om att släpa fram björnungar ur idet)'. 

na, nnt kom a dan, rena, a kom fra-sönanaa 'nej, inte kommer 

regnet därifrån, det kommer från söder (eg. från sunnanefter)'. 

dåran 'dädan, därifrån', fsv btePan, satt de därmed sammansatta 

db-andan, fra-ddrandan i samma betydelse: Ex. ji sko fara o5a-

vdnzsan, deran Jar menta mnn 'jag skall fara till Vännäs (från 

ÖLj), därifrån är min mamma'. -- man wo sko köma dåran el. fra-

ddrandan 'men vad skall komma därifrån?' (vid åsynen av svarta 

ovädersmoln i öster.) -- a kom rena fra sgraa. 	me, eInt kom e 

dåran, e kom gkstanivz bociz-i/vapröono 'det kommer regn från sö-

der. -- Nej, inte kommer det därifrån, det kommer österifrån 

(eg. östanöver), från ovädersvrån'. 	nnt ha di hooa dåran a 

en 'inte har de kört bort henne därifrån ännu' (En mor om sin 

dotter, som tagit tjänst på prov i Lo.) -- "far—gåran do ha k7mt! 
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'far (dit) därifrån du har kommit!' (Ett uttryck använt av en 

gml gumma, då hon "räknade bort" bölder på patienter." Se Liv 

65). -- ss fo.or-krsvp4Da dgran ha.km 'så for Skröven-pojkarna 

hem därifrån'. -- o ss snsk an do ince_ o ger-d.gran 'och så öns-

kar han (= prästen) dem (= brudparet) lycka och går därifrån  

(= från bröllopsgården)'. 	--ss Laksn sko 	a-sz-G5nda dgran 

'--så laxen ska ge sig undan därifrån'. 

m.,dn 'härifrån', hin (< hiaåan Ökm.I 193, Äldre dh 45); och det 

därmed sammansatta @3,,cinp(7,)en < hiaåanhiän i samma betydelse: Ex. 

en kan nnt siep ppin 'han kan inte slippa härifrån'. -- jar ka-

na) hin szdn el. spins(z)en? 'är den här kvinnan härifrån el. 

från den här trakten?' 

@(Ogran el. pOran 'hiädan, hädan, härifrån, från den här trak-

ten, från den här byn o.d.' (Ökm.I 192); det härmed sammansatta 

p(Orans()en hiädanhiän i samma betydelse. Ex. påk-sdran-si 

'packa sig iväg, ge sig iväg'. -- fara p?„dranbz,ån 'fara el. gå 

härifrån'. -- e ler an gan p • dransen 'det är andra gården häri-

från'. -- grånesgdben ho malna p?„dranpen 'Grannäs-gubbens mor var 

härifrån (=Vs) (eg. hade mamman härifrån)'. 	jer da her lcno 

pdransen 'är den här kvinnan härifrån?' 

Endast som svagtonig el. otonig ssgsled användes kortfor-

merna -oken -hiän, -den -dän (för skåran, dgran) i de ovan an-

förda sz,dranen, p„,cinp2,61n, ddranden samt i hchap7,,en 'hithän, 

hitåt', ddiA aen 'ditdän, ditåt'. 

hglasen el. h4Oen 'hit-hiän, hithän, hitåt, hit, åt det här 

hållet'. Ex. e kom noo rena vdstantvz hgmen 'det kommer nog 

regn från väster (eg. västanöver) hitåt'. -- rene ha ferz-hdIA-

gm,,neireå 'regnet har farit hit, norrut'. -- (Högvattnet (spec. 
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vid Bränna) beror mkt på att man grävt ut alla(?) myrar) o hala—

p'ken znz atwan sko °Ut da vadna so kom 'och hitåt in i älven 

skall allt det vatten som kommer'. 

dhaan el. ddlaan 'dit-dän, ditåt, åt det där hållet': rene ha 

furz-dchäen, sera 'regnet har farit ditåt, söderut'. -- dar 

Jar—ndraa 'ditåt el. åt det där hållet är norr'. 

Adv. framman heter dels, och mer sällan,fråman, regelbundet 

ur ett äldre fråman (Aschw. Gr. § 471:2 framan 'vorn 1 ), dels och 

oftast frdma < framman. För motsvarande fsv. prep. uppger a.a. § 

447 framman 'vor', alltså långt m. Jfr att adv. fram i ökm. he-

ter starktonigt fram (fvn. framm, se Ökm.I 117 n.12), svagtonigt 

fram. Även nkm:s frdma 'framifrån' förutsätter långt m (jfr dess 

hma 'hemifrån', Rg 145) 

Beträffande betydelserna i ökm., 'framifrån, framtill (så 

oftare)', jfr fsv:s framan 'vorn', som (enl. Aschw. Gr. § 471:2) 

uteslutande svarar på frågan "wo?" 

Till formen sammanfaller ökm:s frdma 'framman' med dess adv. 

frdma 'fram-å' och motsvarande prep. frdma el. frama. Adv. och 

prep. frdma 'fram-å' betyda ävenledes 'framtill', men de kunna 

icke betyda 'framifrån'. Adv. frdma 'framman' kombineras ofta 

med sin motsats babz 'baki, baktill' (Se ex. nedan). Adv. frdma 

'fram-å', som utvecklats ur prep. frdma, främa, därigenom att 

rektionen underförstås, är liksom prep:en en hopväxning av fram 

a och används spec. om  befintlighet på el. rörelse över (pla-

na) ytor. Ex. sea pdna inc spalso, a star fe—laph frama-sphso 

(el. fe—laph frdma) 'sätt pannan längre in på spisen, den står 

för långt framme = för nära spiskanten'. -- Se utförligare under 

prep:a fram, frdmeä, frdmeäa. 



501 

Som synonym till frdma i betyd. 'framifrån' används ej säl-

lan fra-frdmanea 'från frammanefter', (fra-)frdmanz '(från) 

frammani'. frdma äv. 'framtill, i fören av båt'. 

Ex. han par fbna bo båDz o främan 'han är fläckig både bak och 

fram'. -- 	se aa o: "do sko nnt koma babz, ana do sko koma 

frdmanz", o da kom an frama 'jag sade åt honom: "Du ska inte kom-

ma bakifrån (till gården), utan du ska komma framifrån", och då 

kom han framifrån'. -- a Ldsa drna kom frdma (el. fra-frdmanea) o 

stel si o6a snn znz-fdstan 'Lasses Emma kommer framifrån och 

ställer sig (av blyghet) på sidan i farstun'. -- se s'az di o 

roo to frdma thrast o se babz-dz,n 'så sitter de och ror (i 

forsbåten) oftast två framtill och så en baktill'. -- hj,lhbswd?pgo 

jar åvesta-w4v2ga uaz-bdao, az, frdma, o anar baåz 'huksvrången 

är översta vrången i en båt, en i fören el. framtill och den 

andra i aktern el. baktill'. -- da dz ro, se jar az„n znz-bdao 

frdma o dan an baDz 'då de ro, så är en framtill i båten och den 

andra baktill (el. en i fören och den andra i aktern)'. 	åksdn 

ha ja—dan dalLln uaz-st4anzpgo twåtevz frama, 	sgaas fast 

'axeln det är den delen i stöttingen tvärsöver framtill, där tu-

gan (= dragringen) sättes fast'. -- do fa star bab.z, 22 sko star 

frdma 'du får stå baki el. baktill, jag skall stå framtill (den 

ena skulle stå på bakstöttingen och den andra på framstöttingen 

på vinterstöttingen)'. 	ömz di körna, to-kära, o 

oSa steanzpga, o ömz na ja—so LeiÅaaa o nnt vaz„an 

da Lly,a dem attur bege-to, boda-frdma o bä6z, far 

o6a-v4o 'om de kommer, två män, och kör ett lass 

S§'sUr z Las 

ja—se ret, se 

aa fa ma ret 

på stöttingar- 

na (en fram- och en bakstötting), och om det är justsom lutande 

och vägen inte är så rät = plan, så (då) måste de styra bägge 
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två, både framtill och baktill, för att få det (= lasset) rätt 

på vägen (= hålla lasset mitt på vägen)'. -- en fig! sel aL/an, 

so sto o a-knd frdma o pasta elka dåspr4?2ga 'han fick se älgen, 

som stod på knä framtill (= på frambenen) och pustade ut döds-

språnget'. -- ss ful woLar ko o a-knd frdma o stoo bä6z 'så föll 

varje ko på knä framtill (= på frambenen) och stod baki (= stod 

på bakbenen) (när de fick se landrået!)' 

hd.kma 'hemifrån', fsv. heman. Syn, stundom fra-hdifl ma. 

wöran kom do? jz kom hAma 'Varifrån kommer du? Jag kommer hemi-

från'. -- se foor a hdtma den fzrz-breL56en 'så for hon (= bru-

den) hemifrån dagen före bröllopet'. -- far krage trgåz ar_pg- 

ren fans par e/nt påperpdsana, o va brduDa 	ta hålma va os 

ha va skut håndaL zni, zn Lårasp5sa el neer heLk 'för c:a 30 år 

sedan (1880-90-talet) fanns inte papperspåsar här (i ÖK), och vi 

brukade vara tvungna att ta med oss hemifrån det vi skulle hand-

la i, en lärftspåse eller någon huvudduk'. -- a 2ar mbj;z ana so 

fob l fra-h4ma 'det är mycket annat som följer med hemifrån (vid 

giftermål, förutom h4mafoLzk3on, -fdra (mestam olltz to), 

-sell,pga etc. Se Liv 206, Ökm.I 266 n.10. 

Fsv innan adv. och prep. 

prep, 'innan' 

Det fsv innan, adv. och prep., har i ökm. som simplex belagts 

endast som prep. i gårdsnamn, i den lokala betydelsen 'innanför, 

norr om'. Belägg: gårdarna 

1. zna-bdk(o) 'Innan-bäcken' i Mj., ligger innanför = norr om 

den bäck som går gn byn. (Gården kallas även (man 'Inåt'. Jfr 

ekda b4k, se ekaa s. 508.) 
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zna-bdk 'Innan-backen' i Vs. Hör till 	au4-hemmanet, som 

ligger lägre. På Q;4141 
brukade man säga: va sko ger zna-bdko 

'innanför backen' f.a. komma dit, och den avsöndrade gården, som 

ligger på själva backen, kallades därför zna-bdk 'Innadtör)-bac- _ 

ken'. (Medd. av 'värdinnan' på ina-bdk) 

zna-bdr% 'Innan-berg(et)' i Vs, ligger högst av gårdarna mitt i 

Vs, på övre (= inre) sidan landsvägen. 

zna-bdr% 'Innan-berget' i rb., Lzg o6a mo berakna htro-_ 

sm4s 'ligger på en bergknalle söder om smes(gården)'. 

zna-svarz 'Innan-Svedjan', i He. zna-swIrz jar znapt-gdn o6a-

h4n; an Lzg jAa-zn-swzrzhalan r o lzg indro da er gl4a; o 7na o 

tndro bltgyr—cla söma 'Innan-Svedjan är innersta (= nordligaste) 

gården på Heden; den ligger på en svedjehed och ligger innanför 

(= norr om) de andra gårdarna; och "innan" och "inre-om" betyder 

detsamma'. (Min meddelares utsago.) 

Obs, de smns tnanz 'innan i' prep. o. adv., nana 'innan å' 

adv., både med kvarstående -n frfr vok. (Se under -2, -a) och 

jfr under chÅda 	ii(05ant, ce(lk)äano, g(ana. 

Konj. innan. 

Enl. Hq har konj. 'innan = förr än'  gn ellips utvecklats ur uttn 

innan ',tet at.  ökm. har tnan, gnan (dna form nog den vanligare). 

Ex. dm spara zh5o6 mzz vdmaba, gnan dm fara-stdmp 'man spar 

ihop mycket vadmal, innan  el. förrän  man far (och låter) stampa 

(det)'. -- (Det har blivit i lag förbjudet att fånga vilt med 

sax) fsr aä dlzkra fa ptdes ss m7.4;z, gnan dl dol '(där)för att 

1 3au4 f. 'gärda, inhägnat jordstycke', ökm.I 139. 
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djuren få plågas så mycket, innan de dö'. 

nåra 'nedan, nedantill, nedtill, nere'. Fsv ylieban. Såväl nkm me-

ra som btr ra betyder 'nedifrån' h. 145, Btr Ob), medan denna 

betydelse ej av mig belagts i ökm. Jfr Aschw. Gr. § 471:2 fsv 

nffiban 'unten' svarar uteslutande på frågan'wo', samt Sdw Suppl. 

nidhan adv.2) nedtill. 

Ex. an sko såaz trna öa o jso912rj, nåra 'man ska sätta (på sig) 

livet upptill och kjolen nertill'. -- (väggarna sjunker ihop, då 

ett hus är nybyggt, och då bildas det knölar el. bubblor på ta- 

peten) sn an 1,,,,ka rist-d na nåra o stzn nal a 'så man måste skä- 

ra 

 	_- 

av den (eg. det: vkgpdprja 'väggpapperet') nertill och spänna 

ner den'. -- o da ha anar kilno sto.k-nåra otia goGvan o sisika-ob-_ 

bdenda 'och då har den andra kvinnan stått nere el. nedtill på -t 

golvet och skickat upp kärvarna--'. 	ja nåra ö9biåt 'det är 

ej byggt nedtill (Om gamla sättet att bygga stugor: sedan man 

"burit upp" (se Liv 191:13) stugan och lagt taket, började man 

lägga stenfoten. Intill dess var huset "obyggt nedtill".) 

Som gårdsnamn: nåran el. z6z-nårano 'Nedan', Uppi Nedanom', 

gård uppåt Kalixälven, nedanför Jock. 	dz jära bogz-närano 'de 

är från gården Nedan'. 

nåra anv. även som pre. i betyd. 'nedanför, nedom'. Styr dat 

nera-bdrz„en ja—skooz,an mz;z hny 'nedanför berget är skogen mkt 

hög'. -- dz boo, nera-bnyno, da szaz di nero-dlo o5a-bgyno 'de 

bor nedanför byn, då bor de nedom alla i byn'. 

öa 'ovan, ovantill, högre upp'. Nkm har för sitt motsvarande öwa 

betydelsen ovanifrån', jfr dess nc'era nedifrån (Rg 145). 	di 

ha kLi.i h4mana o Jera Leger o6ad-sk69Ao, o da 'ara di öa 'de 
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har delat (eg. kluvit) hemmanet och bor längre uppåt skogen, och 

då bor de ovan (= högre upp)'. 

Sa används även som  prep. i betyd. 'ovan, ovanför'. Styr dat. 

Ex. stäolzg oa-bdko 'stugan ligger ovanför backen'. -- dara slaz 

jo hin oa-rdan, vdstro hdlo 'Ovanrå(gårdens folk) bor ju här o-

vanför rået, väster om Hällan'. 

tiva.et (superi. av öa) 'överst, högst upp, längst in på den öppna 

eldhärden': (och så hade man i slagan) %n kLab bocp-trdlran--o 

to la%,pk boclz-sf“nan o sisznrduna da 4vapt au / krbsya o6a-udt4o 

'--en klubb av trä--och två länkar av skinn, och så en skinnrem 

överst att knyta på valen--'. 	bååastpdna jar hon so ster 

dvapt, eaz-ilo 'bakersta pannan (på spisen) är den som står ö-

verst (= högst upp, längst in), närmast el. nära elden'. 

dnda 'undan, bort, ur vägen, iväg, sin väg'. 

fLiaz-dnda 'flytta undan': da Lelha Ldpa ftjaz dnda 'då (när ny-

byggarna kom) måste lapparna flytta undan el. bort'. -- ga-dnda' 

'gå undan el. ur vägen!' -- klip-dnda 'klippa undan (= klippa 

bort ojämna kanter o.d., då man skall sy smala sömmar)': o ss 

k14-va-dnda, SH na veL In smet sovra 'och så klipper vi undan, 

så det blir en smal söm'. -- klIka-dnda 'kuta undan, springa sin 

väg el. undan': da vat—qz rdd o Le uh k,selka-dnda 'då vart de 

(= barnen, när de fick se landrået) rädda och tog till att (eg. 

lade uti) springa undan el. bort'. -- n1114-dnda ne 'smussla un-

dan ngt'. ökm.I 284. -- slAp-dnda 'slippa undan, undslippa'. 

ta-anda 'ta undan' (vid notfiske, se Liv 56, 155). -- Vidare ut-

trycket seyaL r4t-5nda 'segla i rak medvind'. 

Mkt vanlig är smnställningen dnda fer-dnda 'undan för undan': 
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ger gjzbfärzn = ger dnda-fur-dnda uaz-who-gd4 'gå gårdfari = gå _ 	_ 	_ 	_ 

undan för undan i varje gård'. -- härav dnda-fer-dnda, se foost- _ 	_ 

po do spzn (man skall) 'härva undan för undan så fort som man 

spinner'. -- o se kom di (orma) onda fer onda, stor o star, o _  

brzzna op si 'och så kom de (ormarna) undan för undan, större _c 

och större, och brände upp sig'. -- o se feyr z geepgan dnda-fsr- 
..t 

dnda, zi stapgran jera ful 'och så (sätter man upp i torkrian) 

fyra (kärvar) i taget undan för undan, tills F. tängerna (under 

taket) är fulla'. 

dnda används även som prep. Prep. dnda sällan dnda 'undan'. 

Styr dat. och ack. Som prep. har dnda betydelserna: 'undan = 

bort från, nedanför, nedför, i riktning med (vind, ström etc.), 

i samma takt som el. allteftersom ngt sker, uppför (från lägre 

till högre plats, i riktning mot strömmen). 

Ex. gr-dnda nek 'gå ur vägen för ngn = undvika ngn': fdpa, a 

vii. 06a ger dnda n ana, a slep bzrdt, da (7-1,)a keka dnda 'farmor, 

hon vill nästan undvika Anna, hon slipper berätta, då hon 

springer undan'. -- s/åp-dnda neu 'slippa undan ngn': jz 8/ ap _fl 

ez,nt dnda no 'jag slapp inte undan honom'. -- a stdzt dnda na 
_ 

'hon stötte undan henne'. -- (I en berättelse om hur man förr 

for med timmerflottar från ÖK till Kalix: mån hade flottarna 

hopkarkade 2 på längden och 2 på bredden, men vid de stora for-

sarna Kamlungen m.fl. kunde man bara ta 1 i taget): o önda-grd-

ban da knnya va zhd.96 aaar to-fböaa o f4tpddz närea 'och nedan-

för Grubban (då) knöt vi åter ihop två flottar och fortsätter 

nedför'. -- sari 2a4a-po a ger fram vane. onda Leenden undz na _L 

hål,b4r1 'sgge (Ökm.I 85) det är där som det går fram vatten ned-

för land (= i en sluttning) under el. nedanför ngt högt berg'.-- 
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a ger önda-hdndro 'det går undan händerna (= blir fort gjort)'. 

-- hin—par ger elA nt önda-hdndro 'här går det inte fort' (om man 

ser ngn söla med sitt arbete.) -- gamallt azlbaba ha knzn håvz-

sdrkan bara fra-önda häbun iL zbz-minan; ha var (sårk)bein 

'förr i tiden ha kvinnorna haft särken bara från nedanför hakan 

till (eg. till uppi) midjan; det var (särk)bålen'. -- da n sp2n 

sko rokan ger önda-s, da n twin sko n ger måoa scion 'då man 

spinner, skall rocken gå i samma  riktning som solen (= gå med-

sols), då man tvinnar, skall den gå mot solen (= motsols)'. --

fara anda strgymo 'fara i riktning med strömmen'. Mots. fara 
, 

mc59(/ streymo. -- a ta ai1 ren Inda-nc_Nba, söma so onda-sdna 'det 

börjar regna med nordlig vind, på samma sätt som med sydlig', el. 

med nordan - med sunnan'. -- a ler önda-ndoLa ne, se a b7r1 a _- _ 

fol, vaane 'det är undan nordan nu (= nordlig vind), så vattnet 

(i älven) börjar falla'. -- di ha st6puLe pLduka önda-sdyan 'de 

ha staplat plankorna undan sågen = allteftersom sågen sågat'. --

se fa di hol-d, fdp-unda-f, au1. du ,era-frdm (då man förr på 

hemfärden från Kalix skulle gå på stranden och med tjocka rep 

dra forsbåtarna förbi 'de stora forsarna)'så får de hålla på, 

fors undan fors = fors uppför fors'. Här avses alltså riktning 

nedifrån - uppåt. Finns även i fsv, se Sdw. undan A 2). 

Adv. dkäa 'utan = utantill'. 

låsa dthåa 'läsa utantill': o se la n bana Låsa glh(la bodl-spt!ip-

mansbdoåan 'och så lät han (= prästen på husförhör) barnen läsa 

utantill ur katekesen (eg. spörsmansboken)'. Samma uttr. låsa 

åta belagt i Btr, Skf. (Btr Ob), läsa rita Mu (Ob). 	ju kan 

elAa 'jag kan (det) utantill'. 
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I nkm. (Rg 145) betyder adv. eata 'utifrån', liksom dess 

ån a 'inifrån'. I ökm. heter detta fra gkä, resp. fra (n. Se un-

der prep. fra 'från' och jfr eng. from without 'utifrån', from 

within 'inifrån'. 

gkäa som  pre. 

Som oren. har 4a. belagts i två gårdsnamn: ekäa-b4k el. eaa-b" 

ä. uttal gzkäa-bdjso
1 
 'Utan-bäcke4', gård i Mj. utanför = söder 

om byns bäck. Om dess motsats rha-b4k(o) 'Innan-bäcken', se un-

der prep. tina ovan s. 502. ceåaseknå 'Utan-sund' gård söder om 

Vaktnässundet: eäasdanä tig gpro vååtnasdandan 'Utansund ligger --z 

yttre-om = söder om Vaktnässundet'. Betydelsen i ovanstående fall 

är sål. lokal: utanför, utom. 

I övriga fall heter prep. 'utan' gkäan el. åäan. Det kvar-

stående -n, vilket strider mot målets uttalsregler, beror kanske 

på inflytande från ssgr och smnställn., där det ursprungliga -n 

kvarstod i st 	 2ällning frfr vokal. t.ex. 	prep. dthaanz el. nem./ 

'utani, utanpå', adv. dåano 'utanom, utanför', adv. och prep. 

4,åana el. gäana 'utanå, utanpå etc.', konj. eaan aå 'utan att'. 

Prep. gkäan el. gäan har frfr allt betydelsen 'förutan': 

noo bas 31 .1,/,Aarz-hst 'nog reder jag mig utan häst'. -- lz tits-_ 

as bds eaan-desiy 'jag anser jag reder mig utan det där el. det 

förutan'. -- z kdoz 3ar z Lzl-lsgrzi bodz-trd,l,ran--4äan ldb, 

man / 	uäz 'en kosa är ett litet kärl av 'ä--utanlock, men 

(med) ett litet öra i'. -- do fa vara gkäan bre aä-vchntro 'du 

får vara utan bröd till vintern'. -- gäa eaan-hdo 'äta omått- 

1 Om ek : ek se ökm.I 244 f. 

2 För gäanz, 	ano, gåana se närmare under -z, -o, 
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ligt (eg. utan hov)'. Mots. Ma va-hdoan 'äta med måtta, äta 

måttligt'. 

Adverbiellt har Man sällan belagts: da n ha vant sl, kan 

an nnt vara-Man 'då man har vant sig, kan man inte vara utan 

(det som förut nämnts) el. vara (det) förutan'. 

Man ingår i konj. Man aa 'utan att' samt i adv. daano 'u-

tanom, utanför'. Ex. o Odanzyga ha gdz o kriDz eaanz-h .4Andr2., 

eaan aa sttkas 'och getingarna ha gått och krupit utanpå handen, 

utan att stickas'. -- o ss sci-dl-d Mano brav.a, dar a ja—båt-_ 

IhdoS, se a vet/ 3amt 'och så såga de av bräderna utanför, där 

det är satt ihop, så det blir jämt'. (Beskrivning av hur man 

sporrar ihop en spishylla. Se Liv 192 n.43.) 

wöran 'vadan, varifrån, var'. 

wöran kom do? 3z kom fra-tn 'varifrån kommer du? Jag kommer ini- 

från'. -- a jar zn agrondm, so ho/ a å?zhafdpk ne, wöran da har—_ 

e(4,1 uäz poädaro kom 'det är en agronom, som håller på att ut-

forska nu, varifrån den här sjukdomen i potatisen kommer'. --

wöran ver—n, han so var va no tsabson o prIddlja? 'varifrån var 

han, han som var tillsammans med Isaksson och predikade?' -- wö-

ran 3ara z bÅnrisid 'var är ni barnfödd?' 

Anm. 1.  neoLa 'nordan, från norr', och sena 'sunnan, från sö-

der' har belagts mest ss ssgsleder: neo/danea 'norrifrån', sena-

neä 'söderifrån' m.fl. Detta gäller i än högre grad om 4sta- el. 

dy,sta- el. esta- 'östan-' (68tanzvz el. dIhstanzvz 'östanöver, 

från öster', g;staneoLa 'östan-nordan, nordost') samt vdsta-
_ 

'västan' (vdstanzvz 'västanöver, från väster'). Se vidare Väder-

streck och vindar, s. 600. 
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Anm. 2. Nya rspr-lån är sdian 'sällan', med mot dial:s regler 

kvarstående -an efter lång stavelse; likaså fz,dran 'fjärran', 

rådan 'redan'. Se ökm.I 194, 267. 

Beträffande redan bör påpekas: Ökm. har även formen -rad, be-

lagd endast i dir4d 'allaredan' adv., men här avspeglas nog ä. 

nsv reda, fsv redho i alla redho. Om e : GLIA jfr målets numer för-

åldrade adj. rdlda el. rd.kda 'redo'. Se utförligare ökm.I 267A2. 

Anm. 3.  Till adv. på äldre -an föres även målets mdks, som är 

samma ord som sv. dial. (bl.a. Hels.) maksa Rz 426, fast bety-

delserna delvis går isär. I ökm. betyder ordet 'kanske, kantänka 

(förargat!), förstås (förargat!), t.o.m., ytterligare'. Av fsv 

maxan, se Aschw. Gr. 471:2 A.2. 

Ex. 31 sko maks hoL-a-kc19D aä swnnan 'jag ska förstås hålla på 

och laga i ordning mat åt grisen'. -- sko 31 maks st o bzg ga- _ 

ma•4-ovardlsan, da e ;ar—såndaskwd“ln 'ska jag kantänka sitta 

och laga gamla "overallen", då det är söndagsafton'. -- bana di- 

där (pekar på dem) ska vi 

förstås hålla på och vakta'. -- mas hd o da kom äzi, 'och så kom 

ytterligare detta till'. -- Ja, do vatå maks ha o 'ja, du vet 

t.o.m.det också'. 

Obs. Känslan för att de flesta lokaladv. på -an sedan gammalt 

uttryckte riktning från ett håll hade börjat försvagas redan på 

1920- och 1930-talen. Detta framgår av sammansättningar som t.ex. 

cinpz,an vid sidan av och med samma betydelse som pz,an,, p74dran-

pAan vid sidan av påran, ddrandan jämte dåran. 

Ännu starkare försvagning av känslan för betydelsen av rikt-

ning från i dessa adv. på -an visar sammanställningar - med sam-

ma betydelse som de enkla orden - där i åtskilliga fall riktning  

TIGL maks, sko va hot a vakt 'barnen 
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från egentligen uttrycks tre gånger, t.ex. fra-ddrandan 'från 

dädandän, därifrån'. -- fra-nd,o4anea 'från nordanefter, norri- 

från'. -- fra-sdnanea 'från sunnanefter, söderifrån'. -- fra-bd-_ 

Danea 'från bakanefter, bakifrån'. -- fra-frdmanea 'från fram-

manefter, framifrån'. 

VI. på äldre -(e)liga, -(e)ligen. 

hål,z 'ganska, rätt bra, rätt mycket, rätt (så) (+ adj. i pos.), 

tämligen, helt och hållet'. Förekommer som simplex endast svag-

tonigt och är en i svagton skedd reducering av en äldre mi-form, 

svarande mot fvn. heilliga. Om inflytande från finska koko be-

träffande ökm:s användning av hålz se Ökm.I 270 A.10. hälz är 

ett i målet mycket ofta använt adv. Det kombineras frfr allt med 

adj. och med pron., stundom med adv. (spec. 143,7A; 'länge'). 

Ex. an 3ar halz-brAr hin 'älven är ganska el. rätt så bred här'. 

-- an 3ar halz-stgra uaz-drma 'han är ganska stadig el. stark i 

armarna'. -- bbdoma jar haLz-rdy 'blomman är helt och hållet  

röd'. -- halz-nr ano 'rätt nära älven'. -- han (= valen) 3ar _ 

braaz far haLz-nhr-dr—såran 'den (= vägen) är bruten el. har 

brutits för ganska många (eg. hela några) år sedan'. -- halz-

öllt1h6o6 'hela alltihop = vartenda dugg'. -- tebs dm halo/ åLltz, 

hdoti. 	halz-dnda i t.ex. halz-dnda den 'dagen i ända, i ett _fl. 

kör hela dagen': an fa ont z Iår/drana, da n tramp hoa halt en-

da den 'man får ont i lårlederna, då man trampar hö dagen i än-

da'. -- va hu/ a åaa ha/ 2  enda den 'vi höll på och åt i ett kör  

hela dagen'. -- haLz-4nda vg3,ntan 'hela vintern lång, hela vin-

tern igenom': inan tig znz-hhran haLz-4nda vcelAntan 'björnen lig-

ger i ide hela vintern igenom'. -- da 33 vxr oopg, ss span ve 

halz-dnda vantan 'då jag var ung, så spann vi hela vintern lån: 
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hatz-jdmt 'så gott som alltid, (så gott som) jämt och ständigt': 

no9 fa do tro9, dz åaa halz-jcfmt 'nog får du tro (= du kan vara 

säker på) att de äter jämt och ständigt'. -- hov., ve ha fal ha-

Lz-miz Ltrz, a jer jo o6a seks 'hör, det är väl rätt sent (eg. 

vi ha väl rätt mycket lidet), hon (= klockan) går (eg. är) ju på 

6'. -- ha/ 1 -1.47343 'ganska länge': e dra no,g ha-i., enen 

di hin hal,sm 'det dröjer (eg. drar) nog ganska länge, innan de 

hinner hem'. -- haLz-Le117A; såren 'ganska länge sedan'. Heter ä-

ven hal,z-Ldpa såren. Jfr här fsv lango sidhan (Sdw). 

I uttr. hat2-gr4kaer 'rätt så betydligt' står ha/i närmast 

som adj.attr. till grgkaer, en utvidgning till målets grel4 n, i 

betydelsen 'smula, del av ngt, ej så litet (Ökm.I 286 n.4) 

Om ssgrna .J;Isnohd/z, zvzhcinz se under prep:a;no, ivz. 

nåylz 'nyligen', fsv rjrlika, isl. ngliga: cel,nt ss 7141.2 'inte så 

nyligen'. -- e jer—nsuLz 	goLve 'golvet är nymålat'. 

jem4n1zen 'gemenligen, i regel, oftast'. Säkerligen sent rspr- _ 

lån. Se Ökm.I 271: kanzn jere jemdnizen rask az/. sisåra 'kvin-

norna äro i regel raska till att skära (säd)'. 

VII. på äldre-vis. 

I ökm. har belagts några adv. på -vis. Förleden utgöres av: 1. 

sbst betecknande kvantitet el. tid; 2. adj. på -ligt (1 belägg). 

1. h/vhs 'ilvis, som kommer och går (om värk)'. Även adj. ver-

ken kom el. jer hLvdls. 

Ldsvgls 	'lassvis': 	di ha ve si rjtAnsjvina låsvcgls 'de (= gel- 

livaraborna) hade med sig renskinn lassvis (till vintermarkna-

derna i Bränna förr)'. 

lhav48 'lötvis, fläckvis, bitvis': velnen par br lc4avhs 

'vägen är bar (från snö) fläckvis'. 
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pårtufts 'parvis': da st4a va nalA  ståvera int jd9n, pårvcfts 'så 

stöter vi ner (gärdsgårds)stavrarna i jorden, parvis'. Syn. to o 

to. 

stclanävd.as 'stundvis, stundtals'. 

2. vånlzdv(Pas 'vanligtvis': vånlzavhs Oera d% seks st24 uä.z-

;n tre././ fams no9ä 'vanligtvis gör man 6 (not)stycken i en 30- 

famnsnot'. 	itii-uvarkgabis dar kal dem vinlivs böondgerLa _ 

so pl'asn., ha .ka da-cp staz 'i ÖK där kallar man vanligtvis bond-

gårdarna efter vad platsen heter, där de är byggda (eg. sitter)'. 

VIII. fristående komparativer. 

Endast få ex. har belagts: 

brdianom el. braLan oa, föråldr., 'mer bråttom'. Om ljudutveck-

lingen se Ökm.I 209. Belagt endast i uttr. ju brdianom do ha, ju 

ver ha jar 'ju mer bråttom man har, dess värre är det'. Anv. 

förr som stående uttr. 

mdlndar
1  'mindre, kanske, det är möjligt att--, såvida icke': 

m4ndar menen va, va sko fråa dgmo 'kanske männen vet, vi ska 

fråga dem'. -- mcilindar di ha cSedska dina 'kanske har de inte 

hässjat där'. -- wot-pko va ger? - ja, mnndar-va-gcer-haiAm. 'Vart 

ska vi gå? Ja, om el. kanske vi skulle gå hem'. -- ja, mel,ndar 

ha = ja, lo ha 'ja, kanske det'. 

sndrara el. snaran 'snarare'. 

ver 'värre', vid jämförelse; var(a) (rspr-påverkat) då ej jämfö-

relse avses. (Se Ökm.I 139): da bana st6laas ta ra ver ont, an 

da dl st46as 'då barn stöter till varandra hårt, gör det mer 

1 Målets m4ndar bör nog sammanhållas med ösv. dial. mindre -es? 

mindärp m.fl. former, trots att detta synes vara enbart konj. 

med betydelserna 'med mindre att, så framt icke' o.d. Se V11 605. 

34 
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ont (eg. tar det värre ont) än då de knuffas'. Se Vb 116 f. 	a 

swal,r °dra 'det sved väldigt el. väldigt mycket'. 

IX. fristående superlativer. 

drmast el. d- 'armast, knappast, knappt'. Ihre 100:1 armest 'med 

möda, knapt', Rz 13 a armest Vb, Nb: Ex. a jar drmast man e's  _ _ 

;ara hit 'det är knappast lönt (eg. mån i) att göra det här'.—

ha ve-oe Le0a, se ha var drmast man el„ 'det (som de fick i be-

talning) var så lite, så det var knappast något bevänt med det'. 

--o vå,oa mz.j;z-dnt, se di drmast ha vari go 9 fa-pisåra va 

vhnstar-hdra72, '--och (det har) blivit mycket ont, så (att) de 

knappast har kunnat skära (säden) med vänstra handen'. -- a 7.4- _ 

tas ermast 'hon rörde sig knappt'. -- na--fzns armast zn pesdon, 

so voo si ger va-stfkan znz na hahdths 'nu--(så tror jag) det 

finns knappast någon person, som vågar (sig) gå med (tänd) stic-

ka in i något uthus'. -- man armast sn ger 'man ser knappt att 

gå'. -- gårta1,-Jsdlzpgan, so armast ma vork_ger-- 'gamla gummor, _ 

som knappast orkar gå--' 

,3(mast 'genast' (tid): do sko ger ,j3znest o6a 8tael.nd72., 6 jar 

brdtom 'du skall gå genast på stunden, det är bråttom'. 

Några superlativer föregångna av so 'som' har belagts, med 

betydelsen så + adj. i pos. + som möjligt. Belägg: 

so Otnast (lokaladv.) 'som genast, så gent som möjligt, genaste 

vägen': o se 01.6 va Q;anz-mdrk o mords so-tnest aa kdtzs-_ 

bår/an 'och så gick vi genom mark och moras genaste vägen till 

Kattisberget'. 	o se f2o-r1 so-fnest zvz-skdolo 'och så ski- 

dade han så gent som möjligt över skogen'. 

so-rdtast 'som rättast, så rakt som möjligt, rakaste vägen': va 

foor so rdtast zvz ber/an 'vi gick rakaste vägen över berget'. 
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so-snarast el. so-sndrast 'som snarast el. hastigast, så snart 

som möjligt, i största hast': pz sko so-srairast ger ih-thget74, 

3z sko straks vara aztbdpas 'jag skall i  största hast gå till 

Uppi-gård, jag skall strax vara tillbaka'. -- 3z dwdba d so-snd- _ 

rast z oanbLfb 'jag slumrade in (eg. dvalade av) som hasti4ast  

ett ögonblick'. 

Anm. Samma konstruktion med so + superl. förekommer även vid 

adj.: Ex. 3z ver-po-kr4pgast, da 3z br(Ind mz 'jag var som 

kringast (= så rapp som möjligt, näml. att komma undan), då jag 

brände mig'. 

GRUPP 3. PRONOMINALADVERB ELLER PRONOMINELLA ADVERB 

I. Enkla  

Adv. dal?' 'där'. 

Adv. dar, svagtonigt dar, fsv bär. A. Enkelt. a) Demonstrativt. 

b) Relativt. 

a) Demonstrativt  

Lokaladv., uttrycker befintlighet. 

deiktisk användning, ej så vanligt. I dyl. fall används ofta-

re dina, se nedan, ddtr 3ar a: dar 3dr a 'där är det: där är 

det'. 

anaforisk användning är vida övervägande: 31 ver-qd.kr hal: 

dtmzazddn 'jag var där (på den förut nämnda platsen) hela efter- 

middagen'. 	3% koms dar eynt 'jag slipper inte fram där'. — 

d% ha bzrdta, ad a sko våra In kor, so ha snt a (= 0;emsla) dar 

'man har berättat, att det ska finnas en karl, som har sett det 

= drakens gömställe) därs(= i det förut omtalade Lappberget.)-- 

d% for va do (=ptapka) 	zI kgbis, 0 ss seld di do dar 'de for 
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med dem (= plankorna) till Kalix, och så sålde de dem där'. --

(och träsklagget det är stranden i träsket (= sjön)), o dar ha 

di bzDt 'isa va ner-ptöka 'och där har man byggt utåt (sjön) med 

några stockar (som en brygga)'. 	o da a ha verz in tar, se ha 

dar bzrt a tgDanas, man elnt ha di se“ dar no. foiik 'och då en 

tid har gått, så har det börjat spöka där, men inte har man sett 

något folk (el. någon människa) där'. 

Stundom förekommer det demonstr. dar, da&r direkt el. indi-

rekt efter rumsadverbial och framhäver gn sin efterställning 

dettas betydelse. 

uaz vhntarbdnzygan dar jar i§euga o6a-s4r(Indo 'i vinterbygg- 

ningen där är köket på sydändan'. 	in: (5%,stro varbgåenan jar a 

na vari dalr 'i östra Varmbyttnet1 är det något vatten där? = • 

finns det något vatten i ö.V.?' 

De med det demonstr. dar sammansatta darbdbz 'därbaki', dar- 

bdt 'därborta' der4t 'därefter' sökes dels s. 37,5 	dels under 

ökm:s motsvarigheter till rspr:s smns. pronominella adv. s.5E6. 

b) Relativt. 

dar som rel. 10kaladv. el. rel. partikel, inledande rel. bisats. 

Betydelser: 'där, varest'. I ngr fall 'där varest', 'dit varest,' 

'dit där', d.v.s. det har både determ. och rel. betydelse. 

Ex. husbcknd71, uaz da gai,o, dar b4yast4ma jar, han-- 'husbonden i 

den gård, där bystämman hålles, han--' 	ss kom da-cleza %n ker-- _- 

uaz ga14o, da-pma-pdlba var halm aldn 'så kom där (el. det) dit 

en karl--till gården, där de små pojkarna var hemma ensamma'. -- 

1 Se ökm.I 100 A.2, där uttrycket "kan möjligen bero--" bör ut-

bytas mot "beror". Detta på gr.av upplysningar jag senare fått av 

ortsborna. 
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en jar bodz-stdkholom, bodz-oaaptgdbo, dar o/ ha hal,s m 'han är 

från Stockholm, från sydligaste gården, där alla bo'. Talesätt. 

-- --di b,-stä o rund uaz znda, stävana, da—d1 sko såaz b-

an '(Det betyder, att) de (= tunnstavarna) blir släta och runda 

i ändarna, där man skall sätta botten (i tjärtunnan)'. 	(bdkan) 

--so gxr—nal azl-vdanan, da —n l(Ind bdaa '(backen)--som går ned 

till vattnet, där man landar (med) båtarna'. -- spezAsbtla hon 

sea—p 1.z-no-rdo znz steion, dar mcmhn skut vara 'spishyllan, den 

(eg. henne) satte el. byggde man i en vrå i stugan, där muren 

skulle ha sin plats'. 

Utelämnas stundom: (Och hästarna som man tryggade, de höllo 

sig) ?sno dan Lharet,-dz-ver.=triåt 'inom den löten (där) de var 

tryggade'. 

Med omedelbart följande rel. partikel so utsatt, varvid dar 

får determinativ betyd. Uttrycket da—po (fsv ther som, thär sum) 

betyder 'där som = där det, varest det, där varest'. Oftast ef-

terföljs det av någon form av v. vara: Ex. r2goven
1  jar—terka 

rena 2 o barkan o tuLa bo4z-skd9,z,0, so fot-nd,l, frasn strandro _ 

da_po ja kan'(v)räkovården1  är torkade ragar2 och björkar 

och toppar från träd (eg. skog), som faller ner utefter stränder, 

där(som) det finns skog el. där varest skog finns (eg. där som  

är skog)'. 	da dar—tilan dem noml Go, se nåaa star enda op 

znz-vAdnan, da—po ja cilihrt 'de där tyllorna (i nätet) de flyter 

upp (eg. flötar upp), så nätet står lodrätt (eg. ända upp) i 

vattnet där det är djupt'. -- f/272, han fo11 babz, da—po jar—gft - 

1 ro smnhänger med v. rna (reg, ri6z, Vb 14) i dess betydelse 
'driva, flyta omkring'; va m. vård (i t.ex. vårdkas), se Rz 794 

a Vål. 	2 ökm.T 59. 
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dra 'elden (i kolmilan) den följer efter, där (som) det finns 

luftdrag'. -- a ver zn /ap, so hza gdobz, o han bood hzn o6a 

anar-påra o-trdskan, da-po ne lar-ptatiLdrda 'det var en lapp 

som hette Gaobi, och han bodde här på andra sidan sjön (= ÖLj.), 

där(som) Stubblandet nu är'. -- in haEavköaa ha trn veg--o ft- 

-44ra, da-po nnt jar ve;an, dar ha dz zlln idpbsaa zvzhdlz _ 	. 

'en halvkåta har tre väggar--och fjärde sidan, där som inte är 

(= där det inte finns) vägg, där har man elden längsefter över 

hela (= längsefter hela den sidan har man elden)'. 	va rna 

Unna znz-vdanan da-po nnt streum 'vi röter linet i vatten där 

som inte strömmar (= i vatten som inte är strömt)'. 

Anm. Stundom utelämnas dar •och so tjänstgör som rel.adv. med 

betydelsen där, varest. Samma sak förekommer i fsv, där sum i-

bland är adv. i betydelsen 'där',I  likaså som i 1600-talets 

svenska (se Sdw samt Hq Stud. s. 178). 

Ex. a ja-inaa so a Jar nnt mit, siv.na 'det finns bitar el. 

småytor, där skinnet (till fällar) inte är mjukt'. -- fboagleslyna 

jam fLdka o6a mgwro, so mösan Lig o ra zD dldalas L0.118 oba-vda- _- 

nan 'flottdynan (= blöt gungfly) är fläckar på myrarna, där mos-

san ligger och flyter (eg. driver) alldeles lös på vattnet'. -- 

dl ha z vist mod, so 3ar_twendma uaz azno izndo o spezjan uaz-_ 

dro zzndo 'man har (vid tillverkning av tjärtunnor) ett visst _L 

mått (verktyg), där det finns ett tvärhak i ena ändan och en 

spik i andra ändan'. 

Likartat är förhållandet vid de prepositionella uttrycken so--

va, so--z. Här utelämnas emellanåt prep:a va, z, och so ensamt 

1 T.ex. ok ligger 1 Lifwini, sum han borin war. Ascw.Leseb. 13:32. 
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kommer då att uppbära betydelserna som--med, varmed, med vilken  

etc; som--i, vari, i vilken etc.; där. 

Ex. ss ha di z strob'trd, so di tä74-n Luu hoLka 'så har man en 

strykmall (eg. ett sråkträ), som man täljer den (= tunnveden) 

lagom urholkad (med) el. med vilken'. -- ve den spnon ha di po-

aa-Lhs ttaz-tdn so di ha hsvz ont 'med den stickan ha de petat 

löst i tanden, som de ha haft ont (i)', el. där el. vari el. i 

vilken de ha haft ont. -- st7.D0 jer 	påt', som an hag 	sjsöyr 

uaz euere-izndo i steckan
1 är en påle el. käpp, som man hugger en 

-t 

skåra i övre ändan (i) el. i vars övre ända--el. där man--'. 

der jer 'det är, det finns'. 

Adv. der står, oftast tillsammans med ngn form av v. vara, stun-

dom i st.f. rspr:s det. 

Ex. der jer 	vaAv ui kk.stö91o, so d% trel,,r }teban 65a 'det 

finns en vev i kabbstolen, som man trär upp bobinen på'. -- (di) 

fa ibp o Lsft op WrkL2-9:  oba Leenden, zmz der jar m3./ ftsken _t 

'(de) får hjälpa honom lyfta upp (not)kilen på land, om det är  

mycket fisk i den'. -- der ha varm se derbia va ab. ro  'det har va-

rit så dåligt med säd (eg. åker) där. -- so kom de-dra ./m kar 

uäz gazio 'så kom där el. det dit en karl till gården'. 

B. Adv. der, dar ingår som 1:a led i några smns adv: 

1) darbdt 'därborta': da a--bzra a b4sdaa sn derböt 151 skoozo 

'då hon--började bosätta sig därborta i skogen'. 

derherkm el. dårheilm 'därhemma': o jam dl fisrmgyen, ss ta dl _ 

hamn prestrt o vd1, derh4m 'och är de förmögna, så tar de hem 

prästen och viger därhemma'. 

1 Se Ökm.I 91. 
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derokr4pg 'däromkring'. Se okrhpg, adv. s. 195. 

der4d 'därute, därutanför': o sa btrå a a hams tub kara dar- _ 

(Nå 'och så började det (= skogsrået) att prassla i kläderna 

därutanför (= på väggen utanför skogskojan)'. 	va ha "ktle.kra 

o5a vego dereuä; Lanrd ha bzrt a 8-tö& der,sNä 'landrået--' 

2) dar i smns pronom. adv. (darbdbz, derbdeb etc.), se Motsvarig-

heter till rspr:s smns pronom.adv. s. 537. 

Adv. din, dina, dina 'där'. 

Demonstrativt, lokalt. Oftast starktonigt. 

Ex. netreä je_dina 'norr är där el. där är norr'. -- dina far re-

ne, man ve fe alnt-nd 'där far regnet, men vi får ingenting'. 

kan man kömas dina? 'kan man slippa fram lär?. 	z ha5ardnda 

seä4z n znz 7-Akten, o dina szä en dn 'i Haparanda satte man in 

honom i häktet, och där sitter han ännu'. -- (Allt vatten samlas 

nederst i tjockmjölksbyttan), dina ha dm swtka, o ss tdp dm bot 

°Lit vaär2. 'där har man en svicka,ochsåtqTarman bort allt vatten'. 

-- dina jer brålkrhimeLan o5sdä-z5z-tdben 'där (=i det förut om-

nämnda stora rummet) är brudhimmeln uppsatt i taket'. -- o hr- 

de dam rAves din znz stCtun 'och hundarna de slogs där inne i 

stugan'. -- dtn jar a LTsts skosgstLln 'där brinner det i skogen _ 

(eg. där är skogselden lös)'. 

dina, din i nekande imperativsatser,  spec. vid fl, stå, sitta.  
Jfr vid hina, hin, pmar! 

stan nnt dina o len vana o5a go4ven! 'stå inte där och drop-

pa vatten på golvet'. (Till några barn!) -- sia ent dtn o s6, 

ana drzk vdizygan! 'sitt inte där och ät vällingen med sked,   u- 

tan drick den!' 
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Adv. dzn el. dra använt som ett slags fören. dem.pron., all-

tid placerat efter sitt huvudord. Jfr hin, hbla! 

o morjan da kåre o åaa bod% vdka dzn 'och på morgonen (fick de) 

då kaffe och mat ur vackarna där (= de där förut omtalade vack- 

arna)'. 	0 8G ha d% to% fram kåstmas(n. o 8G ha an kxr dro% 

kAstmasin dzn, o an kon (ha) 4st-o6a kdrla 'och därpå har de ta- 

git 

	_ 

fram kastmaskinen. Och så har 4n karl dragit den där kast- 

maskinen, och en annan karl har öst på kornet'. 

Adv. dna 'dit'. 

Adv. dna 'dit' förekommer oftast demonstrativt, mer sällan re- 

lativt. 

A. Enkelt. 

I. Demonstrativt. 

a) ds a är mkt vanligt vid rörelseverb, spec. vid de ofta 

använda fara, ger o.d., stundom underförstådda. 

Ex. ra, de o uo9n fo9-71—delsa aldn 'nå, då på våren begav han 

(björnjägarn) sig dit (till björnidet, förut omnämnt) ensam'. 

so brdube krana fara-d4 Leg thmbarnöaana 'och så brukade ~- 
kararna ge sig av dit (= till Nybyn el. Gyljen) och lägga tim- 

merflottar'. 	nce tdvgjgas 31 gena 'nu ämnar jag gå dit 

(platsen förut nämnd.)' -- fast e ver haLz-lcipbt uaz no ero boy, 

8G le10.4% dna fa si jestrj,
1 

'fast det var ganska långt (borta) 

i en annan by, så måste man dit för att få (sig) jäst (till att 

baka till bröllop el. gravöl.)' 

b) I det vanliga uttrycket Q;era-d.a 'göra dit', använt 

1 Ej vanlig köpjäst (sådan fanns ej i ÖK. vid ifrågavarande tid, 

utan bottensatsen i ankaret med hembryggt dricka). 
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f.a. uttrycka att ngt sättes el. spikas el. stickas etc, fast 

vid ngt som det utgör el. bör utgöra en del av. På samma el. 

liknande sätt t.ex. böra-d%ä (ha4a) 'borra dit (hål)', t(Ind 

dnä (z1.2.9) 'tända dit (eld)'. 

Ogera-dhä: 43era-ddzä foq2k uäz strckmpan 'sätta el. sticka 

fast (strump)foten i strumpan'. -- Q;era dnä aksdn uäz-st6R-

nzygo 'sätta fast axeln i en stötting'. -- o mtäa akseizio böra 

man to-heil, o Q3er—qdlä z tu bota-vtruD 'och mitt på axeln (i 

stöttingen) borrar man två hål och sätter däri fast en tuga av 

vidjor'. -- bort ddlä: o 86,  bora man dnä z ero zzndo a Låepg- _ 	-c 	_L 
råmanol  haLa 'och så borrar man (dit) hål i andra ändan av lång- 

remmarna (i stöttingen)'. 	spåra dnä. varia uäz sHano 'späda 

mjölken med vatten (eg. späda dit vatten i m.)' -- (Då tjärdalen 

var ordentligt torvad) da tzinda-ve-deä (Lm n nereptz torvo 'då 

tände vi (dit) eld nederst i torven'. 

Mera ovanligt är uttr. s--då 'sätta--dit', belagt i twet 

ep sare, ss a nnt sko sääz nar zisk dnä 'tvätta (upp) såret, 

så det inte skall "sätta ngt ont dit" 	komma ngt ont (= för- 

giftning el. dyl.) i det'. 

I uttr. 'gränsa till (en plats, ett land etc.) har ökm., mot 

bruket i rspr., äzl även frfr dnå: e grens ait dna 'det grän-

sar dit'. 

Efter rörelseverb (spec. körna, fara) utelämnas stundom det 

demonstrativa dela i smnställningen rspr:s dit där el. dit va-

rest + sats: di ha bz e fåra der—qz ha ont 'de har bett det 

1 Långremmarna i de gamla stöttingarna gjordes av björk, de var 

"ett par tum runda", och längden skulle vara så pass tilltagen, 

att de räckte från "flötanet" till axeln på medarna. 
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(= kvicksilvret, som intagits som medicin mot invärtes sjukdom) 

"fara" dit där de har ont'. 

II. Relativt. Ej så vanligt. 

, en fan-aa bin, del,a4z skut 'han fann igen (= hittade åter vä-

gen till) byn, dit (= till vilken) de skulle'. 

B. Ssgn dg%,aan 'dit-dän' sökes under -dän. (Adv. på äldre 

-an s. 500). 

Adv. hzn m.fl. former 'här, hit'. 

Adv. hzn, hin, hTna, hina 'här, hit'. Demonstrativt, lokalt. 

Mots. din., dra. Användes särskilt i starktonig ställn. Jfr i 

betydelsenlhäri det synonyma per el. pz_ar. A. Enkelt. 

Ex. hTna je_n 'här är han': r 	ja-n pzar 'n1l är han här'. -- h- 

na jara pcSoaa 'hg.r är pojkarna': pd%ja Java par 1 p5jkarna är 

här'. -- hin jar jo %n (M8(6-b 80 seynas diostås 'här är ju en 

utsikt som syns överallt' (som = så att det) -- ennt jer e hTna 

so n bo, a jar jo dIna 'inte är det här, som han bor, det är ju 

där'. (Märk här utbrytningen, varigenom hTna får starkare beto-

ning.) -- ne sko z ger ZU. o e%,nt szäz hYna o swörem 'nu ska ni 

gå och äta och inte sitta här och svamla!' -- hTna jer j1 kona 

'har är jag hemmastadd, den här trakten känner jag till'. -- va 

ha ezAnt aban hin 'vi har inte åkern här (utan på annat håll)'.--

do sko elnnt ger-neab, var-hin ne! 'du får inte gå din väg (eg. 

gå någonstans), var här nu!'(Till en liten pojke, som ville smi-

ta iväg ut.) -- hin-jer-mdpa 'här är mörmor'. -- kan man hörnas 

hTna? 'kan man slippa fram här?' -- dTna fr rena, man hin kom 

eInt ne 'där far regnet, men hit el. här kommer ingenting el. 

inte något'. -- an Q3z6 hzn-dm o smsykas 'han gick omkring här 

omkring här förstulet'. och smög sig = han gick och strök 
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htn kan nnt de siaz o våra 'här kan inte du sitta och vara' 

(sades till en kvinna, som kommit in i kyrkan, där de döda fira-

de högtid). 

hTna, hin i nekande imperativsatser, spec. vid gå, stå, sitta 

ga-nnt-htn o n2IALL-0! 'gå inte här och smyg!' -- sia-nnt-htn o 

LöDas o Låras! 'sitt inte här och gruva dig (utan gå och gör ngt 

nyttigt). 

B. Vanliga smnställningar med hin() som 1:a led: frfr prep. 

'ini, 7,5z, nz, 55a; adv. o5ea, per. T.ex. man va Jara hin znz 

mac//abo 'medan vi är här i jämmerdalen (= på jorden)' 	hzn(a) 

z6z ovark4Lzs 'här uppe i  ÖK'. -- hin z5z-n3n 'här uppe i Norden' 

hzna uaz br4n, uaz swotbsuno 'här i Bränna, i Svartbyn'. --

hYna w5a-j5osn 'här på jorden'. -- o hin par jar dnzpga, nos?, fa 

do sa;å, ha! ugfr. 'en sån ordning här är!' iron. (eg. och här, 

här är ordning, nog får = måste man säga det!) -- hina 6Saa 

travas an mzgz bra 'här uppe (eg. här uppefter) trivs man myc-

ket bra'. -- hina-per-dp 'häruppe (i ÖK) eg. här häruppe'. 

Adv. hznakrhpgo, se und. adv. krelpgo s. 2/1. 

Adv. hzn(a) används även som ett slags fören. dem.pron. (jfr 

dzn(a) ), alltid med huvudordet frfrställt i best. form. Samma 

företeelse finns bl.a. även i km. (se Rg s. 152.) 

Ex. ra ha kzmz barhdkr geTyga hin 'jag har kommit barhuvad den 

här gången'. -- ol la-dia slaas vo hin 'alla lågängar slås 

den här veckan'. -- spåaa hin ha smntas anat 'det här spettet 

har smitts snett'. -- do skul ha sLo.k vana oba bLo9men hin 'du 

borde ha slagit vatten på den här blomman'. -- aJer—/dro,are, 

idende hzna 'den här stranden (eg. det här landet) ligger mer i -c 

lä'. -- seihman hin jar m4ndar 'den här summan är mindre'. 
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Adv. ha ä 'hit'. 

Adv. ha å är demonstr., lokalt, uttrycker riktning till ngt. 

Enkelt  

Ex. dom kom hnå seL%-hdsta, fzna, fra-ta 'de kom hit (= till 

vintermarknaden i Bränna) för att sälja hästar, finnarna, från 

Torneå'. -- da reb ve helå ve no 'då drev vi hit (= från Valls- 

järv till Jock) med den (= tjärtunnflotten)'. 	men nnt rzä 

gverkgLzsa for, aå--, da dl sdmbLese helä fobke bota fLalr—pöb'en 

'men inte rådde överkalixborna för, att--, då det samlades hit 

(= till marknaden i Bränna) folk från flera socknar'. -- zar— _ 

ptuo star h4åe3t = star n4mbrest os 'er stuga står länsst hitåt 

= står närmast 

Som förled i ssgn hda;en 'hithiän, hithän, hitåt, hit'. 

Sökes under -pznen (Adv. på äldre -an s. 499.) 

Adv. par el. pker 'här'. 

Adv. per el. okar (fsv hiär) 'här' används företrädesvis icke-

starktonigt. Jfr det oftast starktoniga ha, hin 'här'. 

Ex. noo, ha n vart per—n6us 'nog var han här nyss'. -- pkar-dp 

Az averkzs 'häruppe i ÖK'. 	j1 ha (59tchn snz p;ker 'jag har 

inte tid att sitta här'. -- oar jet_n 'här är han'; nd-ja-n pzer 

'ml är han här' (: h'ina je—n 'här är han') -- (det fanns så lite 

matvaror i ÖK den tiden), o nnt fans per—lansvgana, ana dom 

lesiä-- 'och inte fanns här (några) landsvägar, utan man måste--' 

Stundom gjordes ingen nämnvärd betoningsskillnad mln p()ar 

och h'in(a): per jar m6pa = hzn(a) jer m6pa 'här är mormor'. 

Tautologi föreligger i följande: hin per hav a vari 16,13 

sk4gsiL172. '(här) här har skogselden varit lös = här har skogen 
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brunnit'. hzn förstärker betydelsen och får huvudton. 

Rörande ordföljden kan, beträffande de äldres tal, påpekas en 

viss förkärlek för att placera par i satsens början (i st.f. om-

skrivning med a-- 'det--'). T.ex. ha vor—ps, ad pler b20 /apa 
fsst 'det var så, att här bodde först lappar' (och sedan kom ny- 

byggarna) el. 'att det bodde först lappar här--'. 	par var In 

gab z6z svarkdzizs, so brethge vara som %n doktor-- 'här fanns en 

gubbe el. det fanns en g. här uppi ÖK, som brukade vara som en 

doktor (och bota folk)'. -- ss kom a he0 	nsy booLd--ss pkar 

val mzQ;z fmnzgt va-p4nzpgo 'så kom det hit ett nytt bolag--så 

det blev mycket gott om pengar här'. 

s(z)ar inledande utropssatser, oftast med betydelsen 'hur', 

'så'. 

T.ex. ser a ger o söåa! 'här går hon och slår dank = hur hon går 

och slår dank!' -- par z ger o tröra, gåzn o sääzn z! 'så ni går 

och trampar här, gå och sätt er!' -- par—cio Lzg o rna bara' 

'så du ligger och drar dig här (eg. sträcker ut benen). (En ung 

flicka ropade så i förargad ton till brodern, som låg och drog 

sig på kökssoffan, medan hon var strängt sysselsatt i hushållet!) 

-- ser a ger o fa! 'så hon går och slamsar här!' -- sa kdta 

ne, par a ger o nzu3i—pz o sko uåz roten! 'se på katten nu, hur 

hon går och smyger sig fram och ska på råttan'. 

p(i,).r i nekande imperativsatser, oftast vid verben '&1, stå'. 
T.ex. ge eznnt o kwera par! 'gå inte och pös här! el. här och 

pös!' -- ge par nnt o sta! 'gå inte här och dra benen efter 

dig!' -- ge (11r nnt o sea fram sin° den! fritt: 'gå inte här 

och var uppkäftig!' -- staå elnt o sLT6a par! 'stå inte här och 

var otidig!' 
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Jfr ordf. i ökm. och rspr. I ökm. står ar antingen före nnt 

el. i satsens slut, i rspr. efter "inte" el. i satsens slut. 

Adv. wönz 'var(est)'. 

Ökm. har formerna wönz, wönzg, wönzyg 'var(est)'. Närmaste mot-

svarighet är km. wdnz 'var(est)' (Rg. 145). 

Användning: i 1) direkta och 2) indirekta frågesatser. 

man skam, wönz ha d: oL refsan? 'men var f-n har de alla räf-_ 

sorna?' -- wönz sko dan (59barzan ez? 'var skall den objudne 

sitta?' (stående uttr.) 	wönzyg Jar mo@a? 'var är mormor?' 

o da sr dl, wönz neaa Jar 'och då ser man, var nätet är'. 

tilgon sko vara hl valS, wönz j9n1172. sar, da n neva 'tuborn 

skall tjäna till att visa, var kilen är, då man fiskar med not'. 

-- sa sno91 lz mz azl akut sn, wönz na da var, o da sa jz dar 

nrzt ne 'så vände jag mig för att se, var det (= sjörået) då var, 

men då såg jag inte något där'. -- wom val,s a wönzyg Tran letA5 

'vem vet, var haren har sin gång' (eg. löper)'. 

En vanlig smnställning är wönzyg so helst 'var som helst'. 

Adv. wot 'vart'. 

wot 'vart(hän)' interr. adv., fsv hvart, används liksom motsva-

rande i rspr. i dir, och indir. frågesatser. 

wdt—okw(L)-z-gdr? 'vart ska ni gå?' -- wot—/zg rasa no? na, va 

sko havm 'varthän bär det av nu (egtl. vart ligger resan nu)? nå, 

vi ska hem'. -- wot—@fft do dl va dan? 'vart syftar du hän 

med detta?' 

o no9atreskfo4ka vzst nit, wot j§glzyga he haut to1A -v4lnan 'och 

folket i Notträsket visste inte, vart gumman hade tagit vägen'. 



528 

II. Sammansatta. 

Ökm:s motsvarigheter till sammansatta pronominaladv. 

I åtskilliga fall saknar ökm. direkta motsvarigheter till 

rspr:s smnsatta pronominaladv. Det gäller en del av rspr:s bild-

ningar av typen därav, varav, däri, därpå, däråt, varåt, därför, 

varför etc., där ökm. har typen åt vad, till vad, för vad; för 

det, till  det, över det etc., alltså prep. + pron. Hit hör 

främst 1. interr. och rätt många 2. demonstr. pronominaladv. 

Flertalet av dessa har icke lokal betydelse. 

Emellertid har ökm. även två andra bildningstyper såsom 

motsvarigheter till rspr:s sammansatta pronominaladv., näml. 

adv. dar 'där' + prep. el. adv. Bland de utav denna typ be-

lagda är de flesta demonstrativa, tre är relativa. Så gott som 

samtliga har lokal betydelse. 

so 'som'--+prep. De är relativa, och så gott som alla har i 

ökm. lokal betydelse. --- Inom rspr. används som bekant i ledigt 

tal- och skriftspråk denna typ i stället för de mer torrprose-

mässiga smnsatta pronominaladverben. 

A.1. Interrogativa:,  bo cp-to 	1drt , fsr-w6rI, fr-w5 (wof6r), 

om-w6r1, ail-w6r1, ua2-w6r1,va-w6r1, ata-w6r1. 

bocil-w6r1 'borti vad?, av vad?, varav?, av--vad?': boda-w6r1 jar 

håäena Ont? 'varav är detta gjort?, vad är det här gjort av?, 

av vad är det här gjort?' 

fsr-w6r%, fGr-w6, wofer 'varför?, för vad?, vad--för?' Av dessa 

är fr-w6r1 avgjort vanligast. Formen wof6r har belagts spec. i 

1 worl < hwario, dat.sg. av ntr. hwart 'welches'. Nn Aschw.Gr. § 

519. 
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uttrycket worgr ert-hd? 'varför inte det?', som även heter for-

w6r1 alnt hd? far-w5 nnt hd? 

for-wdrl key:åfbir eä-gdbvan? dl vent fat7-ha'varför springer .  

flugorna utefter golvet? De väntar väl regn'. -- hor, far-wdra 

ha z se skäralzä hcrt,kald? 'Hör, varför har ni så skadligt (=allt- 

för fint) huvudlag (på hästen)?' 	for-wcirl sko do ta mln 

j§ooll? 'Varför ska du ta min kjol?' -- fer-w6r1 simas do dl? 

'Varför skäms du?, Vad skäms du för?' -- fsr-w5 j§eu-do sedan 

höoldlhst, pop? 'Varför kör du så omåttligt (fort), pappa?' 

I indirekta frågesatser: da fraa dl påstfdyraro, for-wör% an 

eknt he sisika woLa gni ä 'då frågade de postföraren, varför han 

inte hade skickat allt (eg. varje smula)'. 

Anm. I direkta frågesatser el. i utrop användes wo 'vad' i 

betydelserna 'varför?, vad--för?, så, huru, vad'. Det är en mot-

svarighet till fsv adv. hvat, hwadh 1. 'huru' i dir. frågesats 

el. utrop, 2. 'varför' i dir. frågesats. (Se Sdw.) 

Ex. wo hot do a dra cf., ne? 31 ha 3o öoth 'varför håller du på 

och dukar (eg. att duka) av nu? Jag har ju inte ätit'. El. vad--

för. -- wo 3ar a z hot a levane4r par so ferfdlzå? 'Vad är det 

ni håller på och väsnas här för så förfärligt?' El. Varför hål- 

ler ni på--' 	wo näsa do va pdpran! 'Vad el. så el. hur du 

prasslar med papperet!' -- wo hot do a wasa per! 'Vad går du och 

slarvar för! El. Vad el. hur du går här och slarvar!' I båda ex. 

lät tonen förargad! 

om-wdr2 'varom?, om vad?, vad--om?':om wdrl, täba z? 'Vad talar 

ni om?' 

ait-wdra 'vartill?, till vad?, vad--till?': dzl wdr1 sko heåan 

anvizndas? 'Vad skall det här användas till?' 
_L 

35 
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uaz-wdrt? 'med vad? vad--med?': uaz-worz nä6a8 do nce? 'Vad stre-

tar du med nu?' 

ve-wdrz? 'vid vad, varmed?, med vad?, vad--med?, av vad': va-wd-

rz sko ve szsaLs'gaz os? 'Vad ska vi sysselsätta oss med?' 

I indirekt frågesats: zi§—jz da va, va-wdrz dl ha igva fur 

z tero 'inte vet då jag, vad de har levat av förr i tiden'. 

aa-wdrz 'åt vad?, på vad?, varpå?, varåt?, vartill?, vad--till?, 

aä-wdrz ha ve ha? el. aa-wdrz anvtznd ve ha? -- han -c 

kom kakana o se; Gla-Wdr% skezkä do? 'han kom springande och sa-

de: 'Vad sköt du 21?" 

2. Demonstrativa. 

bodz-ddy (< bort-i-) 'borti-dt', bod 4-den 'bort-det' (pl. 

bo -do) 'därav, av dylikt, av sådant'; bodz-ddyaena 'av det 

där, därav'. 

Ex. da tran j§ervas 1 1h09.6, se val/ a 	/§årev bodz-ddy 'då garn 

el. tråd körvas el. trasslas ihop, så blir det en körva därav'. 

-- --se ha dz to z st bodz ftnianstöbabbbdra o lat 66a bodz-ddy 

'--så har de tagit (sig) blad av finlandstobak och lagt på (böl-

derna) därav el. av sådant'. -- o lera bodz rat tezmbar, se terk 

e Ihd96 vega, se a kroma-zhdo6 bodz-ddy o 'och är det (= huset) 

av rått timmer, så torkar väggarna ihop (eg. så torkar det ihop 

v-a), så det (= huset) pressas ihop av  ddt (el. därav el. av den 

anledningen) också'. -- man ce&nt sa va, ha n lalr—ne bodh-den 

'men inte såg vi, att han (= hästen) led något därav el. av det  

(näml. att något "otyg" om nätterna flätade ihop manen till små 

piskor.)' 	jz fa elnt ne bod-dan. 'jag kan inte göra något av 

det här (eg. jag får inte något åv det)'. 	sgran ha dz da 

till vad?': 

1 Se Vb 49 f. 



531 

oot—pz hdnska o sk dona boqh-do 'sedan har de (=lapparna) (då) 

gjort (sig) handskar och skor därav el. av dem (= skinnen)'. --

da ve4 a sfrka boqz-dana 'då blir det issörja därav el. av 

sådant där (näml. fullt av små isbitar på älven, vilka fryser i-

hop till ett ganska tjockt lager, som följer med strömmen)'. 

boqz-dely ingår i den kausala konj. boqz-ddy an 'därför att, där-

av att, av den anledningen el. orsaken att'. 

Ex. name o5a ga4o ha kYmt boqz-d, an an ver-4z1, praåa mzQ;z, 

husbdond 'namnet på gården (zna-swzrz-b4dpra, en gård på He.) 

har kommit därav, att husbonden var mycket pratsam (eg. att han 

var till att prata (b4dpar) mycket, husbonden)'. 	name grendsa 

ha khzz boqz-ddy, an par ha vari mzz stor granskdozan isa ddo 

h'ina 'namnet Grannäset (gård i Nybyn) har kommit därav att här 

har varit mycket stor granskog på udden här'. -- abar/dara jar 

in civrA;asf46k nero-dgro, o a ha to 	il veks gråsa o5d-dan boqz- _ 

dgy aa a ha rdna .773enzpga de9, boqz-dbro 'en åkerlägda är en li-

ten äng (eg. en ängsfläck) nedanför en åker, och det har börjat 

växa gräs på den av den anledningen att det har runnit gödsel 

dit från åkern'. 	da dar ooLa twurvig om-fdpj§an ha 3e—toz„ bo- 

qz-dsy, aa da vzgan ja—twer ja—n åobrelibbdr, o Just..4a söma jar 

mhzzsf§, so ja—twet mo oä ana foLk 'det där ordet tvärvigg om 

folk det är taget därav att då en vigg är tvär (= trubbig) är 

den obrukbar, och just detsamma är en människa, som är tvärt e-

mot annat folk'. -- an 3a.4d4z ni/ arboltn, mest boqz-ddy an 

ler mat o 8W0 unz-krdpo 'han är dålig till att arbeta, mest av 

den orsaken att (el. därför att) han är matt och svag i kroppen'. 

Stundom utelämnas a.: ne ha asan sm4Lltas, bociz-dey a lar 

varmt 'nu har isen smält, därför att det är varmt'. 
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eä.r..(d)dy (fsv teptir  thy) 'efter dit, därefter, därpå, på det': 

da bzrt—(d)z a stel äzi. kstfa, men da vente 3% en t e(d), ana 

be a koma-dz,käa fdstan 'då började de att göra i ordning kaffe, 

men då väntade jag inte på det, utan bad henne (= värdinnan) 

komma ut i farstun'. 

Determinativ betydelse får uttrycket med betonat et och svag- 

ss v€1,e/ n tonigt dan (dat.sg. ntr svagtonig form) + rel.sats: 	_ 

heva-pha o draTA;en de ä et(d)an ha n skul ha vd 81 'så ville 

han (=prästen) skicka sin piga och dräng dit (= in i kyrkan) ef-

ter det som han skulle ha med sig (på sjukbesöket)'. 

Utan efterställt rel.pron. står et-dgy i följ. belägg: nnt 

3era 

 

di na vidare bzlåveä uäz bren, eä-diu a jar z-stdro 'inte 

är de något vidare belevade i Bränna, jämfört med vad (el. efter 

vad (= det som)) det är i städerna'. -- Här har dn således både 

determ. och rel. betydelse, såsom fsv äptir by 'i överensstämmel-

se med det som, såsom' (se Sdw). 

fe—cley (fsv for by 'på grund av, för-skull') 'därför'. 1. oftast 

kausalt: 'av den orsaken el. anledningen, av det skälet, förden-

skull, på grund därav'; 2. för det demonstr. (äv. foc,c/Isiusen 'för 

det hgr', fe-c/4h 'för det dgr', fts5—gen 'för det, till det') 

1. Kausalt:  bdåa jare smäla, o fo—gdy 2ara d% ss vik 'båtarna är 

smala, och därför är de så rankiga'. -- e sko sttnas-aå-mtQz, 

kwåstbefnda, o fo—ggy 1,,,Åa j , spz,dn ve-fgåero 'kvastbandet bör 

stramas åt mycket, och därför måste jag ta spjärn med fötterna'. 

-- j% sko ger heva-ilA koon; 31 ha Oz n hpfl a, o fs-44 ha 

vitä Leäa-na-ster-in 'jag ska gå och släppa ut kon, jag har gett 

henne hö, och för den skull har jag velat låta henne stå inne 

(= i lagårn)'. 	årmkndban 3ar % tresmdL, duko 	 prås- _ 	_ 
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dy,a krd.cga sdyma; fe-Vy ja -n baz tärmknubben är en träbit, en-

kom gjord att pressa ut krokiga sömmar på; därför är den svängd 

(brigen)'. -- a ja.../abt i  znz uelDan hTna o duft, o fs-cltsly ha d% 

Labt fb6aana p3,,ar fur 'det är lä i viken här och djupt, och där-

för har man förr lagt flottar (äv. = byggt flottar) här'. -- (En 

meddelare berättade, att hennes morfars far var finne), o fc-qey 

fzb möpfdn von ha o ftn-jdsa-Oban 'och av den anledningen fick 

vår morfar heta Finn-Jossa-gubben'. 

2. Demonstrativt:  do ha ennt ne st§t74 fe-clecy 'du har ingen orsak 

därtill'. -- do jar elfl nt foplopz fa-decyar.% ' du är inte försvarlig 

för det där = du kan inte försvara den där gärningen el. försva- 

ras för = du är ansvarig därför el. för det där'. -- 	ha dkta 

ml fs-ggypan 'jag har aktat mig för det här el. därf8r'. 	baga 

ndllga fd-clan (el. nd.aba azi. dan) 'bägge nekade därtill (= till 

det brott de anklagats för)'. 	ne sko do fa köma--oswära fs- 

qdypan 'nu ska du få komma (inför rätta) och svara för det här'. 

(Förut berättats om det brott han begått). 

fe-Vy ingår som 1:a led i den kausala konj. fe-quy aa 'där-

för att, av den anledningen att--': roW;an ger boqz-dmo frembro 

whivbdano, o ha jar fu-deu aa z sulwa omo fzna nrit no. 

'röken går ut ur (bak)ugnen framför valvbågen, och det är (el. 

sker) därför att i själva ugnen finns ej något lufthål'. 

enz-dgy 'därigenom'. Ingår i konj. Ounz-dey he 'därigenom att'. 

Ex. 	se under prep. ,;¥,ånz 'genom' s. 73. 

om-dy 'därom, därpå' (ej lokalt), om dauk, 'om det där, därom'. 

1 Adj. ia, ntr. labt 'i lä'. T.ex. a 3ar_141,ara lef.nda hzna 'det 
här landet (d.v.s. den här stranden) är läare (= ligger mera i lä)'. 
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02%.,nt ha j% rdda om-d 	'inte har jag reda på det där (el. där- _ 

21) 1 . -- j 	mistdyk om-deyan 'jag fick en misstanke där- _ _ 	_ • 

om'. -- do fa eInt sa%, knua om-dsyan, 'du får inte knysta därom'. 

azl-dely 'till det, till sådant, därtill': an vild drev, bot Lan- 

rdra dåran, o en vist, aå kw(ksilvra var bra ai1-dey 'han ville _ 

driva bort landrået därifrån, och han visste, att kvicksilver 

var bra till sådant el. därtill'. 

oba-dely 'uppå-0, på det, därpå, därefter, sedan'. Ngn gång av-

ses tid, ordn. 

ou-den 'på det, därpå'. 

o6a-ddypz,an 'uppå dy-hiän, på det här, härpå'. 

otia-ddydan(a) 'uppå dy-dän(a), på det där, därpå'. 

Ex. an irka m“7;z o5a-ddy el. ond-dan 'han yrkade mycket därpå'. 

-- ha z öofdz rdda o5a-d? 'har ni inte fått reda därpå el. pl 

det  där?' -- 21 Jar vis o6d-dan 'jag är viss därpå, på det'. 

Jfr härmed: ha twTval j% ogd 'det tvivlar jag på' (abd styr här 

ej kasus, ty rektionen står i satsens början.) -- dem ondra se 

mzz o5a-d, man d% e.krzt vzst, wo so var a-fdrda 'de undrade 

så mycket där EA (= det som hade hänt), emedan de inte visste, 

vad som var å färde'. -- o ss Qgdo!,—q% se o trdod o6a-d, o da 

vat koon trzg 'och så gjorde de på det sättet (= ledde den nyköp-

ta kon baklänges in i lagårn) och trodde på det, och då blev kon 

trygg'. -- straks o6a-dgy ha a smola il isa treskan z ganska 

hat sko a 'strax därefter hade det vid sjön smällt till ett gans- 

ka skarpt skott'. (Tid). -- o oba-dgy 	oo-71 ciorda azAn (först 

nekade han)'och därefter el. sedan begick han mened (eg. gjorde 

han orätt d)'. (Ordningsföljd.) -- j% ha nnt tee%fl n vent ok-

dynan, ana .71 far 'jag har inte tid att vänta 2å det här el. 
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härpå, utan jag går'. -- da sto 9 va o sa o5a-dgyden halz-ldrA; 

'då stod vi och såg 2A det där el. därpå ganska länge'. -- o se 

Leg an dorma o6a-m4l1n tet o z-c5nzpb, o ss mliba n 2o9t4a da °Sa- 

deyäena, o ha kal dt stil) ko1mdlla 'och så lägger man granris _n 

ovanpå milen tätt och ordentligt, och sedan mockar man jord (då) 

på det där el. därpå, och det kallar man (att) stybba kolmilan)'. 

Lokalt. 

Determinativ betydelse får o5a-d6u, o6d-dan, då de inleder en 

efterföljande att-sats: Ex. j% ld%s t otia-dgya frdba skut rdt 

fa.kbe pz,utav 'jag litade (där)på att fröken skulle rätta felet 

själv'. -- do fa ina o6d-den, aa 3 , hal ha j% ha 15a 'du kan 

(eg. får) lita 2A_Ldet) att jag håller det jag har lovat'. 

Tdan-dey 'utan det(ta), därförutan': 31 tzisas bep Aan-dey 'jag 

tycker att jag reder mig (eg. j. tycks reda mig) utan det(ta) el. 

därförutan'. 

wh-deu 'däruti, däri, med detta, uti detta; därom, beträffande 

el. med avseende på den saken (vid verb med uäz i betyd. 'om'): 

sa ha d% tondra aåz-janppåäa o tzznda zlan uh-ddy 'så hade de _ 	. 

fnöske intill järnspetten och tände eld däri el. i detta'. -- va 

stan uaz dan 'vi stannar med detta (eg. uti detta (i samtal o. _ 	. 

d.) ) 	e jar best fraa mdmen thaz-dgy 'det är bäst fråga mamma 

om det el. därom el. beträffande den saken'. -- di ha celnt lada 

ne uåz-dgu 'de har inte låtit (= sagt) något därom el. med avse-

ende på den saken'. -- Ja, tuga far far fem kreihn, art ha do na 

st6rm uaz-dey el. na whpgab1  uh-dgy 'ja, ett sådant får för 5 

kr., inte har du något att bråka el. gorma om det (= inte är det 

1 Vb 42 vringla. 



536 

ngt att söka pruta på)'. För de tre sista ex. ovan jfr fsv ut i  

med dat. 'med avseende på' (Sdw ut i I 2)) 

nesav4s Jar han so brak 81 uaz-de-n elknt bzheyv 'näsvis är 

den som lägger sig i (eg. bryr sig uti) det som han inte behöver 

(= det som inte angår honom)'. Här är udz-chey 'determ. och rel. 

pron. är utelämnat. 

va-dey, vd-dan 'med det, med det där, därmed'; va-deyaana (äv. va-_ 

decydana) 'med det dir, därmed'. Ex. do kom eugan vas va-ddy 

'du kommer ingen vart med det där'. -- da swåra IOlzpga: ja, ha 

jer gamall-prhsa, ha, o va-ddu fzb ken ger. 'då svarade gumman: 

'Ja, det är gamla priset, det!" Och därmed (= med det beskedet) 

fick kam n gå'. -- man s9a/dzjan sleikaa elAnt va-d 	'men kärleken 

slutade inte med det el. därmed'. -- o vet, a ez„nt bra va-dy, ss 

leg di (Act ko9deyrA¥a 'och blir det inte bra med det, så lägger 

man på kogödsel (när en häst fått sprickor i fällhaken)' -- a 

hot empgan a-vd-dan nia 'ingen håller på därmed nu (näml. att 

"förgöra krut och bly")'. -- an var-nod va-diania 'han var 

nöjd därmed'. -- da dra di va-ddydana aa kbabo, ss n vet, ifiu 

lefpg, so tona sko vara 'då drar man därmed (ett förut beskrivet 

verktyg) utefter träklabben, så den blir lagom lång, som (tjär)-

tunnan skall vara'. 

aasy åt-dy, al=419ydrl, åt-dy-dän 'däråt, åt det där, däröver, 

över det, över det där'. --- dan 'åt det, däråt'. 

Ex. an var ond aa.44y feskrdt§a/zå 'han var förskräckligt ond 

däröver el. över det'. -- an ger 61,1tz o bdntas aa.v.ipsluan 'han _ . 

går alltid och skryter däröver el. över det där'. -- WO sko 

n da,,qan 4Vere el. Oera dcl.(jan 'vad ska man göra åt det?' -- 

noo jar a varmt, men wo vi/ do da.4en Ogra? 'nog är det varmt, 
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men vad vill du göra åt det? el. göra däråt?' 

zvz-ddy 'över dt, däröver': Ex. da-Jera-dsm-06 zvz-dgy 'då är 

de glada däröver el. över dt'. 	o se lazfl ä—rp kbeäara zvz-d4 

'och så ledde man korna över detta el. däröver' (näml. brinnande 

fnöske och två järnspett vid tröskeln i lagårn). Lokalt. (Jfr 

darYvz 'däröver' för samma sak, belagt i ÖLj.) 

B. 1) Adv. dar 'där' + prep. el. adv. 

Dessa adv. är i målet dubbelt smnsatta, utom de på -et '-ef-

ter', -0änz '-genom', -undz '-under', -va '-med', -Yvz '-över'. 

a) Demonstrativa. 

darbdbz 'därbaki, därbortom, därefter'. Lokalt. Ordningsföljd. 

da jar 5 fopa darbctbz, dnde.-ter-dnda, o sha mtia 'sen är det 

forsar därbaki (= sedan man passerat Börjelsbyn och Åkroken på 

väg mot Kalix), undan för undan, och sel emellan'. -- da jer a 

fåpk-ftsi§en, o da veL e darbctbz sha-836a 'då (= på bröllop) 

serveras det färsk fisk, och därefter så blir det söt soppa'. --

o ss fa di kafa, o se darbttbz ta di äzt dans brTzhclet2sa 'och så 

el. sen får de kaffe, och därefter så börjar de dansa bruddanser- 

na'. 	o se darbilbz da kom seä698trl, 'och så efter det (el. där- 

efter) kommer el. serveras sötost'. 

darbnz 'därbortur, därur, ur den det dem'. Lokalt. 

di ha sto9r—ten4dda, so di ha grek, znz, o darbnz sko man gäa 

åtzhdog 'de har stora tennfat, som de har gröten i, och ur dem _ 

skall man äta, allihopa'. 

dardt 'därefter, sedan, efteråt'. Ordningsföljd. Tid. 

Ex. fest 	ntas a, o dardt vat a tzst 'först grinade (el. skrek) 

hon (= en liten flicka), och sedan blev hon tyst'. -- ss brTlha 
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storman o vooan leths zn stol, so var festa uåz ?Arun, o straks 

dardt da bzrä /gry a stwzh4 'så bröt stormen och vågorna löst ett 

stall, som var fästat i ladan (som stod alldeles vid stranden av 

Kalixälven), och strax därefter började ladan att luta (och så 

började den driva nedför älven)'. 	o5a na te clardt vat begn 

goo 'något tag därefter = en liten tid därefter) blev bölden 

   

bra'. 	da hecias an xl,nt ha lava se Lan; dar4t, san en foor 

sA'dran 'sedan lär han inte (eg. hördes han inte) ha levat så 

länge efteråt, sedan han for härifrån (el. efter det att han--)' 

— di präåa dardt, ha n skul, ha vota blgrevz ldvandas 'folk 

pratade efteråt (= sedan han rest från ÖK), att han skulle ha 

blivit begravd levande'. 

de,4psinz, der--ni 'därigenom, genom denna, detta, dessa'. Lo- 

kalt. Ex. da n Lask, ss gar man hata ve snip Q3unz reendn o -t 	• 

san o lask va bebtrdro da-434nz 'då man laskar, då gör man hål 

med sylen genom randen och sulan (i skon) och laskar med beck- 

tråd därigenom el. gfnom denna'. 	da ha dem uåz bnsgull z vz- _ _^ 

rz/472k, o dar_tred di styr/dmen _ • _ ,"sirtz, se-a -skuL-hols-uåz-bdåo, 

stgyra 'så hade de i relingen på båten en vidjelänk, och genom 

denna trädde de rorskulten, så styret skulle hålla sig kvar (eg. 

hållas) i båten'. 

der--inz 'därin, ditin, där--in, dit--in'. 

Ex. da dra di Op nerarte4/1r2„, se a ve-om %n bo%, o6a Le.knan o 

dar kom laksn znz 'då drar man upp nedertelnen (i laxnoten), så 

det blir som en inbuktning på noten, och där kommer laxen in (el. 

ditin kommer laxen)'. 

dardana 'därovanå, därcvanpå, däröver, ovanpå detta'. Lokalt. 
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Ex. o ss le di to-reynd twitevz neverh6950 o se to,opg sta .kne 

derdana 'och så lade de två stänger tvärsöver näverhögen och så 

el. sedan tunga stenar därovanpå'. 

derdndz ' därunder, under denna'. Lokalt. 

Ex. (kränkan är en träbock med fyra ben, som sätts ned i älven, 

och så lägger man granruskor bakom, så det blir eda under), o da 

Lind man rzbondaa derdndz, o da hzind a 4 man fa nan taks 'och 

så lindar man vräko-nät
1 under den (el. därunder), och då händer 

det att man får nån lax'. 

derd6a 'däruppå., 1. på den, det, dem'. Lokalt; 2. 'därefter, ef-

ter det'. Ordningsföljd. 

da ha di huv% stepgran (Az revan) undz-ten o stoke kb-_ 

beende derd6a, aksa op o lomen nez 'då har man haft stänger (i 

rian) under taket och stuckit sädeskärvarna därpå (el. på dem), 

axet upp och rotändan ned'. -- da ta ve z bred el t pbapk o såaz 

mooae der66a 'så tar vi ett bräde eller en planka och sätter mo-

tet (= formen att slå tegel i) på  den'. -- di le håsteke oana-

heAan in?-slårano, o dercga saa4z 'de lade ett hästtäcke över 

höet i släden, och på det satt de--'. 

da dem vcer Initke se ber-ve-do-vdane azl drtk, o ses, hoze dar-

Sa 'då de (= korna) var mjölkade, så bar vi vatten åt dem att 

dricka, och så hö därefter'. 

I lokal betyd. används även o5a + pers.pr. i dat.,t.ex. se ta 

ml In låeggst694 o 84 mz greAnllevz o6a-hdno 'så tar jag mig 
_t 

en långpall och sätter mig gränsle över den (el. slä.11p.A.).' (Vid 

fårklippning). Jfr o6a-dgy, o5 -dan. 

1 nät som får driva (råbe) i älven. 
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ddruaz 'däruti, i den, däri'. Lokalt. 

1 
frdmasåra uaz skoon ja_oo leths, o 	beend jar_c/druaz 'och -L 

framsidan i skon1 
är liksom lös, och ett band sitter i den'. Jfr 

uaz-ddy. 

darvd 'därmed, med det där'. Ej lokalt. Jfr va-dy. 

e fa vara darvd hurz-so-heLst 'det får vara med det där, hur det 

vill el. hur som helst'. 

dartvz el. ddrivz 'däröver, över den det de'. Lokalt. 

Ex. han ha breuga varm janppeaa o Leg tweavz dgro undztrösgeti,o _ _ 

Leda kLsaara 	dartvz, da n sLeft-ha do fg@t ga?pga c3- 

vcion 'han hade brukat värma ett järnspett och lägga (det) tvärs-

över dörr(öppning)en nedanför tröskeln och låta korna kliva över 

det, då han släppte ut dem första gången på våren'. -- da a 

/avdana, kon va ger—dertvz °Sa In Vilt 'då det är lågvatten, kan 

vi gå däröver (= över ängstället Påtan) på en planka'. -- (Det 

berättas, att förr brukade man på påskmorgonen, med bibeln under 

armen, springa runt på visst avstånd från gården: man liksom 

drog upp en viss gräns för ormar,) ddrivz ha eznt ormen sko köma 

o-söman 'över den el. däröver har inte ormen skolat komma = lär 

inte ormen ha kunnat komma) på sommaren'. 

dargvaro 'därövre-om, därovanför, ovanför den el. det förut om-

talade'. Lokalt. 

da sea: va cur,a dan-dn sLan kreugo z-dn dargvaro 'så sätter vi 

dit den andra slån c:a 1 aln därovanför (= ovanför den förut om-

talade nedre slån)'. 

b) Relativa. 

1 under kvarnstuten hade man gjort liksom en ho, den kallades 
sko on. 
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dar--Oenz 'där-igenom, varigenom, genom vilken, -t, där--in'. 

Lokalt. Ex. (och så skulle man i slagan ha) halia ticiz klibo, dar— _ 

gz traz,r Q;enz raz,ma 'ett hål i klubben, varigenom (el. genom 

vilket) man trär remmen'. -- ne 81§Ilzs vazyan bra, a ue14—pfYla 

bra, dar jz sko trav.  spo,on Ounz 'nu skiljs väven bra, det blir 

bra skäl, genom vilket jag skall träda spolen (el. där j. skall 

träda igenom spolen)'. 

dar--znz 'där--in, i vilken, in i vilken'. Lokalt. 

kål11,0(thåa l  jar 	tzl-Q;(44, da—q: ha sleft kabva znz 'kalvgju- 

tan är en liten gärda, där man släppt in kalvar (el. in i vilken 

man släppt k.)' 

dar 	'som--på, på vilken, -t, varpå'. Lokalt. 

Ex. o fgAaran (uåz-stdånzygo) dom sko bara op nasikåana, da,,./dsa 

sko lig d6a 'och fötterna (på stöttingen) de ska bära upp flöta- 

net, på vilket el. varpå lasset ska ligga'. 	o hapan uå2-v440, 

dar a skut stål. o6a 'och (så skulle det finnas) en hals i (slag)-

valen, varpå det (= skinnremmprna m.m.) skulle sitta'. (Ur en 

beskrivning av slagan, som förr användes vid tröskning.) -- an 

laz,å In jam nek, de—n—pko relå maja d6a 'man letar (ut) en 

jämn plats, på vilken man ska resa (upp) kolmilan'. 

2. so 'som'-- + prep. 

Samtliga hithörande är relativa. 

so--a 'som--av, varav, av vilken, -t, -a'. Ej lokalt. 

bizabdotia kales di tona bram.a, so baån jar bzDå a 'båtbord kal-

las de tunna bräder, som en båt är byggd av'. 

so--bdgz 'som--bortur, varur'. Lokalt. 

1 no.dial. gjot(a) f., sv.dial. gjuta f. 
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I vip jar 	rodks, so ja—trzska 	rdan bd ql 'en vippa är ett 

rågax, som rågen har tröskats bort ur (el. varur rågen är bort-

tröskad)'. 

so--e a 'som--efter, efter vilken, -t, -a, på vilken, 	-a, 

varpå'. 

sekstz ar hzn-firz ha sar just nnt fonse nonr—iansvgan, so man 

ha kar a featies ea 'för 60 år sedan (= 1860-talet) har här just -c 

inte funnits några landsvägar, som man har kunnat färdas efter  

(el. varpå,  på vilka)'. 

so--,5nz 'som--genom, varigenom, genom vilken, -t, -a'. Lokalt. 

Ex. o uaz ero zzndo a shn knyt dl fast slsukkdben, so ver In -c 

Inarkkdb & haz/av an—leva o he 	LzLhd4 uaz-tzndo, so dl trea -c 

s7g6u Q;gnz 'och i andra änden av "skakan" knöt de fast slagu-

klubben, som var en björkklubb .+ aln lång och hade ett litet hål 

i änden, genom vilket (el. varigenom) de trädde "skakan". 

se--ni 'som--i, vari, i vilken, -t, -a, där, som--in i.' Lokalt. 

Ex. ,j3zva9hilsa jar ha so aloe lzg inz 'gevärshylsan är det som 

skottet ligger i'. -- dina jera trends/san, so dl ha mz,a1ka Int, 

da dl fara-z1.-;as 'där är träflaskorna, som man har mjöl-

k(en) i, då man far till änges (= går ut på slåtterarbete)'. -- 

dl he stcSor-k6nta, so d% he medn znz 'de hade stora kontar, som _ • 

de hade maten i (el. där el. vari de förvarade maten)'. 	uaz- 

t4'6en sia spzbz-fdst 3 kbofs, so va trelr svara- tznan a steeppen -c 	• 	_c 

inz 'i taket sitter en (trä)kloss fastspikad, som man träder 

/ 

	öv- 

re ändan av stången1 in i'. -- betÅgbdeda) ha jar 	beed aa won _ 

1 = den stång i varpstolen, som håller fast de båda träkorsen. 



543 

zzd udl-tor so d% leg do Ynz '(bukbanden) det är ett band åt var-

dera ändan i tunnan, som man lägger dem (= tunnstavarna) i'. 

(Tillverkning av tjärtunnor.) 	saa ;ar % Lear far z5:-skdcno, 

so vara sambbas znz o rzn fram 'såget är en liten fåra i skogen, 

där (el. i vilken) vatten samlas och rinner fram'. 

Ngn gång utelämnas båda leden: ett framförgående determ. 

uttr. får tjänstgöra som både determ. och rel. 

Ex. 	so d% kom hamTz, ss set-az ep da dar ist!Irkb4ra bo 41 kcintfan 

znz da helÅs dl breuga ha kbalra 'då de kom hem (från gudstjäns- _- 
ten), så satte el. hängde de upp de där kyrkkläderna ur kantinen 

i det hus de brukade ha kläderna (= där el. i vilket de brukade—) 

(d.v.s. tog upp kläderna ur kantinen och hängde upp dem i det 

hus där--)'. 

so—mtla 'som--mellan, mellan vilka, varemellan'. Lokalt. 

skbavarbdkan ha faz da name, fcsIr aa a jar bara stamIskbdvara so 

vaana skwalla o rzn mzLa 'Skravelbäcken har fått det namnet, för 

att det är bara stenskravel som vattnet skvalar och rinner mel-

lan'. 

so--66a 'som--på, varpå, på vilken, -t, -a, där'. Lokalt. 

Ex. peststr." ger-61 Q;eno-malihro zn a enen, so d% leg zlln o6a _ _ . 

'pusten (i smedjan) går in genom muren in i (el. in till) ässjan, 

som man lägger elden 2.4'. 	--o snsur kopa, so tran jar o6a, 

znz firusgreyan '--och kastar (härvel)korset, som garnet är 21, 

lagårdsgrytan'. 	dar jar 1 valv uäz kipbstd9bo, so d% tra,r kr- 

ban o6a 'det finns en vev i kabbstolen, som man trär upp bobinen 

ståygbeyba, ha var 	leppg ste?yg, 80 d% ber biten o6a, 

aln tia% won zInd 'stångbördan, det var en lång stång, som man 
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bar (mjölk)byttor 2A, en (bar en bytta) i varje ända (av stång- 

en)'. -- bana ha breuga sia sb kLofsa 	staDana, so dl ger 

oSa 'barnen har brukat slå fast (trä)klossar i störar, som de 

går 21'. 

so--uaz 'som--(ut)i, vari, i vilken, -t, -a'. Lokalt. 

Ex. da valven ho/ a vara vevz-ndl sa foLl dan sekan ea, 80 spå-

aa sza uh 'då väven är nästan färdigvävdi , så följer den säcken 

efter, som spettet
2 
 sitter i (el. vari spettet sitter)'. -- de—

ptoo toom stra, so el,nt vT—nmar aks uaz 'där (= i åkern) stod 

tomma strån, som det inte fanns något ax i (el. i vilka, vari, 

där)'. -- an too bah o beenda, so n sku knaya—Qio uaz 'han tog _L 

en båt och ett rep, som han skulle knyta dem (= timmerstockarna) 

i (el. vari han--)'. -- dan daz,lln a an, so hantda 2ar uaz, ha 

2ar aldmen 'den delen av en åra, som handtaget är i, det är år-

lommen (el. i vilken, vari)'.  

Någon gång används ha--uaz  'det--i' i st.f. so--uaz, t.ex. e 

jer 	and vez,L, ha va Läva uaz 'det är en ond värld, det (el. 

som) vi lever i'. 

so--va 'som--med, varmed, med vilken -t -a, medels vilken -t -a, 

varpå'. 

Ex. avaptz-ge 2ar z beend, so di knaya 	grizzrkjemben va uäz -t 	 _" 

stöorgam 'överst i sidostyckena (i redkammen) finns ett band 

el. snöre, som man knyter upp redkammen med i stor-sidostyckena 

(d.v.s. de i vävstolen)'. 	o han (sc. stampen) stod o6a-vdma- _ 

Lan ep o naln , ep o naz,, boclz-vdanan so n ha kraften va 'och den 

1 Se äv. under adv. naz, 'ned, ner'. 

2 = en käpp, som skälet i ändan på varpen skall sättas på. Se 

utförligare Liv 36, 132. 
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(sc. stampen) stöter på vadmalet upp och ned, upp och ned, tack 

vare (el. på grund av) vattnet, som den får kraften från (sål. 

tack vare vattnet medels vilket den får kraften)'. -- (Vid Tomas-

udden i ÖLj. hade man hittat stenskärvor, vilka sändes till mu-

seet och undersöktes, och så) f2D dem brazya a a var botz n tj- 

baden sllOstertn, so dem la st4tAnvdrkt4ya wos va '--fick man _ _ 

brev att det (= stenskärvorna) härrörde från en sån där slip-

sten, som man vässar stenverktyg pi (eg. som dom lagar stenverk-

tyg vassa med) = medels vilken, varpå'. -- dt sdld tro, 80 dz 

kom idepga via laneä-d/wo va 'de sålde tjära, som de kom långa 
_L 

vägar uppifrån landet nedefter älvarna med el. varmed--'. 

Jfr att prep. ve  ofta har betydelsen 'medels, med (till)hjälp 

av.' 

so--Tvz 'som--över, varöver, över vilken -t -a'. 

mihrä7ana ha 2ar kwzsta o rasa o nalr gama4-bldrkan, so jar 

föLa-altiä o vekst mösan lvt 'myr-ragarna
1 

det är kvistar och ris 

och några gamla björkar, som har (eg. är) fallit omkull, och 

varöver el. över vilka det växt mossa'. 	o ss kom der zn fop, 

so n jånvebsbr69 ga,r-'vi 'och så kommer där (= det) en fors, som 

en järnvägsbro går över (el. varöver, över vilken)'. 

1 Se Ökm.I 59 A.5. 

36 
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GRUPP 4. NEKANDE OCH JAKANDE ADVERB 

A. Nekande adv. 

ti§, is 'icke, inte' används numera ej ofta. Ersättes av dInt 

'inte'. Endast några få belägg: 

zi§ jara z fal k1o96 &TIM 'inte är ni väl kloka ändå' (ropade en 

gammal farfar åt några stojande barn, Vs 1920). -- gazn ts htn o 

dreVian bot—tez,n ne 'gån inte här nu och sölen bort tiden!' (Mj. 

1919). 

tjsz < zjs jz i t.ex. tjsz da va0, men se se ne brzaa kajs 

'inte vet då jag, men så sade Brita-Kajsa'. 

ennt, vid svagare betoning a.int, ent, ent, nt, nt 'inte'. Är må-

lets oftast använda nekande adv. 

Beträffande ordföljden vid nnt bör observeras att ännu i 

början av 1920-talet äldre meddelare ej sällan placerade °Int 

före predikatsverbet i huvudsats och efter i bisats. I rspr. 

tvärtom! Se första ex! 

tzaz 1§(1.1-9 ss hals mittlAta faok o elnnt veL—@eihr, om f§årita ha nt 

nan smet ana jer rtkrza ral,nt o te a 'i källan håller sig tjock-

mjölken färsk och blir inte sur, om kärlet inte  har någon smak 

utan är riktigt rent och tätt'. (ÖLj. 1920.) -- e er ent mln 

testr an 'det är inte min tur ännu'. 

Särskilt vid nekande imperativer är kortformerna mycket van- 

ge par ent o ståDa 'gå inte här och drag benen efter dig!' --

saz„, sjsibe o sisdpa men sea ent 11146 månDipa 'säg skäl och 

skäppa, men sätt inte ihop läpparna' (talesätt). -- sia ent—pn 

o 	ärza drik vdlzpgan 'sitt inte där och ät vällingen med _ 	_ 
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sked, utan drick den!' -- ga art hzn o nzikt4-0 'gå inte här och 

smyg!' 

Vanliga smnställningar: 

el„nt(-)als 'inte alls' (Jfr målets oshnt 'alls intet'!): hena 

broy jz mz ez,nt om als 'det där bryr jag mig inte alls om'. 

e/nt--hdldar 'inte--heller': ez„nt fsistdo dom sz °Sa /dmpolzan o _ - 

ez,nt ha fans haldar 'inte förstod sig på (att använda) lampolja, 

och inte fanns det någon heller'. 

ez‘nt ne el. na 'inte något, intet, inget': dz ha elnt na gdepg-

vea 'de har inte vett att gå (eg. har inte något gångvett)'. 

(du väsnas) se va fe ez_nt ne lam' 'så vi kan inte göra oss hör-

da (eg. få inte något ljud)'. 

ez,nt ncintzn 'inte någonsin, aldrig', se nantzn. 

evzt används ibland f.a. ge adj. nekande betydelse, där oo-

ej brukas: 

ez,nt blsint 'obalanserad = alldeles ur jämvikt, virrig'; etnt 

oop 'inte gjord = omogen'. 

na, na, na 'nej'. _ 	_ 

Någon gång har belagts det utdragna uttalet nå, vilket direkt 

motsvarar nkm nå (vars trycksvaga form är nu, Rg 145). 

B. Jakande adv. 

jelk 'jo, ja', Nkm j 	(Rg 145); je, ;a, ja 'ja'. Nkm ja (Rg ib.) 

sta ez,nt din o twas, ana sal jey, el na! 'stå inte där och 

tveka, utan säg ja eller nej!' -- (Mellan två gubbar, goda vän-

ner, som ej träffats på länge men nu mötes på tjärmarknaden i 

Br., utspann sig följande samtal): A. 	ha ant faz dol an, far? 

- B. no, jz takr—noo våra fo—skdralz. - A. ja, noo va—ål skdra- 
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tiara o ha faz do. - B. ja, man nnt 8G noyl.z. 'I han inte 

fått dö än, far? - N, jag lär nog vara för skadlig (= bra). - 

Ja, nog vet jag att bättre också har fått dö. - Jo, men inte så 

nyligen'. 



BIHANG OCH EXKURS 
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BIHANG I. PREPOSITIONERNA OCH DERAS REKTION 

TryckfördelningnellaflPrePOSiti0nen och dess rektion. 

En preposition i svagtonig ställning och samma preposition i 

starktonig ställning uppvisa i åtskilliga fall rätt stora for-

mella avvikelser sinsemellan. 

Detta gäller främst prep. i samt sådana ssgr där i utgör se-

nare ssgsleden och förra leden är ett enkelt adv. 

Sålunda obeton. 	beton. ok; b7z6z 	ba641; bögz 	bog 	n: 

zncez,; 7.132 : :54; Li 

Vidare: äzi 	tti.; o : om; krhpgo 	kreugdm. 

'av'; böga 	bod el. böda 	bod. 

a 	a el. a 'å, på'; (DU 	o5d; gkäana 	eaand. 

I de starktoniga smnsatta formerna ligger betoningen på pre-

positionsdelen, som då får sin straktoniga form. Bäst märks ifrå-

gavarande växling vid prep:s ställning omedelbart frfr pers. el. 

dem.pron, som på vanligt sätt får starktonig form under huvud-

ton, d.v.s. efter svag- el. otonig prep., men svagtonig form när-

mast efter starktonig prep. el. prepositionsdel (i smns prep.) 

Nedan följer ngr e . på de ovan nämnda växlingarna: 

z ; 	bl/as z-lånd 'blåsa i land (om ngt s. flyter på vatteny- 

tan)'; se neu dz a va no z-ltifto 'så flög de iväg med honom upp  

i luften'; 8/a sp(z»le cel-o 'slå spjutet i honom (= björnen)'; ha 

t09 h-an. 'det tog i henne (= det träffade henne (flickan)' (om 

ett kastat föremål). 

bä:bl : bab.h; babz-mdz 'bakom mig, efter mig; do sko ,I;era babt- 

mdz, 'du ska göra efter mig = göra som jåg'; han ha stad babz-h4- _ 

719.1' o faz mozz fiska 'han har ljustrat bakom (= efter) henne 

och fått mkt fisk'; an star babh-ml 'han står bakdm mig'. 
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bödz 	bo4h; bo4z-d6y 'av detta, därav': o se aa-gh bo4z-dgy 

'och så åt de därav'; di baba-breyra bo44-o far 'man bakade 

bröd av den (= tallbarken) förr'; elpgan bo4h-do 'ingen av dem'. 

Inz 	zn4; bera zn znz-rhan 'bära in (säden) i rian'; (då te- 

gelstenarna var torra) se ber-4/ in do znz-n-a9m-hus 'så bar 

man in dem i ett tomt hus'; (då mjärden (bana b.f.) är färdig) 

da sea: di dorka zn4-en 'då sätter man granris ini den (för att 

fisken ska gå in bättre)'; (vi fann en stenyxa) o 6 sa elika ål/ ha 

vari haLa in-an zL trau--skafte .;änz 'och det såg ut att ha _fl 

varit ett hål i den till att träda skaftet genom'; (forsbåtarna 

har varit så stora) ss di ha rdms-I§U åz/ trdåz kåra inc-do 

'att 20 till 30 karar har rymts i dem'. 

T6i 	z6cbt;6 jar aska zöz-hifto 'det är åska i luften': z Lev- 

skrdInd ja_skre.knda, da n ha ho96 /tuva 254-an fuLlt 'en löv-

skrinda är en skrinda, som man har satt fullt med löv i'. 

aåz 	uåh; a bara tamt uåz-bånan 'hon bara tänkte på sitt 

barn'; ez,nt kom fLazn uåz-hdnar, da vaga rayras 'inte kommer 

flugorna på henne, då vaggan är i rörelse'; ez,nt jar 6 nie ho/ a 

bLabar uäz-dey 'inte är det värt (eg. något) att hålla på och 

pladdra om det där'; nell/a brenas, zmz n ger uädIA-an 'en nässla 

bränns, om man vidrör den el. stöter till den'; rzjs el,..nt se hat 

uågz„-o 'ryck inte så hårt i honom'; gamal4ptdanigiga he--, o eln pga 

jan ver uådz,-do 'äldre tiders stöttingar hade---och inget järn 

fanns i dem (= de var helt och hållet av trä)'; han ver öLda“ss 

bltdsz,n uådt-an 'han v ar alldeles betagen i henne'; an ja-sma- _ 

fdtua ubh-sz 'han är långsam (eg. småfärdig) av sig'. 

ail 	tu; äzi-hdno: ttl-o 'till honom'; baga Tida 12L-dgy 
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ge nekade till det' (men: bege na.Cbe t(?. dan); noo, ;sen 3z 

hr-dan, a 3er z rz6tzd revjdn 'nog känner jag till den där 

(= kvinnan), det är ett riktigt rivjärn'. 

krd(k)pgo 	kre(k)pgdm; --o isgrzla so di ha 16nt-zh6o6 krepgo- 
- ----------------- 

beyno '--och matkärl som de hade lånat ihop runt omkring i byn'; 

o va beenden kreugo-mtren stzn an tran 'och med bandet kTLilig 
-C 

midjan spänner man garnet' (Vävning av lindskoband = band i 

pjäxor); o so knsuä n 1 beend kreln pgdirt-s% 'och sen knyter man 

ett band omkring sig'; a to9 krgln ygo-no: a tog), kreugdm-o 'hon 

omfamnade honom'; han to 9 krdlpgo-n: han to 9 krel,pgdm-eln 'han 

omfamnade henne'. 

bbc. 	bod; rel,v 83 ngvere boda-bz,drko 'riva (sig) näver av 

björkarna'; --il e vat wost eveptz bocia-gms-stkr '--tills det 

(= röstet) blev vasst översti från ömse sidor': (försöka gödsla 

åkern) 80 ve fa ne boqd-no 'så vi får något åv den';  sprel, dethn: 

nåp-051 st4rfiren o rdlv-a-d4n bo-d0 'sprita dun: plocka ur 

de stora fjädrarna och riva av dunet av dem'. 

56a : o6d; ger op o6a-tdben, o6a-b66eno etc. 'gå upp pA taket, 

LA vinden etc.'; °Ge-dc:y 'på det, därpå, efter det, därefter, se-

dan': o6d-den 'på det, därpå'. o o6a-ddy .J;o9_71 59s reå wann 'och 

efter det el. sedan begick han mened (eg. gjorde han orätt ed)': 

do fa teln å obd-den, aå 31 hal ha 3e ha l5a 'du kan lita på  det, 

att jag håller det jag har lovat'; bask o6d-den 'som hastigast 

titta på det el. därpå';  en }card eInt hava se mz0z o6d-den, ss 

e vat—ss gro,oft so helire 'man kunde inte linda (eg. häva) så 

mycket (lin el. hampa) på det (= flåbladet), så det blev så 

stort som ett huvud'; heihnda rast otd-no 'hundarna rusade ni 
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honom';  a fzns el„nt na mo å o5d-do 'det finns inget mått på dem'. 

dys åana : eaad; hel el,nt uaåna dkåana htyko 'häll inte vattnet 

utanpå el. utanför hinken': no,g ha do sivz bra ne, ha ssynas 

eäand-dz 'nog har du sovit bra nu, det syns utanpå dig (= "på u-_ 

tanskriften")'. 

BIHANG II. PREPOSITIONENS PLATS I FÖRHÅLLANDE TILL REKTIONEN 

Liksom i rspr. står i ökm. prepositionen i de flesta fall fö-

re rektionen, mkt ofta omedelbart före, och styr då i vanlig 

ordning kasus (oftast dat.). 

Men ökm. har (liksom rspr.) även meningsbildningar av typen 

eendesgybe seå n for znz 'skidbindningen (eg. andresölet) st— 

ter  man foten i'. D.v.s. rektionen står i satsens spets och prep. 

sist i satsen. Denna ordföljd torde vara mindre allmän än typen 

prep. + rektion. I dylik efterställning styr prep. icke kasus. 

Jfr an se å fo,(72ån znz åendapt5y4an (ntr.dat.sg.) Ordställningen _ 	_L 

rektionen först i satsen, prep. sist användes gärna f.a. ge rek-

tionen starkare betoning, i sht vid förklarande beskrivningar av 

hur ett föremål ser ut, hur det är konstruerat, vartill det 

skall användas. Jfr samma förhållande i ledigt rspr. 

Ex.1  o ha barka 

barkade man av barken från (el. från det barkade--); hata mz7461 

ja—no9 Vdpa bo g% 'hälften av mjölet är det bakat av (= man har 

nog bakat av--)'; uaan 3ar-421. favdas et 'vägen är att färdas 

efter (= är farbar)'; ?;hmana sko vara åzl aå tååa roW;an ger 
06 	glnopg 'gimanet2  skall vara till att låta röken gå upp genom: 

1 Ordnade efter ifrågavarande prep. ialfabetisk ordning. 
2 Ökm.I 232. 

di a barken bocla 'och det (timret till takved) 
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(Men: Oenopg 04manan sko ro)Oan ger o6); sål2th69n anvtindas 

ad kros so/lta 7.nz 'salthon användes att krossa salt i'. (Men: 

znz såLltheloo kros an soilta); o kera ja—dzl fa ldksn-znz 'och 

karet är till att få laxen i (vid laxfångst); o mz.z sasan lzg 

håäan znz 'och mycket sås ligger detta i'; kålst(59n ja..411 seäz 

keban o6a 'kabbstolen är till att sätta bobinen ry (Men: an sea 

keban o6a klbstdotio); clähdonzpga ja_dan daelrb a matro so va bzo 
_ 

mhrpg.kba 66a 'åthavningen är den delen av (bakugns)muren, som vi 

bygger skorstenen 	(Men: 06a Uhdvnzpgan bzg an mlurph6a); • 

ha ha jz Q;i.-mdrk 66a, ad so vezAntan ,ar, ss ve/J—pö/nen 'det har 

jag lagt märke till (eg. givit märke på), att som vintern är, så 

blir sommaren' (Men: o6a-d6u ha j1--); tsyndra ka/ va ha va ha 

az/ tzznd uäz, da va sko Oara-6p iL1 'tunder (eg. tynder) kal-

la vi det vi ha att tända i, då vi ska göra upp eld'; boran dem 

jara to-r6m uäz 'fäbodarna ha två rum (eg. fäbodarna äro två rum 

i); dt ha 1 tre, so var haka uäz 'de hade ett trästycke, som var 

hål i'; stråDa strekb an tzrot6nan va 'stråket stryker man tjär-

tunnor med'. (Men: va strU;an stretb an--); a var ani va kala 

jokan, o han kom di bodz-fanas va 'det var en (bland rothjonen) 

vi kallade Jocken, och honom kom de med bortifrån Kypasjärvi'. 

(Men: va hano kom di--); a jar anit go 9 tas va 'hon är inte god 

att tas med'. 

Vid de två prep. (m(la 'mellan', az/ 'till'), aom ännu i vis-

sa uttryck styr gen, är omedelbar frfrställning undantagslös re-

gel. Enda belägget vid mila är: vara so mila våra o bark 'vara 

som mellan ved och bark, vara som mellan två eldar', där våra är 

den gamla gen. sg. till valn r 'ved, träd'. -- Vid åzl med gen. 

gäller det uttryck av typen äzl-sfs, 	åzl g6p etc. 
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'till sjöss, till lifs, till gårds'. Fler ex. under prep. a,L! 

Vid åzl med dat. finns bägge uttrycksmöjligheterna: haben sko do 

ger-4z1.? = zl ho sko do ger? 'Vem ska du gå till: till vem  

ska du gå?' 

BIHANG III. INFINITIV SOM PREPOSITIONS REKTION 

I rspr. är rektionen till en prep. ofta en inf. med att. 

Inf. utan att är i dylikt fall numera rätt ovanligt, medan det 

förr förekom oftare. (Se t.ex. Beckman Sv. Språklära 1923 s. 186 

f., Sv.Ak. Ob "Att inf.-märke VIII"). 

Ökm. har en mängd fall av inf. utan ca efter prep-uttryck, 

mot bruket i rspr. 

I de av mig belagda uttrycken ingår de enkla prep. far, om, 

dzL, va, a 'å', samt de smns ötia adz. 

Tar; ha swort far: da do sko kzizp fara undz kwelnro, se ha a 

mz0z swort fa—ilg 06a-rigo 'då man ska klippa ett får under bu-

ken, så har det mkt svårt för  att ligga på rygg'. -- ha sa d far  

'ha svårt (sugogt) för att': ha sa å fs—td.kr,--fs—pdm, --far kon 

farkLdr a 'ha svårt för att lära ngt, f.a. somna, f.a. kunna 

förklara det'. -- ster far  'stå för = sköta om, ha ansvaret för 

ngt': gdben stoo far hag veln ad h;ergerbo 'gubben stod för att  _ 	_ 

hugga ved åt herrgården = skötte om vedhuggningen åt h.'; a sto9 

fsr...“el os kara 'hon hade ansvaret för att ge oss kaffe'; han 

sto o far—em eud oier vro ad foLken derokrhyg 'han stod för  

att lämna ut alla varor åt folk däromkring'. -- vara-6o far 

(ngn gång vara-goo far aa + inf.) 'vara i stånd att, kunna' (Mu 

Ob gd för  'i stånd att'): stan Ley,d—ip ha, sa dz skui vara-gdo 

for_pt4r 'käppen måste de ha, så de skulle vara i stånd att (= 
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kunna) stå'; di he nnt vurz-g4 fsr bera-hm a 'de hade inte 

varit i stånd att bära hem det'; hbmv4vz vdmaba e._is stsyft o 

ståraä, ss man 3ar ant go9 fsr—p/nä etkä a 'hemvävt vadmal är så 

styvt och stadigt, så man kan inte slita ut det'; a ha stebana- 

uäz-knd.kran, ss mzz 3z 3ar gö,o-fsr-gdr 'jag har vrickat knä-

et (eg. det har slitnat ur i knäet), så jag knappast är i stånd  

att gå'. -- vare-di ä ter: aja—ps dabzä fer-hr 'det går så 

dåligt att höra, jag har så svårt för  att höra'. 

om; 0 Se rjr4;(50/4 qz om Vira mdnzn 'och så slog de råd om att  _ 

tjära månen' (ur en historia om Gubben i månen); da di bzrä a 

fsptgr=@z-om såäz dubal,a-fenstar, ss brTyba di såäz do Mana 'då 

man började förstå sig på att sätta dubbla fönster, så brukade 

man sätta dem på utsidan (eg. utanå)'. 	Ngr enstaka gånger har 

jag hört båda leden utelämnas: 31 fa@tdr ml etnt spen uåz hesto 

'jag förstår mig inte på att spänna för hästen'. 

älL; a) i en mängd uttryck med (oftast) våra + pred.fyllnad +  

azL. I rspr. ofta utelämnat till: duktig att arbeta, snar att 

förlåta etc. 

våra fafdkpg (el. tea) äzl flere ne: da n ha sÅrmdn, da 3a—n _ 	_ 

sint fafdug (el. Lea) äzl 81.611Qg si kreugo-mdno 'då man har 

sårig mun, då är man inte fåfäng (el. lat) (till) att slicka sig 

kring munnen'. -- (våra) OTra äzl arbdiä  'girig (till) att ar-

beta = idog'. -- höa åzi 'hågad till el. för': an ver o.p,nt na 

höa äzl 7;åra håäan 'han var inte vidare (eg. något) hågad (till) 

att göra det här'. -- kreug ati.  'flink till': no 9 sko 3z 7.702T0, 

krelpg äil hak babz, da a jar—na faM, 'nog ska jag bli flink  

itill) att göra anmärkningar efteråt (eg. hacka baki), då det är 
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något fel'. -- /Aska zL ta 'utledsen (ledskog) på  att tala'. 

nalmb åzl låsa 'nimm till att läsa, (ha) lätt för att läsa, 

studera'. -- tr7vzn az/ arb4ä, aii åäa 'duktig (till) att arbe- 

ta, duktig (till) att äta = matfisk'. -- Ngn gång vara 	+ ren 

inf. i betyd. 'vara duktig till att': tdbapan kanz fins båra z6z 

evark61zs, dem fa arbdlä o dem Jara at' arbd.kä 'sådana kvinnor 

finns bara i ÖK, de få (= måste) arbeta, och de äro duktiga  

(till) att arbeta. 

b) övriga uttryck: v.op. a bar (el. batr—)zl 'det bär till 

(att göra ngt)': da bal,r a äzl-risp stzkan boqz toLo 'så (el. 

därpå) bär det till att (= ska man börja) rispa stickor av tal-

lar'; da ber a azl skeihr op btinzyga '(sedan man flyttat ut i 

sommarstugan) då bar det till att skura upp (= göra ren) vinter-

byggningen'; da ber a äzi-twdt ktialnra 'då (el. sedan) bar det  

till att tvätta kläder = då började de el. nu  skulle de till att 

anutznd äzl (era nie): da dar ko9ra ger an anvtrd zL _t 

segz-zhdos5 påsiznfsdrzLa so jam sloz-saltnä 'den där kådan går 

an att använda till att sätta ihop porslinskärl, som är sönder- 

slagna'. -- ha åzl, (era ne): tapgran ha di 	ti fo9pg råvana o 

hårana o jdrva 'tänger (el. rävsaxar) har man till att fånga rä- 

var och harar och järvar'. -- sko äzI. 	era ne 'skall till att 

göra ngt, vara på väg att--, vara nära att--': so do kLinsi ha 

het, ss ha 31 jo sko azt-ft mz va n 'som du kanske har hört, 

så har jag ju skolat till att (= varit nära att) gifta mig med 

henne'; vana sko snat411.-k5ogas 'vattnet ska snart till att  

koka'. -- ta (hl 'taga till att = börja (att)': mihrhd3a ta (11L-

ddt 'myrhöet börjar dö'; a ha tol, äzt maLzs 'det har tagit till  

att mulna = börjat mulna'; vaäna hot a ta åti, bbåmas 'vattnet 
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håller på att ta till att få bubblor = börjar få bubblor = skall 

strax koka'; omz vana fzb-te-azt kdoDes, so 	zb a-ant-dn uåi- 

bjito 'om vattnet fick börja koka, så gick det inte an (att an- 

vända) i bullarna'; o da vana ha toa, az/ koogas, ha di-- 'och _fl 

då vattnet har  börjat koka, har man--'; a ho/ a ta äzi mak ne, 

sokre = a hot e ta åzl ve 4 ollt, sokra 'sockret börjar ta slut'; 

en tog ait-v7lz, ha j% skut 1§s0 8tog7l a 81 'han började vilja, 

att jag skulle köpa stolen av honom'. -- Någon gång har ta di/ 

61(1 + inf. belagts: se tog dom chi aå fz'Jnddl,r '--så började de 

fundera--'. 	vara äzl-strdar 'vara till att strida = vara 

stridslysten': en je—po äzl-strhr 'han är så stridslysten'. -- 

Däremot: lase sko vara äzl aa hal eud teepga 'låset skall vara  _ 	-L 

till att (= tjäna till att) spänna ut rävsaxen'. 	pdslzan (hz, 

sa%, 'lämpligare till att säga, bättre uttryckt'. 

ve (eg. vid) 'att, med att, genom att'. Användes ofta efter  

uttryck, som ange omöjlighet, upphörande (med), svårighet, lätt-

het etc. att utföra vad den följande infinitiven uttrycker. -- z 

fa sj§(1,ta der e alnt ger va aD 'ni får skjuta (cykeln) där det 

inte går att åka'; en ger—gnt ve bol, knel„ven 'kniven går inte  

att böja, är oböjlig'1 ; o ger a nnt ve dra, Se-- 'och går det  

inte genom att dra, så (måste man gå till väga på annat sätt)'; 

a ,;);:b amt va sätz 'det gick inte att sälja (= gick ej att få 

sålt)'. -- nog ha våoridksen gaz ve såtz olltz 'nog har det gått 

att sälja vårlaxen alltid'. -- da 6 vat zn kwötzi snzn, se da 

to9, a azl ger bra ve ;sr 1h6g6 tel„mbre 'då det blev en kvar-_ 

1 Däremot "oböjlig" i fig. betyd. am Lec/ amt bol, 8%, el. en jar 

o9,1)15z,atz. 
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ter(s) hög snö, då började det gå bra (med) att köra ihop tim-

ret'. -- a ger mz0z footan va bran an va gama4k6nstn 'det går  _ 

mkt fortare att bränna (tjäran) än efter den gamla metoden'. --

a ha gaz hivans va spzn far mz z-dd 'det har gått bra (med) att  

spinna för mig idag'. -- a ger ant haft va Läsa, da dz skrv 

svark64zs oSa tchdnzpgo 'det går inte bra (el. fort) att läsa, 

då de skriver på ökm. i tidpingen'; a ger etrit ss haft va väva 

psyrmdtan far mz 'det går inte så bra för mig att väva trasmat- 

tor'. 	toLln jar fra, da n ger-let va arbdi,å 'tallen är skör 

(fröd) då den går lätt att arbeta (= är lättarbetad)'; ju fdota-

ra di ver goo far kT,Åa ve stå?pgbgyn, ju Ldtara Q;zb a va bära 

'ju fortare de var i stånd att skynda med stångbördan, ju lätta-

re gick det (medl att bära'. -- a ha paz r(ktzä va Lez,r-pz 'det 

har gått bra med att lära sig (detta)'. -- ha ver-cily5an snz o 

016 toopgt va ren 'det var djup snö och gick tungt att skida'. 

ei,pgan fisk fib di va nsya 'ingen fisk fick de med att dra 

not'. -- man no9 fa a Lov-aa-.J;d si va ewel 'men nog måste det 

ormbettet) sluta svullna (eg. ge sig med att svullna)'; dam 

ha Luaz , d-8%-de va steya spa aa wordro 'de (= lapparna) hade 

måst ge si  då genom att sluta spå mot varandra'. -- (här har 

skogen blåst omkull), sa do ma ez,nt slep Q¥enz va ger 'så man 

kan knappt slippa fram (eg. igenom) genom att gå till fots'. --

dz ha sLuaz-dp va-Lfg znz feLda (el. uaz talda) 'man har slutat  

med att ligga i fällar'. -- ve4 a na betar va gnr, bana? 

'blir benet något bättre genom att man gnider (= masserar) det 

(eg. bättre med gnida, benet)?' 	di breij fa steman va mala 

'man brukar få stäm vid metning med metspö (eg. genom (att) me-

ta)'. -- a (fubas va-bbets 'det ökar med att blåsa = blåsten ökar'; 

= 
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rdtan se aan skul 4 otta va hag 'rättarn sade, att han skulle 

hugga mera ved (eg. öka på med att hugga)'. 

a 'å, på', Det gäller här uttrycket ho/ a + inf. utan aä  

'hålla på att, hålla på med att, hålla på och (+ finit verbform)': 

hol a mapk, sokra 'sockret håller på att ta slut'; dz hol a 

ktszp matpdyralaboqz trgiszno 'de håller på att klippa mattrasor av 

trasorna'; do sko ont hel a i§npkas 'du ska inte hålla på att  

kinkas (= vara kinkig; till ett barn)'; se fzg dz hol a ger—ps 

hal ./ ara uåz gaLa 'så fick de (= rothjonen) hålla på att gå så i 

gårdarna hela året'; sko z ho•kr 66a wo kåran hol-a-pendar per 

'ska ni höra på vad kararna håller på och babblar här?'; hov' z 

bano, holan el,nt a brook va baåo! 'hör ni barn, håll inte p" 

att runka med båten!'; gaban stor frasnano hol-a-mdlå 'gubben . _ 

står vid älven och håller på att meta el. håller på och metar'. 

o6a 'på, i': vara bzOtvzn oba drzk, o6a drzk kaf 'vara begi- 

ven på att supa, på att dricka kaffe'.-- vara blsidzn o 	väva väv  

'vara skicklig (eg. beslagen) i att väva'. -- vara sågar oSa 
11 

ssym 'vara säker el. skicklig i att sy'. -- se too dem åzl aa 

funddl,r o5a snsyr zhit, wordran va stamle 'så tog de (= jättarna) 

till att (= började de) fundera på att kasta ihjäl varandra med 

stenar'. 

uåz. a) några uttryck med v. våra: vara (var u/z 'vara ivrig 

    

att (göra ngt), ivrig med ngt, begiven på ngt': papa, han vor 

(var uåz maå 'var ivrig  (i) att meta'. -- vara pråksis ud./ 'va-

ra övad i, vara van vid': va jara ezAnt se prdkszs tplz sek 'vi är 

inte så övade i att (el. vana vid att) segla'. -- vara va uåz 

'vara med om att': a var va uåz L4g-o6a wo1a dey7A;ld8 'hon var 

37 
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med om att lägga på vartenda lass gödsel'. -- vara z brazfl d va 

ney uåz 'vara i (jäm)bredd med ngn i att': va Jam z brald va 

grengsa uåz-sia zbz Lzidno 'vi är i bredd med Grannäsfolket i 

att slå vid Lillån (= vi slår i jämbredd med G. vid Lillån' 

(gården G. i Nybyn och en gård på He. hade ängar intill varandra 

vid Lillån) ). 	vara uåz (+ ren inf.) 1. 'vara duktig till att': 

noo ha a vari uåz fral,s a , si 'nog har hon varit duktig till att  

fräsa ifrån sig (= snoppa av folk)'; 2. 'deltaga i att, sköta 

om': sistva i§srkhertna var uåz pås-5p 'själva kyrkoherdefrun 

deltog_i att passa upp (= skötte om uppassningen vid kaffedrick-

ningen på de gamlas dag)'. 

b) ngr andra verb med uåz + inf. utan aå:  ha--uåz 'använda 

ngt till att--': dkpa, 3% ha ria uäz fisk 'jag använder ekan då 

jag fiskar, el. vid fiske'. -- Leg uåz 'ta till att, börja (eg. 

lägga uti): da vat—clz red o le uåz kTiÅå onda 'då vart de rädda 

och tog till att springa därifrån'. -- störam uåz 'bråka om att, 

väsnas cm att': j§eLzpga stram uåz !låst 'gumman bråkar om att  

hässja = vill att vi ska ut och hässja'. -- tav2/§ uåz 'tänka på 

(att)': 31 bara tak73;§ ual ger hamn 'jag bara tänker på att gå 

hem'; a bara takpgt uå: ste4 ap 'hon bara tänkte på att stiga 

upp'. -- 	t6zyij; maokr uåz stretå an uåz pottro 'jag tänker  

mer på att stryka än på potatisen (som jag skulle ta upp)'. -- 

31 	ta3,,jj 	el,nt rzktzå uåz ds y 3z ta, Ja taj§ mar uåz stum 

'jag tänker inte riktigt på det jag säger, jag tänker mer på att 

sy'. 
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BIHANG IV. ALLMÄN ANMÄRKNING RöRANDE PREPOSITIONERNAS 

ANVÄNDNING 

Stundom utelämnas prep. i ökm. i några uttryck, mot bruket i 

rspr. De antecknade fallen gäller prep:a ,;4'no 'genom', 'inz 'i', 

ve 'med', 06a 'på'. 

genom:  fen ha fgrz-IstO den —en = 010 	onz-ddro 'pappa har 

gått ut genom den där dörren'; an Ozg (no dun—en; en ha km' 

(zn) dgn—On. 

sina sala, so kCinzn sate ne fdrdzd o hoo e a-sdko 'små såll. 

som kvinnorna sållade det (= kornet) färdigt i och hällde det i 

säckar'. 

med: da n kom via'', da La der fullt gasen o6a-trdsken 'då han 

kom för att vittja, då låg där fullt med gäss på sjön(s yta)'; 

66ad5igi1'te Jar ml.Q¥z Lat Leend, o Lzg aäz-strsmdno, 0 

rzn fullt-o5a 'Uppåtskiftet är mkt lågt land och ligger utefter 

strömån (= älven där den strömmar) och är fullt med lador på 

= har fullt med lador)'. -- no kan do ta nN;z1.1r.!,, il tro9 ad n 

jer go 9 14.1s 'nu kan du ta nyckeln (som hade smorts), jag tror 

att den är bra att låsa med'. 

skoetla ha ve undz-tean zL si-ob-sk69na 'skohyllan 

har vi under taket till att sätta upp skorna pi (till torkning)'. 

rdra jar vana so ger an fåra uåz strsymo mila "irzn 'rännan 

(eg. raden) är vattnet som går an att fara pA i strömmen mellan 

edorna'. 

BIHANG V. ÖVERSIKT AV ADVERBENS KOMPARATION 

Komparation förekommer blott hos vissa grupper av adverb: 

Gr. 1. De som till sin form överensstämmer med obest. ntr.sing. 
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av adjektiven kompareras i regel som dessa. De utgör den största 

gruppen. Utförligare behandlas de under Adverb Grupp 2d (= Adv. 

på -t). Här nedan blott ngr ex. 

hapt (: hav, n. het), hear ä. her, hobst: täbe hear!; ne ster 

vana heyar an zgalr 'nu står vattnet högre än igår'. 

Lat (: La, n. Lat), Lear ä. Läyar, Lebst; hetsa hin star Jo 

vii% Lear an da ana 'det här huset står ju mycket lägre än det 

andra'; da vana star Leyar, kon va r09 undz bro9no 'då vattnet 

står lägre, kan vi ro under bron'; ha op greyaa har o läyar 

uaz vez,ndst6Lpo 'haka upp grytan högre och lägre i vindstolpen'. 

Lat (: L”pg, n. Lat),  Lagar o. L”pgar, last: a ger 

betar mala Lapgar isa an hin aaz streenan 'det går bättre att _t 	• 

meta längre utåt (el. längre ut på vattnet) än här vid stranden'; 

nnt Jar a han, so bo9 lef. pgar bot 'inte är det han, som bor 

längre bort'. 

?.et (komp. Ldtan): --ss a skut ge—ldtan si§z1z-ndk seenan '--så _L 	• 

att det skulle gå lättare att skölja ned sanden'. 

Gr. 2. Även i några andra fall finns en motsvarighet till adjek-

tivets komparation: 

Positiv 	Komparativ 	Superlativ 

btaz 'bittida, tidigt' btazan, btazaral 	____ 2  

bra 'bra' 	betar 	best 

fo9t 'fort' 	fd9tara1 	2  

rirz 'före' 	far 	 fopt el. -h- _ 

Odno 'gärna' 	hdldar 	helst 

1 Komparativformerna på -ara rspr-påverkade. Obs det kvarstående 

-a. 

2 Ej belagts. 
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Positiv 	Komparativ  

11, el. ila el. ?.Lat 

Lhaa 'litet, föga' 

lolvrA; 'länge' 

m.7.0z 'mycket' 

nr 'nära' 

Superlativ  

vapt 

mcnnst 

lepgst 

mest 

ndrmast el. n4mb-_ 
rast 

nan, (Lera, ver 

moil,nder 

1.4pgar 

ndrman el. ndmbran 

'sakta' 

'tida, ofta' 

'vida' 

'väl, bra' 

mer 

tran el. tlArare
1 

vg.kran 

vdyban el. vdyliara
1 

2 

trast 
2 

2 

Gr, 3. En grupp lokaladverb, av vilka några redan i positiv, de 

flesta i komparativ eller superlativ eller båda äro sammansatta 

med efterställd preposition, förete på grund härav ett egendom-

ligtloomparationsschema.3 

Positiv  

4bågz, båga, bågea 

'bakom' 

bot 'borta, bort' 

Komparativ  

b4gro 'bakre-om, bakom, 

innanför, längre in' 

bdtro 'bortre-om, bort-

anför, söder-om' 

Superlativ  

bnaptz 'bakerst-i, 

längst bak'. 

bnaptl 'borterst-4 

längst bort' 

fram 'framme, fram, 

vid el. till stran-

den' 

frdmbro o. frember 

'främre-om, framom, 

framför(e)' 

fremst, fr4mapt 

fråmept, fr4mapta, 

fråmept% (ÖLj. 1 

1 Komparativformerna på -are rspr-påverkade.Obs det kvarstående -a. 

2 Ej belagts. 

3 Närmare om betydelser och användning se under resp. adverbform. 

4 Det enkla bab 'bak' har belagts endast som prep., se s. 23. 



564 

Positiv 

ha 	'hit' 'hit' 

(T1 'inne, in' 

isa 'utåt i älv eL 

sjö, ut på vattnet' 

isz 'nära land, nä-

ra strand (från 

vattnet räknat) 

na%,.. 'nere, ner' 

öa 'ovan', danz 

'ovan-i, ovanpå', 

dana 'ovan-å, ovan-

på' 

gndz 'under' 

(eka 'ute, ut' 

Komparativ 

hero 'hitre-om, hit-

om, norr om' 

indro 'inre-om, innan-

för, norr om' 

(stro 'längre bort, u-

tanför, åt sidan' 

istrz 'på sidan om väg 

ndraro 'nedre-om, nedan-

för' 

ndrara 'nedre-å, nedtill 

på, utefter nedre kanten 

av' 

4varo 'övre-om, ovan-

för, högre upp', 4vara 

'övre-å' 

1 

4ytro 'yttre-om, utan-

för, söder om' 

Superlativ  

bel.) 'främmerst. 

främst, längst 

fram(me)'. 

hhäapt 'hiterst, 

längst hit' 

tnaptz 'innerst, 

längst norrut' 

isapt el. isat(z) 

'längst bort' 

ndrapt, ndra@tz 'ne-

derst-i, längst neg 

gvept 'överst', 

4vaptz 'överst i' 

tindept 'underst' 

413@t, 4aa@tz 'yt-

terst, längst söder-

ut, längst bort' 

Anm. Komparation av väderstrecksadv. Inga fullständiga serier 

finns belagda. Av komparativ finns endast belägget våstrd 'väst-

re å, längre åt väster'. Av superlativ finns ndrapt2  'längst i 

1 Ngt "undaron finns ej enl. flera meddelare. 

2 Bör utgå ur en 0-form på -rr, ej ndh. Jfr fsv a. nörrester Sdw, 

    

samt å andra sidan målets nd,oLo 'nord om, norr om'. 
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norr, längst norrut, nordligast', äv. ncgrapt1 , z norrersti' (t.ex. 

i en by); sgrast och seira@tz . -- Jfr P.Sv.K. nordast adv. superl. 

'längst norrut' samt Vivallius Visor nordast i fiellen--. -- Vi-

dare vdsta@t och dokstat i uttrycken vdstapt-z anan, 61„stapt -z 
_ 

san. 

Ex. frdmzstu-ava (dz) ha olltz bot hzn n6raptz 'framzstu-ava-

(gårdens folk) de har alltid bott här längst i norr'. -- nAr- _ 

Asa jar ndratz, noos zio aber 'Norr-Jossa (gård i Mkj) ligger 

längst i norr, norr om Åker (gård)'. -- smal., bo 9 jo sgraptz 'fol-

ket i Smedsgården bor ju längst söderut' (i He). 

Vanligare är att uttrycken ndraptz, scirastz etc, användes prepo-

sitionellt: noraptz 704a6zindo Lzg revabdrza 'längst norrut i 

Klubbändan
2 ligger Rävberget'; ss köma va va baao narastz kAmb- _ 

Lo9pgtrdskan 'så kommer vi med båt längst norrut i Kamlungträs-

ket'; nareptz bsyno ver va = znastz bsyno (byn: Ängeså); 1o9mben 
_ 

hg ssrastz d4btr48kan 'Lomben ligger längst söderut i Djup-

träsk'; sera@t a Intk3erav-- 'längst söderut i Mickojärvi (ligger 

gårdarna X och Y)'. 

BIHANG VI. LOKALADVERBENS FORMELLA STRUKTUR 

ökm. har en stor rikedom på rumsadverb, här kallade lokaladverb
3 

Enär de erbjuder åtskilligt av stort intresse och är särskilt 

karakteristiska för målet, följer nedan en kort smnfattande över- 

1 Bör utgå ur en o-form på -rr, ej -rdh. Jfr fsv. a nörrester 

Sdw, samt å andra sidan målets nds2lio 'nord om, norr om'. 

2 klietban 'Klubben', skog mln Önupp och Rävberget. _ 
j Gäller speciellt adv. för geogr. förhållanden (terräng, riktn, 

väderstreck, vindar o.d.) 
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sikt av dem, närmast f.a. belysa deras formella struktur. 

Närmare om deras betydelser och användning se resp.prep.- och 

adverbgrupper. 

Kort översikt: 

Icke smnsatta  (hit räknas även adv. på -an (typ fsv heman), 

på -rs samt adv. wönl el. wönzg el. wönzyg 'var, varest'.) 

Smnsatta  (lokaladv. på -stas '-stads' söks under Bildningar 

på äldre -s, de av typen till sjöss  upptas under Prep. till):  
A. Enkelt  smnsatta:  a) med efterställning av  1. 2122.: 1.1 
ed, 1.2 -far, 1.3 i el. 1, 1.4 -o, 1.5 -åzl, 1.6 -ve, 1.7 -94 

1.8 -,a, 1.9 	el. -evi; 2. adv. -dan '-dän', 	'-hän'. 
b) med frfrställninL av pre.: 1. fra-, 2. eå-. 

B. Dubbelt smnsatta:  1. fra--en, 2. fra--z, 3. fra--a, 4. fra 

-avi el. 	zvz, 5. a--e, 6. op--a. Grupp 1 - 4 ex. under 

fra 9 gr.2. 

II. Smnsatta.  

A. Enkelt smnsatta: 

a) med efterställning av  1. prep.  

1.1 -aå '-efter': ndraå 'norrefter, åt norr', sera 'sydefter, 

åt söder', dpaå 'uppefter, längre uppåt (floden, landet), längre 

norrut', diÅåel (Nyb. gåaå, Svb. eiäaå) 'utefter, nedåt (landet, 

socknen), åt söder'; 

n4raneå 'nedanefter, från socknens sydliga(ste) del', n69Laneä 

'nordanefter, norrifrån', deneå 'ovanefter, ovanifrån = uppifrån 

landet, norrifrån', sönaneå 'sunnanefter, söderifrån', agthåeneå 

'utanefter, från söder i byn' (Svb). 

1.2 -far '-för': n4fsr el. neer 'nedför', dfsr 'uppför', 4far 
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el. eter el. dftsxr el. afgr 'åtför, i vägen för ngt el. ngn, till 

hinders'; 

bnafsr 'bakanför, bakom', bdtanfe,r 'bortanför, längre bort', 

frdma(n)ftixr 'frammanför, längre fram, närmare', hdzfl aanfelr 'hi-

tanför, längre hit', Csanfsr 'utanför el. längre ut (på vatt-

net),1  cithaaftslr 'utanför'. 

Anm. Ngn motsvarighet i ökm. till rspr:s innanför har ej be-

lagts. 

1.3. -z el. -z 	bnz 'baki, i bakändan, baktill (på lass, 

stötting), i aktern, från skogssidan', tnz 'ini, in', (sz 'nära 

land, nära stranden', daz 'åti, in = i riktning till sig, till 

land, fram till, åt sidan, bredvid, strax intill'; 

bnanz 'bakani, baktill', frdmanz el. -m- 'frammani, framtill, 

från sjösidan, i fören på en båt, framtill på lass', (nanz 'in-

nani, invändigt, inuti', danz 'ovani, ovanpå', (Naanz 'utani, u-

tanpå'. 

komp. + -z 	tstrz 'istre-i, på sidan om väg o.d.' 

superi. + -z:  bnaptz bakersti, längst bort', bnaptz 'bortersti, 

längst söderut el. sydligast (i byn Heden), tnaptz 'innersti, 

längst norrut i by el. längst västerut i by',
2 ndraptz 'nedersti, 

längst ner (i en backe o.d.), närmast stranden, underst', nd-

ratz 'norrersti, längst i norr, längst norrut', sdraptz 'söder-

sti, sydligast (i), längst söderut i by', vdstaptz 'västersti, 

längst i väster, längst västerut', dåa@tz  'yttersti, sydligast 

(i by, vid sjö etc.)', 4ve.stz 'översti, längst upp (el. högst 

1 Anv. endast om det som är på el. i vattnet: båtar, stockar, 

fisk etc. 

2 Se närmare Adv. smns. med -z, där ex. saml. finns, s. 162. ff. 
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upp) från älven el. sjön i en by'. 

1.4 -o '-om'. Förekommer mest efter komparativer: 

positiv + -o endast 3 belägg: krdlpgo 'kringom, omkring', nåro 

'nedom, nedanför', daano 'utanom'; 

komp. + -o:  bro 'bakre-om, innanför, längre in (i skåp o.d.), 

bakom', bdtro 'bortre-om, bortanför, söder om', fr4mbro 'främre-

om, framom, framför, närmare hitåt', hdlåro 'hitre-om, hitom, 

norr om', (ridro 'inre-om, innanför, norr om', tstro 'istre-om, _ 

åt sidan, längre utåt; ndrero 'nedre-om, nedanför, längre ner 

(utefter älv o.d.)', 4c/ro 'yttre om, söder om', 4varo 'övre-om, 

ovanför, högre upp än'. 

1.5 -a21. '-till': (h)tsciazi. 'hissåt-till, till andra (= bortre) 

sidan av älv el. sjö', vdstaall, 'väståt-till, över till västra 

sidan av älv el. sjö', dåzl, 'åt-till, åt sidan (tillrop till ko 

i båset el. häst i spiltan)', daaazi 'åtåt-till, till mer bebod-

da trakter (särsk. ner till älven)'. 

1.6 -va 'vid': dva 'uppevid, upptill (= närmast väggen i två-

manssäng)'. 

1.7 -a '-å': bna 'bakå, bak', (sa 'ut på vattnet, utåt mot for-

sen, ut på djupet'; mtaa 'mittå, på mitten, mitt på', nåra 'nere- 

nere, på nedre botten', da el. dag el. dåa 'åt-å, åt igen, _ 	_ 

mot land, iland, högre upp = närmare elden i spis'; tnana 'innan-

å, invändigt, på insidan', dana 'ovanå, ovanpå', kaana 'utanå, 

på utsidan.' 

komp. + -a: tndara 'inre-å, i mitten(av väv, duk, dörr el. annan _ 

yta, i motsats till dess kant)', våstrd 'västre-å, längre åt _ 

väster', iytara 'yttre-å, utefter kanten (av väv, duk, dörr, ärm 

etc.)', vera 'övre-å, på övre botten, upptill'. 
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1.8 -aå '-åt': dpaå 'uppåt, längre norrut' (ÖLj. 6515£A), wötaå 

'vartåt'. ÖLj har dessutom da ä 'åt-åt, norrut, uppåt landet', 

dta å 'utåt, söderut'. 

1.9 -ivz, -avi '-över': frdmivz 'framöver', ndravi 'neröver, 

ner', twdtavi 'tvärtöver, tvärsöver', pavi tupp(e) över, upp(0, 

dihäsavi el. dåavi 'utöver, utanpå', vdstavi 'västöver, åt väs-

ter', däairi 'åt-över, ner till större odlad bygd (från skogsby-

ar i östligaste och västligaste delarna av socknen till dess 

centrala delar)', oNstavi el. 6i,stav l 'östöver, åt öster'. 

Efter förled på -an blir uttalet -iv:: danzvz 'ovanöver, över', 

vdstanzvz 'västanöver, från väster, västerifrån', ddanivz 'åtan-

över, tillbaka hem sedan man varit dåavi', chiAstanivz 'östanöver, 

österifrån'. 

2. adv. 

-dan '-dän': ddrandan, dam; 	'-hän': pi,dranan, hå- 

pi,en. Se under adv. på -an samt pronom. adv. dna, ha. 

b) med frfrställning av pre2. 

fra- 'från': fra-dina 'därifrån', fra-frdm 'från framme, från 

sjön el. älven', fra-hd.kma 'hemifrån', fra-in 'från inne, ini-

från', fra-ndra 'från nedan, nedifrån', fra-da 'från ovan, ovan-

ifrån', fr-Timdi 'från under, underifrån', fra-citha 'från ute, 

utifrån', fra-ivz 'från över, från bortre sidan av sjö el. älv'. 

Ex. saml. se  under prep. fra 9. 

.a- 'åt': ca-frdm 'åt fram, framåt, mot framsidan (av kjol 

o.d.)', aå-hm 'hemåt', aå-ndi, 'åt ned, nedåt,' aå-5p 'åt upp, 

uppåt', aå-cekå 'åt ut, utåt'. Ex. se under prep. .a avd. A s.3/9. 
B. Dubbelt smnsatta: 

1. fr--e å 'från--efter': fra-ndreå 'från norrefter, norrifrån', 
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fra-söreå 'från söderefter, söderifrån'; de flesta är adv. på 

-an: fra-baneä 'från bakanefter, bakifrån', fra-frdmaneå 'från 

frammanefter, framifrån', fra-ndraneå 'från nedanefter, nedifrån: 

fra-daneå 'från ovanefter, ovanifrån, norrifrån', fra-sönaneå 

'från sunnanefter, söderifrån'. 

fra--z: 'från--i': hithörande är adv. på -an (utom fra-babz 

'från-baki, bakifrån') samt adv. i superi.: Ex. fra-frdmanz 

'från frammani, framifrån', fra-tnanz 'från innan!, från insidan 

av, på insidan', fra-danz 'från ovan!, ovanifrån'; fra frdmastz 

'från främmerst-i, från längst frami', fra-ndraptz 'från neders-

ti, längst nedifrån', fra-dåestz 'från ytterst!, ofta = från 

sydligast i (by, ava o.d.)', fra-övestz 'från överst!, från 

högst upp'. 

fra--a 'från--å': fra-bdba 'från bakå, bakifrån', fra-dana 

'från ovanå, ovanifrån', fra-aria 'från utanå, på utsidan'. 

fre--evl, -zvz 'från--över': fra-ndrevz 'från nedöver, från 

nedanför', fra-dpeu% 'från uppöver, uppöver ifrån, från landssi-

dan (mots. från sjön, från älven)', fra-udstev% 'från västöver, 

västerifrån', fra-vds'tanzvz 'från västanöver, längre västeri-

från', fra-4stev% 'från östöver, österifrån', fra-48tanzvz 

'från östanöver, längre österifrån'. 

aä--eä 'åt--efter': aå bdbea 'åt bakefter, bakåt, akteröver'. 

op -a 'uppe-å': dp-o6a 'uppe-uppå, ovanpå, "uppepå" (ÖK-

svenska). I detta fall således adv. + adv. + -a. Ex. se under 

op 'uppe'. 

BIHANG VII. ANVÄNDNING AV "DUBBELT UTTRYCK" 

Användning av dubbelt uttryck, både adv. (oftast enkelt) och 
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smnsatt prep., i två på varandra följande i det närmaste synony-

ma uttryck, är en för ökm. karakteristisk företeelse. Härvid 

märks två huvudtyper av uttryckssättet: 

Gr. I. Samma ord upprepas, varvid det användes första gången 

som adv., andra gången som prep. Det är inom denna grupp man 

finner de smns adverben: a) (nt—tnt; b) zsa--zsa; c) o5a—o6a; 

d) aaz—adt; e) (vt—zut. 

Gr. II. Vanligare är följande typer: 

först adv., sedan den på samma adv. i svagtonig form + en 

prep. bildade prepositionen: a) bot—bde l  el. boddli; b) bot--

b6qa
2; c) ii—znz; d) nat—nårad; e) op-66a; f) 5p--(6z; g) 0,1A— 

_ 

tzdz. 

först adv., sedan den på adv. bot + den mot det första adv. 

svarande prepositionen bildade prepositionen: a) a—boqa; b) al--

bodl el. bodgIn  (ä. äv. bobh). 

först adv. etn, sedan adv. + den mot det första adverbet sva- 

rande prepositionen: 

I flertalet av nedanstående belägg uttrycks en rörelse (ngn 

gång mer bildl.) el. riktning. 

Gr. I. 

(ni--ni 'in--ini': da va skut dra-(nt noa tnz-b4ao, da 

vild bro, ha va skta-Ldm roa o fara 'då vi skulle dra in no-

ten  ini båten, då ville min bror, att vi skulle lämna noten och 

ro (därifrån)'. 

(sa--xsa (ibl. isa--isa) 'ned i (el. ut i) sjön el. vattnet 

- ut på sjön el. vattnet': o ss kelk4a-di-(sa kntpan isa-vddnan, 

o so fzå dt ra pkohj, kntpan, nerad-dno 'och så rullade man 

1 äldre 13641, bok. 	2 äldre b61a. 
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ned (plank)knipporna nedi vattnet, och så fick knipporna driva 

själva nerför älven'. -- faren di sk110-zsa-bdän, o ge si zsa-

vdånen '--förrän de sköt ut båten i sjön och gav sig ut på vatt-

net'. (efterställd bisats). 

d5a--o6a '(up)på - (up)på': da di ha fdrdzä, ss 1.6fte-dz-d5a 

grgyäa o5a-vhnd7.1. 'då man hade färdigt, så lyfte man .26. grytan 

2A spisvindan (och hällde talgen i grytan och lät den smälta)'. 

(Ljusstöpning). -- o La0e si z groyn döskbLdr, o se ha di /ab-b 

o5a häåen o5a bågo '--och letat sig ett grönt groblad, och så 

har man lagt 2A detta 2å bölderna'. -- o ss tretr-gz 65a an 

zznån a LozA5en o6a-w6stindo a st(ken 'och så trär man 2A den ena L 	• 

ändan av löpet 2A den vassa ändan av (18pe)stickan'. 

dåz--aåz  'i land el. till land - vid': da ver ve o5a jr4rkf(-

Lo, o der fzb ve ro, o da to-ve-dål aåz kåbzsjegrkst4ro 'då 

var vi på Kyrkfjärden, och där måste vi ro, och så tog vi i 

land vid Kalixkyrkstaden (= N.Kalix kyrkby)'. 

(vi--zvz  'över - över': di ha stuLz-(vi in hest zuz-grånso 

'de har stulit her en häst över gränsen (mot Finland)'. 	o 

der ha ve drad59n o dr(59-(vi dam zvz-4ren 'och där (uppe på 

edet = en väg som leder förbi Jockfallet i Kalixälven) hade vi 

dragdon och drog över  dem (= tjärtunnorna) över  edet'. 

Gr. II. 

A. Först adv., sedan den på samma adv:s svagtoniga form + en 

prep. bildade prepositionen. 

a) "böt  -  bogz  el. bo 	i) 1) 'bort - bortur el. ur el. från'; 

2) borta - borta ur el. från': 

1) drhv-böt-icznrdre boqz w<htredsken 'driva bört  landrået från 
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el. ur Vitträsket'. 	sköld-böt boqz-bo sköaana 'skotten i 

båten sköljdes bort (av vågorna) (eg. det sköljde bort bortur  

båten skotten)'. 	d: lztha höaa va spithaen fet da-o-- fsr Imz 

dz stzk va att, ss sia-n-bdt splkae bo41-hdndro 'man måste först 

hota honom (= björnen) med spjutet--, för om man sticker genast, 

så slår han bort spjutet (bort)ur händerna (= så slår han spju- 

tet ur händerna på dem)'. 	so n he skaaz, staft-n-böt btsa va- _ 	.  

söma bogl-hdenan 'som (= genast) han hade skjutit, släppte han _L 	• 

bössan (eg. släppte han bdrt bössan bort ur handen.)' -- (då man 

sparar ihop tjockmjölk, hällerznanden först i flera kärl och rengör 

den) o tAp-b6t v41La bodcft-an 'och tappar bort vasslan (bort)ur 

den'. 

Mera bildl. koma-s%-bdt bo d% 'komma ifrån (ngt) = ligga av 

sig, glömma bort'. Konstr: 1) koma sz böt bodz + dat. (starkto- 

nig form av pron.): j% ha kImz-mz-båt bo-d. 	2) koma-s% _ 	. 

böt bogcb, + dat. (svagtonig form av pron.): 21 ha kzmz-mz-bdt 

boe-den. Båda ex. 'jag har kommit ifrån det där, glömt det o.sx'. 

-- da z ha sUerva—böt bocil—tero o-ddn, ss 	z ta Ile o-ndaa 

'då ni har slarvat bort (bort)av tiden på dan, så måste ni ta 

det (= arbetet) på natten'. 

2) borta - borta ur el. från: 

da fzD dam sek, aa oksrl, ver-böt bodl-bdso 'då fick de se, att 

oxen var borta ur båset'. 

böt  — boga  'bort - bortav, bort - från, av - från': ist4r- 

b6t böse o skr46e boa-gdta 'köra bort smuts och avskrap el. av- 

    

fall från gårdarna'. -- mdnzpga ha nbs-bdt boga-ar/ömo 'mål-

ningen el. målarfärgen har nötts av från årskaftet'. 

trz znt 'in ini, in i': da siesSula ve—ter, se br4ge dm 
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bera-(m znz-ren, stzk-dp (DU stapgro o turk 'då skylarna var 

torra, så brukade de bära in (dem) i rian, sticka upp (dem) på 

stängerna och torka (dem, gn uppeldning i rian)'. 	jz sko fara 

(Ti znz verahdusan aa nävar° 'jag skall gå in i vedboden efter 

borren'. -- da Lk-va-(n, znz-dmo o zia rdza 'så lade vi in i _ 

ugnen och eldade (tork)rian'. 	kaLa o maLman sko legas zn znz 

smeiltdmo 'kolen och malmen ska läggas in i smältugnen'. 	o se 

skItha-72,-(n znz-hcftran 'och så sköt han in i idet'. -- gLgusa kai _ 

dm smei vean so stik-in d11.4ft znz leenden 'glösar kallar man _t 

smala vikar, som skär (eg. sticker) in djupt ini landet'. -- 

sth-61 znz-bdso 'stiga in i båset (om ko, häst)'. 	stöp-fn 

nesdduban ini-bin:18o 'stoppa in näsduken innanfön el. i blusen'. 

såaz-fn funstra znz (el. uaz)-vdgo '(vid stugbygge) sätta in _ 	_ 

fönster i väggen'. -- o se brd7a dm fåra ta sz rxuna o hega o 

snz-tri, znz-tlban-sp4s 'och så brukade de (= kvinnorna) gå och 

ta sig rönn och hägg och sätta in (in)i öppna spisar'. -- o 80 

lwiha va ta-os-fn znz-kämaro kåfartista 'och så måste vi ta in åt 
oss i kammaren kaffegrejorna'. 

ndl - nårea 'ned - nedefter, ner - nerefter, ned - utefter 

el. utför': se f092_n_ndln 	unzpg-fdpo o-se-ndz, neraa-rdien 'så 

for han ner genom forsen och så ner utför (Jock)fallet'. 

de -  o6a 1) 'upp - (up)på'; 2) 'uppe - uppe å, uppe- på': 

1) loman so dt dra-dp bak, ok, ha 3a/era 'stocken som man 

drar Upp båten på, det är lödan'. 	kdta-fo9r op ea knelikao dp 

o6a-tnan o vat blvåra 'katten-- for Upp efter (hus)knuten, Upp  

pi taket och räddades (eg. vart bevarad)'. 	pozja fr-dp o6a- 

t4gan 'pojkarna klättrade Upp pi taket'. -- ger-dp olia-bdrz,an 

'gå Upp pi berget'. -- ss sprant han dp o6a Lerdan 'så hoppade 
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han upp (näml. ur båten) pl land'.  -- stik-dp o5a-stdpgro o turk 

'sticka upp (kärvarna) nå (ria)stängerna och torka (dem, gn att 

eida i rian)'. 	såäz-dp befnda o5a-stdpgro znz-rhan 'sätta 

Upp kärvarna Rå stängerna i rian (för torkning)'. 

2) chÅdadzl dom sta, op o6a-bdko 'Utåt-till (gård i Svb) de sit—

ter (el. bor) Uppe Rå backen' (en hög backe i Svb). 

f) dE  - z6z  1) 'upp - uppi, upp - på, upp - till'; 2) uppe - 

uppe i. 

da fåor...74z-dp %6z-evark614zs 'så for de (från N.Kal.) upp till  

ÖK'. 	ger-dp z5z-bdrlan 'gå el. klättra upp  RA berget'. (Jfr 

op - o6a). 	pa-dp z6z-kdmaro vöro sel... ! 'gå upp i vår kammare 

och se efter!' -- jgsr vro op 25z 4724;a8d70 'köra varor (från 

Gyljen) upp till Ängeså'. 	fetdn jar In 	so va j§sur fram 

kral& et op 15z skoozo 'fätån är en väg, som vi kör el. driver 

fram kreaturen efter upp i skogen'. -- a kan elnt n.&-dp z5z-td- _ _ 

van 'hon kan inte nå upp till tavlan'. -- stlk-dp z6z-rchan 

'sticka upp (sädeskärvarna) i tröskrian'. (stängerna, som kärvar-

na stacks upp på, satt strax under taket; därför op - z5z 'upp - 

uppi'). 	,;01mana straf§ st fra framanz wå1vbdano snht-dp 

z5z-mhrph5an 'gimanet sträcker sig från framme i valvbågen 

snett upp till uppi skorstenen'. -- sea-op tzroftdska din. z5z-

hdQ;an 'sätt upp den där tjärflaskan i nischen' (eg. "hugget", en 

uthuggning uppe på väggen i de gamla skogskojorna, att ställa 

undan diverse smärre saker i). 

gr a5 op z6z-bdrian, so vakan ger et 'en sänka (eg. grubba) 

uppe (uppe) i berget, som vägen går efter'. -- fur kreugo-fdmtz 

ar-4eren, furan väana ver-dp z5z-jdLzvara 'för omkring 50 år se-

dan, innan vägarna var uppe uppe i Gellivara (= innan det fanns 

38 
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vägar upp till G.)' 

g) dua - uai 'ut - i': d173Q;esdn mln-duat.LcZ ksTizsdno 'Änges- 
- 	- -^ 

ån mynnar ut i Kalixälven'. 

B. Först adv., sedan den på adv. bot + den mot det första 

adv. svarande prepositionen bildade prepositionen. 

a) d - boda  el. boda 'av - bortav, av - från, bort från'. 

Detta d-bo4a är en mkt ofta använd smnställning och hör samman 

med en mängd verb: 

bark d-boda: o ha (= tahdln) barka di a barken boa 'och den (= _ 	_ 

takveden) skalade de av barken från el. från den skalade de av 

barken'. 

btas d boqQ: 0 se bzra e a bLas-d tegie boda-kåniAron 'och så 

började det (= stormen) att blåsa av taket från kornladan'. 

fara-d-boda: zmz do far-d boda-r, ss kom do a båsta'iron 'om 

man (ombord på en flotte nedför Kalixälven) far av från (el. far 

bort från) raden (= den farbara rännan), så kommer man in i 

Bastuedan'. 	da e fr-a hdre boda sjsznen, da Jer e snceut 'då 

håret går av från skinnet, då är det (= skinnet) alldeles kalt 

el. snött'. 

kast-d boda: e kAste-d do boda-dendro 'det (= ovädret) kastade 

av dem (= två barn) (bort) från skidorna'. -- ss kasta n dendren -c 

d boda-vdzAo 'så kastade han skidorna på sidan om vägen (eg. av 

bort från vägen) (och fortsatte till fots'. 

k44 d boa; bodz-dsnzpgo, so va kbzft d boda vez,vo 'ur äfsing-

arna, som vi klippte av från väven (måste vi dra ut trådar att 

sy med)'. 	ve ha k4ift d Lesta boda strcSompskdfte, da ve ha 

ståjse-vd z-visftnter 'vi har klippt av strumpfötterna från strump-

skaften, då vi har stickat vid i vintras'. 
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koma-d boda: a ha k2mz-d boda-slam, so a slåö9rdt, k4dka 'hon _ 

har kommit av bortav slaget, så hon slår orätt, klockan (= kloc-

kan har kommit ur vanan att slå, så den slår orätt)'. -- hus-

bdondn, ist smet, han drak, o ss ha n kimz-d boda-hd%manen 'hus-

bonden i smet (bondgård på Heden), han drack, och så hade han 

kommit av bortav hemmanet (= supit bort hela hemmanet)'. 

poda d boda: o menen dom brgt,kba fåra, da d: ha bot vordna, uat 
- - - 

thmberdtnsniimen oga-dno, poåa-d tgtmbre boda-dtv4;a o boe-

dvana-- 'och männen (de) brukade, då de hade färdigt vårsådden, 

ge sig iväg till timmerrensningen på älven, mota bort timret 

från ängarna och ur avorna--'. 

e re.av d boda: re'v-' barken boa-grenkwtsta 'riva av barken från 

grankvistarna'. 	sprgt den, ha Jer—da di nöp-gt stöorfiren o 

rdrov-a-dgthn bod-do 'sprita dun, det är då man plockar ur de 

stora fjädrarna och river av dunet från dem'. 

st§c4nd (81)-d bac/a: 'apan sjgrlynde at-d boa-drdro 'lappen 

skyndade sig av bortav skidorna (= lappen skyndade sig ur ski-

dorna)'. 

slå-s%-d boda: no9 ha e htinde, aa n ha si öt-st-d borpit- 
_ 	 _t 

sp(ihden, bien 	'nog har det hänt, att björnen har slagit sig 

av från spjutet (= lyckats komma loss från spjutet, som stuckits 

i bröstet på honom)'. 

tå d boqa: a tå-d ferie boa-stklo, da n stor uh-sdon 'eg. det 

tar av färgen bort från el. av cykeln, då den står i solen'. --

0 fltpgargtvgen ha a o6a-hdendn ve utse dzlfdl--men catsmita tås).- _c 	• 

d n boa-fguaren o 3olrtC/ n 'och fingerringen (= förlovnings-

ringen) 

  

hade hon på handen vid vissa tillfällen--men dessemellan 

tog (hon) av den från fingret och gömde den'. 
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tåp-d boa: 35 ho9 di bådz-soma-thari„, so di he tåpa-d bocia-tdn, 

ho 9 ta z grenkz 'så hällde de av samma lut, som de hade tappat 

av från tunnan, och hällde i grytan'. (Klädtvätt förr). 

boa-vdlo 'vika av från vägen'. _ 

vråepg-d si boda-hdymanan 'vrånga av sig från hemmanet = gn slö-

seri  el. slarv förlora sitt hemman'. 

Uttrycket  a boda-mNgz 'av bortav mycket = oerhört mycket, 

mer än mycket' (mdyr an m(0z): a ler a boda-mfgz ba.åra z-dr 

'det är oerhört mkt bär i år'. -- e var mzz a da har sorto z 

fzdob, a var a boda-m(Oz 'det fanns mkt av den här sorten(s po-

tatis) i fjol, det var mer än mkt'. 

b) ez.-bodd% el. bodz 'i-borti = ur-bortur, av-bortav el. bort 

från'. Hör till de oftast använda "dubbeluttrycken". 

bLekt el bodz: da di ha fdrdza trzska, se bLåkta-di-d% danen 

bodz-kdnan va zn van 'då de hade tröskat färdigt, så skakade de 

ur agnarna (bort)ur säden med en vanna'. (Vid tröskning på 1830-

talet). 

dkemb dl bodz: a d4emb-dy bodz-hdszo ss fot a hzn, hoya 'höet 

blåser ut (eg. dammar ut) ur hässjorna, så fort det hinner'. 

(Syn. a bLås 	bodt 

boj: daazi ja.44Lat 4 bodz åagdLo 'Ovantill (gård i 

Nybyn) är avsöndrad från (eg. delad Ur bortur) Åt-gården'. 

drl-dl bodz: va Le 1,4 dra-os-dl bodz-dsnzpgo--trara 'vi måste ur 

äfsingarna (som vi klippte av från väven) dra ur trådar åt oss'. 

bodi:  hit 3ar—ter-i§dyaLan, so ha turka o 	bodz _ 

tdLa  grdokne 'det här är torra kottar, som har torkat och fal-

lit ur bortur tallarna och granarna'. -- va teynt ve 81,4zno kona 

so La o5a-gdLvan o so ha fota ey bodz-hdLmo, da va trzsi§a 'med _ _ 
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slagorna tinade vi det korn som låg på golvet och som hade fal-

lit ur bortur halmen, då vi tröskade'. 

Lara- j1  bodi:  a ha fsrz-4, bodz-haigyan 'armen har gått ur led 

(eg. det har farit ur bortur härdögat = axelleden)'; 	bodz 

IrramboaLd .lro 'armbågen (har gått ur led)'. 

274ånt-d1  bodz:  di gLånt-dt bodz-ndsano, n4y-gLa8ciya mol,n 'mina 

nya glasögon glider av näsan (eg. glider av bortav näsan)'. 

köma-8z-d1 bodi:  21 ha kimz-mz-dk bodz gilmagab8-do4a 'jag har 

kommit så ifrån gammaldags ord (eg. kommit mig ur bortur gammal- 

dags-orden)'. 	21 ha kimz-mz-ch bodz-dsuarl. 'jag har kommit i- 

från sånt där'. 

må (51 bodz:  m(1-4, inmddn bodz-fdran, bodz-swglnan etc. "maga ur" 
_ 

(= ta ur) inmaten (= de ätliga inälvorna) ur fåret, ur svinet 

etc.' 

maLa-alt bodz:  (de har för att "trygga" hästar) m4741-6.f .1 st4nm(ba 

bodz-no-stdann va zno gro staln o ss gnIr2-c512 	uaz gr6yngrd8an 

'malt ur stenmjöl ur en sten med en annan sten och så gnidit upp 

det i gröngräset (och givit hästen att åta)'. 

pbaa-kl-boqz:  da--ha di frz o påaa-8i-ch z spYlo boqz-Indrkan--

'då--har de gått och påtat ur en sticka åt sig ur en björk'. 

bodz:  do5a rin-ah bodz-grdn 'barren faller (eg. rinner) 
_ 

ur bortur granen = faller åv'. 

r'zst-kz bodz:  da hetsa ha stz, rist-a7-41 mösan bodz-sdaa va 
_ 

knel,vo 'då huset har sigit (= satt sig), krafsar man ur mossan 

(bort)ur fogarna med en kniv'. 

sa-da  kona bodz  hdlarzo 'skaka ur säden (bort)ur halmen'. 

si ltiz  dl bodi: 	(5.9 72 9.mdt,a henap-kd28a hozA ras hsj§(La bådz-da- 

dro 'Kajsas röst (eg. sjungmål) skiljes ur (eg. hörs urskilt) 
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från de andra'. 

sfs4kAlas-da  bodz: a ha skt'Azs-h bodz-/årana 'lederna har genom 

värk skjutits ur led (eg. det har skjutits ur bortur lederna)'. 

8/Ont-dl bodz: e ha s/enta-d% bodz-hanld%ro 'handleden har gått _ 

ur led' (eg. 'det har "sluntit" ur bortur handleden'). 

strIkb-d1 bodi:  strhå-e.f.k frra bodz-ihnan 'repa lin (eg. stry-

ka ur fröet bortur linet)'. Äv. str4D d fre.kra bodz-lhnan. 

ta-dl-bodz: ta h boa n bodz d4y7A3bd7Jkan, ss dsy7Aa rzn (eiha 
ta ur tvärsidan (eg. balken) ur gödselvagnen, så gödseln rinner 

ut'. -- rån ha vo9ta th-h bodz-brddan a ldkLsdo,Dan 'Råneå har 

tagits ir (= skilts av) från kanten av Lule socken'. -- 21 ha 

ho9a vana znz-bttn. far .a ta- h sollta bo 	-er 'jag har hällt 

vatten i (smör)byttan för att ta ur saltet (bort)ur den'. 

tr4sk-d%--bodz: z uzp jar z rodks, so ye—triske-64, raan bodi 'en 

vippa är ett rågax, ur vilket rågen är urtröskad (eg. 'som är 

tröskad ur rågen bortur', med prep:s rektion placerad i satsens 

början.) -- kona so jar—trisi9a-h bodz-hdLmo, ha Jer kåndrösan 

'säden som är tröskad ur bortur halmen, det är säddråsen'. 

eaa-da-boqz: di he zåz-d1 oLar 7nelik bodz-bdopkan 'de hade ätit _ 

ur all tjockmjölk (bort)ur bunken'. 

Anm. h-bodz 'ur-bortur' används närmast som ett slags adj. i 

ex. j§dn si da:41 o 	-bodi 'känna sig dålig och olustig' (el. o- 

företagsam el. ur gängorna). I samma betyd. även vara-h si "va-

ra Ur sig". 

C. Först adv. 12.1, sedan adverb + den mot det första adverbet 

svarande prepositionen. 

el-znz 'i-in i': hava n hol,a znz stå/el./ren 'lassa i höet in i 

stallidret = lassa in höet 1 s.' Kan även betyda 'lassa ur höet 
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in i s.' 

Anm. Ett dubbeluttryck av annan art, näml. dubbla riktnings-

adv., ett enkelt + ett smnsatt, föreligger i uttr. dna-uaz 

'dit - uti', t.ex. 1§Gasdra jar 	b4eend bod./ köoba-vdanan o 

s6nz90an, so kom bogz-jscsiaan. Ymz n smållt-d(Pla mzua uaz, se 
_^ 

vet, a velz-gOan 'köttsådet är en blandning av kokat vatten och 

sådning(en), som kommer ur köttet. Om man smälter dit mjöl uti, 

så blir det soppa (= om man smälter mjöl däruti, så--)'. 

BIHANG VIII. SAMMANSATTA PREP. OCH ADV. PÅ (h)zs-, (h)zs- 

Ökm. har en del sammansatta prep. och adv., vilkas första led är 

det som simplex icke belagda (h)is-, (h)zs-. Beläggen är: 

A. (sea prep.; B. (si a) prep., b) adv.; C. (so el. (so prep.; 

D. isa a) prep., b) adv.; E. (saa prep. Vidare komparativerna 

F. istrz a) prep., b) adv.; G. istro a) prep., b) adv.; superla-

tiven H. (saptz el. iseott prep.; slutligen I. (sanftsIr a) prep., 

b) adv.; J. (h)(sediL a) adv. och b) gårdsnamn;K. sbst fsasåra m. 

Gemensamt för alla ovanstående belägg är, att första ledens 

(h)is-, (h)is-, is- i regel betyder 'utåt, ut, bort, borta, på 

andra el. bortre sidan o.d.' 

Går man till andra nord. dialekter, finner man i km. h4sa 

adv. 'på andra (bortre) sidan', med komp. helkstru el. hålstaru, 

sup. h4sast; helz,safer, vilkas 613;  utgår ur äldre T (Rg 144, 1459 

90). Från NLul. har Nm (Gla typord) prep. iss'tro 'utomkring, 

utanför, på sidan', Rz 256 b har från Nb (Cal.) beläggen hissa-

för adv. 'der längre borta', hissa-till adv. 'på andra sidan', 

hisse adv. 'der borta', isi adv. 'der'. Dessutom anför Rz (ib.) 

från Skåne hissad adv. 'der borta', vilket han jfr med fn. his- 
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sig adv. 'der, der borta'. -- Även i dessa fall är således bety-

delsen 'bort, borta o.d.' den dominerande. 

De norrb. och skånska beläggen, adv. hissa(-), hisse, hissed  

bör jämföras med fisl. hize el. hizi adv. 'der', hiziK adv. 

'der, derhen', hizug adv. 'der' (Frz 824 b, 825 a) samt msv 

(1510) hisset adv. (Da. hisset, skånemålet hissed) 'der' (Sdw 

495 a, 496 a). 

För att möjliggöra en bättre överblick av ökm:s samtliga hit-

hörande fall upptas de nedan i en följd (mot huvudplanen för 

detta arbete), men korshänvisningar utsätts vid resp. grupper av 

prep. och adv. på -en, -0, -a, -aä etc. 

A. Prep. (se  (i ÖLj ngn gång (sa) t(h)iss-efter'. 

(se styr dat. Användnin5a)oftast riktnin, spec. i horisontal-

planet: 'ut i (sjö), utefter (vattenyta, mark, golv, väg, yta i 

allm.), längs med'; b) om tid: 'fram på, ut på, utåt (hösten 

etc.)'; c) i betydelsen 'nära nog' o.d. 

a) Lokalt: oftast riktning. 

han bdo,d 06a tamasddo, so sis31.4ä-glkä (sea (el. (scul) Ldugspartj-

trdsken 'han bodde på Tomasudden, som skjuter ut (ut)i Lansjärv- _ 

träsket, (= -sjön)'. 	o so kdste Lanrdra n pe.kä bocia-fböäano 

zseä-trdsken, so da do bas 'och så kastade landrået Petter från 

flotten ut i (el. utefter) sjön, (precis) som när man blåser'.— 

%n stal zseä-vdanan, ss 

vattnet, så den hoppar = kasta 

n sprnnt 'kasta en sten utefter 

smörgås'. -- e kdste breenda zseä- _ 	-t 

mdrken 'det (= spöket) kastade eldbranden utefter marken'. -- da 

man ha grovz-frdm do (= kal,a) o refst ett,/ do zseä-mdrken, da jer 

e koa-Mrdzä 'då man har grävt fram dem (= kolen) och räfsat ut 

dem utefter marken, då är det kolat färdigt (= då är kolningen 
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färdig)'. -- da gnhstran boda-mlihrph5an Lgva ldmpj; o fåra 

zseä-jdgn, da vet, e ilve4re 'då gnistorna från skorstenen lever 

länge och far utefter  marken, då blir det oväder'. -- a bLdst Ss 

hat, ss a to 9 stuot4b, o tånbrgyra fLeIÅ boda-brgano o fLetÅ :sea-

36on 'det blåste så hårt, så det (= stormen) tog stugtak, och 

tunnbrödet flög bort från vinden (el. vindarna) och flög utefter  

marken'. -- a to 9 o kasta na zseä-gd1van 'det (= spöket) tog och 

kastade den (= bibeln) utefter  golvet'. -- • 	 st4Ld söflne f(9— 

ndr o6eä-san, ss a rAn-kyä zseä-gdbvan 'jag ställde soffloc-

ket för nära uppefter soffan, så det gled ut på  el. utefter  gol- 

vet'. -- da dl he gaz zseä-vdl,o 	smaL, ss se kanot-- 'då de hade 

gått utefter  vägen (el. framåt  vägen el. vägen fram) ett stycke, 

så sade kvinnan:--' 	o ss drdas 1.4a znz--koLdszan fsr aä fa 

do jAmvårT zseä-hålz 'och så dras liarna i--kolässjan för att 

(man skall) få dem jämnvarma utefter  hela (ytan)'. 	an la va- _ 

halp° zseä-spl'uåen 'han (= björnen) låg med halsen utefter  el. 

längs  med spjutet'. -- a ha fbst, ss a jar vana zseä olo skog; 

'det har "flött" (= vattnet har stigit), så det är vatten i el. 

utefter  hela skogen'. -- va ho p7„aldta o6a-hdIhran, tåepgfrånse, _t 

azl zseä hdIA La 'vi hade (förr) schaletter på huvudet, med långa 

fransar (eg. långfransade) till nerpå  el. utefter  skuldrorna'. 

Om tid. Ej vanligt. 

alpgen snz kom a id.cpj; zseä-h6sto 'ingen snö kom det länge utåt 

hösten (= ännu långt frampå hösten)'. 

Endast i Grb har (1936) belagts prep. (seå i betydelsen 

'bortåt, nära nog, inemot': 

an ge trhhtindra kran, zseä fyr, man xant var a fåyr hundra 

'han gav 300 kr, bortåt 4(00), men inte var det 400'. -- Jfr 
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dess motsvarighet isa i andra byar, se s. 5941-. 

B. (sz a) prep., b) adv. 

a) Prep. 

Som prep. är isz, isz vanligt. zsz '(h)iss-i' torde ursprungli-

gen betyda 'borta i, bort i'. Dessa betydelser kan i de flesta 

fall insättas i översättningen av beläggen nedan - utan att man 

gör våld på betydelsen - även där andra uttryck använts: i, vid, 

fram i, på, uti, hos, bredvid, intill, bort till, till o.d. 

(st kan beteckna 1. befintlighet, 2. rörelse el. riktning, i 

båda fallen oftast med dat. Det används i regel vid rumsbestäm-

ningar, mycket ofta i geografiska sammanhang. Obs, här samman-

ställningen bdcia - (si 'från - till'. (Ex. se under bckia s. 7ff.) 
1. Befintlighet. 

ist da-dar-knglÅsw lzg z ;sen 1(in)vid el. borta vid den där 

bergknallen ligger en tjärn'. -- gotcna ,ara kwfsta o stna o 

groo zsz-ldmo 'gårtallarna är kvistiga och korta och grova vid 

rotändan'. 	da stel. trzrz-kdn- z--o nåva-dä se--azi-ln jar zsz- _ 

1§4lo 'då ställer den tredje karlen sig (mellan de två andra 

och tar ihop bägge nedertelnarna av noten) och nävar efter så, 

--tills han är framme vid el. borta vid kilen'. (Att dra not). 

Speciellt ofta förekommer ist, såsom ovan nämnts, i geogra-

fiska smnhang: frfr namn på byar, gårdar, myrar, sjöar o.d. Det 

är svårt att draga gränser för dylik användning av fez. Enl. mi-

na uppteckningar är det frfr allt två fakta, som bestämmer valet 

av ist: 1. hur långt borta från platsen i fråga den person bor 

som fäller yttrandet. (Vid beläggen nedan sätts efter yttrandet 

var meddelaren bodde el. var yttrandet fälldes); 2. den geogra-

fiska beskaffenheten hos platsen i fråga. Prepositioner på -z 
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följs åt: (6z, (si, likaså de på -a: o6a, isa. 

Ex. Lanrdra zsz påsa 'landrået i el. borta  i Pesasjärv' (Kälvj.) 

hurz di drav bot —lanrdra zsz wie%trdskan 'hur de drev bort _ 

landrået i el. borta i  Vitträsket (= som bodde i V..)' (Kälvj.)--

an Lds-erzg"-jdkotison z8z-8t4r@totrkan bzr4t 'L.E.J. i el. borta  

i Storsvedjan berättar--' (Kälvj.) -- an drCzbnzygs-pe ist 

kr(59gtrdskan brej kålha-d zsa-Q3(Lzan o ps o ad, hurz-h42ta 

eaa-dp d174¥a zsz-bitkn 'Drabbnings-Pelle borta i  Krokträsk bru-

kar kuta iväg till Gyljen och skvallra och berätta, hur hästarna 

äter upp (gräset på) ängarna borta vid  Bön(älven)'. (La.) -- --

da j% or 2.5z thmbarskdo,kan ist hårkmeyn o huL a arbdlå '--då 

jag var i timmerskogen vid el. borta vid  Märkmyran och höll på 

att arbeta' (Br.) 	hdla o hdlA ran ha bd.oran ist sÅnszs drav 'Häl- 
_ 

laborna och Hedenborna ha sina fäbodar vid el. borta i  Sands- 

järv'. (He.) 	ist morajdrav too a rosta boqz n stöor-btinzpg 

'borta i  Morjärv tog el. slet det (= ovädret) röstet från en 

stor byggnad' (Grb.) -- Nordligaste gården i ÖLj. heter znzh4ra 

'Iniheden' el. tsz-znzhålnn 'uti el. borta  i Iniheden'. (ÖLj.) --

boo zsz-bdIhn 'bo i el. borta  i Bön (se Ökm.I 276)' (La.) 

ist används ofta frfr namn på gårdar (oavsett belägenheten) i 

betydelsen 'i' el. 'hos' el. 'ple: 

Ex. zsz-Lds 'hos Lasse', gård i Svb, ägare Lars Persson (1920.-- 

zsz-mt1ia 121 Mjölen', gård i Svb. 	j% bo 9 zsz-iserkv4rd o6a- _ _ 

h4Lo 'jag bor i Kyrkvärdsgården el. hos kyrkvärdsfolket på Häl- 

lan'. 	o ne ha J1 kdgan zsz-kböka@ 'och nu har jag (bränn- 

vins)kaggen i Klockargården el. hos klockarns'. -- ta jsensta 

ist brdnstrsms (el. ner-o-br4nstrem) 'ta tjänst i Brännströms-

gården el. hos B-s (el. hos honom B-m)'. 
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2. Rörelse el. riktning.. 

j% sko ger zsz rönzT4¥6), dar j% hot a r'irz 'jag skall gå bort  

till röjningen, där jag håller på att röja'. -- da tog), en s% 

tzrodmbre o In bet o fo,or zsz mcinzno o skut tran då tog han 

sig ett ämbar med tjära i och en borste och for bort till el. 

22p på månen och skulle tjära den'. (Ur sagan om gubben i månen). 

-- da köma di zsz td,gmbo 'sedan kommer de (= fäbodfolket) till  

el. bort  i sjöns
1 

smalända'. -- uaz-kLdkpken ses an tro., so 

ger zsz ero zzndo a beenda o kneuaes fast dar 'i klinkan (på _L 	_L 

jaktsaxen
2
) sätts en tråd, som går bort till andra änden av ban-

den och knyts fast där'. 

I mer rent geografiska sammanhang: 

fara zsz-bd'un 'fara 22p_till Bön13  (Me.) -- en fo9r zsz whtrds-

ken %n vor 'han gick till el. bort till Vitträsket en vår'. 

(Kälvj.) 	bodz-t4.724.drz2 fara va 2.82.-M , zsz-dpi§, zsz- 4 

4,73esdno 'från Lans järv far vi till Mars järv, till Ertsjärv, 

till Ängeså'. (ÖLj 1936). 

Stundom finns flera möjligheter att uttrycka samma sak, så 

t.ex. sades i ÖLj (1936) att resa till Bränna kan heta: fara (si 

el. tiäz el. th brdn. zh brdn eftersom det är socknens huvudort, 

jfr 'upp till Sthlm', up to London. 

Att (si ibland används, utan att det är fråga om längre av-

stånd el. inbördes rangordning mln gårdar, visar följande belägg 

från ÖLj 1936: 21 sko ger ist-si/var bodz öb-mia 'jag skall gå 

till Silver(plats' gård) från (eg. bort-ur) Olov Mikaelssons 

1 Sandsjärv. 

2 Se närmare Liv kap.33. 

3 Ökm.I 276. 
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gård' (Dessa två gårdar var närmaste grannar i ÖLj.) 

I motsatt riktning: ger bodz-siLvar (nal) zsz öi1-miQ;a (Denna 

ligger ngt lägre än s(illar). 

Märk: Ej sällan förekommer kombinationen rörelseverb + äzl + 

zsz med dithörande sbst. Uttrycket i sin helhet anger rörelse, 

men kan uppdelas i verbet + aiL (det verkliga rörelsemomentet) 

och zsz +sbst, som i så fall anger befintlighet. 

Ex. di ha root do aiL zsz-ldombo 'de har rott dem (= filmjölks-

byttorna) till bort i sjöns smalända'. -- da di ha kVazz a2L isz-

L69.b., ss-- 'då de (= fäbodflickorna) har kommit (med mjölken) 

till vid smaländan av sjön, så--' -- a jar båra aä hdl al,10asa- _ 

vd1an ai zsz-ferzstdian 'det är bara att hålla (el. följa) Äng-_ 

esåvägen till fram i (el. bort i) färjstället'. 

b) Adv. 

(si är sällsynt som adv. Betydelse: 'nära land, nära stranden'. 

da n ha Lat o uerz-(Si, se fer—n-tsa, fisken, eoknt fa va da 

nant4pg 'då fisken har lekt och varit nära land, så far den ut 

på djupet, inte får vi då någonting'. (ÖLj. 1936). 

C. Prep. (so  el. (so el. 'so '(h)iss-om'. 

Prep. (so, iso, "iso används mest om förhållanden och skeenden 

ute på vattnet, förekommer eftast tillsammans med rörelseverb 

och betyder: bortom = längre ut på vattnet (än en annan el. ngt 

annat), utanför, utanom, på yttre sidan om (båt, timmerbom, bro, 

spång o.d.), bort ur el. ut ur (båt, färja o.d.), bort från (bro 

och ut på el. i vattnet), överbord (zso-bdäo); åt sidan från 

(väg). Styr dat. 

Ex. hal (so baåo! 'håll utanför min båt! (= längre ut på vatt- 
_ 	_ 	_ 
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net)'. -- kan do einnt sel„, aa fzsken fr fao bado! 'kan du inte 

se, att fisken simmar utanför båten! (= på yttre sidan om och 

längs utmed båten)'. 	hava ara (so bad° 'häva åran utanför bå- 

ten = sticka ut åran (till rodd)'. -- do sko hava (bud ara zso 

bado, da do ger ro, o tre.kr fast a uaz-hdtbd?nden 'du ska sticka 

ut åran utanför båten, då du ska till att ro, och sätta (eg. 

träda) fast den i årtullsbandet'. -- (Däremot: et sko do hava 

ara bot:la-Lx:2o 'inte ska du sticka ut hela åran ut ur båten!)' 

ve sko snetcyr 4mbre zeo-bo (= boe-bddo) 'vi ska kasta ut ämba-

ret ur båten'. -- di ha Lat (gud In boom; Ymz dr (= stoka) da 

fära zuz-bdomoy da fåra dr (so bo9mo 'man har lagt ut en (flott-

nings)bom (i Ängesån); om de (= stockarna) då far över bommen, 

då far de utanför el. utanom bommen'. -- Ymz n ha nnt heiLse zsa- _ 

brckno ane fårz (so bro,gno, ss ha e konä ha gaz ggchiå, ss n ha 

dr16z bode hestn o sl-s64van 'om han inte hade hållit sig på _ 

bron (som gick över Lillån och stod djupt under vatten) utan 

kört utanför (= på sidan om) bron, så hade det kunnat gå galet, 

så han hade dränkt både hästen och sig själv'. (Han hade ej "tom 

häst", utan slåttermaskinen bakom hästen.) -- rtz ii ha kbriz ve- 

bådo frasn Leenden, o 8G kom an barr frasn meno bad, tsanfsr, _t  
. 	i oba zsasåra, da 3er han (80 mat, o 31 3ar nembran Leenden 'om _c 

jag har kommit med båt utefter land, och det så kommer en annan 

båt bredvid min båt, utanför, på yttersidan, då är han utanför  

mig (= längre ut på vattnet än jag), och jag är närmare land'.--

fzsf§en, so 3z fr', ha fårz zso-bo 'fisken, som jag fick, har 

farit överbord'. -- en fbelh iso-bdäo 'han (= pojken) flög över- 

bord'. 

Om förhållanden på land: 
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do 	sko gr- d zso-ve4o, se (D elAnt J.seur otid dz 'du ska gå (av).  

åt sidan från vägen, så de inte kör på dig'. Jfr (strz, (2tro! 

D. (sa, a) prep. b) adv., '(h)iss-å'. 

a) Prep. 

Prep. (sa uttrycker 1. befintlighet, 2. riktning el. rörelse. 

Står i bägge fallen med dat. 

Betydelser: ut(e) på (vattnet, älven, sjön, viken, golvet, heden, 

åkern, trädan, gärden o.d., sål. = ovanpå ytan av--); bort(a) 

pA.; utefter; invid; ute i; ut i (älv o.dyl. vid riktningsverb); 

upp(e) på; fram till (större och mer avlägsen by); 2å  el. till  

bortre sidan av (älv el. sjö o.d.); i el. pl frfr namn på vissa 

byar, gårdar, holmar, i sht bynamn på -hart. el. -n (dat. av 

har(a) 'hed', -do (dat. av -adrj. '-uddE(n)', -ndsan el.-n(san 

(dat. av näsa 'näs'), alltså sådana namn där (z8)a '-å' har sin 

ursprungliga betydelse av 'ovanpå ytan av ngt'. 

1. Befintlighet. 

an jar zsg.=dno hol a ma 0 'han är ute  på (Änges)ån och håller på 

att meta'. -- bala /Ag zsa-bnano 'mjärden ligger pl. el. utef- 

ter bottnen (av sjöar etc.)' 	raang kt£!Ara 	vaänan zsa-van 

'skölja (eg. reka) kläder i vattnet ute i viken'. -- a strdmä 

zsa.r.dno zgdr 'det strömmade ute i el. ute på älven igår'. -- . _ 

zsa-kclo,vd!..o breij di sambtas, kteclara, bociz far gal/ 'ute_pi. 

kovallen brukar korna från flera gårdar samlas'. -- fen bdod 

zsa-dnar—ogan, ret mo oa zvz-dno 'fadern bodde borta på el. över _ • 	_ 

pl. andra sidan (av Kalixälven), rakt emot över älven'. (Det 

gällde två gårdar i Nybyn, en på vardera sidan älven). -- fLazn 

EITH nav zsa-gdbvan, di vent rena 'flugorna är (el. håller sig) 
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nära invid el. utefter golvet, de väntar regn'. -- saLln hazIA; 
_ 	n_ 

zsa-vdgo 'sållet hänger borta på väggen'. -- an jar isa-Ldran 

'han är borta  2A lägerplatsen (militärt)'. 

Frfr geogr. namn: 

di ha Lustn isa-brduban 'det är dans på Bruket (= Gyljen)' (sa-_ . 

des i Vs). 	z vihnv4D ha sloz op mzaa vezfl o isa gråntrdskan 'en 

vindvak har slagit upp mitt på körvägen ute på Grundträsket'. 

(En lapp bodde i ÖLj. på tamaseldo 'Tomasudden', som skjuter ut 

zsea-L472äzasrlitrds1an) o ndrmasta grångdn vor zsz 0U"r141,M- _ _ 

zsa-grbsddo, o ha 3ar-trez, fz,ånc/dz,L mtla '--och närmaste 

granngården var borta i Yttre Lansjärv borta på Gregsudden, och 

det är 3/4 (mil) mellan'. -- jz jar fud isa-vdnzsan 'jag är född 

2A el. i Vännäs (yttr. av en gumma gift i Kälvj.)' 	sonakano 

mez,n jar fud isa böohdz,n 'min sonhustru (näml. i gården o6a-bdri 

'på Björn' i Vs) är född borta på Bo(d)heden'. Boheden ligger på 

ö. sidan Djupträsk. Brännabor säger: vara fud o6a båohd&n. Lika-

ledes heter det: bo o isa- el. (56a-zlzhdz,n (nom. Q;zlzhålra) 

'bo 	yljeheden'. 

2. Rörelse el. riktning. 

ger 2s(a)-dno 'fara ut på älven'. 	ger zsa-vdanan 'ro ut på  

vattnet'. -- ger isa-van mc 	'ro 'ro ut på viken och meta'. -- 

ger isa-trdzran sLa 'gå ut på trädan och slå'. -- ger zsa-doz,;fl 

p4oO 'gå ut på gärdan och plöja'. -- an hoo sz zsa-dlivan 'han 

kastade sig uti älven'. -- da jz ger fram zstz=dno, ss våla jz 

fsa 'då jag går uti älven så vadar jag ut'. Äv. val zsa-dno . _ 

(He.), Svb däremot har val sag—dno (sa svagtonig form av sio. a, 

om vars ulk mot et h i centralt ökm, se ökm.I s.7). -- va knsyt op 

do (= beenda) o Le do isa-gåtivan o grad-diha do, atz. rera var 
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ful 'vi knöt upp dem (= kärvarna) och lade ut dem på golvet (el. 

utefter golvet) och bredde ut dem, tills en rad var full'. --

ger-dp zsa-lcin8v40 'gå upp på landsvägen' (från en lägre belä- 

gen gård, 1-le). 	bera-4 kona zsa böstaldvano o turk a 'bära 

upp (det tröskade och rensade) kornet El el. till bastulaven och 

torka det'. -- leka 3ar bösa se kom undz valvo .sa-göLvan, da dz 

hot a veva 'boet är avfallet, som kommer under väven ut på gol-

vet, då man håller på att väva'. -- Q;unopg-pcNto ha vurz 

gd?nOen zsa-014o 'genom porten (i portbyggningen) har ingången 

till gården varit'. (Om gamla gårdar i Nybyn). 	keka a et0 zsa- 

gabo! 'spring iväg ut ut på gården!' 

Frfr geogr. namn: 

fårhdimen ha.åå ss, far aa va ha hevz dar fara o hs2t72., da a ha 

verz-slök; ve fayr-clo isa-fdrhålimo 'Fårholmen (i Kalixälven, 

utanför Grb) heter så, för att vi har haft får där om hösten, då 

det (= gräset) har varit slaget; vi för dem ut till el. ut på  

Fårholmen'. -- 3z ha vari zsa-brdn 'jag har varit fram till Brän-

na' (Så sade ngr av de äldre i Kypasjärv på 1930-talet.) 

Anm. 1 Endast i öLj. har (1936) belagts distinktion mellan 

ställa ngt isa-skno 'uppe på skåpet (hela ytan)' och zsaa-skd6o 

(iss-efter) '(en bit) ovanpå skåpet'. 

Anm. 2 gå i skola heter på en del håll ger isa-sköri el. DU-

men g till skolan (ofta = skolhuset) ger 252.-skö9n. 

b) Adv. 

Adv. (sa, isa är lokaladv. och betecknar oftast riktning. Blott 

i ett fåtal fall anger det befintlighet. Det används frfr allt, 

när det gäller rörelse, ut på  vattnet, ut på djupet, utåt mot  

fors o.d. (Mots. da. 'mot land'). 

39 
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Befintlighet. 

en 2er isa hol. a md3,a 'han är ute på vattnet el. ute på  sjön 

(= Ängesån) och håller på att meta'. -- e ger betar m43 lappar-

isa en hin. aaz-strdendn 'det går bättre att meta längre ute på  -t 

vattnet än här nära stranden'. -- da-n-rd9 o kom aaz n strf?nd, 

dar e 2er-Uubt-isa-grönt, se n ma nnt slip-daa ve-bdao, da 

breub ve sera,: e 2e-os sialdrde, o ha bztdyr aa e siTua Ldlaa 

'då man ror och kommer till en strand, där det är grunt långt  

ut(e), så man knappt kan lippa i land med båten, då brukar vi 

säga: det är sånt slagland, och det betyder, att det sluttar fö-

ga'. 

Rörelse el. riktning. 

De verb som oftast (enl. mina uppteckn.) förekommer tillsammans 

med isa, är sådana som avser rörelse el. riktning på vattnet, 

frfr allt fåra och ger, men även ro, 8;“3.0 m.fl. 

Ex. nedan ordnade i alfabetisk ordning efter verben. 

(Vid Lomben finns det en mkt blöt flottdyna vid sjöstranden) 

dar ha di bit-isa ve nalr-stdka som z brig 'och där har man 

byggt utåt (i sjön) med några stockar liksom en brygga'. 

sko fara-isa z sma4 'jag ska ro ut en bit (f.a. det ska nappa 

bättre)'. -- an ha furz-isa el. (sa 'han har farit el. rott ut 

på sjön, ut på älven'; da elnt bak. 2er..4roz, dp oVntlza, ss f. 

(sa'om båten inte är uppdragen (på land) ordentligt, så far 

den (el. ger den sig iväg) ut (på älven el. sjön)'; stoka ra 

tet ve wordro stdando, dldalles jsokt, o stdando rå s& di grzst, -c 	_ 

stdIndo fara-dt-isa, o staando aaz-leenden 'stockarna (= timret -c 	-3 

i Ängesån) driver tätt intill varandra ibland, alldeles tjockt, 

och ibland driver de glest, ibland far de längre ut på vattnet 

— 3 
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(el. längre från land) och ibland närmare land'. -- fisken din 

rar-(sa = an for o6a-diihban, en far fsanfsr oSa-ditaien 'den där 

fisken far (simmar) utåt = den går på djupet, den går längre ut 

på djupet'; da n ha Lat o vurz-tsz, se fa.-isa, fisken, el„,nt 

fa ve da nantålpg 'då fisken har lekt och varit nära land, så 

far den ut på djupet, inte får vi någonting då'. -- skafte--ger 

fra-l4endan isa (ht. keran 'skaftet (i laxgården)--går från land 
-L 

utåt vattnet till karet'; ha jar ?Jaz da zindo a-skdften, so ger- 

(se fra-ldenden 'det är i den ändan av skaftet, som går ut på  _t 

vattnet från land'. -- di he fel toLav pLapk uaz-won-knip, o so 

kelhLa di isa knipen isa-vdånen, o ss fiD di re6a pz,s4, knipen, 

nerea-dno 'man hade väl 12 plankor i varje knippa, och så rulla-

de man ut knipporna ut i vattnet, och så fick knipporna driva 

själva nerför älven'. -- da di köma undz-fdpa, ss jera to-kåra 

ini-baao: al,,n star frdmani ve forko o Lag-se-(sa 'då de kommer 

under (= nedanför) forsarna, så är det två karar i båten: den 

ena står frammani (= i stäven) med forken och lägger liksom utåt  

(= stävar utåt mot forsen)'. -- ve sa, he ban reg isa 'vi såg, 

att båten drev ut på vattnet'. -- t fa eannt ro o isa 'ni får inte _ 

ro ut på vattnet' (utan ska hålla er vid stranden). (Tillsägelse 

till några barn). -- itr., tr. sj§ilha isa 'skjuta ut (om en udde, 

en roddbåt etc.)': o »anda, ha jar_dar a 8/41.4.1 man dd-isa, ss 
-L 

a ge-resten ah(596 leende mo9a wotåne 'och sund, det är (= bil-

das) där någon udde skjuter ut, så landen nästan går ihop mot 

vartannat'; va skålha-isa z-t 'vi sköt ut (båtarna) alla på en 

gång (eg. i-ett)'; di skliha-fsa-bdary o ge si isa-vdanan 'de 

sköt ut båten och gav sig ut på vattnet'. -- framstdman han 'sko 

(Ritt pd'a aa leenden, fur anct kan en sj§era-(sa el. Isa 
-t 
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(= vie0-zsa-fdpo), o da skut a ger-ggl,:ä 'framstammen (= stäven) 

skall alltid peka mot land, för annars kan den skära utåt (=vika 

utåt mot forsen), och då skulle det gå galet'. (Om forsbåtar).--

da j% ger fram :s(a)-dno, ss val j: (sa 'då jag går ut i älven, 

så vadar jag utåt'; hina Jar a gront, a ger-dn vål (sa 'här är _ 	_ 

det grunt, det går an att (= man kan) vada utåt'. -- ha jar °Int 

ana—n da—po ja—nan-stAn, ha d% il,ha Lack främstdman vh6-2'sa, 

ss dl alp om 'det är endast (eg. inte annat än) där det ligger 

någon sten, som de måste låta stäven vika  utåt (= mot forsen), 

så de slipper förbi'. -- da var a In kar, so vo9å_si (sa ut-t-

ron 'då var det en karl, som vågade sig ut till ladan (som vid 

högvatten drivit med strömmen ut i Kalixälven och sjunkit väster 

om landet.)' 

Kanske är prep. och adv. tsa en hopsmältning av ett äldre 

(h)iss-a, som angivit befintlighet, och ett (h)iss-at som beteck-

nat riktning, och vars -at kvarlevat endast i (sea 'bortåt, nära 

nog' (se n.eclan). Bortfall: icke-bortfall av slut -t beror i 

ökm. stundom på satsbetoning o.d. Jfr ökm:s prep. da el. daä 

'åt-åt, nära nog, nästan' med km. dt-ot i samma betydelse. (Rg 

145), se s  • 337" 

E. Prep. (st, Tsaä '(h)iss-åt, bortåt, nära nog, inemot, 

nästan'. 

o fast a jar zsa(37.4- stio, 8o-ha-dar-bd9ran, ss Jera dom ss 4n2, 

so a skut vara so-av: man 'och fast det är bortåt tjugu, som har 

bodar där, så är de så eniga, som (om) det skulle vara (liksom) 

en man'. 

Prep. (sa ä är den enda av ssgarna på is-, is-, som ej belagts 



595 

med lokal betydelse. 

Om prep. (sea i samma betydelse, se ovan s. 582. 

Förutom ovanstående grupper av prep. och adv., vilkas 1:a led 

utgöres av adv. (hliss i positiv, har ökm. även både prep. och 

adv. bildade på komparativ (h)istre- och superlativ (h)isserst-, 

nämligen ssgr med -i och -om (ej superi. frfr -om.) 

Dessutom isenfer,(h)(seazt, isesåre. Se nedan! 

F. Komp. (strz, a) prep., b) adv., 1(h)istre-i'. 

Prep. tstrt 'längre bort från (väg), på sidan om (väg)'. Styr 

dat. 

a kom In hest o j- §e1 didales zstrz vezno 'det kom en häst och 

körde (!) alldeles på sidan om vägen'. -- do sko ger-d zstrz 

vez..,o (el. (stro vasko el. zso veto), se di nnt /§Gyr (D6d-dz 'du 

skall gå åt sidan från vägen, så de inte kör på dig'. (Detta sa-

des förr i ÖLj ofta åt barnen, då en bil kom på vägen.) 

b) Adv. 

Adv. tstrz 'på sidan om väg'. 

di Jer tstrz = didaias (DU-sbn a lno val, 'de kör istre-i = 

alldeles på sidan av en väg'. 

Om två körande (A och B) möts på en ganska smal väg, så ropar 

t.ex. A: j'geur tstrz! 'kör av på sidan om vägen, kör alldeles 

bort från vägen!', varpå B svarar: ra, 21 ha 3o 	tstro 'nå, 

jag har ju vejt (eg. kört istre-om)'. Se adv. (stro nedan! 

G. (stro, a) prep., b) adv., (h)istre-cm. 

a) 1.2.12f.E. 

Prep. tstro 'längre bort från, utanför, på bakre sidan av, på 
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sidan om'. Styr dat. Samma ord är nlm istro prep. 'utomkring, 

utanför, på sidan' (Nm Gla typord). 

tstro kan beteckna 1. befintlighet, 2. rörelse el. riktning. 

Befintlighet. 

kaT,van jar zstro hcrksan (den talande sitter inomhus och ser ge-

nom fönstret kalven gå och beta på ängen utanför stugan). --

stad z;§ dir istro stor (= babz veQ;o, baDz husar) ana kom in.! 

'stå inte där bakom stugan (= bakom väggen, bakom huset) utan 

kom in!' -- ez,nt sko do ha ara znz-bdao, do sko ha na tstro baäo, 

da do sko ro9 'inte ska du ha åran inne i båten, du ska ha den 

utanför båten, då du ska ro'. 

De tre ovanstående ex. belagda i ÖLj. 1936. 

Rörelse el. riktninä. 

Här gäller det främst tstro i sammanhang med körning. På denna 

punkt var åsikterna olika i t.ex. He. och öLj. 

He. 1932: di j§eur a tstro vasko 'de kör av på sidan om vägen 

(= veja åt sidan, då två körande möts.)' 

öLj. 1936 (uppgifter av flera familjer):yCt er- zstro val° 'kö- 

ra 

  

alldeles bort från vägen'. Eljes heter det mgtas 'veja' (eg. 

mötas). -- hest73. ha sj- såna, an ha fur: ndalas (stro haiz val° 

'hästen har skenat, han har farit alldeles på sidan om (= allde- 

les utanför) hela vägen'. öLj. 36. 

b) Adv. 

Adv. tstro 'åt sidan, längre bort'. 

Km. har helz,stru, hålstaru 'längre bort' Rg 144. 

kha tstro z smaL, se do nnt kom uaz stbalo 'spring åt sidan  

lite, så du inte stöter ihop med cykeln'. -- da di j§syr om nalk 

so di mat, da sal„, di: fseyr ist ro = /shr-dm 'då man kör om nå- - 
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gon som man möter, så säger man: kör istre-om = kör dm'. Här ej 

nödvändigt att köra helt bort från vägen, utan endast veja. 

Således: jr tstro 'veja' och isyr tstrz 'köra alldeles bort 

från el. på sidan om väg'. Denna distinktion höll man kraftigt 

på i ÖLj 1936. Enl. samma meddelare användes ej adv. tstrz och 

tstro om sådant som sker på sjön, medan manriHe (1932) använde adv. 

zstro även om skeenden på sjön, t.ex. do uh ka roo. tstro (z smal), 

ss va nnt stola zh596 bada 'du måste ro åt sidan (lite), så vi 

inte stöter ihop båtarna (= så inte våra båtar stöter ihop)' 

(om två roende möts). 

Prep. (sept% el. (sasti 'hisserst-i, längst bort(a) i, 

längst bort(a) på'. 

sko siDal-d iseotz-bdyno 'jag ska cykla iväg längst bort i  

byn'. -- 3z. far isastz-vdto o arbAa = 3z far /avger bot an zn 

an so star ndmbro 'jag går längst bort på vägen och arbetar (med 

vägbygget) = jag går längre bort än en annan, som står närmare'. 

(sanfer a) prep., b) adv., 'hissan-för, på yttre sidan 

av, utanför, längre ut'. Används endast om det som befinner sig 

på el. i vattnet. 

Samma ord är km. adv. h4safsr (Rg 145) samt Rz 256 b hissa-

för adv. 'der längre borta' Nb (Cal.) 

a) Prep. 

Prep. tsanfor styr dat. 

di ha lagt-hä zn boosm; omz di (= stoka) da fåra zuz-b69mo, da 

fara di zso bo(Rmo e/ tsanfsr bo,omo el o6a isasgra a boomo 'man.  

har lagt ut en (flottnings)bom; om de (= stockarna) då far över 

bommen, så far de utom bommen eller utanför bommen eller på ytt- 



598 

re  sidan av bommen (d.v.s. sidan längre ut i vattnet)'. 

b) Adv. 

fisken din fer-(sa, an far olia-d(th6an, an far tsanfsr 06a-d(an 

'den där fisken simmar utåt, den går på djupet, den går längre  

ut på djupet'. 

Det i ett av ex. ovan förekommande sbst sasåra m. 'yttre el. 

bortre sidan' är troligen I(h)issåt-sidan = sidan längre utåt 

vattnet'. 

J.a) Adv. hisaa2,/, el. hisaazi el. isahL  '(h)issåt-till, 

till andra (= bortre) sidan av älv el. sjö'. Vid befintlighet: 

'på andra sidan'-- 

Rz 256 har för Nb (Cal.) hissa-till adv. 'på andra sidan'. 

Ex. (I byn Hällan hade man förr sina kor på östra sidan älven, 

och då sades allmänt): va sko fära hisachl, migbk 'vi ska fara 

över till andra sidan och mjölka'. 

Uttrycket fara htsadz/ el. tsadzi betecknar allmänt fara zuz-

dno, zuz-stno 'fara el. ro  över älven, över sjön'. 

va sko fara htsaail (= fara (vi) sla öpaciduba, so tig o6a 

hstar@åra 	47A;asdno 'vi ska fara över  LA el. till andra si- 

dan och slå Uppåt-gärdan, som ligger på östra sidan av Ängesån'. 

(Denna gärda ägdes av familjen Henriksson på Heden.) -- ferin nx, 

stel,nto, h(saäzt o mist/kan 	ktigdara 'far nu, flickor, över på 

andra sidan älven och mjölka ur korna'. 

b) Även som gårdsnamn har hisadzi belagts: 

an ht8aa.11,-.76ta 'Johan från gården hisadzi. (= gården på bortre 

sidan av sjön)'. Nämndes som motsats till an cla-dLa '011e från 

gården Åt (= gården som ligger 'åt' = nära, på denna sidan 
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sjön)'. 

Anm. Superi. (sept har belagts som självständ. adj. i dat.pl. _ 

i ex. va  bo 9 nnt ut da isa@to  (= uaz da bötapto) ana uäz da _ 	_ 

halarasto 'vi bor inte i de bortersta utan i de hitersta (näml. 

gårdarna i byn, om vilka det talats just förut.) Jfr rspr:s adj. 

i superi. bortersta, hitersta! 

K. Sbst tsasåra, m. - 

Se ex. under I. tsanfer, s. 597. 

40 
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EXKURS 

VÄDERSTRECK OCH VINDAR 

Det har synts mig lämpligt att i samband med behandlingen 

av prep. och adv. i ökm. nedan låta följa en översikt av målets 

uttryck för väderstreck och vindar, även i ssgr: 

I. Väderstreck. 

A. De 8 huvudväderstrecken
1 
 på kompassen: 

S siåraa 'sydefter, söder'. 

N nåraa 'norrefter, norr'. Äv. ndn b.m. 'norren', no 94 'nord'. 

Ö gthstau% el. (51„stav % ' östöver, öster, i öster, till öster'. I 

Vs även 61,star I i öster' (föråldr.) 

V vdstalrå 'västöver, väster, i väster, till väster'. 

SO olstar 'östersyd, sydost'. Jfr fsv öster sudher (-södher). 

SV uåstapdyr 'västersyd, sydväst'. Jfr fsv västersudher 'i syd- _ 	_ 

väst'. 

NO jrkstandr 'östernorr, nordost'. Jfr fsv öster nordher. 

NV tåstandr 'västernorr, nordväst'. 

De gängse namnen sgred - ndreä för S - N samt 4thstav a (el. 

48tavl) -u48tava för ö - V bildar två par, även språkligt sett. 

I det första paret ingår -ea '-efter', i det andra -av % '-över'. 

Enligt min mening smnhänger detta (el. kan sammanhänga) med 

socknens rent geografiska förhållanden. Kalixälven, Ängesån samt 

de största och viktigaste sjöarna (Räcktjärv, Djupträsket, Grund- 

1 stråDa; rspr-influerad form vaciaptr46a. Det genuina uttalet är 
v4ptrdb, i öLj belagt i betydelsen 'vindil': a va3tr4å kom o 
bLeist hat, so a brcra 	toLa o broud euå do va rooan 'en vindil 
kom och blåste hårt, så den bröt av tallar och bröt ut dem med 

roten'. 
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träsket, Mickojärvi, Kypasjärvi, Alsjärv, Vallsjärv, Lansjärv) 

går i huvudsakligen nord - sydlig riktning, och att färdas åt 

norr el. söder blev oftast (i synnerhet innan landsvägar fanns) 

en färd utefter dem. Obs. speciellt Kalixälvens och Ängesåns be-

tydelse för bebyggelsen. Skulle man däremot åt väster el. öster, 

måste man färdas över landet (mer el. mindre högt) mellan vatten-

dragen och över vattendragen. 

Några säkra belägg på ssgr med -avs vid nar och ssyr har 

jag ej, ej heller med -4 vid ekst och vest. Detsamma gäller vid 

formerna på -an: nordan, sunnan etc. Det heter sålunda ndgLaneä 

'från norr, åt söder', sdnaneä 'från söder, åt norr', men 

dznstanzvz el. gustanzuz 'från öster, åt väter', vdstanzvz 'från 

väster, åt öster'. Däremot har jag flera gånger hört äldre per-

soner korrigera barn, som använt -avz vid nar- och ssyr-, eller 

-eä vid est- 	ost-) och vest-. Förmodligen kommer småningom 

"blandformerna" att vinna terräng. 

Ex. stred izg mzä mooå ndraä 'söder ligger mitt emot norr'. -- _- 

ndreä ja—cltna el. dchclan Ja_ndrad 'norr är där' el. 'ditåt är 

norr'. -- dkOan 1.zg nan 'ditåt ligger norr'. -- ret nan hg 

ssd7.1, 'rakt norr ligger så (meddelaren pekar ut det)'. 	deläan 

ja-06raä 'ditåt är söder'. 

B. a) Riktningel. (och) rörelse åt ett håll uttryckes genom: 

1. -ea el. -aä '-efter', fogat till ser (< syr), nar: 

sgraä 'sydefter, åt söder, söderut'; ndraå 'norrefter, åt norr, 

norrut': zmz do kom s5raä, fa do ert hesa-dp da ha—ssu 'om du 

kommer söderut, får du inte läsa upp den här sagan'. -- krdåan 

fara saretä mbaaLztriln o köma våfadast4n 'kråkorna far söderut  

vid Mikaelitiden och kommer vid Vårfrudagstiden'. 	nc594aneä 
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kom laaepj“na o fer—tgyrest ailbåDa notrea 'norrifrån (eg. nor-_ 

danefter) kommer norrskenet och far oftast tillbaka norrut'. --

fLitfcialia fldelk a serea o hsstn 'flyttfåglarna flyger bort söder-. 

ut om hösten'. -- byarkhdtmen, han hg ndrea hali Lat 'Björk-

holmen ligger ganska långt norrut'. (Yttr. fälldes i rb.) --

ger, fåra rara a 'gå norrut' (: könia ndoLanea 'komma norrifrån)'. _^ 

-- di snoo tu/172. (el akse) sgrea o /örnen ndrea da di sjstsiuL 'man 

vänder toppen åt söder och halmen åt norr, då man sätter upp 

skyler'. 	skooken so ger 17146 va 471°6 Jar kLaben o ger—ndrea 

ail revabdryen 'skogen som går ihop med önuppl  är Klubben och 

(den) går norrut till Rävberget'. 	bagi vhnesddo ger i sletind, 
dradyre; ha ger kr6obaa, ndrea in a kt/cibstrio 'bakom Vinnäsudden _ _ 

går ett sund, Dragedet; det går krokigt, norrut in i Klubbsjön'. 

-- de der ho4ma, di Lig i ay rer nara 'de där holmarna, de lig-

ger 

  

i en rad norrut el. åt norr'. -- mii var a din netrea bocil 

skooyo, so 	ney (el. in: fuaun) 'mycket av skogen var det 

där norrut, som gick ned (el. "i flöden")'. -- da Lalapjgtne jar 
—lapbt nor-a-himelo o fer—ogrea, da ve4 e kollt; da e 3e—psr-a-

himeto o fer—ndrea, da vet, a varmt 'då norrskenet är långt norr-

(ut) på himlen och far söderut, då blir det kallt; då det är (i) 

söder på himlen och far norrut, då blir det varmt'. -- swötbeyn 

hg sgraa fra bren 'Svartbyn ligger åt söder (el. söderut) från 

Bränna'. -- ger, fåra seraa 'gå, resa söderut'. -- di ha far: 

sSrea hitan ea ano 'de har rott söderut här (= den här sträckan) 

utefter (nges)åns. 

1 ett stort, lågt ängsland ö. om Tallvik. Vid högvatten över-

svämmat. Mellan Ö. och Klubbsjön n. därom skjuter Klubben ut. 
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-,a '-åt,: sgraa 'sydåt, åt söder, söderut, i söder', 

ndraå 'norrut, åt norr, norrut, i norr', vdstaa 'väståt' (se 4 

nedan), celkstaa 'Öståt n.pr.' 

Ex. 	3 stor—mara sr aå 'det är (eg. står) en klar strimma un- 

der molnen (eg. skära) åt söder el. i söder'. -- sr aa Jar ur-

nar an hin. 'söderut är (det) varmare än här'. 

Även dthaaa 'utåt' och (Tula 'inåt' används ofta f.a. uttryc-

ka 'åt söder', resp. 'åt norr', gikaaa n.pr. 'Utåt (sydligaste 

gården i Mkj., ligger längre åt s. på den udde, varpå huvudbyn 

är belägen, sål. dthaså no. Jfr härmed ha stuud4n aa-gzha '-- gå-

ende utåt' (mots. inåt rummet). 

-avi '-över' fogat till etÅst- el. ost-, vest-: fara 

gthstetrå, vdstev% 'gå östöver, västöver, gå åt öster, åt väster'. 

Ex. --o ss bair a a glhstava ed gröntrdskan, o dar jera sn6tran 
_ 	_  

'--och så bär det av (i roddbåt) östöver utefter Grundträsket, 

och där finns hjortron(en)'. -- kom h4ap3n 	stav ! 'kom hit 

östöver (och hälsa på oss!)' 	dska kom vdstanzvz o fer 48tava 

o reinv sonå luftr,!. 'åskan kommer västerifrån och går åt öster och 

river sönder luften'. -- no 9 kand z fel koma hce.ba vdstavl neer 
-t 

gf.v2g hets o6d os 'nog kunde ni väl komma hit västöver någon 

gång och hälsa på oss'. 

fogat till vdstaa, ekstaa: 

vdstaazi 'väståt-till, till väster', även n-pr. (gårdsnamn, se 

Ökm.I 277). Ex. se und. avd. -au. 414.8taazi 'öståt-till', belagt 

endast som gårdsnamn (jfr cithstaå n.pr. under 2. ovan, samt Ökm.I 

277). 

hl + sbst crkster n. 'öster': az1-4stan 'österut, i 

östlig riktning'. Här står au l med dat. (jfr de många lokalut- 
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trycken med az/ + gen., s. 221!) Jfr dat. i fsv i östreno. 

da n go,r fra-daazi, az1,-(Nstaa, se dra e azi-c4stan 'då man går 

från daazi (Ovantill, gård på Hä.) till 4sta a (Öståt, gård på 

Hk.), så drar det till östern el. så bär det av österut'. 

I svag- el. otonig ställning har för 'i norr, norrut, åt 

norr', 'i söder, söderut, åt söder' belagts nor resp. ser i ut-

trycken nor-a-htmelo 'i norr el. norrut el. åt norr på himlen' 

resp. ser-a-h(maio, motsvarande fsv nor adv. 'norr, i norr', 

syl:dr och södher adv. 'i söder, åt el. mot söder, i sydlig rikt-

ning'. Se Sdw. Ex. för ökm., se under a)1 (ex. om  norrskenet, s. 

602). 

b) Riktning el. (och) rörelse från ett håll uttryckes genom: 

-ea '-efter', fogat till sena 'sunnan', nös21ja 'nordan': 

sönanea söderifrån', ndeenea 'norrifrån'. 

stnnta hzna kom sönanea 'den här flickan kommer söderifrån'. 

(om C.P., som i flera byar kallades 8ånaneast4nta!) 	nooLanea 

kom laaasjstne 'norrifrån kommer norrskenet'. -- wöran kom do? - 

sonaned! 'varifrån kommer du? - Söderifrån!' 

-zvz '-över', fogat till uttryck för östan, västan: 

4stanzuz el. 618tanzvz 'östanöver, österifrån', vdstanzuz 'väs-

tanöver, västerifrån'. I båda fallen särskilt för avstånd längre 

än 7 - 8 km. Spec. vid köma 'komma': kölna htstanzuz, vdstanzoz. 

an kom udstanzvz o far 	stav 'han kommer från väster och går åt 

öster'. Någon gång har jag hört dessa uttryck använda i betydel- 

sen 'åt ett 	t.ex. köno hans-ina-berz,-»an jer bota id,cgo 

1 Det gäller då längre avstånd än 7 - 8 km. Yttrandet fälldes i 
Grb. Se kartan avståndet Grb - Sandsjärv! 
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udstanlvt aa sdnpzdru 'hustrun till Johan på zna-bdr1 (gård i •• 	• 

Grb) är från Laoko västöver åt Sandsjärv'. 

boda + sdna, n694a. 'från söder, från norr': ne jar a 

mar boda sona, ha so ren, o ne ren a finan an nsys 'nu är det 

mer från söder, det som regnar, och nu regnar det finare än 

nyss'. 

fra 'från' frfr jystaul, vdstatra, ndraa, sgraa, (5sta-
_ 

pgyr, vestapdyr, ålstandr, vestandr. 

koma fra kystavl, fra vdstevl 'komma från öster, från väster' (i 

båda fallen ett kortare stycke, 7 - 8 km); fra-ndraa 'från norr', 

fra-sgraa 'från söder'. a bas fra hstapdyr, fra o.kstandr, fra 

uåstapdyr, fra vestandr 'det blåser från SO, från NO, från SV, _ 	_ 

från NV'. 

Dessutom användes fra ofta, spec. hos yngre ÖK-bor, i namn 

på väderstreck på -an, där riktning från ursprungligen redan in-

går i adverbets betydelse: I stället för koma dystanzuz, koma 

vdstanzvz får man ej sällan höra dessa uttryck konstruerade med 

fra-- i betydelsen 'komma från öster, komma från väster'. 

Likaledes har belagts fra no94anea 'från norr', i t.ex. 

ga4a uaz gråsbdyno, fra n294anea, ha-- 'gårdarna i Grelsbyn, 
_ _ 

(tagna) från norr, heter--'. 

c) I uttryck för väderstreck, där det huvudsakligast är 

fråga om ett varande, en belägenhet, används 1) ofta enbart vä-

derstreckets namn; 2) rätt ofta frfrställt z; 3) någon gång 

frfrställt mo. 

Ex. 1) dsm sia/ ss Lagt udstasl, chkstavl 'de bor så långt i 

väster el. västerut resp. i öster, österut.' 

2) : stslyr 'i söder', 2 ndr 'i norr': a3rj,773a mila stremsana-
_ 
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h6Lmo z sr okiznslabth6Lmo z ndr ha gaz-ndz 'ängen mellan _- _ 	 _ 

Strömsundholmen i söder och Kanslaktholmen i norr har gått ned 

(= svämmats över av högvattnet)'. -- z våstendr 'i nordväst': a 

ja—pi§alAra z våstandr 'det är en skära (= klar rand på himlen) i _ 	_ 

nordväst'. -- z öz,stepgyr 'i sydost': da a röra z hstapgyr o 

m6r2an, da kom e sn zn 'då det (= himlen) rodnar i sydost om mor-

gonen, då kommer det snö'. 

I ovanstående fall under 2) föreligger snarast z + adv., ty 

z + sbst borde ge dat. best.form, som t.ex. hzn z6z ndn 'häruppe 

i norr' (z-nr < i norreno, jfr fsv i östreno Sdw), z vdsten 'i 

väster': da a röra z vdsten o kwez,l2-9, da veb e varmt (fsv vas-

ter n. Sdw). Beträffande sbst:s form jfr även azl-hsten 'till 

öster, österut' a)5 s. 603. 

3) mo,oä 'mot': dc he k62a o6a no slet berldd, den moocl nd-

rea 'de hade (fiske)kojan på en slät bergudde,(med) dörren mot 

norr'. 

C. Namn på väderstreck som kompositionsform. 

a) Namn på väderstreck använda som gårdsnamn el. (oftare) 

ingående som 1:a led i gårdsnamn. 

Ex. nar 'Norr' (nordligaste gården i Vs (19360, äv. kallad 

las-dnde@a-ddo. Eftersom gårdsnamn mycket ofta används även om 

gårdarnas husbönder, sägs i ovanstående fall t.ex. ne kom nan 

(= las-dndeLmit-ddo). I dat. naro. -- en nar-26han 2ar zneta el 

noresta gan o6a våstap4ra z6z n6ubduno 'Norr-Johan är innersta 

el. nordligaste gården på västra sidan i Nybyn'. 	nar 26sa el. 

z6z nar-268a 2er näraptz, n691,o aber 'Norr-Jossa el. Uppi-Norr-_ 

Jossa ligger norrersti (= längst norrut), norr om Åker (en gård, 

Mkj 36)'. 

	

	narbdk 'Norrbacke' (i ÖLj), d.v.s. Backgården läng- _ 
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re åt norr än gården bdk. 

hsta a 'Öståt', den äldsta av Röduppsholmens tre gårdar. --

hstaa 'öståt', gård i östra delen av byn Hällan'. -- hstzget4 

'Östigård', an ha sYaz 4stro o nåro da er gai4o o6a-h4n 'den 

har "suttit" österom och nedanför (= närmare Ängesån) de andra 

gårdarna på Heden'. -- Astzgldt, < hstig, gård i Vs; åstiger 

gård i Svb. -- Likaså ek.staa-, vestaa- i gårdsnamnen dustachl, 

vdstaazl, se B a)4. ovan. 

Ingående i namn på  väderstreck och vindar (Se under I 

och II). 

övriga fall: 

De sbst som oftast utgör 2:a ssgsled är -sr f. el. -såra m. 

-81§41„r f. 'skära på himlen', -iznd m. 'ända av en bygg- 

ning el. sjö', -47AX n. 'äng': 

Ex. o6a nApåra e fevan, a tresken 'på norra sidan av lagårn, av 

sjön'. -- o6a syre (el. o6a sypgra) a fxusan, a ano 'på 

södra sidan--' 	da fbtaza va ivz o6a hstan (el. o6a hsta- _ 	_ 

ara) a ano 'då flyttade vi över till--' 	våstapfsdlra (a h(- 
_ 

mato) 'skär, klar rand på himlen i väster'. -- hstapj§d.kra 'di- 

to i öster'. -- oba s6yrizndo a benzpgan; o6a sc'slyrtzndo a biS- - 

ntgeTL oa nAriindo a fdusan. 	uaz unntarbenzpgan dar jar 
~- 

I§eyba 06a shriindo--o se to kärnar o6a nAriindo 'i vinterbygg- 

ningen--' 	s4urd1043a 'söderängen (el. ängen i söder el. södra 

ängen)'. 

Märk. I ÖLj. kallas Yttre Lands järv-Sjön stundom se'slypin 

'sydsjön, södersjön'; fira o6a sno. 
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II. Vindar. 

De 8 huvudvindarna: 

1 sdna 'sunnan', sdnavd1ra2 b.n. 'sunnanväder, sydlig vind'. _ 

n6oLa 3  'nordan', no94avdara 4  b.n. 'nordanväder, nordlig vind'. 

esta 'östan', 6stavd.kra5 
b.n. 'östanväder, östlig vind'. 

vdsta 'västan', våstavd&re6 
b.n. 'västanväder, västlig vind'. 

åstasdna 'östansunnan, sydostlig vind'. 

våstas6na 'västansunnan, sydvästlig vind'. 

4standolda 7 
'östannordan, nordostlig vind'. 

ve8tan6oLa 'västannordan, nordvästlig vind'. 

Ex. a bz,as sona, no94a, 48tas6na, å8tan6974a, våstasdna, våsta- _ 

n69ba etc. -- e bLas scinaddln ra, n(594avdtra z-dd 'det blåser syd- 
lig, 

 	_ 

resp. nordlig vind idag'. -- "nå9Lav4a,ra jar kont, bkas 
woran a vii", se jOlzyga. "nordanvinden är kall, (den må) blåsa 

varifrån den vill", sade gumman'. -- da tweInntn kwnr, da kom e 

ndobe 'då bofinken piper, då kommer det nordlig vind'. -- da 

twel,ntrl, pzmp ii stalnr6zA san, da vek a n694a o vakat 'då bofin-

ken piper uppe i stenröset, då blir det nordlig vind och vac-

kert'. -- da krdba sza o6a ekso o vo9n, da n sko azi rna, da fa 

do vant nåobaudIra 'då kråkan sitter på isen (på Kalixälven) om _^ 

våren, då den skall till att driva, då får man vänta nordlig 

vind'. -- z-d4 jar e glstavdara 'idag är det östlig vind'. --_ 

åstandota jar (platt bilas-ta vara 'nordostan är alltid den kal-

lasta vinden'. -- ne fa va n09 vdim-v41„ra, ne ha va vå8tan691a 

fsv: 1 sunnan, 2 sunnanvädher, 3 nordhan, 4 nordhan vädher, 5 
östanvädher, 6 västanvädher, 7 jfr fsv östan nordhan vädher. 
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'nu får vi nog vackert väder, nu har vi nordvästlig vind'. -- a 

jar workan 86ne el nckLe el gsta el v4sta, a ja—po 1 ana twil-
_ 

vet.kr e6e ano 'det är varken sunnan eller nordan eller östan el-

ler västan, det är som en annan (= någon sorts) virvelvind på 

älven (= Ängesån)'. 

I detta sammanhang må påpekas ett par synnerligen vanliga 

prep. använda i uttryck för vindriktning och väderstreck, näml. 

dnde: mo9a. 

dnde 'undan, i riktning med vind el. ström'. 

Ex. a rdn dnda nc592/,e, dr_hde 86ne, dnde 2te, dr_tde vdsta etc. 

a rdn dnda sdna = rena kom va sånavd%- ran 'det regnar med sun- 

nan = regnet kommer med den sydliga vinden'. -- 
a ta ax/ r4n dn- _ 	_ 

da ndea, some so dnda s6na 'det börjar regna med nordlig vind, 

på samma sätt som med sydlig vind'. -- a ren dnde varan., t.ex. 

a ja_pönavdiA ra o rena kom fra sönenea 'det regnar med vinden', 

t.ex. 'det är sydlig vind, och regnet kommer söderifrån'. -- a 

ren mooa varan, t.ex. trist na ja_pönavdtre o rena kom fra nd9461- 
_ 

nea 'det regnar mot vinden', t.ex. 'om det är sydlig vind, och 

regnet kommer norrifrån'. 

Belysande för den betydelse huvudflodernas (Kalixälvens och 

Ängesåns) riktning har haft och har för väderstrecks- och vind-

begreppen är, t.ex. i He. användes ofta uttrycken a bbes dnda 

straumo i st.f. a 3a—pcinavd.kra 'det blåser mot strömmen' i st.f. 

'det är sydlig vind'. 

Såsom kompositionsformer har belagts t.ex. no,gLava@- 'nor-

danväders-' och sönevap- 'sunnanväders-': 

nc591,evapuci9en dl ve4—@ma 0 tutar, man sönevapv4an leg o 
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sida1 'vågor (i Kalixälven) som bildas vid nordlig vind blir små 

och tvära, men vågor som bildas vid sydlig vind långa och svagt 

sluttande (eg. slåguga1 )'. 

1 Detta sltia 'slågug' hör samman med no. dial:s slär a. 'htelden-
de' (Se även a. slak  2) svagt hreldende, ntesten flad, t.ex. et 
slakt Tak. Se Aa. 698, 699). Jfr vidare sv. slag n. 'ett slag i 
kryssning mot vinden', samt no. dial., 
imod Vinden' Aa. 698. -- Besläktat med 
slda är målets slaL4e. nd n. 'slagland', 
strand el. så långgrunt att man knappt 
roddbåt. Ordet sLaidf.nd används endast 
om svagt sluttande skogsmark. 

slaga  v.n. (-ar) 'krydse 
det slåg- som ingår i 
d.v.s. så svagt sluttande 
kan slippa i land med 
då det gäller strand, ej 



GEOGRAFISKA FÖRKORTNINGAR 

Byar inom Överkalix språkområde 

Alsj. 	= Alsjärv 	Lo. 	= Lommträsk 

Boh. 	= Boheden 	Mj. 	= Mjölaskatan 

Br. 	= Bränna 	Mkj. 	= Mickojärvi 

Brb. 	= Brännaberget 	Nyb. 	= Nybyn 

Gr. 	= Grannäset 	Rtj. 	= Raitajärvi 

Grb. 	= Grelsbyn 	Räcktj.= Räcktjärvsträsk 

Gy. 	= Gyljen 	Rö., R.= Rödupp 

Ha. 	= Hakkas 	St. 	= Storbäcken 

1-le. 	= Heden 	Str. 	= Stråkan 

Hirvij., Hvj = Hirvijärvi 	Sv. 	= Svedjan 

Hö. 	= Hällan 	Svb. 	= Svartbyn 

J. 	= Jock 	Ta. 	= Tallvik 

Ki. 	= Kiilisjärvi 	Vs., V. = Vännäs(berget) 

Kvj. 	= Kälvjärv 	Yt. 	= Yttersel 

Kyp. 	= Kypasjärvi 	Y.Lj. = Yttre Lans järv 

Kö., Kölmj. = Kölmjärv 	Äng. 	= Ängeså 

La. 	= Lansån 	Ö.Lj. = Övre Lans järv 

Lilltr. = Lillträsk(et) 

Andra geografiska förkortningar 

Btr = Burträsk NLul = Nederluleå 

Dal = Dalarna Nys = Nysätra 

Dfs = Degerfors Pit = Piteå 

Gkb = 	Gamla Karleby Rån = Råneå 

Gotl = 	Gotland Sdm = Södermanland 

Gstr = 	Gästrikland Skf = 	Skellefteå 

Häls = Hälsingland Uppl = Uppland 

Jtl = Jämtland Vb = Västerbotten 

Mp = Medelpad Vän = Vännäs 	(i Vb) 

Mu = Multrå Åm, Ångm = Ångermanland 

Nb = Norrbotten Öb = Österbotten 

NKal = Nederkalix ÖKal, ÖK = Överkalix 
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c. Meddelare i Överkalix 

Se beträffande Gr. Lbk och övriga citerade meddelare i Över-

kalix Livet i det gamla Överkalix sid. 88 f. 

Övriga förkortningar 

dalm. 	= dalmålet 	n. 	= not 

el. 	= eller 	ngn 	= någon 

f.a. 	= för att 	ngr 	= några 

km, nkm 	= kalixmålet = neder- 	nlm. 	= nederlulemålet 

kalixmålet 	op. 	= opersonlig(t) 

mga 	= många 	p. 	= personlig(t) 

mkt 	= mycket 	öggn 	= övergången 

ökm. 	= överkalixmålet 

Anm. Vid citering ur ordböcker och språkvetenskapliga arbeten 

bibehålls i regel vederbörande författares geografiska för-

kortningar. 



613 

FÖRKORTNINGAR AV CITERADE ARBETENS TITLAR 

Aa = Aasen, I., Norsk Ordbog. Christiania 1873. 

Aisl. Gr. = Noreen, A., Altisländische Grammatik. Helle 1923. 

Aschw. Gr. (Nn Aschw.Gr.) = Noreen, A., Altschwedische Gramma- 

tik. Nalle 1904. 

Btr Ob = Lindgren, J.V, Ordbok över Burträskmålet. Upps. 1940. 

Cannelin Fi. ordbok = Cannelin, K., Svenskt-Finskt Lexikon. 

Hfors 1904. 

Dahlgr. Gloss. (G1.) = Dahlgren, F.A., Glossarium öfver för- 

åldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket. 

Lund 1914-16. 

Dalin Sv. Ordb. = Dalin, A.F., Ordbok öfver Svenska språket. 

Sthm 1850-55. 

Frz. = Fritzner, J., Ordbog over Det gamle norske sprog. Kris- 

tiania 1886-96. 

Gotl. Ob. = Gotländsk Ordbok, på grundval av 0. och 	Säves 

saml. red. av H. Gustavsson. Upps. 1918-45. 

Hq. = Hellquist, E., Svensk etymologisk ordbok. Lund 1922. 

Hq Stud. = Hellquist, E., Studier i 1600-talets svenska. Upps. 

1902. 

Ihre 100:1 = Ihre, J., Förtekning på de i ÖfverCalix Soken och 

Vesterbotn ännu bruklige gamla ord. Handskrift i UUB. 

Kock Sv.Ljudhist. = Kock,A., Svensk Ljudhistoria I-V. Lund 

1906-23. 

S. Larsson (S.La.) = Larsson,S., Substantivböjningen i Väster- 

bottens folkmål. Upps. 1929. 

Liv (L) = Pihl, C., Livet i det gamla Överkalix. Upps. 1959. 

Sv.Lm. B.59. 
Ln = Lindgren, J.V., Burträskmålets grammatik. Sthm 1890-1919. 

Sv.Lm XII:1 

Lundström, G., Studier i Nyländsk Syntax. Upps. 1938-39. 

Sv.Lm. B. 38. 

Mu Ob = Nordlander, J., Ordbok över Multråmålet. Upps. 1933. 

Nm = Nordström, A., Gamla typord från Nederluleå. Luleå 1923. 
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Nm Lulekultur = Nordström, A., Lulekultur. Luleå 1925. 

Nordl. = Nordlinder, LO., Ordlista för Nederluleå-målet--- 

1891. Manuskr. ULMA 562. 

Nuev. Ob = Östergren, 0., Nusvensk Ordbok. Sthm 1915-64. 

Rg = Rutberg, H., Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar. 

Sthm 1924. Sv.Lm. B.28. 

Rz = Rietz, J.E., Svenskt dialekt-lexikon. Lund 1867. 

SAOB, Sv.Ak.0b. = Svenska Akademiens Ordbok. 

SAOL = Svenska Akademiens Ordlista. 

Saxen Sv. Lml = Saxen. R., Finska lånord i östsvenska dialekter. 

Sthm 1895-98. Sv.Lm. XI:3. 

Sdw. = Söderwall, K.F., Ordbok öfver Svenska Medeltids-språket. 

Lund 1884-1918. 

Sdw. Suppl. = Supplement till K.F. Söderwall, Ordbok öfver 

Svenska Medeltids-språket. Lund 1925 ff. 

Sv.Lm., Sv. Lml = Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv. 

Torp, (T.) = Torp, A., Gamalnorsk ordavleiding. Kria 1909. 

Unander = Unander, F., Allmogemålet i södre delen af Vester- 

bottens län. Upps. 1857. 

Vb = Pihl, C., Verben i Överkalixmålet. Sthm 1948. 

V11 = Vendell, H., Ordbok öfver de östsvenska dialekterna. 

Hfors 1904. 

V11 P. Sw. Kr. = Vendell, H., Språket i Peder Swarts Krönika. 

Hfors 1905. 

V.Spr. = Noreen, A., Vårt Språk. Lund 1903 ff. 

Wessen, E., Tvenne bidrag till nordisk språkhistoria. 

Språkvetenskapl. sällskapets i Upps. förhandl. 1916-18. 

Wessm. (Wn) = Wessman, V.E.V., Samling av ord ur östsvenska 

folkmål. Hfors 1925-36. 

Weste = Weste, E.W., Svenskt och fransyskt lexicon. Sthm 1807. 

Widm. (Widm.Ant.) = Widmark, F., Anteckningar från en dialekt- 

forskningsresa i Västerbotten och Norrbotten 1860. =4149:20. 

Äldre dh = Pihl, C., Om utvecklingen av äldre dh i Överkalix- 

målet. Sv.Lm. 1948. 

Ökm.I = Pihl, C., Överkalixmålet I. U.U.Å. Upps 1924. 
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